
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΟΚΒΙΤΊΟΑΙ, ΤΙΌΡΥ ΑΝ ΚΝΟΥ ΟΝ 

ΠΟΥ ΒΟΒΙΡΤΟ ΒΗ, 

ΒΥ 

ΤῊ ΒΕΥ͂, ΤΗΘΟΜΑΚ ἨΛΆΤΨΕΙΠ1, ΠΟΚΝΕ, Β.}. 
ΟΣ ΒΑΙΝῪ Χ9ΟΗΝΒ ΟΟΙΤΈΘΕ, ΟΑΜΒΕΙΡΌΟΕ ; 

Ὦ.Ὁ. ΟΒ ΤῊΞ ΥὉΝΙΨΥΒΕΒΙΥΤΎΥ ΟΡ ῬΕΝΝΒΥΙΨΑΝΙΑῚ; 

ἘΞΟΤΟΕ ΟΓΡ ΤΙ ὈΝΙΤΕΈΡ ῬΑΞΙΒΉΞΒ ΟΥ̓ ΒΑΙΝῪ ἘΌΜΟΝΟΌ ΤῊΝ ΚΙΝΟ ΑΝΌ ΜΑΒΤΥΚ 
ΑΠΌ ΒΑΙΝΤ ΝΙΟΗΟΊΑΒ ΔΟΟΝ8, ΣΟΜΒΑΗῸ ΒΤΈΚΕΚΤῚ; 

ῬΒΕΒΕΣΌΑΕΥ ΟΥ ΒΑΙΝῚ ῬΑΌΙ,᾽ δ. 

ΤὨΝΤῊ ἘΞΌΙΤΤΙΟΝ, 

ἘΒΥΙΒῈΘ, ΟΟΒΒΒΟΤΕΡ, ΑΝ ΒΒΟΥΘΗῚΤ ὉΟῊῪΝ ΤῸ ΤῊΒ ΡΒΕΒΕΝΥ ΤΙΜΕ. 

Ἑαιῖθα Ὁν 

ΤΗΕ ΒΕΥ͂. ΤΗΟΜΑΒ ΗΑΒΤΎΕΙ,, ΒΟΕΚΝΕ, Β.}. 
(ΤῊΣ ΛΟΤΗΟΒ) ἃ 

ΤΗΕΒ ΒΕΥ͂. ΒΑΜΌΞΙ, ΡΘΑΥΙΌΞΟΝ, Ὁ.Ὁ. 
ΟΥ̓ ΤΗΝΟΌΧΝΙΥΕΈΒΙΤΥΟΥ ΒΑΙΙΕΞ, ΑΝ 1Ὑ..Ὁ 0. 

ΑΥΤΗΟΝΒ ΟΡ “ΔΑ ἸΒΕΔΤΙΕΒ ΟΝ ΒΙΒΩΣΙ͂ΟΑΙ, ΟΒΙΤΙΟΙΒΜ, " ΕΤΟ. 

ΑΧΌ 

ΒΑΜΤΕΙ, ΡΕΙΌΕΑΤΙΣ ΤΕΕΟΕΙ ΕΒ, 1.1.2. 
ΑΥΤΉΟΚΝ ΟΥὈΎ “ ΧΕΜΛΕΚΒΟΝ ΤῊΝ ῬΞΙΚΤΕΡ ΤἈΧῚ ΟΥ̓ ΤῊΞ ΟἸΕΕΝΕΚ ἨΚῊ ἸὙΠΒΊΤΑΜΕΝΤ," ΤΟ. 

ΙΥΣΙΌΒΤΒΑΤΕΣ ὝΙΤΗ ΜΑΡΒ ΑΝῸ ἘἘΑΛΟΒΙΜΙΕΒ ΟΣ ΒΙΒΙΙ͂ΟΑΙ, ΜΑΧΝΌΒΟΒΙΡΊΤΒ, 

ΥΟΙΌΜΕ 1Π. 

ΠΟΝΏΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΥ͂Ν, ΟΕΒΕΕΝ, ΤΟΝΟΜΑΝΆΑ, ἃ ΒΟΒΕΒΤΒ. ἡ 

ΜΡΌΟΘΟΟΙ͂Ι. 

Τῆο γἱσλέ 97 ἰγαπ 5 αἰτοη ἰ8 γεβογυραὰ, 



Ὠἰο θα Ὀγ (ὡοοφίς 



Α 

ΡΌΜΜΑΒΥ 

ΟΥ̓ 

ΒΙΒΙΙΟΛΙ ἀπ ΟΠ ΑΡΗΥ 

ΑΝΤΙΘΙΟ 1115. 

Υ 

ΤῊΕ ΜΕΥ. ΤΉΟΜΑΒΚ ἨΛΆΤΎΕΠΙ, ΠΟΆΝΕ, Β.}. 
ΟΕ ΒΑΙΝῪ 9ΟΗΝΒ ΟΟἸΙΣΕΟΚ, ΟΑΜΒΕΙΌΟΣΕ; 

Β.Ὁ. ; 

ΒΈΟΤΟΣΚ ΟΥ̓ ΤῊΣ ὈΝΙΤΕΏ ῬΔΕΙΒΗΞΒΟΥ͂ ΒΑΙΝῚΤ ἘΌΜΟΧὮ ΤὙῈΕ ΚΙΝῸ ΑἸΌ ΧΜΛΔΕΤΥΒ 
ΑΝῸ ΒΑΙΝΊ ΠπΙΟ ἋΕΣΤι 

ΤΕΝ ΤῊ ἘΠΌΙΤΊΟΝ, 

ΒΕΥΙΒΈΡ, ΟΟΒΒΕΟΤΕΡ, ΑΝῸ ΒΒΟΥΘΟΗΥ ὉΟῪΝ ΤῸ ΤΗΒ ΡΒΕΒΕΝῚΥ ΤΙΜΕ. 

ΠΟΝΌΟΝ: 

ΓΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥ͂Ν, ΟΒΕΕΝ, ΠΟΝΟΜΑΝΒ, ἃ ΒΟΒΕΕΊΞΘ. 

ΜΡΟΟΘΟῚ,Ι- 

Το γίρλὲ 4" ἐγαηϑιαξίοη ἰ8 Τοδογυθαά. 



Πα ἴΖθα Ὁγ (ὡοοοίς ΤΑ 



ΟΟΝΤΕΝΤ 5 

ΟΥ 

ὲ ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ ΥΟΓΙΌΜΕ. 

ΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΒΙΒΟΑΙ, ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ ΑΝῸ ΑΝΤΙΟΟΙΤΊΙΕΞ. 

ΡΑΒΤ Ί. 

Α ΒΚΕΤΟΗ ΟΕ ΤῊΝ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΗΥΒΙΟΑΙ, ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ ΟΕ 

ΤΗῈ ΒΟΥ 1,.ΑΝΡ. 

ΟἨΔΑ». 1. ---- Ηἰείογίοαὶ Οοοσταρῆν 9} ἐδς Ἡοῖν 7, απά. 

5ΕΟΊ, 1. ---- Λαπιοε, Βομπαατγίοδ, απὰ Πέυϊδίοη 8 οΥΓ ἐδλε Ηοῖν Ζαπα. 

1, Νάθεβ - 5 Ξ - ᾿ - - - Ῥαρὸ 1-- 
Π. Βουπάδσγίοϑβ - Ν ῷ 4.--8 

1Π, Ιμδαδἰδηΐδ Ὀοθίοσο [80 ΓΞ οὔ διδαλὴ ̓ Υ [86 ἜΝ - 6---9 
ΤΥ. Τλὶνίβίοῃ ὉΥ σοβμαα. ---- ΑἸΟϊπηθηΐθ οὗ ἴ6 Ὑοῖνο Ττὶρεθ - Ε 9---18 
Ψ. Το ΕΚίηράοτα ππάοσ θαυ δπὰ ϑοϊοσοη - - . Ὦ 13, 14 

ΨΙ. Το Εἰ πράοχιβ οὗ Φυάδῃ δηᾶ [βγ86] - - - - 14 
ΨΙΙ, Ἡλνιβίοηϑ ἰπ τ[μ6 Τίτηο οὗ Φοδι8 ΟἸγὶδὶ - - Β - 14---18 
ΨΠΙ. Ιδῖον Ὠἰνίβίουβ οὗ Ῥαδ᾽θδιῖηθ : ---- 

1. ὕὉπάον [6 Ῥοσθδπβ - - - - - Ξ 18 
2. ἴῃ [80 Το οὗ (86 ΟΥμδΒ84168 - - - - - 18 

8. Μοάεοχῃ Ὀὶνίβιοη9 πηᾶοῦ ἴθ6 Ταγκίδῃ ονοσησηθης - - 18 

5ΕΟΊ. 1Π|---- Ἡϊείογίοαϊ “οοοιπέ 9 ἐλε ΟἸέν οΥΓ “ογιδαΐοηι. 

1, Νδζωθβ οὗ Ψοσυβδίοια - - - - - - 19 
1. 109 Βιτυδοι - - - - - - Ε 20----29 

ΠῚ. Ἐογεβοδίίουβ δηὰ 7.418. - . - - 28 

ΙΨ. Βιδῖο οὔ 186 ΟἿΕἐν Ὀοίοτο [86 ὟΥ ῦ οὗ ἴ86 96.718 στὰ ἐ Ἡρι δῖα - 28, 24 
Ὑ. Ἐδιλάσ 4016 Βα] ηρΒ - - - - - - 25, 26 

ὙΙ. ΒΌΡΡΙΥ οἵ γαΐοσ. ---- ΟἸβίο 8 - - ᾿Ξ - ᾿ 98 

1. Ἐοπμπίδίη οὗ Επ- ἔοροὶ - - Ξ ᾿ 97 
2. Το ὕρροΣ δῃὰ 1όνοῦ ῬοοΪ5 οὗ Οἴβοα - - - 27 
8. Ἐοππηίδίη δηὰ Ῥου]β οὗ 5] δα - - - - 28 
4. ῬοοΪ οὗ Βοϊμοδα - - - - 28 

ΨΙΙ. Νοιῖοο οὗ βυσοοδδῖνο Οδρίασοβ οὗ ἴδ ΟΕ οὗ ΔΙ ἜΥΕΕ - . 28 

ΥΠ1Ι. Τὼ ῥγεϑοηὶ βίδίο δηὰ Ῥορυϊδίίοθ - - 5 : - 29--.92 
Α 4 



ὙΠ ΟΟΝΤΕΝΤΗ ΟΕ 

ΟἨΔΡ. 1]. --- ΔΡΙγείοαϊ Οδοσταρὴν 9 ἐδο Ἡοῖν ΤΖιαπά, 

ΒΕΟΥ, 1. --- ΟἸϊηιαίο, ϑεαδοπδ, απὰ Ῥλνεϊοαϊ “ρρεαγαῆοο οΓ ἐλε Οομπέτγ. 
Ι, ΟἸμδΐθ - - - - - 

ΤΠ. βοαδοῦϑ'όο - - - - - 
1. βοοὰ-ἢ 6 - - - 5 
ῷ. ὙΝηΓΟΣ - - 
8. Τῆο ΟΟΙ4 ββοβδϑοῃ, ΟΣ ΉΝΝ βοϊσιῖοϑ - 
4, Ἡαγγοδὶ - - - - 
δ. ΒυϊγΠΟΓ «- Ὁ Ξ Ξ 
6. Το Ηοὶ ϑοδδϑοῃ - - - 
7. ἩΘΑΥΥ Ὠόνγβ - . - 

ΠΙ. ὙΥ᾽ιπὰβ - - - . - 
ΙΥ. Ηΐνοῦβ δηᾶ 1.468 ---- 

1. Εΐνοσβ, Ἔβρϑοίδιγ (9 Φογάδη - - 
Ὡ. 8688 ΟΥ̓ 1468: --- 

(1.) Τῆο ὅθα οὗὨἩ Ο811166, οσ οὗ ΤΊ οσὶδβ 
(2.) Το Ὑ δίοσβ οὔ Μοζσοῆῦ - - 
(3.) Το Ὡϑαά ὅθ - - - 

Υ. Ἑοσυπηίδϊηβ δηὰ ΥΥ 6118. .--- “δοο ἯΥ 61} - 
ΟἸΒίοΓΒ - - - - - 

ΨΙ. Μουπυπίδίη8-:--- 
1, 1 ΌΔΏΟΙ, -.- Οσάδσ οὗ Τϑθδηοι - 
Ὡ, (ὐδγτλοὶ - - - - 
8. ΤΆΡΟΣ Ἔ ἃ - ὰ 

4. Μοιηίαϊηα οὗ [5τ86] - - - 
δ. Μουηίαϊπ οὗ Οἰ]οδὰ - - 
6. Μουηίεϊηδ οὗὨἩὨ ΑΡδσίτω - - 

ΨΙΕ Μα]16γ6---- 

Ῥαρο 88 
ϑ4 

34 

84---86 

396 

396 

37 
87, 38 

89 

40 

41--- 44 

45, 46 
46 

4}---50 
δ0--- 2 

58 

δ4.---δ7 

58 

ὅ9 

60 

6] 

6] 

1---ὅ, ΨΆΠΟγ8 οὗἨ ΒΙεβδίηρ, οἵ 5ιἰδἀϊη, οὔ Βμδυθῖ, οὐὔ[Ὀ δ84]:, βπὰ οἵ Μδωσε 82 
6--10. ὙΆΙ1Ογ8 οἵ ἐέχυυοι, οὔ ἌΞΩΝ, οὗ 16 Βορβαίτη, οἵ Βοοβιίπ), δηὰ οὗ 

ἘΠΔῊ - 
Ἢ 11, 12, ὙᾺ116γ8 οὗ Ηϊπποῖα διὰ οἵ βΒβδτοῦ 

18. ὙΑ]1ΟΥ οὗ ΤΟ ΌΜΙΕΡΕΝ - - 
ΥΙΠ. σαν - - - - 
ΙΧ, ῬΙδἰἢΒ :---- 

1. Ῥ]δίη οὗ [6 Μοάϊξασγδηθδη 868 - 
2, ῬΙαΐη οΥ̓ Φοζγοοὶ - - - 
8. Βορίοη δῦουϊ Φογάδῃ - - 
4. Ἰδπηὰ οὗ Ῥ]αΐῃ οὐὁἨἁ Οδῃηθβασοίῃ - 

ΣΧ, ὙΜΠΔογηθδβοβ οσ Τ)οβοσίβ - - 
ὙΠ ατοδῖ ΤΠ ϑοσί οὗ Ασδρία, ΕΝ ἴ.6 ΗοττοΥθ ὃΐ- ἜΠΗ ἴῃ ἱΐ 

5ΕΟΤ, 1]. ---- Οἡ ἐλ Ἐενεϊ έν απα Ῥγοαμοίίομβ 9 ἐδ Ἡοῖν Ζιαρμά. 

Ι. ἙσΕΠ οὗὨ 186 ΗοΪγ Ιδμᾶ - - ὦ 
Π. 108 Ῥτοάαοίίοῃ8 :--- 

1, Ὑοροῖδ Ὁ ].9 - - - Μ 
Ὡ. Οδβίεο - - : 

8,4. Μίποβ δῃὰ Μίηρσαὶ Βράδεο - 

68 

64, 65 

θὅ, 66 

67 

68 
69, 70 

70 
71 

71, 72 
γ2---Ἴᾷ 

72 

78---82 

82, 88 

88, 84 
1Π. Ταϑεϊπιοηΐοθ οὐἨ Αποίθης αηὰ Μοάδσῃ Αὐΐδοσβ ἰὸ ἿΝ Ῥαπέῖην δηὰ ῬοΟρΡῃΪ]ουδη688 

οὗ [0 ΗΟΙΥ Ιϑπὰ - - 5 84---87 



ΤῊΕ ΤΗῊΙΒῸ ΨΟΙΌΜΕ. ἿΧ 

ΞΕΟΊ. 11.--- Οἡ ἐλο ονεδ έν απὰ Ῥγοαμοίίοηδ οὔίλε Ἠοῖν ]απα--οου πασᾶ. 

1. Οἰδϊαιιῖθῖθθ τὶ τὰ τὶ οἢ (818 ΟΟΠΙΠΕΤΥ τγ88 υἱβιίθα :---- 
1. Το Ρίδρτιο - - - - .- - « Ῥαρο87 
2. ἙΔΥΒαΌΔΚΟΒ - - - - - - - 87 
8. Τογηδάοοϑϑ οὐ Εἰ τη 8 - - - - - 88 

4. Το Ἰλογαδβίδεοῃϑ οὗ ᾿ς δίϑ - - - - 89---9] 

δ. ἙΔΙΔΪΠΘ - - - - - - - 9] 

ΡΑΒΒΊ 1]. 

ῬΟΙΙΤΙΟΑΙ͂, ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΣ ὕΕ8. 

ΗΑ». 1. --- δίδεγεηξ Εογπιδ 9. Οουεγππιοπί, απὰ Ροϊξἰοαὶ ϑίαϊο οΓ(᾿ 
ἐλ Ἠδεῦγειος, οΥ ὥειοα, ζγυπι ἐδ6 αϊτϊαγο]ιαὶ ΖΤίηιο8 ἐο λ6 Βαδυ-:γὶο- 
πίαπ Οαρέϊυϊέψ. 

Ι, Ῥαϊσίδσομδὶ ἀουογησηθηῖ - - - - 92 
Π. Οονοσγησαθηξ ἀπᾶοσ Ἀ7οΒ68, ---- ἃ ΤὨΏΘΟΟΓΔΟΥ ; 118 Ναί Χο ἘΞ Ὶ 9. 2 92---ο5 

1. Ηδδάβ, οὐ Ῥυίῃςοβ οὗ ΤΥΎθ65 δῃὰ ΕΔΙῚ11168 - - - 95 
2. Δοίδτοηΐίδη Ῥγοίδοϊδ, Οὐ ὅσ πᾶροβ δρροίῃηϊοὰ ὉῚ Μοϑοθ - - 97 
8. ΤΏ ϑϑηδῖο, Οὐ Οὐπης]]} οὗ ΚΘΥΘΏΓΥ ΑΑΒϑΟΒθοΥ8 - - 97 
4. ϑοῦῖθοδ - - - - - - - 97 

1Π. Οογογζησηθηΐῖ οὗ ἐπὸ πὰρ 68 - - - - - 98 
ΓΝ. εχαὶ αονοσηχηοης ἰηϑιυλπἰοα - - - - - 99 

1. ΕἘπποίίοῃβ δηὰᾶ Ῥυϊνι]ορσοβ οὗ [80 Κίηρϑ - - “ 99---1,0] 
2. Ἰηδυχυγαϊίοη οὗ [0 Κὶηρθ - - - - - 102 

8. Ομιοῦ Ὀ᾿βηοοηβ οὗ Μα)θδὶυ - - -“ 108,]04 
4. Βοσιρίσζαὶ ΑἸ] υβίοηΒ ἴο ἴ1ὸ Οουτγίβ οὗ ϑογοσοίζηβ δῃὰ Ῥηΐποοϑ ΘΧΡΙ δἰποὰ 

105---109 

Υ. Βονεηποβ οἵ [πὸ Κίηρδ οὗὁὨ 1561861 - - - - “ 109,110 
ΥΙ. Μαρὶδισαῖοβ ὑπᾶον [80 ἈΓΟΠΑΤΟΒΥ - - - - Ἅ110,Π’᾿ 

ΨΙΙ, ΟἸοοΣΒ οὗ [6 ῬΑΙ͂δοθ - - - - - - 112 
ΨΙΠ. Τθὸ Εογαὶ Ηδγοπι - - - - - - 118 

ΓΧ, Ῥχοσηυχαίίου οὗ 1,Δ..Υ8 « - - - 118,14 

ΣΧ. Το Ειἰηράοτῃβ οὗ 5πᾶδὲ δῃὰ ταδὶ ἜΝ - - 114 
Βοίϑηι δοίνοϑη ἔδ6 Το ῖνο ΤΥΡΟΒ ; 118 ἰδέθηὶ ΠΥ - - 115,116 

ΧΙ, ἘδδβΟῚΒ ΤὮῪ [86 Κίηράοιτῃ οὗ υάδῇῃ δΒυ 8ἰϑίοα ἸΙοΠροΣ (ἤδη (Πδὶ οὗ ΙΕτδ 6] 1] 7--- 120 
ΧἼΠ, ϑδιδίο οὗ [80 ΗΠ Ότοντβ ἀυτίηρ [6 ΒΘΑΌΥ]ΟΙΙΒΗ ΟΔΡΕΥΠΥ - - 120,12] 

ΟἨΔΡ. 11]. --- Ροϊροαὶ ϑίαΐο 9 ἐδ “ζειος, ἔγοπι ἐδεῖν Ποέμιγη ἔγοπι ἔ}ιο 
Μαδυϊοπῖει Οαρίτυϊέψ ἰο ἐδ6 διιδυογβίοη 9 ἐλεὶγ ΟἸουϊΐ απὰ Ἐοοἶο- 
δἰαφίϊοαὶ ΤΡοϊϊέψ. 

5ΕΟΤ. 1, --- οϊεοαϊ ϑιαίο οΥ ἐδε ὕειυα πον ἐλὲ Μαοσοαδοοδ, απα {λ6 ϑουο- 
γείρης 07 λὲ Ἡετοάίαη  απιὶϊψ. 

1. Βείοῦ ΑςἼοουης οἵ [0 Μδοοδῦθοϑ - - Ξ - 121,1992 



Χ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ 

ΘΕΟΤ. 1. --- Τοἰιοαϊ ϑέαξε 97 ἐδ ὕέεισε ἐπάεν λὲ Μασοαδοε5, απ ἐλθ ϑουε- 
γεῖσηϑβ 97 ἐδ Ἡδενοάϊαηπ αηιὶΐν -ττο Θο ϊηπι6ά. 

11, ϑονοσζοῖρτι οὗ (86 Ηογοάϊδη ΕΔΙΩΙΥ : -- 
Ι. Ηοτοὰ (δ ατοδί -- 8(. Μδθμον δ Νασταῖνο οὗ δἷ8 Μυγάον οὗὨ (16 Ιηΐδηῖβ 

αὖ ΒοΙΒΙΘὨθιη οοηβττηθὰ - - - - ΡΡαβε 122---124 

2. Ασομ - - - - - - . 125 

8. Ἡογοὰ ΑπΠρδδ - - - Ξ ῷ ἘΞ 128 

4. ῬΏΠΙΡ - - - - - - - 126 

5. Ἠοτοὰ Αρτίρρδ 1. - - - - - : 126 

6. Ηετοὰ Αρτῖρρβ Π.., οὐ ὅπ οσ - - 3 ᾿ 127 

ἡ. Βογηΐοθ δῃὰ Ὀγα851118 - - - Ξ Ξ 197 

ϑξοι. Π.---οϊ ἰσαὶ ϑέαίο ΟΥ̓ ἐλε “εισα μπάον ἐλ Ποπιαη, Ῥγοομγαίονδ, ἕο ἐλθ 

ϑεδυονδίοπ 9 ἐλεὶν Οἰυϊ! απὰ Ἐοοἰδειαςίϊοαϊ οἰ. 

1. Ῥοτγοῖβ δὰ Επηοίϊοιϑβ οὗ [6 Βοιηδῃ Ῥγοουγδίουβ - - 128 

ΤΠ. Ῥοϊ]εῖοαὶ διὰ Οἰνὶ διδῖο οὗ [80 ὅονγβ πᾶν (μοῖγ Αἀτιηϊϑίγα οη «- 129 

1Π. Αοοοπηὶ οὗ Ῥοπίϊαβ ῬΙ]Δ6 - - - - 130 

ΙΥ͂. Απὰά οἵ ἴ)6 Ῥτοουζαίοτθ, ΕΟ, Εοδίαβ, δηὰ ἀεβεῖαβ ἘΕΡ - 180,18] 

ΟΒΔΑ». 1Π1|. --- Ονιιγές 9 ϑμιάϊοαΐμγο, 1, εσαΐ ΤΡγοοοοάϊηφδ, απὰ ΟΥϊπιϊπαὶ 

7αιο 9} ἐλ ὕδεισ8. 

ΞΟ. 1Ι.---ὐδιοίεἢ, Οουτίς 0} σμαϊοαίινο, απά Ζιεσαΐ Ῥγοοοεαάϊΐηρδ. 

Ι, ὅοδνὶ οὗ δι. 9. - - - ΄ - - - 131,12 

Π. Ιηβουῖονῦ Τυη818 - - - 138 

1Π. ΑΡΡϑββ18. ---- Οοπβετπίοη οἵ [86 βαημοατίη ΟΣ ατοϑὺ ᾿ουποῖ! . 134--186 

1Υ͂. Τίπιο οὗ ΤΥΐδ]8. --- Εογαὶ οὗ 1ϑ08] εὐ τὼ διηοηρ ἴλ6 ὅθ) 8 - 186 

1. Οἰτδιίοη οὗὁὨ [86 Ῥατθ8 - - - 137 

9, 8. Εοττὰ οὗ ΡΙοδάϊπρ πὰ ΟἿΥΣ δπὰ Οαϊκαϊηαὶ δὼ - - 187 

4. ὙΪϊΏ68568. --- ΟΔΙΒ - - - - 138 

ὅ, Τὴὸ Ιοἱ, ἰῃ τιμαὶ Οα808 υϑοὰ ἡαάιοίαιιγ - - - 138 

6. ΕΟΣΠπΒ οὗ Αοαυϊία] - - - 1389 
ἤ. ϑυχϊηλασΥ Φυβίϊοθ βοιαθπλθ8 ἀμελεῖν ἀευβκε θα - 140 

Ψ. Ἑχαοουίίομβ οἵ ϑϑηύθῃοοδβ, ΕΥ̓͂ βοτὰ δὰ ἴῃ ὙΠ δῦ ΤΏΔΠΠΟΓ ρογοστηϑα 140, 14] 

βϑεοτ. 11.-- Οὗ ἐλε ονιαπ “μαϊοαίμγο, απηπον ὁ 7τίαϊ, 7Τγοαίηιεπέ ο΄ 

Ῥρίβομογβ, απὰ οίλεν Τυϊδιπαῖβ πιοπεϊοηοά ἴπ ἐδ Δίου Τοβέαπιοη. 

Ι, Φυάϊοΐα!ὶ Ῥχοοσοοάϊηρϑ οὗ [86 ΒΟΙΏΒΗΒ - - - . 14]1---145 

11. Ῥγίνιοροθ δηὰ Ἰτοδίτηοπί οἵ Βοσάδη ΟἸΖθη8, ὙΠ Θτὶ ῬΓΙΘΟΏΘΙΒ - 145-.147 

ΠΙ, ΑΡΡϑδὶϑ ἰο ἐϊιο τῃροσίδὶ Τυαπαὶ - - - 147,148 

ΙΥ. ΤὮο Βοπιδη Μοεϊμοὰ οὗὨ ξεϊοτίης δη ἃ σομβηίησ Ῥδοόπῦϊξα - - 149,150 

ν. Τὴο Βοιιδη ΤΥϊθαη 415 - - - - - - 150,18] 

ὙΨΙ. Οὐδοῦ Τυϊθυηδὶα τηοηϊοποᾶ ἴῃ (16 ΝΙΟῊῪ Τοβίδιρθηῦ : - 
1. Τὴ Αὐδοραριβ δ Αἴμθὴθ - - - - - 151-158 

2. ΤῊΘ ΑΒΒΘΙΒΙΥ αὐ ΕΡμοϑ8 - - - - - 1568 

ΘΕΟΊ. 111.--- Οὐ ἐδε Οτὶηιπαϊ Παῖο Ὁ ἐλι6 “ειοδ. 
81, ΟΒΙΜΕΒ ΑΘΑΙΝΒῚ 600: -- 

1. ΙΔο] δ σγ - - - - - - - 1568--.ἰ|:-.δὁ8 

2, ΒΙΑΒΡΠΘΩΥ - - - - - - - 1685 
8. ΕΔΙΒΟΙΥ Ῥγορμοδγίηρ - - - - - - 155 

4. Ἡλνιηδίίοη - - - - - - - 155 

δ. ῬΟΥ - - - - - - - 156 



ΤῊΗΕΒ ΤΗΙΒῸ ΨΟΙΌΜΕ. ΧῚ 

5ΕΟΤ. 11].--- Οἡ ἐλθ Οτίημέπαὶ 7 αιῦ ο ἐλ σεῖο ---- οολιϊπυ δᾶ, 
Π. ΟΕΥΜΕῈΒ ΑΟΑΙΝΒῚ ΡΑΒΕΝΤΒ ΑΝ ΜΑΟΙΘΊΒΑΤΕΒ - - Ῥαρε 156,157 
1Π. ΟΕΚΙΜΕῈΒ ΑΟΘΑΙΝΒΊ ῬΒΟΡΕΕΤΥ .---: 

1. Τοῦ - - - - - - - 157 
2. Μδῃβίθα!ηρ - - - - - 158 
8. Τὸ Οτίμηο οὗ ἀδηγίηρ Δγ ΤΗΐρ [Δ ΚΘὴ ἴῃ ἐμῶς ΟΥΓ ἰουπὰ - 158 
4. Ἐορυϊδίοι οοποογηΐηρ ΠΘΌΪΟΣΒ ᾿ - - -. 15ὅ8,159 

ΙΥ. ΟΚΙΜΕῈΒ ΑΟΑΙΝΒῚ ΤῊΗΕ ῬΈΕΒΟΝ : --- 
1. Μυσάες - . - - - - - 159 
2, Ἡομπϊοϊάα - - - - - “ς - 160 
8. ΟὈΤΡΟΓΑΙ ΓΤ] γῖ68 - - - - - - 16] 
4. ΟΥ̓Π)68 οὗ 1.κὲ - - - - - - 16] 

Ὕ. ΟΕΙΜΕΒ ΟΣ ΜΆΑΙΤΟΕ - - - - - - 161,162 

ΞΕΟΤ. ἹΥ͂.--- Οἡ ἐδλο Ῥμηϊδληιοηές γιρηῃεϊοηποί ἔῃ ἐλο ϑογίρέμτγοδ, 

Τοδῖση οὗ Ῥαηίβῃτη θη (8, ---- ΟἸΔΔδ᾽ βοβέϊοη οὗὨ ον δη Ῥαηϊδητηθηίθ - 162 
1. ῬΟΝΙΒΉΜΕΝΤΒ, ΝΟῚ ΟΑΡΙΤΑΙ, : --- 

1. βοουγρίηρ - - - - - - - 168,164 
2. Ἐοϊδ! δῖοη “- - - - - - - 164 
8, Ἐοϑο οι : --- ῬΘΟΌΣΙΑΥΥ ΕἾΠΘΒ - - - - 164 
Ὁ ΟΒεγηρΒ ἰῃ ἔμ Ναίαχο οὗ Ῥαηϊδητηθης - - - 165,166 
ὅ. ΤΑΡΙΙΒΟΠΤΩΘΙ. -- ΟΥΘΏΓΑΙ χηοὰα οὗὉἉ (γοδεϊηρ; ῬΧΙδϑΟΠοΥ5 - 166,167 
6. ΒΔηβἤτηθης - - - - - 168 
7. Ἰορσίνίηρσ ποτὰ οὗ Βίρμι - - - - - 168 
8. Οπεέίηρ, οΥ ῥἰποκίηρ οἹ (Π6 Ηδίν - - - - 168 
9. ΕΧΟοΟΙηΤ Πηϊοδίῖϊοη “5 - - - - -“ 169,170 

11, ΟΑΡΙΤΑΙ, ῬΟΝΙΒΕΜΕΕΝΤΗ: -- 
1. Βιαγίησ σῖῖἢ τ80 ϑποσζὰ - - - - - 170 

ΟΕςο οὗ ϊο 6ο8] - - «- - - “- 17], 172 
2. Βιοπίηρ ᾿ - - - - - . 178 
8. Βυγχηΐηρ ἴο Ὡοδἢ - - - - - - 174 
4, Θδοδριϊδίοη - - - - - - - 174 
5. Ῥτοοϊρίϊδοη - - - - - - - 174 
6. Ὡγονηΐης - - - - - - - 175 
ἡ. Βγαϊδίηρ ἴῃ ἃ Μοσίασυ - - - - - - 175 
8. ΤΟ Βοίοσωυ οὐ ΟἸδηρ ἀβυη 6 Ὁ - - - - 175 
9. Τυμπανισμος, ΟΥ Βοδέϊηρ ἰο Ποδίὶ - - - - 176 

10, Εχροβίηρ ἴο ὙΠ ]ὰ Βοαδβίϑ - - Ξ - - 176 
1]. Οτποϊθχῖοη - - 177 

(1.) Ῥγϑνδίοποο οἵ λίο πἰδαΣ οὗ Ῥω ἀὐδος [80 Αποίοηίβ 178 
(2.) ἸφποσΣΥ οὗἩ Οταοϊῆχίοη - - 178 
(3.) Ὑπὸ ΟἸγουσηβίβποοθ οὐ οἵ ϑδυϊοῦσ Οταοϊβαίου, ΟΟὨΒ᾽ ἀογοὰ δηπὰ 

1Ππϑέταίθὰ - - - .- - - 179-186 

(ΗΑ. 1Υ̓.--- Οἡ ἐλε «ειοίβῆ, απὰ Ποπιαπ Μοίος 97 οογιρμέϊπο ΤΊηιο, 
γιεπίϊοποά πὶ ἐδθ ϑογίρέμγο8. 

1, Ἀαγϑ - - - - - - 187 
Π. ΗουΣ.--- Ἡ δίομοδ οὗ ἘΞ Νιρμι - - . - - 188,189 
ΠῚ. Ὑεοῖκ5 - . - - - - - - 191] 
ΙΝ. Μοῃι8 - - - - - - . - 191, 192 



χιι ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΟΕ 

ΟΒ.Α». ΙΥ. -- Οὐ ἐλ “ειοϊδῆ απὰ οπιαη οάοβ 9} οοπιρμείπς Τίηιο, 
πιοπξϊοηεα ἴηι ἐἐ6 ϑογίρξαμγο8 -- ΘΟΠ λπτιθα, 

Ψ. Ὑεδγ, Οἰνι, Ἐο οβἰδϑιὶοδὶ, δὰ Ναί - - - Ῥαρα 192.---194 

ον δα Οδἰομ ἀδσ - - - - - - - 195-.-.-200 

ΨΙ. Ῥαγίβ οὗ Τίτηθ ἰακοη ἕοτ (86  οΪ6 - - - - - 200--202 

ὙΠ. ἘοιδΥ ΚΑ Ό]6 ΖΕ ΓΑΒ οὗ [86 6078 - - - - - 202 

ΟΒΑ». Υ͂.---- Οκ ἐλε Ττιδιιίοα απὰ Ταχος πιοπέϊοποα ἐπ ἐδ ϑοεγίρίμγεβ. 

Ι. Απηυ8] ῬΑΥΠΊΘη 5 τηλθ ὉΥ [ἢ6 6 }Ὑ78 ἴὉΓ ἴπΠ6 Βαρροτί οὗὨ [μοὶν ϑϑδοσοὰ ἜΟΡΒΝΕ 208 
11. Τυϊθυῦοβ ραϊὰ ἴο ὑποῖγ οὐ ϑουοσεῖρ8 - 204 
ΤΠ. Ττιραΐοβ δὰ Ουδβίοτῃηβ μδϊὰ ὼ ἴθ λ 0 ἘοΓοΙρη τος τ Νοιῖοο ΕἸ [86 Μοπογ- 

σἤδηροθ - - ' - - - 904, 205 
ΙΥ͂. Αοοοπηὶ οὗ [86 Ῥ.]16ΔΠ8 ΟΥ πὰποβοϊποιοίν - - - - 90ὅ, 206 

ΟΒ.4». ΥΧ1.---- Οπ ἐλο Οἰεγοαϊοσίεαὶ Τ᾽ αδϊο5 Γ᾽ ἐδι6 Ηοῦτοιος, απὰ ΤΡιιδὶς 
Μοπιογϊαῖς 9.064:ἰΜ Ἐσοπέε. 

Ι. Ου (δο Οοποαϊορίοαὶ ΤΌΪ68 οὗἨ [Π6 ἩΘΌΣΤΟΒ - - - «“ 907, 308 
ΤΠ. Ῥυδὶὶς Μοιηοσίδ]8 οὗ Εν - “ - - - - 208, 209 

σΒαρ. ὙΠ1.--- Οὐ ἐλ Τγοαΐξίο8 οΥ Οουοπαπίβ, Οὐηπίγαςίς, απα Οαΐϊις 
07 ἐλ ὕδιο8. 

Ι. ὙΒΟΙΒοΣ [86 9678 ΘΓ Ῥγοβι δἰιοἃ ἔγοτη οοποϊπάϊηρ Ττοδιοβ τ ἢ Ηοδίμου Νὰ- 
[1018 - - - - - - - - 209 

ΤΠ. Ὑτοδεῖθδ, ΠΟῪ τηϑᾶο δηὰ σαι βοα - - - - - 210-.2}2 

Οονοηδπὶ οὗ ὅαἱὲ - - - 212 
ΠῚ. Οοπίταδοιϊϑβ ἔοσ [86 βὅδἷο δηὰ (ϑβδβίοῃ οὗ ΔΙ ΙΟΠΔΡ]Ο ΕΒΕ ΠΟῪ ἘΠῚ - 213 
ΙΥ. ΟΥ̓ Οαι8 Ξ - - - - - - - 2]183-.2}18 

σπμΑ». ΥΠ|. ---"αιϊος γοβρεοίί ΘΙΤαΉσοΥα, Αἰσοά, Βιπά, ει, απὰ 
Ροοῦ Ῥογ βοΉ8. 

1. ΟΥὁἨ ϑδιζδῆρειβ - - - - - - - - 215 

Π, ΟΥ̓ [86 Αμεά, ΒΙ᾿ηΔ, δηὰ Ὠ)οδῆ - - - - Ξ 216 

ΙΠ. ΟΥ 6 Ῥοὸοσῦσ - - - - - - - - 217 

ΟΒΔΑ». ΙΧ. .--- Οὗ ἐλο Μπ|πατν ΑΠαἴτε 97 ἐλο “ειοδ, ἀπά οἵ)ιον" ΛΙαξίοπα 
πιοηζοπεά ἴπ ἐδο ϑδογίρέιμγεδ. 

8ΕΟΤ1. 1.-- Οἡ ἐλὲ Μηεέατν 1 δοίρ[ης ὁ ἐδε ζεισβ. 

Ι. ΤΏ οδυ]οβὺ ΑΓΒ, Ῥγθάδίοσυ ᾿πουγβίοηθ - - - - 218 

11. ΟΒαγδοῖοσ οὗ 89 7 ὲϑ οὗ [80 18γ8611.88.ὄ - - - - 219 
ὙΤΒΟΙ͂Γ Ιον]ο8, ΠΟῪ σαϊβοὰ - - - . - 219---92] 
Μοβαὶς ϑιδίαϊθβ οοποογηίΐηρ (6 16γδο} 188 Βοϊ ζοτβ - - 222 

ΠῚ. Τλιν βίοηβ δπὰ ΟΠ οΣΒ οὗ [86 Ψονν δ ΑΥΤΩΥ - - - 228--926 
ΙΝ. Ἐποδτρτηθηίβ - - - - - - 226,227 
Υ. ΜΙΠΣΑΥΥ͂ βοΒοο]8 δπὰ Ἰταϊαϊας - - - - - 228,229 

ὙΙ,. Ἰθοίδηβιῖνο Αὐτὴ - - - - - - - 229-252 
ΨΠΙ. Οδοηβίνο Αὐτθ - - - - - - .« 232,.283 



ΤῊΞΒ ΤΗΙΕ. ὙΟΙΌΜΕ, ΧΙ 

ΞΕΟΥ. 1]. -- Οἡ ἐλὲ Μανν 1) ϑοϊρ πο ο ἐδό «,οιο8 ---- ΘΟ ἰπυθῶ, 

ΨΊΠ. ἘΟΥΏΒΟΒΕΙΟΙ5 - - - - - ΜΞ: Ῥαρα 224 

ΙΧ, Μοάο οὗ ἀθροϊατίηρ αν - - - - - - 85,286 

Χ, ΜΠΑΥΥ Ἰδοις8. --- ΟΥοΣ οὗἨ Βα] - - - 286-958 
Ὑτοβδαηρηϊ οὗἁἩ [μο6 514, οὗὨἩ σδρίπτοᾶ ΟἸκ165, δηὰ οὗ δυδτῶ - 289--2942 

ΧΙ. Τυϊθρμδη Πδοοροι οὗ 16 ΟΟΠαΠΟΤΟΥ - - - - 242 
ΧΠ, Ὀἰβισι θαοι οὗ [86 ὅΡο01}] - - . 243 

Μη ΑΥΥ ἨομΟῦΤΣΒ οοηξοστοα οἡ οσηϊηθης ψγαττίοσα. ΒΗ ΜΙΜοΣΥ Οτάοσ οϑίδὈ] βῃθὰ 

ὉΥ θϑαυϊὰ - - - - - - - 244 

ΧΙ, ἸΤτορθΐϊοθ - - - - - - - - 245 

ΘΕΟΤ. 11. ---- Αἰμδίοηϑ ἐπ ἐλ ειο Τεδέαηιοηξ ἐο ἰλε ΜΝανν ΤΠ δοὶρ πα απὰ 
ΤγίωηρῪδβ Γ᾽ ἐλε ἸοπιαΉ8. 

1. Τἰνίβίουβ οὗὨ [80 Ἐοζωϑδῃ Ατστογ, ἀπ Βοχωδη ΜΈΣΑΣ ΟἸίσοτθ, στηθπεϊοπβᾶ ἴῃ [890 
Νεν Τοβίαηθη - - - - - - - 945-247 

ΤΙ. ΑἸ] βίου ἰο 186 Αὐτοοῦγ οὗ (π0 ΒΟΙΏΔΗΒ - - - - 947-249 
111. ΑἸ]πβίομδ ἴο ἐμοῖς ΜΙ ΑΥῪ Τἰβο Ρ] 6. --- Βίσοῦ ΘΟ ΡοΓαϊ δέ η.---- πο Υσαγβ οὐ 80]- 

ἀΐογβ τῆοὸ αἰβεϊη στ 5ῃ 6 ἃ ΓΠΘΙΏΒΟΙΥΟΒ - - - - 349-252 
ΓΡ. ΔΑἸΙΙυδίουϑ ἴο [16 Βοσαδῃ ΤΥ Ρ 8 - - - - - 25δ2---254 

ΡΑΒΒΊ 1Π. 

ΒΑΟΒΕ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΝ ΕΒ, ΑΝῸ ΟΡ ΟἸΉΕΒΕ ΝΑΤΙΟΝΒ 

ΙΝΟΙΘΕΝΤΑΙΙΥ ΜΕΝΤΙΟΝΕΩ ΙΝ ΤῊΝ ΒΟΕΒΙΡΤΟΌΒΕΒ. 

ΟἨῊΑΡ. 1. --- ΟΥ̓ ϑαογοά Ῥίαςος - - - - - 2δὅ 

5ΕΟΊ. 1.--- ΟΥ̓ ἐλο Ταδεγηπαοῖο. 

Ι. Ἡιδογοης ΤᾺΒΟΓΏΔ0]68 1 Ὧ86 δηοηρ [6 5το 1068 - - - 256 
Π1. ΤῊο Ταθοσηδο]6 80 οΔ]]6 ἃ ὉΥ ὙΑΥ οὗἉὨ οιηΐποηςο, ποὶ οὗ Ἐργρίΐδη Οτὶρίη. --- [18 

Μαϊοσίδῖθ - " ε Ξ ᾿ ᾿ : . 56,257 
ΠῚ. Ἔοστῃ δπὰ Οοπδίσπιοϊοπ οὗ [6 ΤΆΡΟΓΠΔΟΙΟ. -- [18 ΘοηΘ 8 - - 257--260 
ΓΨ. [15 τοὶ στϑ 0.8 - - - - - - - 260 

5ΕΟΤ, 1].--- ΟΥ̓ ἐλε Τοριρίο. 

Ι. Το ΤορΡ]ο οὗ ϑοϊοσηοη - - - - - - 26] 
Π. Τὸ βεοοηα Τορ]9 - - - - - - - 26θ2,268 

118 νσαγίουιβ Οουσίβ - - - - - - 268-.-..ώὼώὼ68 

ἈσγοσΘΏΘΟ οὗ [Π6 2678 [ὉῸΓ ἰὲ - - - - 268, 269 

ΠῚ. Νοῦςο οὗ [86 ΤοΙΩΡ]ς68 δἱ Ηθ]0Ρ00118 δηὰ Θοτίαϊπι - - - 270,27] 

ϑΈΕστ. Π]|.--- Οπ ἐδλε Ηΐϊρὴ }ίαςεδ, απαὰ ΤῬγοβοιοῖα, ογΥὐ Οταίογὶος 9 ἐδε 
«ειυξ. 

Ι. Οὐ 1.9 ΗἰγῈ Ῥίδοςοβ - - - - ᾿ - - 271-278 

Π|. Οκ ἴμ0 Ῥχοδοίομο οὐ Οτδίοσίοϑ - - - - - 278,2714 



ΧΙΝν ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ 

βϑεου. .--- Οἡ ἐὰλε ϑυμαφοσι68, 
Ι. Νιαίυτο δηὰ Οὐἱρίῃ οὗ υμδρόρτιο8 - - - - Ῥαρο 275 

ΤῊο 5γπδροραθ οὗ ἴ88 1 θογ 68 ὀχρίαἰποᾶ - - - 976, 277 
Π. Βοτ οὗ ἴδ6 οιυγπδρορῦθα - - - « - - - 277 

1Π, ΤΏο ΟΠ ΟΥ8 ΟΥ ΜΙ|ηϊδβίοσβ - - - - - - - 8218 
Ιν. κω, ϑοσυῖοο ρουξοττηθὰ ἴῃ [86 ΒΥΒΕΒΌΕΙΕΕῚ - 

. ῬΌΡΙΙΟ ῬΓΑΥΘΓΒ - - - - - 78,279 

᾿ Ἐοδάϊηρ οἵ [86 Κατίοιμ.Βμοπια - - - - - 279 
8. Βοδαϊηρ οὗ ἴ8ο δοῦρίυσχοθ - - - - - 280 

αὐομοταὶ Ψίον οὗ (6 ϑδιεοιοηβ οὗἩ [86 1,8 δηὰ οἵ Ὃ Ῥτορδοίδ, 88 τοδὰ ἴῃ 

186 ϑ'γπδροριοθ - - - Ἑ Ξ - .281, 282 
4. Ἐχροεϊείοι οὔτ89 βείρίαγοθ, δῃἃ Ῥχθδοβίηρ ἴο [86 ἘΈΡΡΣ ἔγοτη ἴβοσῃ 288, 284 

Ψ. ἘκοΙοβίδδιῖοϑὶ Ῥόονοῦ οὗ [Π6 Ογηῃαροσιθβ - - - 285 

ΨΙ. ΤΠ ΒΒ θη θἢ Ἑδτα, ΟΣ ΝΙποίθοῃ ῬΣΆΥΟΣΒ 868 ἴῃ [80 Ἐπ ϑοὸ ϑοσυίοθ 288---288 

ΟἨΔΑΡ. 11. ---- ϑαογεα ΤΡΡΥ8ΟΉ8. 

ΘΕΟΊ. 1.--- Οἡ ἐλο σεοισἢ Ολωτοΐ απα ἐΐ5 εοηπιδοτϑ. 

Ι. ὙΠ6 τ Βοῖο Ναίίοη δοοοππιβα ΠΟΪΥ - - - - - 288, 289 

Π. Μοωρεῖβ οἵ ἴ86 7 εν 188} ΟΒυχοῆ. --- ἨοΌτονβ οὗ 80 ΗΘΡΌΣΟΥΒ - - 290 

ΠῚ. Ῥτοβοὶ γίοϑ - ΕΞ ϑ ᾿ - - - - 291-298 

ΙΓ. ὅονθϑ οἵ (86 ὈΙΒΡογθοθ - - - - - - - 298 

ΜΝ. Ηξς]]θη 88 - - - - - - - - - 294 

ὙΙ. ΤΑ ΟΓΙΏ68 - - - - - - - - - 294 

ΨΙΠ. Τονοῦὶ Μοθη - - - - - - - - 294 

ΨΙΠ1Π,. ΟἸγουμπηο:ΒΊ 05 - - - - - - - 295---297 

ϑξου. Π..-- ΟΝ ἐδο Μοιΐρέοεγβ 9 ἰδὲ Τεριρίο απὰ οὐἦδεν οοϊεοαείοαΐ οΥ 

ϑαοστοα ΤΡΟΥΒΟΉΒ. 

1. Οὗ 186 Το υϊο8 - - - - - 298---80] 

ΤΠ, ὙΠῸ Ῥυοβίδ: [ΠΟΙΣ Ἐὐλδλϊοοῦ ἀ ε εὐκολη δ, μὰ διὰ ῬΥΊΟΩΕΒ - - 801--8904 

1Π. Τῆο Ηἰϊρσὶ Ῥυίεβε: 8 Εὐποιοηβ, Ὁτοββ, πὰ ῬΥ]Ερε8 - - 805---808 

βιασοοδδβίοι ἴο ἴ86 Ῥοπίθβοδὶ ὈΙΧΏΣΥ - . - - 809---8}} 

ΙΥ͂. ΟΠςοΓΒ οὗ (6 ϑιγῃδρορυθ - - - - - - - 581] 

Ψ. Τθο Ναζαγίίο: - - - - - - 812 

ΨΙ. Τῆς ΒδΟδδΡΙο8: Ναίσο οἵ ΠΟΥ ἜΤ ΤῊ - - ῷ - 812 

ΨΙΙ. ΤΠ Ῥτορμοῖβ - - - Ε ᾿ Ξ ᾿ - 818 

(Π54». 111.-- ϑαογοά Τ]ιΐπ95.---- Οὐ ἐδε ϑαογίῆεες ἀπά οἱλον Οὐετῖης 

Ο ἐλιε “διυδ. 
αομοσαὶ ΟἸδϑε βοδίίοη οὗ β'ϑουιῆοοβ δῃὰ ΟΥ̓ΌΣΙΏΡΒ - - - 818, 814 

1. ΟΥΣΕΚΒΙΚΟΒ ΟΣ ΒΙΟΟΡ διὰ [86 Ὠἰνίῃς Οἱ βίῃ οὗ βδουῆοοβ - 814, 815 

1. Ὀιθόγουν Κὶπὰβ οὗ Υ ἸσΕ τ 8 - - - - - 815 

2, Βοϊοοίίοη οὗὨ Ὑ ἸΟΌΤΩῚΒ - - . - - 815,816 

8. ΜΑΠηοΥ οὗ Ὀσοθοηρ᾽ ἰθοτα - - - - - 816 

4, Ἰηχηπηοϊαίίοη οὗἩ [π6 βϑοσιῆσθ - - - « - 917 

δ. Τ6 ΡΊδοο δηὰ Τίπιο δρροϊηἰεὰ ἴον δου δοίην - - 817, 318 

6. Ὀἰδόγοης Εἰπάβ οἵ ΕἾτσο ὅ'δοσῆοθθ - - - - - 818 

1. Βαυτη- ΟΠ ΣΙ ηρ8 - - - - - - 8]18 

1ϊ. Ῥοβδοθ- Οὔτ 5 - - - - - ι. 818 

1, Βίη. ΟΠ τη Ρ 8 - - - - - . 81:9 

ἦν. Ττοβραβ9- ΟἸσηρθ - - - - - - 819 



ΤΗῈ ΤΗΙΒ. νΟΙΌΜΕ. ΧΥν 

ΟΗΑΡ, 1Π1]. --- δαογοά Τῆλίησ9.--- Οπ ἐλε ϑαοτίγοοα απὰ οἵἤιον" Οβετγίησε 
9 ἐλι6 «ειο9 ---- οὐ ϊπποᾶ. 

ΤΠ. Ναιίομαὶι, ΕΠ ρτϊαν, ΤΥ ΘΟΚΙγ, ΜΟΒΓΉΥ, δηἃ Αηηθδὶ β'δοσ ἤοοϑ “οὖ Ῥαρὸ 8320 
ΠΙ. ὈΝΒΙΟΟΡῪΥ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ. ---- Μοδί- ΟΠ ΣΙ Ηρ 8 - - - 820, 321] 

ΙΥ. ῬΒΙΝΕ ΟΡΕΕΕΙΝΟΒ - - - - - - - 82] 
Ν. Οὐδοῦ ΟὈϊδιίοηϑ τηβᾶθ ΟΥ̓ (6 6 γ8. 

1. ΟΕΡΙΝΑΒΥ ΟΒΙΑΤΙΟΝΘΒ : -- 

(1.) Το ϑὅμον Βχεδ - - - - “ - 821 
(2.) Ἰποθῆδὸ - - Ξ - - - - 821] 

2, ΨΟΙΌΝΤΑΒΕΥ ΟΒΙΙΤΊΟΚΧΒ. --- ΚΟΥΡΔΗ - - Β - 8992 

8: ῬΒΣΕΒΟΒΙΒῈΡ ΟΒΙΔΤΙΟΧΘ :--- 

(1.) ΕἸσβι- Εὐπ8 - - - - - - 828 
(2.) Τὴ 88. - - - - - - 824 

ΨΙ. ΕἸζηθ88 δπὰ ὈΠΙΥ οὗἩ (16 76 Ὑ]8} Θβουίβοιο - - - 826, 826 

(ΒΔΑ». Ι. --- ϑαογοά ΤΊίηιοβ απή ϑοαβοπὲ οὐδεογυοα ὃν ἐι6 “ειος. 
1. ΤΏΘ ΒΑΒΒΑΤΗ. 

1. Ηον ορβοσυοᾶ - - - 826 
2. 2 ον 88 Υ οὐβὶρ ου [δδὶ Ῥιγ: μασι ισαϊαην ἐμεῖς Ἀρυπδε οὗὁὨ πογδπρρίπρ; ἴῃ 

16 ΤΌΙΩΡΙΟ - - - - 827---829 
Π. Νεὴν ΜΟΟΝΒ . . - - - - 880 

ΠῚ, Ανιῦλι, ΕΈΒΥΙΨΑΙΆ. --- ΤΟΙ ἡηῤδονίεδέ Ῥεδίρει - - - 8380, 881 
ΙΝ. Τηὸ ῬΑΒΒΟΥΕΣ; ὙΠ6Ὼ οΟἸο γαϊοα, δηὰ ΠῚ τῆδὲ Ογοσηθηΐθδ - 838] --- 8839 

118 Μγεῖοδὶ οὐ Τυρίοδὶ Βϑίθσθηοο - - - - - 8339--842 
Ν. Το Δ. οὐ ῬΕΝΤΕΟΟΘ - - - - - - 842 

ΨΊ. ΤΠο Ἐδδδὶ οὗ ΤΛΒΕΈΝΛΟΙ ΕΒ - - - - - 843, 344 
ΥΠ. Οὐδοὸν Δηπαὶ Ἐδβεϊναβ, Υἱζ., ---- 

1. Το Εδβδβὶ οὗ ΤΆΟΜΡΕΤΕ. “- - - - - 844 
2. ΤΠο ΠΥ οὗ ΕΧΡΙΑΤΙΟΝ ΟΥἩἨ ΑΤΟΧΗΜΕΝῚ κ“ - - δ4ὅ, 846 

ὙΠΙ. Αὐππαὶ Ἐεδβίϊνα]8, ἐπϑεϊλανεα ὈΥ [86 ὅσ 6 νγ8 ἴῃ Ἰαίοσ ΕἸΠ168 : -- 
1. Το ραβδὶ οὗ ῬΌΒΙΜ - - - - - - 846 

2, Το Εθαϑὲ οὗ ΠΕΘΙΟΑΤΙΟΝ - - - - - - 847 
ΙΣ. Οὐδοῦ Εοϑεναϊβ, ΟὈδοσυϑὰ δἱ βίδίθα ἰηΐοσυα]8 : ---- 

1, ΤΠο ΒΑΒΒΑΤΊΟΑΙ, ΥοαΣ - - - - - - 848 
2. Το Ὑ δᾶ οὗ ὕτσβι - - - - - 348---950 

ΟἨΔ». Υ͂. --- ϑαογοά Οὐϊσαΐξίοης απὰ Τ])εέϊο5. 

5ΕΟΤ, 1. --- ΟΥ̓ Ῥοιυσϑβ. 

1. Νδίυσχο οὗ ονγβΒ - - . - : . 88] 

Π. Ἐδαᾳαυϊβιζε8 ϑββοῃ εἶα] ἰο [Π6 νϑ] ἀν οἵ δ γον - ἊΝ - 85]1,352 

ΠΙ, Ὀϊδογοηὶ βοσίβ οὗ ΟΣ :--- 

1. Το ΟΒοσοῖι, οὐ ᾿στοχη δὶ Ὁ]6 ον - - - ῳ . 5352 

Ώ. Οἷἱδοὸς ον ἐδδὶ τηὶρσαλ Ὀ0 χοἀδοιηθά : --- 

ἱ, ον οἵ )οάϊοδεου κ- - - - . 8385 

1, ον οἵ δ 6 - τη όσα οι 0 ΟΥ Ανκίδϑαξε: -- ΟΟΥ ι)ὸ Ναζασοία 358, 354 

ΘΕΟΊ. 1]..-- ΟΝ ἐδλὲ γαψενε απά Σαδίς οὔίλε ὕειυς. 

Ι, ψασίουιβ ΑΡρο!]δΉη8 αἴνθῃ (οῸ νὼ - - - - - 884 
Π. Ῥυδδο Ῥγαγοβ - - - - - 8855 

ΠῚ. Ῥυίναίο Ῥσδγοσῃ. ---- Αἰ 95 οὗ (δ δ χῶς ῬΙαγοσ - «- 8358.-.-357 



ΧΥΪ ΟΟΝΤΕΝΈΤΒ ΟΕ 

ΒΈΟΥ. ἢ. ---- Οἡ ἐλε Ῥγαψονβ απὰ Ἐχδίς οΥ {λ6 «διε ---- ςοπτϊπυδά. 
ΙΥ͂. Ἑοττηβ οὗἩ ῬΓΑΥΟΥ ἰῃ 1186 Διηοηρ ὑΠ6 96.718 - - - - Ῥαρὸ 8557 
Ψ. Ἑδδῖβ οἵ 186 6008: .--- 

1. ῬυΡὶὶς Ἐδ8.8 - - - - - - - 858 
2, Ῥχγίγαίο Εδδίβ - - - - - «« 858 
8. ΒοΙοσλη τ ῖθθ οὗ [86 ον 88 ἜἜΡ - - - - - 859 

ΒΈΟΤ. ΤΠ| -- Οπ ἐδς Ῥμγίποαζίοηδ 9 ἐλ ὕεισ. 
1. Μαιοτίδ]β, τ ἢ τ ΒΙοἷ [6 ῬΌΣΙ ΒοδΟΠΒ οὗἁἉ 16 76 178 Ἴοσα ρουοστηοὰ 859, 860 

Π. Οογουλοηΐοθβ οὗ Ρατχὶ βοδίΐοι - - - - - - 860 
ΠΙ. Οὗ [86 Ῥογβοιβ Ἰαβίγαιοὰ - - - - - 86Ὶὶ 
ΓΥ. Αοοουῃὶ οὔ ἴδ ἀἰβογοηὶ ΕὶηΔ8 οὗ 1,608] παρανιδος ῬΑΠΙΘΜΝΗΣ ἘΞ 

1. ΤῊ ΙΘΡΓΙΟΒΥ οὗἨ [86 Ῥοσβοῃ - - - - 861, 862 
2. Τὴ ΤΡΙΟΒΥ οὗἩ ΟἸοίοβα - - - - - - 862 
8. Τὸ Ηοιδο Τ᾿ ΡΓΌΒΥ - - - - - - 868 

Ν. Μίηοῦ Τρ] Ττρυγῖτῖ68 δηὰ ὑποὶν 1, δι γα 0.8 - - - - 5868 

ΠΑΡ. ΥἹ. -- Οπ ἐλε Οογγμρίϊοηβ 9 Το σίοπ ἀπιοπρ ἐδ “ειυς. 
5ΕΟΊ, 1.--- Οἡ ἐδε 7Ζοϊαίνν, ὁ ἐδλό σειο. 

1, Οὐ ρίῃ δπὰ Ῥγορτεδϑ οὗ Ῥαρβδϑη ἿἀοἸδγ - - - 864 
ΒΚοίοι οὗὨ 1.8 Ἡ!βίοσΥ δὰ Ῥσοόρτοββ διηοηρ [86 Ἰαοοιιω ΞΡ δονθ - 865-867 

Π. Ιὰ0]8 ἡοσβρροϑᾶ ὈΥ [δ6 Ιϑγ86}1068 ἃ]Ιοθ - - - 867---87] 
11. ΙΔο]8 οὗ [π0 ΑτἸωτηοηΐϊοδ, νγοσβρροά Ὁγ (80 νρδ  ἰδς - - 871, 872 
ΓΥ. 14.018 οὗ (86 Οδηδδη 8 οσ ϑ'υσίδῃϑ - - - - 872, 878 
Μ΄. Ῥμωηϊοῖδη 14.018 τγοσβεϊρρϑα ὈΥ͂ {μ6 Ιβγδο 68 - - - 878---87ὅ 
ΨΙ. Βδθυ]οηΐδῃ απὰ Αβϑγυίδη 109 - - β - - - 576 
ΥΠ. 140]8 ψνογεμίρροϑά ἱπ βδιηδτγία ἀασίηρ [86 Οδριν - - - 876 

ΗΪογορ γρῖς βέοποθ, ἩῊΥ Ῥσομιἰ θᾶ ἕο ἴπ6 768 - - - - 877 
ὙΠ|. 1Ι40]8 οὗ [6 Οστθοκβ δηᾶ ἘΟΙΏΔΗ8, τηϑηεϊοηοὰ ἱπ ὑπὸ Νονν Τοβέδσηθας - 877 

ΙΧ. ΑἸ]αβίοηβ ἴῃ [86 ἜΡΟΡΗΠΕΣ ἴο ἴ56 Ἰάἀο]εαίτουβ ΟΣ μὶρ οὗ 116 Ηδδίδοη Να- 
ἢ 8 - - - - .- - - 878---8β 6 

Χ, ὈΙβόγοηὶ Κἰηαβ οὗὮ ᾿Ῥινἰδεΐοῃ - - - - -  88).--589 
ῬΓΘΡΆΪΘΙΘΟ ΟΥ̓ ΒΟΥΌΟΘΙΥ δηᾶ Μαρὶς - - - - - 389, 890 

ὅΞ0 1. Π. .--- ΟΝ ἐλθ δίαίε ο ̓ εϊέσίοπ ἀπιοηρ ἐλο ὕέιος ἐπ ἰλο Τίνι 07 «ὕοδιι 
Ολτώε. 

δ 1. «εοομηΐ Ὁ ἐἦθ “ζειοὶδὴ ϑεοίβ πιοηἰοπεα ἐπ ἐλο ει Τορίαπιοηΐ. 
Ι1, ΤΏ ῬΒασίδοοθ - - . . - “ - 8μ91---396 
Π, ΤῈ ϑαάάποροβ - - - - - - - 896, 397 
ΠῚ. ΤΏ Ἐδβοη68 - - - - - - - 897, 398 
ΙΥ͂. Ὑδὸ βοσῖῦθοδ - - - - - - - 899 
Ψ. Τὸ ΤΑΎΎΟΥΒ - - - - - - - 400 

ΨΙ, ΤΏο βασηδυὶ 88 - - - .- «- - - 400.-404 

ΨΙΠΙΠ. ΤῊ Ηογοάϊβη8 - - - - - - - 404 
ΨΠΙ, Τὸ ΘΔ] 11|65.81}8 - - - - - - - 405 
ΙΧ. Τῇο Ζοδϊοίβ - - - - - - - 405 

Χ, Το ΚΒ οδυῖ - - - - - - - 405 

ἢ 2. Οη ἐλε Ἐαίγεοηιο (ογτωρίίοη οΥΓ ἐς ὥειοϊεὴ Ῥεορῖε, δοιὰ ἐπ Προ σίοη 
απὰ Ἤοταϊΐς, αὐ ἐλε Τίπιο 90 Οἰτίρες ΔΒ γίλ. 

Οδθμογαὶ Οσοιτυροι οὗ (πΠ6 ΤῳβδάοΓβ οὗἩ ἴῃ ον ϑ Ναείοη.---ΟΥ (μοῖν ΟΠ ίοδ Ῥγίοδίϑ δηὰ 
οἴμοσς Μ|πἰ βίο οὐ Ἐδ]ρίοη. --- 18 ἀθρίοσαθ] οἴθοῖβ οὰ 19 ῬΘΟρ]ο. --- διαί οὗ [86 
2εν8 ποῦ στοϑι ἀσῃὶ ἰῃ ῬΑ] Θϑ. 1 Π6 - - - - - 406--410 

ἘΒΕΈΞΕ ΞΟ ΑΘ ΝΟΘΣΤ στα ας καὶ, ον δὶ "πα δ»: -ὕὉς -αἰ΄ -- ’ν τα δα αδιαδεδαδεδαδαυ, ,  τοῦῦν,, ἀν τσ, .΄.΄.ἀοὦὦ ἑὀἰπ αππὰὰ..... 

εὐν. ἘΞΩΝΝ ἄς ον ἐξα, τσ ἰκιν 



ΤῊΕ ΤΗΙΒΡ γΟΙΌΜΕ. ΧΥῚΣ 

ΡΑΒΤΊΊΙΥ. 

ΘΟΜΈΒΤΙΟ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕῈΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΕἾΘ, ΑΝῸ ΟΕ' ΟΤΉΗΕΕ ΝΑΤΙΟΝΒ, 

ΙΝΟΙΘΕΝΤΑΙΖῪ ΜΕΝΤΙΟΝΕῸ ΙΝ ΤΗΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕΒ. 

ΟΒΑ». 1.--- Οπ ἰλε ὐ ΟΥ ἐδιο “ειο. 
1, Οανοδ - - Ξ - - - - Ῥαροά41ὶ 
Π. Τοηΐ8 - - - - 411-118 

ΠῚ, Ηουθβοο .--- [Ποὶν Αππκυροπιουι, Μαίοτίαι, δηὰ ΓΞ ΥΣΕ - 4183.--422 

ΓΝ. Ἑαγηΐϊασο - - Ξ - Ε' - - 492- -426 
Ν. Οἰδοβ, Μασίοῖδ, απὰ δἰμδὲ - - - - - - 426, 427 

ΟΒΔΑ». 1]. --- Οἡ ἐδλε γεδ8 ὁ ἐλ “ειοδ. 
Ι, Ὅτοδβ ἴῃ 80 ΕΔΙΙΥ ἜΜῈ - - - - - - 427 

ΤΠ. Ταηΐς - - - . - 428 

ΖΠ,| ὕρρον αδιτηθηί --- οὐθὸν Ξ οὗ Αγϑαῖεὶ - - -.« 4298-- 480 
ΓΝ. Οονεσίηρβ ἴον (Π0 Ηοδὰ, --- Μοάο οὗὨ ἀτγεβδίηρ [86 Ηδὶγ - - 480--.φ482 
Ψ. βιαηάδὶβ - - - - - «- - - 438 

ΨΙ. 6818 οσ. δίρῃηιοίδ, δῃὰ Εΐηρ8 - - - - - 438 
ΨΠ. δοῖλθ Ασιο]ο8 οὗ Εδιηδὶο Αρρᾶϑζοὶ οἱυςϊ αϊεὰ - - - 434--457 

Οοτρ!οσχίου οὗ (πὸ Ῥ οὔιθῃ - - «- - - 487 
ΨΙΠ. Βοηάϊηρ οὗἩ ΟΔΙτηθη, ἃ εἰχη οὗ Μουγπίηρ - - - 438 

ΙΧ, Νυσιογοῦβ ΟἸΔΗρΡ68Β οὗ Αρρᾶγοὶ, ἀθοπηοᾶ ἃ ὩΘΟθΒΒΘΙΥ ρᾶσί οὐ ἱποὶσ Τσθαδυτο 488, 439 

ΟἨΔ4». 1Π1. --- υειοίδἢ Οἰμδίοπιϑ γοϊαΐίπς ἰο αγτίασε. 
Ι, Ματτίδαρο δοοουηϊοα 8 βιδοτοὰ ΟὈ  ζαίύζοη ὈΥ͂ (80 Φ6νγ8 - - 4439, 440 

ΤΠ, ῬΟΙΥΡδΙΩΥ ἰοϊογα θά. --- Οοπαἀϊοη οὗ Οοποῦδῖμο8 - - - 44] 
ΠῚ, Ναριεΐδὶ Οοπίτβοῖ δη ἃ Εδρουβα]β - - - - - 442 
ΙΝ. Ναρεῖδὶ Οδσοσποηΐοϑ - - - - - - 448.-.-448 
Ψ. Τνοσοθ - - : - - - - - 448 

ΟΗΔΑ». 1Υ.- βΒιγίλ, Νιαευγίωνο, δε. 9γ Ολίϊάγεπ. 

1. ΟἸ]ἀ-Ὀἰ τ, --- ΟἸγουχπηοίβίοῃ. --- Ναγὶπρ οὗ [86 ΟὨΠὰ - - 440, 450 
Π. Ῥηνοροβ οὗ [806 ΕἸΓΕῦ- ὈΟΓῚ - - - - - 4560 

1Π. Ναυγίυσο οὗ ΟΒΙ] άσοη - - - 46], 4δ2 

ΙΥ. Ῥοποσ οὗ [86 ΕΆΣΠΘΥ ΟΥΟΣ ΐ8 ΟΠ άτομ. - Ῥιβροδίεῖοα οἵ Πὲβ Ῥόπϑεν 452.--.-454 
Ν. Αἀδορἕοη - - - - - - - - 454, 455 

ΟΒ4». Υ͂. ---- Οὐ ἐδε Ονρπαϊέίοη 9} ϑίασες απὰ ὁ ϑεγυαπίδ, απὰ ἐδο Ομ5- 
ἔοπις γεἰαΐξϊηρ ἰο ἰῴδηι, πιεπέϊοπεα οὐ αἰϊιαοα ἰο ἐπ ἐδο ίειο Τ εςἑατηοηπί. 

Ι, Β΄ανεβ, ον δοαυϊγοὰ - - - - - - 455, 456 
11. Ὑμποὶς σοηάϊιΐοη δπιοης ἴμ6 ΗοῦτοννΒ - - - - 457, 458 

ΠῚ. Δῃηὰ δπιοὴρ οἴδενῦ Ναζίοῃβὀ - - - - - 458-- 460 
ΓΝ. ΟΥ̓ ηἰγοὰ ϑεγνυβῃί. ---- (πδίομλβ το δεϊηρ ἴο ἵΠ 6 Σ,, δὰ ἴο ϑ5΄δνυοϑ, δ αἀθά τὸ ἴῃ (ἢ 6 

Νον Τοϑίδιθης - - - - - Ξ - 460--.-68 

Ὑ. Ὀϊθεσοηι κΚὶπ 8 οἵ βϊδνοθ οὐ βογσνυδηὶδβ τηθηιξοηθὰ ἴῃ τ ϑοιέρίατοθ - ἀ468, 464 

ΥΩ]. 111. ἃ 



ΧΥΪΙ ΟΟΝΤΕΝΊΒ ΟΚ 

ΟΗΔΑ». ΥἹ. -- Ζοπιοείϊς Οιιδίοηιϑ αηὰ ἴὕϑαφες 0 {λι6 “ειυδ. 
1. Ἐοττηβ οὗ δα!υίδίίοη δηᾷ Ῥο ἴθ Πο88. --- ΕΟ ΟΥΘΠΟ6 ἴο βαροτῖοΒ ῬῬαρο 464--468 

1. Μοᾶο οἵ τοϑοοϊνίηρ Οαποδὲ8 οΥ Ὑ ΙΒ: ΓΟ ΓΒ - - - . 469 

111. Οοπγνοζβαίίοη δηᾶ Βδιμίηρ «ς - - - - - 470, 471 

ΙΝ. ἙἘοοᾶ δηὰ Επίοσίδϊ τη -᾿ - “- «- - - 472---480 

Ὑ. Μοάο οἵ Ἰταν την - - - - - - 480 

ΥΙ. Ηοβρί τα γ, ἃ βεαογοὰ Τα ΕΥ͂ Θπηοηρ; Ἢ δ... - - - 480---482 
Αεροουηὶ οὗ Τόββοῦθὸ Ηοδρὶ[8168 οὗὨ ἴΠ6 το κβ δῃ!ὰ Βοιδῃβ - 483 

(ΉΔ4». ΥἹΙ. --- Οἡ ἐλε Οεοιραΐίοηδ, 7 ἰἰογαίμγο, δέμαϊοα, απαὶ ϑεϊοποε8 

ΟΥ ἐλ6 Πεῦτειυδ. 

ΒΕΟΊ. 1. --- μταὶ απὰ 7οηιεδέϊς Ἐσοποηῖν ς᾽ ἐλε “ειυδ. 

1. ΜΑΝΑΘΕΜΕΝῚ ΟΣ ΟἌΤΤΕΕ ὈΥ͂ [86 σ6:}»8 Ξ - ῳ - 484, 485 
Π. ατγίουβ Ποσηοβῦς ΑΠἰπ|8]8 σοαγοᾶ ὈΥ [Π 6 πὶ :--- 

1. Νοδῖὶ Οδἕι]ὁ - - - ς - - « 488, 486 

2, ΑΒ868 δῃηά Μυ]68 - - - - - - 486, 487 

8. Ηογδοϑ8 - . - - - - - 487 
4, (δηλ ο8 - - - - - - - 487 
δ. ἀοδίκ δηὰ ἜΒΕΡΡ «- - - - - . 488, 489 
6. ϑ'υηθ - - - - - - 489, 490 

Π. Τῶνϑ οὗ Μοβθβ ἐεοηῃς ΑΟΘΒΙΟΌΤΒΕ - - - -. 490, 491 
ΙΥ. Μδηῦγοβ Κπόυσῃ ἰο δπᾶ πδοᾶ ὈΥ͂ ἴ6 ὅγ8 - - . .- 491---ώ498 
Ὕ. Ὑποὶγ τοᾶθ οὗ Ρ]ουρῖηρ, βοσίηρ, δὰ Βθαρίης - - - 499-- 496 
ΨΙ. Ὀιβόσγοηῦ τγὰγ8 οὗ ΤὨγοβῃϊησ ουὐδ ΟὐΤη - - - 495----497 
ΨΙΙ. ὙΙπογαγάβ, δὰ ἴπ6 ΟἸ]ΐατο οὐ ὑπὸ 126 δηὰ ΟἸΐγο.᾿-- εἰλαῖδηε 499---502 

ΨΠΠ. ΑἸ] υβίοηϑ ἴῃ ἴ06 βεγίρίατοθ ἴο [86 ΒαΓΑΙ δηὰ Τλοσμηοϑῦς ἘΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ ιδο 768 
δ802----04 

ὅξου. Π. ---- Οἡ ἐλο “τὲς οἰ υαίοα ὃν ἐλε Ηοὗτειυα ον ὕειυβ. 

1. Οτἱρίῃ οὗ [86 ΑὙίδβ.--- δία οὔ [πο πὶ ἔγοτα ἴΠ6 Τοϊπρο ἴο (ἢ Τῆτης οὗ Μἴοβοϑ 504, δ05 
ΤΠ. ϑδιδῖθ οὔ ἴῃ9 Ασίβ ἔγοτῃ [6 ΤΊπιο οὗ Μοβδ68 ἘΠῚ] [6 ΟΑΡΟΥΥ - - δ08ὅ, 506 
ΠῚ. ϑιαῖθ οὗ ἴ0 Ασίβ δήευ [26 Οδρο νυν - - - - 6806, 507 
ΙΝ. Αοςοοαυῃϊ οὗἉ δοῖηθ οὗ ἴ86 Ατίβ ὑγδοιβὰ ὉΥ͂ {πὸ ἥξχω: -- 

ι. ηθηρ: Μειδία ϑ πδοὰ ἴον (Π18 ῬΌΓΡΟΒΟ - ἧς - δ07-510 
Τμοἴΐεγε : Εοχτη οὗ ΒοΟΟΚΘ5 - - - - - δῚ1 

2. Ἑπρτανίησ - . - - - - - δ12 
8. Ῥαϊππς - - - - - - «- 512 

Ψ. Μαιβῖὶο δπὰ Μυὶςδὶ 1πβιγατθηὺβ - - - «- - δ12---516 

ΨΙ. Ὁδηο - - - - - - - - 516 

ϑεου, Π]|.----Οἡ ἐδε 1 ἰξοναίμγο απα ϑΘοίοποοδ 0 ἐδε Ἡοῦδτειυδ. 
1, βοῖοοὶθ - - - - - - - 517 

Οἱ ἴ.6 β΄. οοὶθ οὗ [86 Ῥσορῇμοῖβ ἴῃ πἀεδαϊος - - - 51}7,5δ18 
Π. ΔΡρο]]διῖοπβ σίνθῃ ἴο [80 ον 8} οςίοῦΒ οὐ ΤΟ ΔΟΠΟΙΒ - - 518 

11. Τοῖς Μοιμοὰ οὗ Τδοβίησ - - - - - δ19 
ΙΝ. ϑδιπάϊοβ οὗ [Π0 6008 : --- 

1. Ηϊδίο - - - 3 - - - δ20 
2. ῬΟΘῚΥ - - 5 - - - - δ21 
8. ΟΥΒΙΟΣΥ - - 5 - - - - 522 
4. ἘΠῚ. “- - - - - - - δ 2 
ὅ. ῬΉγΘο8 - - - - “- - - 528 



ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ ΟΠΌΜΕ. ᾿χὶχ 

ϑξεοι. 11]..-.. ΟΝ ἰδλὸ 1 ἰεγαίεγε απα ϑοίοηοοβ Ο ἐλ Ηοῦγοιοβ --- σομ ἰηπθ6ά. 

6. Αὐἱδῃπιοῖὶς - - - - - - Ῥᾶρο δ28 
ἤ. Μαιδοιηδίΐοϑ - - - - - - 528 

8. ΑΒ ΠΟΠΟΙΗΥ͂ - - - - - - δ28 
9. Αϑβίτζοϊορυ - - - - - - 528 

10. δυχνογίησ - - - - - - δ24 
11. Μοοδδηὶς Ασϑὸ » - - - - - δῶ4 

12. ὀο;τΑΡὮΥ - - . - - - δ24 

ϑεοτ. ἵΥ͂. ---- Οκ" ἐλο (οπιπιεγοο απαὰ Ναυϊσαξίοη ὁ ἐδ Ηεδτεισδ, 

1. Ὁυοπιπιοτοο οὗ [86 ΜΙάϊαπΐτεβ, Εργρίίδηβ, απὰ Ῥδοηϊοίαπβ - - 524, δ25 
11. Μοάᾶο οὗἉ ἰγδηβροσίίηρ ἀοοῦβ - - - - - δ25 

ΠῚ. Οοταπιοσοθ οὗ [86 ΗΌΓΧΘΟΒ, ΡΥ οὐ] ΣῪ πη 6 Ὁ ΘΟΪοσοη δηἃ ᾿ΐβ Θιασο ββουβ 
58285---. 528 

ΙΨ. Νοιῖοο οὗ Αποϊθηὶ ΒΒ, - - - - - δ88-.580 
ὟΝ. Μοῦ - - - - - - - 581 

ὙῈοερδΣ δὰ Μοδβδασοθ «- - - - - - δ82 

ΟἩΑρΡρ. ΥἹ1Π11. ---- Δ)ηιιϑεηιοπία ὁ. ἔλε υεισδ. --- Αἰϊμδίοηθ ἰοἷ ἐΐε 
Ζῆλεαΐγοδβ, ἰο 1 Πεαϊγίοαὶ ΤΟΥ ογπιαποο8, απὰ ἐο ἐλ6 αγοοίαη αἰαπιε8 ἵπ 
ἐδο ει Τεδίαηιεηέ. 

Ι. Ἐδοσγοδθῖουϑ οὗ [86 9617 ἰῃ Ποπιηοδιῖς 1,06 - - - - 582 

Π, ΜΙ|ΑτΥ ὅροι - - - - - 588 
1Π. Ιηϊἰτοἀπεῦοι οὗ αγτηπδβίϊὶο δηὰᾶ Τοδισίοαὶ Ἐχβιδίίοπο διηοης ἴμ6 9.78 588 
ΙΥ͂. ΑἸ]υβίοηβ ἴο ἴδ Τμοδίτοβ διὰ ἴο ΤΉ ΘΔΙΤΙΟΔΙ ῬΟΣίΟσΙ Δ ο68 ἰη ἐδο ΝΟῊ ἸΤοδβίδ- 

τηθηῦ - - - - - - - - 684-.--588 

Ψ. ΑἸ]υδβίοηβ ἰο [80 ατθοίδη ἰδηλαβ, ραυ οὐ] γ [86 ΟἸΡΙΡΙΣ ὕλαπλαα : -- 
1. ΟυδΙ!βοδίϊοηβ οὗ ἴ86 Οδηάίδίοϑ - - - δ38 

ῬΥΟΡΑΓΔΙΟΣΥ ΠΙΒορ] 6 ἴο το ἢ [ΠΟΥ ΤΟΙ ϑαδ οοιοᾶ . 689, 540 
2. Ἑοοῖ-Γδ00 - . - - - - δ40 

8. Ἐονδγὰβ οὗ [π6 ΨιοϊΟΒ - - - - - 54] 
4, Βοδυῦα] ΑἸ]υβῖοηβ ἴο [8.660 ΟἰΔΙΏ6Β ἴῃ [86 Νονν Τοβίδιηοηΐ, χρη 

54] ---δ48ὅ 

ΟΗΔΑ». ΙΧ, --- ἡ ἐδε 7δίδοαδε8 πιοπέϊοπεα ἐπ ἐλ ϑογίρέμγοδ, Τγοαί- 
πιοπέ 007 ἐδ 7)εαά, απά Επμιπογαὶ Ζἐϊέο8. 

5Ε01. 1. ---- Οἡ ἐλὲ 7)ήδοαδ68 πιοηπίοηοα ἵη ἰλο ϑονγίρέμγοξ. 
Ι. Οτσίη δῃὰ Ῥσορτοϑβϑδ οὗ [πΠ6 Ατὶ οὗ Μοάϊςεΐηθ ἱπ το δὶ - - δ46, δ47 
Π Νοῦοσο οἵ Βδιγθαάϊΐοβ ἰὴ π86 διηοηρ ἴΠ6 «6078 - - - δ47, 548 
1Π, Δεοοοπηΐ οὗὨ ϑοχὴθ Ἀγ ΟΌΪΑΥ 1) 166 8868 τηοηςἰοηθα ἰῃ [86 οΥρίαΓΕ68 ; ΥἱΖ. 

1, ΤὴΘ ἸΡΓΟΒΥ - - - - - - δ48-.--δδὶ 
2. ἘΠΟΡΒδη αϑ19, (86 Τ)΄86 886 οὗἩ 70Ὁ - - - δ51 
8.  ίδεδβο οὗ [Π6 ῬὮ1] 18.168 - - - . 552 
4. Τλῖβοδϑο οὗ Κῖηρ 888] - - - - - δ52 

ὅ. 1)186880 οὗ Κιηρ Φοποσϑτῃ . - - - δ82 
6. Ὠΐ864860 οὗ Κίηρ ΗοΖοκίδὶ - - - - δδ2 

Ἴ. Ῥίβοδδο οἵ ΝΌΟΝ ΔΠΘΣΖΑΥ - - - - δ58 
8. ῬΑ - - - - - - - δδ4 
9. Ιββ6 οὗ ΒΙοοὰῦ - - - - - - δδ4 

10. ΒΙΙ πάη 688 - - - - - δὅ5δ4 
11, ϑδ εν οὗ Τοτηοηΐδοδὶ ἐρρυεῤέσις Ῥτογβὰ - - δδδ 

--- Σ 



ῦῖον 

Χχ ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΗΙΒ. ΨΟΓΌΜΕ. 

ΞΕΟΊ. [1]. --- Τγεαέηιοηέ 90 ἐλο 7)εαά. --- Εωμπενραὶ ξέρε. Υ 

Ι. σον ἶδὰ Νοιϊομθ οὗ οδῖ - - - - - - Ῥαρὸ δδ6 
11. Μοεαὶς 138 σϑἰδύϊηρ ἴο 0 ᾿)οδᾶ - - - - - δδ6 

1Π͵| ῬγοΡρασϑ ἢ 8 [ῸΓΣ Ιηἰογλοηΐ - - - - .- δ57-- δ60 
ΙΥ͂. Εϊτ68 οὗἩ βορυϊίαγο - - - - - - δ60, 5661 
ΤΙ ΘΙ. ΔΏΟΩΙΒ οὗἉἨ [6 Ὠοδὰᾶ - - - - - - 561-564 

Ψ. Νοιΐοο οὐ (86 Τοσῦδ οὗ [16 6778 “- - - - - δ6θ4--δ67 
ἹΜοματηθηίαὶ ᾿ηδουριϊοη8 - - - - - - 668 

ΨΊ. Ἐσπογὰὶ ΕΘαΑΒίβ. -- Πυγδου οὗ Μουγηΐηρ - - - - 5δ68---570 

ΑΡΡΕΝΘΡΟΙΧ. 

Νο. 1. --- Τ4Ό168 οὗ ὙΥ̓ οἰρμίβ, Μίθαβυγοβ, δαπὰ ΜομΘΥ, τϑηϊοποα ἴῃ 
{86 ΒΙ10]6 - - - - 78, δ74 

Ι11.-- ΟἸιγομοϊοροαὶ ΤΆΡ016 οὗ {86 ἘΠ ΉΒΟΡΕ, Ἑσνοπίβ τοοογάθα 
ἴῃ (86 δοχιρίθτοθ - - - δ78ὅ---ὅ8δδ 

Π]. ---- Α Οὐοποῖβο Πιοϊϊομασυ οὔ 86 β'γιβο  οαὶ Τδησααρο οὗὨ [86 
δουιρίυγοθ, ἰο ἔδο ἰαῖθ [16 Ῥόγαβαὶ οὗἨ (86 Ῥοσίϊοαὶ δηὰ 
Ῥχορμοίοαὶ ΒοΟκΒ - - - - ὄὅδ8δ6---607 

ΙΥ͂. ---- Αἡ Ἡϊ!βίοσῖοδὶ, ΒΙορυΆρΒῖοαὶ, δπα ἰθορταρῃῖοαὶ ΤΟ. ΟΠΑΥΥ 
οὗ 16 Ῥυϊμοῖραὶ Ναίϊομβ, Ῥοζβοῃβ, δῃμα Ίδοβθβ, πιθῃ- 
υἱ]οπαδά ἴῃ {86 δογιρίασοθ - - - 6θ08---745 



ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

το 

ΤῊΝ ἨΟΙΥῪ ΒΟΒΙΡΤΊΒΕΝ. 

ΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΟΕΟΟΒΑΡΗ͂Υ ΑΝῸ ΑΝΤΙΟυΠΠΊΕΗ. 

----..------- 

ῬΑΕΤ 1. 

Α ΒΕΕΤΟΗ ΟΕ ΤΗΝ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΗΥΒΊΟΑΙ, ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ ΟΕ 

ΤῊΕ ΒΟΙΥ ΤΑΝ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙ 1. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ͂ ΟὉ" ΤῊΣ ἩΟΙΓΥ ΤΑΝ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1, 

ἈΑΜΕΒ, ΒΟΌΝΡΑΒΙΕΒ, ΔΝ ὈΙΥΣΒΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ἨΟΙΤῪ ΤΑΝ. 

1. ΤῊΙΒ σου π88 ἴῃ αἸογοηΐ ἀρὸβ Ὀδθὴ οα]]6α ὮὈΥ ναγίουϑ 
ΝΑΜΕΒ, ὙΠΟ Πανα θθθὴ ἀογινθα οὐ. ἔτοσὰ 108 ΠΑΡ  δηΐ 8, ΟΥ ΤΦἸΌΓῚ 
116 ἜΣ ΓΔΟΓΪ ΒΑΡῪ ΟἰΓΟυΤηΒίβμοαΒ αἰζδοῃοα ἴο ἢ. ΤΠυΒ, ᾿ὰ ΤᾺ 1. 1. 
δηα “6 Γ. 1ν. 20. 1ὖ 18 ἰογηθα σΘΏΘΓΑΙΙΥ ἐΐε ἰαπά : δπα ἤθποθ, Ὀοίἢ ἴῃ 
{86 ΟἹΪά δὰ Νονν Ταεβίατηοηξ, [π6 ποτὰ Γῆ, τ ὨΙΟὮ 18 ΒΟΙΩΘΈΙΩΘΒ ΓΘἢ- 
ἀογοά φοαγίλ, 16 ὈῪ {86 οοπίοχὺ ἴῃ ΤΔηΥ Ρΐδοοδ ἀδίθστηϊηθα ἴο θη 
186 ῥτγοιηϊβοα Ἰἰδηά οὗ [8Γ86] : 88 ἴῃ «“οβῇ. 11. 8. Τ΄ον δὲ οοπιὸ ἰο βοαγοὶ 
οι αἱ! ΤῊ ΟΟΥΝΤΕΥ (ϑδερί. τὴν γῆν); Μαίί. ν. ὅ. ΤῊ πιοεά ελαϊὶ ἴπ-- 
λογὶέ ἐδε ἘΛΔΈΤΗ (γῆν, {πὸ ]4πη4); δπᾶ ἴῃ 1υΚα ᾿ν. 26. ΠΟΙ ἃ στοαῖ: 
[Ἀταῖπο 18 βαϊὰ ἴο ἤδνα ὑσγϑυδι]οα [Ὠγουρμοῦΐ 8}1} [Π6 ΤΑΝ (ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν γῆν). [Ι͂ ||κ6 ΙΩΔΏΠΟΙ, οἰκουμένη, ὙΈὮΪΟΒ ὈΥΙΠΊΑΥΙΥ Τηθϑηβ {6 
ἹΠΒΔὈΙοα ψου]ά, δηα 18 οὐὔϑῃ 80 σϑμαθγοα, 18 ΕΥ [ῃ6 οοπηροίίοῃ οὗ ἐπ 6 

1ΑΒ {π|8 ροτίοη οὔ π6 ῥσγδβϑηΐ σοσκ 18 ἀοδίσηοα [0 ΘχῊ ἰἱδ ΟἾΪΥ δὴ ομέϊπε οὗ [186 ὅ6ο0- 
ἘτΆΡὮΥ οὗ [86 ΗΟΙΥ 1,Δπὰ, δῃὰ τοὶ ἃ σοτηρίεἴθ βυβίεση οἵ ΒΙὉ]16 8] ΟΘΟρταΡΕΥ; ἴΠ6 τϑϑᾶοῦ 
ψὉ}}} Βηᾶ, ἰπ 186 Ηιοτίςαὶ, ΒΙοσταρ ἢ ἶς 8), απ ὰ Ἑθορταρῃίοδὶ Ιηἄοχ, δπηοχϑὰ (0 [8 γοϊῃπηο, 
8 σοηοῖδα ποίϊοο οὗὨἩὨ [6 ῬΓΠοΐραὶ σου γῖ68 δη ἃ Ρ]δοοβ, θοΪἢ ἴῃ πὰ οαὐ οὗὨ Ῥαϊεβεπο, τὶς ἢ. 
8.6 τηδηςοηρὰ ἴῃ τῆς ϑ'Υ ρίατοΒ, 

ΨΟΙ,. 111]. Β 



2 ἨἩϊϑιογίοαὶ Οεοσταρὴν ὁ ἐλε Ἡοῖν 7,απά. 

ΑἸἰβοοῦγθο τϑϑίγαϊ πο ἴο 8 ραγιϊ συ ϊαῦ Θου συ, 88 ἰῃ 188. χῖ!, ὅ, (86ρι.); 
δηα τὸ [Π6 Ἰαπᾶ οὗ υἀξ8, 88 ἴῃ 1ωυ]κα 11. 1., χχὶ. 26. ; Αοἰβ χὶ. 28., δπὰ 
δλοθδ ν. 17. Βαϊ {86 οουῃίσυ οσσυρ!οᾶ Ὀγ {86 ΗδΌγονϑ, [βγβ6} 1068, 
δηα «68, 18 ἴῃ [06 Βδογοά συ ϊυπηθ ΤΟΓῸ Ραγ ου ΑΥν οΔ]]6α, 

1. ΤΒΘΊΓΑΝΡ ΟΕ ΟΑΝΑΑΝ, ἤοπι (δπδδη, [88 γουηραδβί βοὴ οὗ Ηδῃι, 
δα ρτβηάβοη οὗ Νοβϑῆ, γγῆο βο {164 ΠΟΘ δήϊον {86 οοῃηξιβίοη οὗ Βαθοὶ, 
δηα αἰνϊα6α [Π6 ΘΟ ΣῪ διλοηρ; Π18 6] θυ οἰ] ἄγη, θοῦ οὗ τ βοτὰ Ὀ6- 
οΆΩ6 π6 ὨοΔα οὗ ἃ πυμηοτοῦβ (106, ὑμπαῦ Οἱ πηαύοΥ θθοδπη6 4 ἀϊβίϊποί 
παίίοη. (αφῃ. χ. 165---190.) [Ὁ σοπηυρα ἰο ὈΘΆΓ {18 πατὴθ ἈπῚ}} {Π 6 
Τ1θγδ  ὕδ8 ὑοοῖς Ῥοβθϑϑδίοη οὗ 1, (μον. χχν. 838.; Βα]. ου. 11.) Βαυΐ, ἴῃ 
βίἸοΐμϑβθ, οὐΪν 186 σου γ168 οα 86 νγοϑῦ οὔ {π6 τῖνου δογάδηῃ τ σ {808 
081164; {μοβα οἢ ἴπ6 οαϑὲ Βοῖησ ἀδποιϊπαίθα (Ἰεδα. (ΝΌμΙ. ΧΧΧΙΙ. 6]., 
Χχχὶν. 2., χχχνυ. 10. ; «“οβῇ.. χχι! 9---]]. 18. 1δὅ. 832.) 
2. ΤῊΘ ΑΝ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ,, ἔγοσα {Π6 [Βγδ 168, ΟΥ ροβίθσι υ οὐ Φ 860, 

ὙΟ 18 αἶβο 8164 Ιβγβϑϑὶ, μαυληρ βού 164 {ποιηβοῖναβ ἵμοσο. ΤῊΪΒ ἤδη 
18 οὗ τηοϑύ ἔγϑαυθηΐ ὁσουτγθηδα τη ἴΠ6 ΟΙα Τοδίδτιηθηΐ : 10 18 αἶδο ἴο 6 
ἔουπᾶά ἴῃ (6 Νενν Ταβίδιαθηΐ (848 ἱῃ Μαίί, 11, 20, 21.}); δῃά 1π 108 
ἸΑΓρΡῸΥ δοοαρίϑοη ΘΟ ρΓ πο παθα 4}} {μαῦ ἰγαοὺ οὗ ρσγουμα οἱ ὅδοὶ 
8:46 [86 τῖνον Φογάδῃη, σοι (ὐοα ρανο ἔῸΣ δὴ Ἰπποσιίδηοα ἴο {Π6 08}}- 
ἄγϑῃ οὗ [βγδοὶ. ὙΜλη (Πϊ8 οχύθῃς ἰδ 411} [86 ῬΓΟΥΙΠΟΘ6Β ΟΥ̓ΣΟΙΠΕΓ16Β 
νἱϑι 6 Ὁ “6808 (Ἰγϑί, ὁχοορύ Εργρί, δῃά, Θοῃβθα ΠΕΥ, αἰταοβί 8}]} 
186 ῬΙ4668 τ οπ Πομθα οὐ Σοξοσγθα ἰοὺ ἴῃ }6 ἔουν (ἀοθροῖβ. 

8. ΤῸ ἊΝ} ΟΕ ΦΈΒΟΨΑΗ, οσ, ἴδ ΟΕ 08 μᾶνὴ (Ηομ. ἴχ. 3.); 
{μαὺ 186, ἐλὲ ἰαπά τολίοἢ ἐλε ἸΙΟΒῸ βισαγε...... ἰο Αγαΐαπι, ἰο Ζβαας, 
απά ἰο «“αοοῦ, ἰο σῖίυο ἐΐοπι (Ὡουΐ, χχχ. 20.}; δῃὰ το Βα αἰά 86- 
σΟΥΙρΪΥ ρῖνο ἴο [π6 [6γ8 6 ]1168, {ποὶῦ ἀθβοθῃἀδηΐβ, δ(1}} τθβοσυΐηρ [86 
ΟΥ̓ΤΠΘΥΒΏΙΡ Οὗ 0 απο Β᾽πηθ61. (866 1,6γν. χχν. 23.) ὙΠ} τοΐθγθηοθ 
ἴο [118 οἰγοιιπχδίδηοο, 76 τηθοῦ τι 086 ΔΡΡοΙ δου οὗἩ [π6 ΣᾺΝ ΟΣ 
6", ᾿πῃ ναγίουβ ρδγίβ οὗ ἴῃ ΟΙἹὰ Τοβίαμηθηῦ. Βυΐ, οἵὗἉ 411 [Π6 Πδπιθϑ 
σίνϑῃ ἰο {118 οΘουπηίγυ, (06 τηοϑὺ ἀΟΠ ὐα] 1π ([π6 ογ68 οὗ ἃ ΟἸΒτβύδη 
ΒοΙίονοσ 18 ἐμεῦ οὗ ἹΜΜα ΝΕ: Β 1δπα. (188. νὴ]. 8.) 

4, ΤΒ6 ΤΑΝῸ ΟΕ ῬΕΟΜΙΒῈ (Η66. χὶ. 9.), ἔγοτῃ {{)ὴ ῬΧΟΙΏΪ86 της ὈΥῪ 
εδονδὴ ἴο ΑὈγαδδη, ὑπαὶ δ18 ῬΟΒΙΘΥ Υ͂ Βῃου] ἃ Ροβθ6β8 10 (( 6ῃ. χίϊ. 7, 
δα χρ, 16.); πὸ ᾿οϊηρ ἰογιοα ἩθΌγονθ, (816 τορΊο τγ88 {Π 606 
σα] ρα {86 Ζαπκὰ ( {δε Ἠεδνειοο.2 (θη. χ]. 1ὅ.) Απά {δ6 βᾶτηδ δρρεὶ- 
Ἰαϊϊοη ΤΥ 8.1}}} θ6 ρίνϑῃ ἰο 10; Ὀδόδιβθ {Π6 ΡΘΟΡ]6 οὗ [βγϑεὶ, ἱπουρῆ αἱ 
ῬΓαβθηΐ οχ θα ἔγοσα 1, βανθ {π6 Ῥγοϊηΐβα οὗ γοϊυγηϊηρ' ἰΕΙΙΠῸΥ ἀρϑῖῃ, 
Δη4 οὗὨ τγοϑυσωΐηρ᾽ Ῥοβθοϑβίοῃ οὗ 10 θη (ΠΟῪ 81|8}} Ὀ6 Ὑ ΒΟΥ οοηνογίρα 
το 6 1,ογτὰ Δοδὰ8 Ομ γί, (Ποαυΐ, χχχ, 8---ὅ. ; 188. ΧἹ. 1]--- 18, ; δηὰ 
οβρϑοῖδιν Εὐζοῖὶς, χχχυὶ. δπα χχχνυἹὶ,) 

ὅδ. ΤῊΕ ΗΟΓΙῪ [ΑΝ ; τ ΒΙΟΝ ἀρροὶἸαὐΐοη 18 ἴο {1818 ἀΑΥ͂ οοπέδσσοα οἢ 
10 ὈΥ 411 ΟἸ γι βίίδπβ, θθοϑιιθθ ἰὕ γγχ88 ὁβοβθῃ Ὀγ σοἀ [το δ6 {Ππ6 ἱπητλθ- 
ἀϊαία βοαΐ οὗ [ἰδ τνοσβῃΐρ, απμα νγὰβ οοῃβοοσζαϊθα ὈΥ {πῸ Ῥγθϑθῆσθ, 80- 
ΠΙΟΏΒ, ΤηΐΓΔ 0168, ἀϊδοουγεοθ, δηα βυδοσϊηρθ οὗ {86 Ἰωογὰ ᾿ 688 (ἸἨ γιβί, 
δηά 4180 θθοϑυϑα 1Ὁ νγδϑ (6 τϑβιάθμποα οὗ {16 ΠΟΙΥ ρδίσ γοῦβ, ργορβοίβ, 

1 Ὧγ. Ῥοοοοκ, ου Ηοβ, ἱχ. 8. 
3 ΤΗΐβ ἀρροϊ!ϑείοη (86 1,5ηἃ οὗἉ ἴμ0 ΗΘΌΓΟΥ,8) 16 τοοορστιϊδοα Ὁγ Ῥαπδδιηΐδδ (110. Υἱ. ο. 34. 

ἐπ ἥπε). ἜΥ Βοδίϊμοη τειοσβ ἴἢ6 ΗΟΙΪΥ 1,Δηὰ 18 ΤΑΠΡΌΕΥ ἰοστηθὰ, ὥιγτίδη Ῥαϊοβίίης, ϑγτίδ, 
δηὰ Ῥῃοωηίςία; δυῖ 88 1Π686 ΔῃΡ6]]δι᾽0ῃ8 δσὸ ποῖ βρρ)εὰ φεπεγαίίν ἰῃ ἴῃς βοσί ρίαχοβ τὸ τμδὲ 
ΘΌΠΙΙΓΥ, ΔΩ ἕασίδοῖ ποῖίοο οἵ [μθῖ 18 ἀοδὶ σΘΪΥ ομἱ θά, 



Ῥαγίοιι5 Ναηιοϑ. 8 

Δ Δροβίϊθβ.0 ΤῊ8 ἤδηγηθ 068 ποῦ Ἀρρϑᾶγ ἴο βαᾶγθ θθϑῃ υϑοά Ὀγ {ἢ 
Ηδοῦτενβ ἐμβαπηβοῖνοθ, ΠῚ} δον [86 ΒΑ Υ ]Ο ΙΒ Οἀρι ιν γ, ΒΘ Ὑ76 
δηά [86 ῥτορμοὶ Ζϑομαυῖδῃ ΔΡΡΙ γἱηρ; 10 ἴο 18 οοπηίσυ. (1). 12.) ΑἸἾΟΣ 
118 ροσυϊοα 1ἴ Βθϑι8 ἴο πᾶνθ ὈΘΟΟΠΊ6 ἃ ΘΟΙΏΙΏΟΙ ΔΡΡΟΙ]δοη : γ͵1ὸ τηθοί 
ὙΠ} 10 1 (86 ΔρΡΟΟΥΥΡΑΙ ὈΟΟΚ οὗὨ ΥΥ̓ϑάομλ (ΧΙ. δὴ ἈΠῸ αἰ8οὸ ἴῃ {86 
βοοομπά ὈΟΟΙΚ οὗ Μαοοδῦθεβ. (1. 7.) ΤΠ σι μο]6 που] τταϑ ἀν θα Ὀν 
106. δποϊθηύ 96 0078 Ἰηἴο ἔνῦὸ ΡΌΠΟΓΑΙ ραγίθ, ἐδ ἰαπά 97) ]εγαοῖ, ἀπὰ 1[Π6 
ἰαπά οιιὲ οΓΓ ]ογαοῖ, {ππαῦ 18, 41} (λ6 ΘΟ τΙ65 ΠΑ λοα ὈΥ [Π6 παέϊοπα Οὗ 
ἐδε τοογία, ΟΥ ἴτ6 Οεπέϊϊδα : ἴο {18 ἀἰδα ποίου ἰμ6 6 βθοὴϑ ἰο 6 8ῃ 
ΔΙ] ϑοη ἴῃ Μαί. νἱ. 82. ΑἹ] {μ6 τοδί οὗ {π6 που]α, ἱοροίμοῦ τὰ 18 
πΒαδιίδηΐβ (  υΔδ8 ΘχοΘρΡί64), γγ88 δοοουη θα 88 ῥγοίδμθ, ροϊμέοα, ἀπὰ 
μπείεαπ (866 [ε88. Χχχν. 8., 11}. 1., ψῚ ἢ Απλοϑ ΥἹ]. 17. δὰ Αοςῷ χ. 14.); 
Ὀαΐ ἐπβουσῇ (π6 ψἘ0]6 ἰδηα οὗὨ [δγϑδὶ γγἃ8 τορασαβά 88 Λοίψ, 88 Ὀθῖηρ (16 
Ρίδοθ οοῃηβθογαίθα ἴο {Π6 στ σθὮ οὗ ἀοά, δηά {6 Ἰπμογιίδηοα οὗ ἢΐ8 
ΡΘΟΡΙΘ, ΒΘΩΟΘ ΠΟΥ ἅΓ6 οΟἸ ΘΟ οἰ γ δ υ]οα δαϊπίσ, ἀπα ἃ ΒοΙγ παίϊοῃ 
ΤΟΥ ΡΘΟΡΙΘ ἱπ Εχοά, χιχ. 6.; οι, νι]. 6., χῖν. 2., χχνὶ. 19., χχχὶ. 8. ; 
2 ΟΒγου. τἱ. 41.; Ῥβδὶ. χχχὶῖν. 9., 1]. ὅ. 7., διὰ ᾿χχὶχ. 2. ; γοῦ {πΠ6 “6078 
παδρὶ πο ραΓΟΌ ΑΓ ραγίβ ἴο Ὀ6 γοϑίθα 11} τηοτο [Π8} ΟΥΔΙΠΑΓΥ Βαησε τ, 
Δοοουηρ [0 (Π61} γϑϑρθοῦνο ϑυδοηθ. Τῆυβ [Π6 ραγίβ εἰἰυδίοα Ρ6- 
γοῃά «“ογάδῃ 676 δΟπδιἀογοα το θ6 1688 ΒΟΙ͂Υ (88 Πο86 οἱ [ἢΠ]18 βι46: 
ΜΆ116α ΤΟΥΤΩΒ ΕΓΘ ΒΌΡΡΟΒΟα ἴο Ὀ6 τηοτθ οἴθδῃ δά πον (Πδη ΟΥΒΟΥ 
Ρίδοθθ, θθοϑιβθ ΠῸ ἰθροῖβ ΨΟΥΘ ΔΟΙΏ]881016 1πίο {μθὰ, δπὰ 86 ἀοδά 
ὙΓΟΓΘ πού Δ] ογοα ἰὼ θ6 Ὀυγϊοα {μογΘ. Εὔνθῃ (86 ΥΟΙῪ ἀιυϑί οὗὨ {86 
απ οὗ [δτϑθ] νγδ8 σγορυΐθα ἤο Ῥοδβ688 βιιοὴ ἃ ῬθοΌ δ ν ἀσρτθα Οὗ Βα ΕΥ, 
τη ψῇθη [86 9678 τοϊυγηοα ἔγοσῃ 8}Υ δαί θη ΘΟ ΣῪ (Π6Υ δἰορροά 
αὖ 15 Ρογάθσβ, δπὰ σψὶροὰ {π6 ἀυδί οὗ 10 το {ποῦ 8868, ἰϑϑῦ {86 
ΒδοΓΘα ἱπμογίδηοα βου Ὀ6 ρο]] θα τὰ 10: ποῦ που ]ὰ {π6γ βυον 
“δγϑ Βουθβ ἴο Ὀ6 Ὀγουρσμῦ ἴο {μ6πὶ ἔγοπι 186 στουπά οὗ [μεν (ὐθη 116 
ΠΟΙ ΟΌΓΒ, ἰοϑὲ {ΠῸῪ δμου]ά Ὀγίηρ 8ΔηΥ οὗ {πΠ6 τηου]Ἱὰ τ 1} ΤΠθη}, ἀπά 
[8 ἀ6616 1Π6 Ὁ ρυγα ἰαπὰ, Τὸ (818 ποίζοῃ ον ψμογὰ υπαυθβοηδοΥ 
Δ] υἀοαὰ το Β6 δοτηιηδηαοα 18 ἀϊβοιρί6θ ἐο βῇβκο οἱ (η6 ἀυδί οὗ 
(Ποῖν δος (Μαϊι. χ. 14.) ου τοϊυσηϊησ ἔγοτ] ΔΠῪ Ὠουθ6 ΟΥ Οἱ {πα 
ΜΟΙ]α πο ΠΟΥ τοοοῖγα ΠΟΥ ΠΘᾺΡ {πθὰ; {ΠΟΥΘΌΥ 1πὐπιδηρ το (Π ΘΠ), 
ἐπα πθ ἰδ6 “6 νν78 Ππδα τοὐοοϊθα {Π6 (ἀοβρεὶ ἰθον τ Γ6 ΠΟ ἸΟΩΡῈΓ ἴο 
ΠΣΕ: θα 88 {π6 Ροορὶθ οὗ (οά, θυὶ ψογῸ οἱ ἃ ἰανϑὶ σι ποδί μη 
δη4 1ᾳΘοἰαίοσα. 

6. Το Ιᾶν Ὁ ΟΕ ὅυθαη. ὕὕπάον {818 ἀρρο]] δῦ νγ88 δὖ ἢγϑι δοι- 
Ῥγίδοα οὔἱγυ δαί οὗἨ 186 τορίοῃ το τγὯ8 δ] οἰ θα ἴο {πὸ {106 οὗ 
δυάδῃ ; πουρἢ (86 σ᾿ 016 ἰδπὰ οἵ Ιβγϑθὶ ἀρῬθδαγβ ἴο αν θ6 θη οοσϑα- 
ΒΊΟΠΔΙΪΥ π8 ο4]]6 ἃ ἰπ δυρβοαυδηΐ {ἰπ168, ΒΘ (παΐ {γ6 6Χοο ]]6α 4]} 
ἴι6 ΟἴΠΟΓΒ τη ἀρ. ΑΥ̓ΟΡ (ἴῃς ϑοραγαθοῃ οὗ (86 ὕϑῃ ἰσῖθθβ, [μα ροῦ- 
ὕοπ οὗ [π απ σι μοι Ὀαϊοηρσοα ἴο ἴπ6 γιθ68 οὗ ὁ υἀδἢ δῃὰ Βϑη)διηίη, 
ἯἼΟ ἔοττηθα ἃ ϑαραγαΐο [ϊησάοιῃ, γγ88 ἀϊδίησυϊθηῃθα ὈΥ 116 Δρροὶ]αίίοι 

᾿ Ἰδαπεοοι, Ηον. ΗθὉ. πῃ Μαῖὶ. χ. 14.; Βεϊδηὰ, Απιϊᾳαὶιδίοβ Ἡρργαῖςθ, ὑρ. 1. 17. 
Βεδηβοῦγο᾽ Β [πιτοἀυςσίίοη ἴο 180 Νενν Τεδίδιηθηὶς. (Βρ. ὟΝ δίβοῃ 8 (οἰϊθοιϊίοη οὐ Ὑδοοϊορὶ- 
(Ὁ] Ἴταδςίβ, υοἱ]. 1ϊ, ἡ. 141.) ΤὨΪ8 ἀϊδιϊποίίοι οὗὨ ΠΟΙΥ δῃηὰ ὈΠΠΟΙΪΥ͂ ρίδοοβ δῃ ἃ Ῥεσβοῦδ ᾿ΠΓΟΥ͂ΝΒ 

, “οπβίἀεγϑ]ο Πρ οα 1 ΟὐΥ. ἱ. 28. Ὑβοσθ ἴ06 ΑΡοβίὶθ, βρεακίηρ οὔ εἰ σδ ΐπρ οἵ 186 ὅοη- 
1165 δηὰ {86 τοὐθειϊίοη οἵ 186 ὅονγὰ, δα γ8, (δὲ Οοά μδίἢ Ἵπόϑθη δσδε ἐλίνφε οΓ ἰδε ῳονίά, απά 
ἐλέησε ἰλαὲ αγε ἀεερίεοά, γεα, απὰ (ιίπσε τολϊοἢῦ αγε ποί (Ἰπαὶς ἰ5, τ1πὸ Ο6ΠΕ1165), ἐο ὀγίπο (ὁ 
πουφὴϊ (ΟΥτ. ἐο αδοϊ εν) ἰλίπφε ἰλαί ἀγε; ἴῃ ΟΕ νογάϑ, ἴο Ὀθσοτηα Οοὐά δ ομυτο ἢ δηὰ ρθορὶο, 
Δη 80 ἴο σδιιδο {πὸ δεν ϑἢ σμαγο ἢ ἀπά ΘοΟΠΟΩΥ ἰο ςο886. ὅ.ο Ἷ ΒίτοΥ ἐπ Ἰος. 

Β2 
΄ 



4 Ἡϊδίονῖσαὶ ατοσταρὴν 97 ἐδ Ἡοῖν 7,απά. 

οὗ ἐδε Ἰαπά 9} Ψμααὴ (Ῥπα]. Ιχχνι. 1.) οσν οὗ δυάξα ; Ὑ Βῖοῖ Ἰαβὲ πδπηθ 
{π6 8016 σου ΣῪ τοίαιηϑα ἀυγίηρ [μ6 οχϊδίθηοα οὗ {π6 βεοομὰ ἔθιῃρ]θ, 
δηά Ὁπάᾶοσ {86 ἀοτηϊηΐϊοη οὗ π6 ΒλΟΙΊ8Π8. 

7. Τ86 δρρεβ)]δίοι οὗ ῬΑΡΈΒΤΙΝΕ, ὈΥ τ ΒΙΟΒ [6 1 Π0]6 Ἰδη ἈΡΡΘΑΥΒ 
ἰο αν θθθῃ οδ] δα ἴῃ {π6 ἀδγβ οὗ Μοβοβ (χοᾶ. χν. 14.),, ἰβ ἀδσῖνοα 
ἔγοτα ἴμ6 ῬὨΙΠΒΌ 68, ἃ ῬΡΘΟΡ]Θ Ἧ τηϊρταίρα ἔτοιῃ Εἰρυρί, ἀπά μανϊηρ' 
Θσχρο]]οὰ {π6 ΔοοτρῖμΑ] ᾿πμΘὈϊ δ η8, βο {164 οα [μ6 Ὀογάογβ οὗ (6 Με- 
αἰ ογγαάποδῃ; ΤΒΘΓΘ [ΠΘῪ ὈΘΟΔΠΊΘ 80 ΘΟΠΒΙΔΟΓΘΌΪ6 88 [0 σῖνα {Π6ῚΓ ΠΔΙῚΘ 
ἴο [86 τψΠΟ]6 οουπίσν, Ἱποῦρἢ {π6ν, ᾿π ἔδοῖ, ροββθβββα ΟὨ]Υ 8 β:ὴ8}} ραγὺ 
οὔτ. Ἡετγοαούαϑ᾽' οΔ]16α [86 ψΒΟ]6 ἰγϑοῖ οὗ δσουμίγσυ ἔχοι ϑ'υσῖα ἴοὸ 
Ἐρυρύ ὈΥ ἴμ6 βδιηδ οὗ Ῥαϊδβίϊῃθ ; δπᾶ ῬΆ11ο, ἴῃ ἷ8β ὈΟΟΪΚ ΘΟμοοσϊηρ 
ΑὈτγαδμι, Ἔχ ΡΣ ΘΒϑΙυ βαγϑ, (μαὺ (16 τορίοη Σ᾿ αριθα Ὀγ (Π6 Οαπδβηϊοθβ 
νγ88, ΌΥ (86 ΘΥΥΙΔΏΒ, ἰοσηγχοα Ῥαϊθϑίπθ. ΤῊ ΒβΠλ6 ΤΟΡΊΟΣ 18 4180 68116ἀ 
{π6 ϑγγίδη Ῥαϊθβίο ( ϑ'γγία αϊαείπα) ὈΥ Ταοιϊζαδ3 δα οἴμοσ ἀποϊθηΐξ 
ΘΘορτΆΡΠοΓΒ.ὃ 
ΤΠ. Το διλοϊθαῦ ροοργαρῆοῦβ ῥ]δορά [μ6 ΗοΪγ 1,μἀπά ἴῃ {86 σοπίγα οὗ 
16 τ1π6ὴ Κποσῃ σοῦ, [08 οχίθηξ 888 Ὀ6ΘῺ γΑΥΙΟΌΒΙΥ Θδιϊτηδίθα : 
ΒΟΠῚΘ τὲ τὴρ μμθῦι τ  Κίηρ᾽ 1ὖ ποῦ 0 Θχοθϑα ομα Βυπαγρά δηα βαυθ τ 
ΟΥ ΟἸΣΕΥΥ ταλΐοθβ ἴῃ ἰθησίη, ἔγοσῃ που ἴο βου, ἀπα μα Ὠυπάτοα ἀπά 
ΤΟΥΓΥ τι] 68 ἴγοιη θαδί ο ψγαδύ ἴῃ 118 Ὀγοδάθϑδί ραγίβ (οσ ἰονασαβ (Π6 
ΒΟ. 1}}}), δηα δροαΐ Βα υ θην 1Τη1168 τη ὈγοΘα ΓΝ, τ ΠΘΓΟ παυτονοδί, ὑονσαγαϑ 
116 πουῖμ. ΕὟουα {μ6 ἰαύθϑί δηα τηοβδέ δοουγαῦθ τδρϑ, μονανοσ, ΐ 
ΔΡΡΘΑΓΒ (0 πᾶνα αχίθηαρα δδουαῦ ομὸ πυπάγοα βδηα πἰπΘΕΥ τη 1168 ἴπ 
Ιοησίῃ, δηά ἴο παν θη δρουΐ οἰ ΡὮΓΥ τΩ1]68 ἴῃ Ὀγοϑα( δοουῦ {86 
τ 4416, 8πα ἴθ οὐ δίδϑῃ, ἵΟσΘ οὐ 1688, ΤΠ ΘΥΟ Ὁ τ ἸΔΘΠηΒ ΟΥ οοηίγδοίβ. 

Βγ [86 Αὐγαπδηιῖο οονθηδηΐ, γοοογα θα ἴῃ θη. χν. 18., (86 οΥἹρῖπαὶ 
σταπῖ οὗ [π16 ῬτΓοιμιβοα 1,δῃὰ ἴο {86 16γδ 6] 168 γγαβ ὕοηι ἐδθ τίυον Ὁ 
Ἐγσυρὲ υὑπίο δε τίυοῦ Ἐπρλγαίοθ. ὙΤμῈ Βομπάαγίεδ οὗ ᾿ἰῦ ἃτὰ (ῃυ8 
ΔΟσΌΓΑΙΘΙΥ ἀοβουροα ὈγΥ Μοβο (ΝΌΡ. χχχὶν. 1---16.), Ὀθΐοσθ {πὸ 
1βγδϑ 88 θηϊογοα ᾿ηΐο 10: “ἤδη ψὲ οοηιὸ ἐπίο {ΐο ἰαπά 9.77 Οαπααη, 
(ἐλῖε ἐ6 ἐδ ἰαπά ἐλαξ ἐἤαἷϊϊ! ζαϊϊ μπΐο ψοι ζὉΥ απ ἱπλογίίαποε, ευόη ἐδ ἰαπά 
97 (ἀπααῆ, εοἱξἶι ἐδια οοαδέε ἐβεγεοί,) ψοιν ΒΟΟΤῊ ΟὕΑΆΈΤΕΕ 6λαϊὶ δε ἤγοηι 
ἐλε ιοϊϊάογπε88 90 Ζίη, αἰοπρ ὃν ἐδ οοαξί 9.7, Ἑάοηι," οΥ Ἰάυμηθοα. ΤῊ]Β νγὰϑ 
18 ροῆοταὶ ἀδβουρίοη. Τὰ Ῥουπάδγυ 1861} 18 παχύ ἱγδοθᾶ : ““ “πά 
ψοιτ ϑομίϊ δογάεν δλαϊί ὃ6 ἐδια μίπιοδέ οοαδὲ οὔέλο δαῖξ δεα εαβέιοατα ;" 
ΟΥ̓, 88 Ἔχρ δἰ ηθα Ὀγ “οβϑδβ ἀθβου ρου δἴνοσσαγάβ (χν. 2---4.), “" ἐὴλδ 
δομίἑ δογαθγ οΥΓ ἐδ ἐγὲδο 0. ἁμάαΐ δοσαπ ἤγοπι ἐἶι6 δαν οΥ ἐδε ϑαῖὲ ὅεα 
ἐλαξ Ἰοολοίς δυμλισαγά ;) οὐ, ὈΥ Θοταιπῖηρ οί, ἔγοτα {Π6 βου! -Θαδί 
ΘΟΥ̓ΘΓ οὗὁὨ {86 δα! ὅθα, οὐ Αϑρῃδιϊο [ᾳΚ6. ““ γοπι ἐδόποο, ψοιΣ 
δογάον 8λαϊὶ ἐιιγη δομέλισαγαδ ἰο ἐδ ἀϑφοοπὶ 0 ΑἈἀταδδίηι,᾽) οὐ ἴπ6 τηου- 
ἰαῖηβ οὗ Ασοαθα, (οἰ χίηρ ““ Ἀβοθῃΐ ἢ 1ὴ ΑΥ8Ὀ10,) ψ ΒΙοΘῖ τὰ ὈΟΥΤΑΓΒ 
186 μεδά οὗὨ (86 ἘΠ]απιῦο, οὐ Εἰδϑίοσῃ συ] οὗὨἩ (86 δα ὅ8α; ρϑββίῃηρ 
(γα ΤΏΔΥῪ ῬΓΘΒΌΣΩΘ) πγοῦυρσἢ (μ6 δβθα-ροτίβ οἵ Ε]δὰ πα ΕΖΙΟΏΡΘΌΟΣ, 
οὐ {86 Βοὰ ὅ'δϑα, υοἢ ὈοΘΙοηροα ἴο οϊοπιου (1 Εῖπρβ ἴχ, 26.), 
1πουσ (ΠΟΥ 8.6 ποῦ πού οοα ἴῃ {18 ρΡ'δθθβ. “Ἅ Ζζδησο ἐξ δῃαϊΐ ρα85 ὁπ 
ο [ἴπ6 ψ]άθγτιθββ οὐ] Ζέη," ου [86 οαϑὺ δ'ά6 οἵ Μουπί Ηονσ, Ἰποϊυάϊης 
{παὺ ψ10]8 τηουπίαϊπουβ σορίοι πὶ ῖῃ {6 ὈουΠάΑΓΥ ; “ ἀπά ἐδ σοΐπσ 
Ζοτίλ ἐλέγος ἢ ὁλαἷϊ δ6 ἰο Κααεεῖ ατπεα βομίδιοσαγάβ; ἀπά ἐξ δλαϊϊ σο ὁοη 

1 Ἡϊΐϊκβζ. 110. νὴ]. ς, 89. 3. Απμῃαὶ. Ἰἰῦ. 1], ς. 42. 
8. ΑἸΡοῦ, Ηεϊιτηοπουϊίοθ γε εῖ. Τιδβῖ, (οι. ἱ. Ρ. 60. 



οιμπάαγίεβ ὁ ἐδο Ἠοῖΐν 7, απά. ὅ 

ἔο αζαν Ααἀάαγὶ, απάὰ »αδ8 οπ ἴἰο “χζηιοη." ““ Απα {π6 ὈογάσΥ 
Β[|4}} [οῖο ἢ ἃ ΘΟΙΏΡΑΒΒ," ΟΥ ἔΌΤΙΩ δὴ δηρΐθ, “ ἴγοῃῃ ΑζΖιηοῃ," οΟΥἹΎ {ὑτῃ 
γγΘδνγΓὰβ “ἦς (ΟΥΤΑΓ8Β {Π6 τῖγοσ οὗ Εἰρσγρί," ΠΟῪ οδ]]16ὰ {86 Υ̓ΔαΥ 
ΕΠ- Αὐβοῖὶ ; ““ δὰ 118 ουἱροϊπρδ 818}} Ὀ6 δὖ {86 868," {δαΐ 18, (86 Με- 
ἀϊζοσσαηθδι 68, ᾿ηἴο ΜΏΙΟΝ 1ἢ τυη5 ἴῃ Ασαθὶα. 

“ Απά αα ὅν ἰδ6 ὙΕΒΤΕΕΝ ΒΟΒΡΌΕΕ, ψὲ 8λαϊϊ λαυε ἐλε Οατεαὲ ϑδεα 
ον α ϑδογάεγ. Ὅλ δῃαϊΐ δὲ ψοῖιγ τοεδὲ δογάεγ." ΤὨδ (τοδύ ὅθα 18 {88 
Μ ρα οΥγηθϑῃ, 88 οοηΐγαβίθα 1 {Π6 ΒΙ,ΔΙΙΟΥ 8688 οὐ ἰαἶκθϑ, {μ6 Βδα 
68, [86 β'αἰ ὅ68, δηὰ {π6 ὅθε οἵ ΤΊΡΟσΙ}8, οὐ (1811166. 

“πὰ (λὲς ελαϊΐ δὲ νοῦ ΝΟΒΤΗ ΒΟΒΡΌΞΒΕ: 2οπι δε Οτεαὲ ὅεα ψοῖ 
4λαϊ! ροΐϊπέ ομὲ ον ἀα-ἦον (ποὺ “ Μουηΐύ Ηοτγ, 848 τοπάοσθα ἴῃ οὐγ 
ἘΏΡ 88 ΒΙΡ]6, οοπέουπαϊηρ 10 ψΊ ἢ (παὺ οα {86 δουΐμοση Ῥοσγάοσ, θα) 
““ ἐπε πιοιιπίαϊπ 90 ἐδε πιοιιπέαϊπι 8 οΥ ““ ἐΐ6 ἀοιδῖο πιομπέαϊν.,,) οὐ Μουπί 
Τόρδποι, ἡγΒΊΟᾺ ἔοτταθα {86 πογίμοση ἤγοηίον οὐ Ῥαϊθδίϊμθ, αἰ! Ἰηρ’ 10 
ἔγοτῃ ϑ'υσῖα ; ὀοῃβιβίηρ οὗ ἔγο ρτθαῦ ὈΆΓΆ]16] σϑηρσοδ, ο81164 Γὐθαηιθ 
δηὰ ΑπΟ δῆ, δηα συπηϊηρ Θαβυν ΑΓ 8 ἔγοτλ [86 περ θουγμοοά οὗ 
Θιάοι ἴο {παὺ οὗὨ Ἰ)απηδδοιι8. 

“«ἔγοπι ΠΟΥ Πα-ἦονῦ ψὸ δλαϊΐ ροὶπὲέ ψοιΓ δογάεν ἰο ἐΐδ οπίγαποο οὗ 
Ἡαπιαίὴ," σὨΟἢ «οβῃυδ, βρϑακιησ οἵ [86 γοὺ υποοπαυογοὴ ἰδηα, 
ἀοροῦῖθοθ, “ 4] 71,ἐδαποη, ἐοισαγ 5 ἐΐδ μη τιδίπο, ἤγοπι (188 νδ] ον οὗ 
Βααὶ Οαά, μπάεν Μεοιπέ Πεγηιοπ, μπίο ἐδο ἐπίγαποο 97 Ἠαπιαΐλ." Ἂ οβῆ. 
ΧΙ. 5.) ΤὨ8 ἀοτηομβίγαίοθ, (δαῦὺ ΗῸΥ Π8-Βοὺ σοτγτοβροηαθα ἴο 4]]} 
1, ἜΡάποι, ἱποϊυάης Μουμπί Ἡιτηοη, 88 πα] οἱ Ο ΒΥ τοπιασκοαὰ ὈῪ 
ὟΝ ε6115., στο οὔβογυϑβ, (μδὺ 10 18 ποὺ ἀδοϊἀοὰ ὙΒΊΟἢ οἷν {π6 ὕντο τιᾶροβ, 
Ππ6 ποίσῃ οὐ [Π6 Βους ποῦ, 8 ῬΓΟΡΟΙΙῪ ΓἸΌδηὰ8 ; [Π6 παῦναβ δὖ 
Ῥταβοηΐ 68]] (86 Βου ΒΟ Γ 80, θυῦ (86 Θερίιπαριηῦ 8δηα Ῥίοϊδπιῃν ο8]]6ἀ 1( 
ΑΔΕ] θ4Π18.----“ δτοηι Ἡαπιαίϊ, ἐξ ελαϊΐ φο οπ ἐο Ζεάαά, απαὰ ὥοπι ἐΐόπος 
ἔο Ζίρλτοπ, απά ἐδε φοΐπρϑ οιέὲ 0} τὲ 5σλαϊϊ δὲ αὐ Ηαζαγ Ἐπαη," (μθᾶγ 
Τθαιηδβοῦβ, ΕἰΖο. αν, 1.) ΤΙΒ 5884}} 6 γοὺγ ποτῖδι Ὀογάου. 
“Απάψε ελαϊϊΐ ροὶπὲ ομὲ ψΟΆΤ ἘΛΒΥ ΒΟΒΌΕΒ ἥγοπι ἤαζαγ ἔπαπ ίο 

δ ἤρα απὰ ἐδε οδαϑδὲ λα σο ἀοιοη ἰο Κϊδίαλ ὁπ ἐδδ εαξδὲ 8ἰάο 977) Α4ϊπ 
(““τἂο ἐουμπίαϊπ ἢ ΟΥ Βρσϊηρβ οὗἁ [Π6 τῖνου ογάδη), απά ἐδ δογάεν δλαὶϊ 
αεεοεπαὰ απαὰ δλαϊϊ τεαοὶ ὠπίο ἐΐδ [6881] δε 9. ἐλ δεα 90 ()ιππετείῆ. 
“πὰ ἰδό δογάεν «καὶ σο ἀοιση ἐο “ογάαπ οἡ {δε ἐαϑὲ δἰάε, απά ἐΐε σοῖησΞ 
οι ο ἰ ἐελαϊϊ δε αἱ ἐλ ϑαῖέ 8εα." ἜΒΘΓΘΟ 10 τιοῦ [16 Βουϊμοσῃ Ὀογάοθσ, 
αὖ {π6 βου ἢ-Θαϑὶ ΟΟΥ̓ΠΟῚ οὗἉἨ [μδ΄ 5868, οὐ [86 Ἦφ ὑδεαροα ΙΑΚο. 

“ς ΤΉ 884}} θ6 γοὺγ ἰδῃηᾶ, τ τ [86 οοαδβίβ ὑποτθοῦ τουμπα δρουΐ" ἴῃ 
αἰγουϊ.δ 

ϑυΟἢ νγα8 {π6 Δ γα Ὁ] 6 σοΟρΤΑΡὮ 104) ομαγί οὗ [86 1.δη4 οὗὨ Ῥτομμηΐδο, 
ἀιοίατοα ἰο Μοβαβ ὃν {86 ἀοὰ οὗ 18γϑοὶ, δηὰ ἀδβογιρθα ψ] ἢ 411} {πὸ 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ Οὗ Δὴ Ἔγ6- Ὑ]η6886, ΟΥ̓ [Π18 τορίομ, μουσονοσ, [6 1βγβο  ἴθθ 
ΓΟ ποῦ Ῥυῦ ᾿ἰηΐο ἱπητηθαϊαίθ ροϑβϑββίοῃ [}ἢ 18 ἢγεΐ Ὄχροάϊ οη 

᾿ Φοιδπα (χνυ. 3.) ᾿πίοσροβοα ἔνγοὸ δ Ὁ] 00.481] δβἰδίϊοηβ, Ηδζσου δηὰ ἔζασκβα, Ὀοίογε δηὰ 
δῖον Αὐάδσζ, οὐ δσζασγ Αὐἀὐάδυ, ννῆϊον δζὸ ποῖ ποιϊοϑὰ ΌὉΥῚ Μοβοβ. 

5 ΤῊ τοιτηϊηδιίοη οὗ [6 δου ΒΟΥ ὈΟΓΔΟΣ νγεδίνγασαβ, ἰβ ΟΧΘΟΙΪΥ σΟησττηδΌἷο ἴο 186 δο- 
οοπηίδ οὗ Ηετοάοίῃ5 δηὰ ΡΊΩΥ: [6 ΓΌΤΤΠΟΓ Γορσγοδοηΐδ Μοαπὶ Οἰαβῖιβ ᾿γίπρ Ὀεΐνγεθ ῬοΪα- 
δἷατῃ δηὰ ἴῃς ϑίγθοηὶς ἴα, δ [186 Βουπά ΑΙ Ὀεΐνγοοη ΕρΥρὶ δηὰ Ῥα]οειΐπο Ἀγτίδ, (11}, 5.) 
106 ᾿δέῖεῦ τεοκοηδὰ {86 ϑίσθοηΐϊς Δ Κο ἰϊ56 ] ἢ δα 186 Ὀοσηάαγγ. (Ναὶ. Ηἰ5ῖ. ν. 18.) 

3 ΤΊ ϑοριυδρίηι Ὑογϑίοη [45 Ἰαάϊοϊου δ τοπάἀοχεὰ ἱξ, τὰρα τὸ ὅρος τὸ ὅρος, “ 1ὴ6 Τῃου 5 
ἰΔ1 θεδίἀ6 ἴδ τηοπηϊδίη." 

4 βαοσοὰ σδοζτδρῆῃυ, νοΐ. ἰ,. Ρ. 2371]. 
" Ὁ χ. Ἠδ]οθ᾿β ΔΏδΙ γεὶδ οὐ ΟΒσοδοΐο συ, νοὶ. ἱ. ῬΡ. 414-16. 
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6 Ἡἱίογίσαὶ Οατεοσταρὴν ὁ ἐδο Ποῖν 7, απάα, 

9οβῆυδ βυραποα 4}1 [86 βΒουίβοση ἀδραγίπηθης οὗ (86 Ῥτγοτηϊβοα 1,δηά, 
Δηα ἴῃ 18 Βδοοῃμα {Π6 πογίμογῃ, μανίηρ' βρθηῦ ἔνε γϑδσβ ἴῃ βού ( 08}. 
ΧΙ. 18.): ταῦ “οβμυδ ἸοΥΣ ἈπΠηϊθμοα οὐ [6 σοηπᾳασδὺ οὗ (86 ᾿ΠῸ]6 
788 δίψαν γαγβ σοτηρ] οἰδα ὈΥ αν δπὰ ϑοϊογμοῃ. (2 ὅδ. υἱῖ]. 3---]4.; 
2 ΟἌγοη. ἰχ. 26.) Ιῃ {μὰ γαῖρῃ οὗ {μ6 Ἰαἰΐοσ νγὰβ σα! ἰδοὰ {86 
ΑΡγΆΒδπῖο οονθηδηῦ ἴῃ 108 Ὁ]} ὀχίθηί. Ἅ“πά ϑοίϊοπιοη τείσπιθα οὐον αἷϊ 
ἐλε ἀἰπσάοπιδ ἤτοηι ἐδ γέυον (ΕἸ ΡὨγαίδ8) ειπέο ἐδδ ἰαπά 9 ἐλ Τλιϊβεϊποε, 
απὰ ἐΐό δογάον 977 Ἐσυρέ.: -- ὃν ἰμο παά ἀονιίπίοη οὐον αἷϊ ἐλε τοσίοπι ὁπ 
ἐλὲα δἰ ἐλε τίυεν (ΠΡ ὨγΓαΐθ8), οπι Τίρβαϊ (οὐ Τβαρδβδουβ βιειιδίθα 
ἹΠΟΓΘΟΠ) δυο το Ασχα (οΥ (ἀαζὰ ψ1ΠῈ ΠΟΙ ὑόν δηὰ Ὑ1}]40.68), ““ πππίο 
[86 τῖνογ᾽" οἵ Εργρὺ, βουϊιηνγαγα, “δῃηὰ 186 ἀτοδί 866," τοοδέισατὰ 
(“όβἈ. χυ. 47.), ευθη οὐεν αἷϊ ἰλ6 ἀΐπφε ὁπ ἐλὲβ οἰ ἐΐ τῖνεγ (ἘἸΡἨγταῖα8). 
1 Κίπρϑ ἴν. 2]. 24.1 

Βαυΐ (λ6 [Θγδο 68 ἀϊα ποί αἴνγαυθ γοίδϊ ροββοϑαβίοῃ οὗ {818 ἐγδοῖ, δ8 
18. ΒΟΥ ἰπ {πὸ βυσοοοαϊηρ ραρθ8. [Ὁ 1168 ἔδτ τη 186 ἰοπηρογαῦθ 
ΖΟΠ6, 8η4 Ὀοΐνγοοθη 31 δῃὰ 38 ἀδρτοοβ οὗ πουίῇ ἰδ τυάθ, δπὰ 84 δηὰ 
86 ἀδρτοοβ οὗ ϑαϑὲ Ἰοησίίπαθ, 8ηα τγαϑ θουμάθα ου {Π6 χοϑὲ ὈγΥ {86 
Μεοάϊοσγαηθδῃ οσ τοδὶ 868, 88 1ζ ἰ8Β οἴζθη οδ]] θα 1 [Π6 βου ρύῃγοβ ; 
ου {Π6 οδϑῦ ΕΥ̓͂ Ασδρία; οἱ {86 βου τὰ ὈΥ (86 γῖνον οἵ Ερσγρὺ (οΥ {Π8 
Υἶνοῦ ΝΙ]6, ΠοΒα δδϑίθσῃ ὈΓΆΠΟΝ ν)88 τοοκοηθὰ {πὸ ἐυπηθ πεν, οὗ 
Ἐργρίῦ, ὑονγαγὰβ [Π6 στοαῦ Π6βογὶ οὗ σιν, τ μοῦ 1165 Ὀθύνγθοα Ρύ 
δηά αἰ] οϑίιηθ ᾽,) μα γ {πΠ6 ἀεβοσγί οὗ δ1η, οὐ Βθϑυβῃθῦα, [Π6 βου ἤθη 
Βῇοσα οὗ {π6 Τ)εδα ὅδα, δπα [86 σῖνοσ Ασποι ; δῃᾶ οἱ (86 πους ὈΥ 
1π6 οἢαὶπ οὗ τηουπίαϊηϑ ἰθυτηθα 1 δ, ΠΘΆΡ ἩΠ1ΟΣ δίοοα (Π6 ΟἿ 
οὗ ἴδῃ: βθῆοθ ἴῃ (Π6 ϑδοσθὰ Υ τ ρθ γ6 ἔγραυθῃυ! Υ πηοϑῦ τ] [86 
ΘΧΡγθβϑίοη, ὥζοπι απ ἰο βεογβῆσδα, ἰῃ ΟΥΟΡ ἰο ἀδποίθ 186 ψ80]6 
Ἰοηρτὰ οὗ [6 ἰαπα οὗὨ [8186]. 
ἴπ. ΤὮς [,Δπὰ οὗ Οῳδἤδδῃ, Ῥγθυϊ οι ̓ ν (0 1(5 ΟΟΝΟΥΟΕΒΊ Ὀγ ἴδ6 18- 

Τ8 6} 1068, τγχᾶϑ ροββοβϑϑα ΟΥ̓ (π6 ἀδβοθπαάδηίβ οὗ (ὐδπδδῃ, ἴ[π6 γουηροδί 
80η οὗ κι, δπὰ ρτδηάβοῃ οὗ Νοδὴ; σμο αἰνἹ θα {6 ΘΟ ΓῪ διλοηρ 
ἢἷ8 6]Ϊανθῶ β80η8, οδοὰ οὗ ψοπὶ νγ88 [π6 Βορρᾶ οὗ Ἅ ΠυΙΘΙΟΙΒ οἶδ ΟΥ 
ἐγῖρθ6. (ὅῃ. χ. 1ὅ---19.)})ὺ Ηδτο {μ6ν γοϑι θα Ὀρναγάβ οὐ βθυύθὴ οθῃ- 
τυγῖθ8, δηα ἐουπάρά πυμηογουδ τΟρῸ 108 δα Κιηραοπμβ. [Ι͂ἢ {86 ἀδγϑ 
οὗ ΑΡγβϑῆδῃι, τ}18 ταρίοι γγχἃ8 ΟΟΟΌΡΙΘα ὈΥ ἴδῃ ΠΔΙΟΠΒ: [πΠ6 Καοηϊίοθβ, 
{86 ΚαῃϊΖΖίίθβ, δῃὰ [Π6 Κααχηοῃιίοθθ, ἴο (η)6 οαβδύ οὗ “οσγάδῃ; δῃάὰ 
νορύνατγά, (86 ΗΠ 65, ῬοσιΖΖζὶοβ, Βρμδίτηβ, Ατηοσιΐθβ, Οδηδδηϊοβ, 
αἸγρδβῆϊίοβ, δηα {16 “6 Ὀυδβιί68. ((ἀοῃ. χν. 18---- 21.) Τηδβο Ἰδαίου ἴῃ 
(Π6 ἄδγβ οὗ Μίοβοβ γε οδ]]ϑα {πὸ Ηϊΐο8, ΟἸγραϑῃιίθβ, Αὐμοσίαβ, 
Οὐδπδδηϊίθθ, Ροσιζζιίββ, Ηἰνιΐθθ, δηὰ  ρυδὶοβ (Ποαΐ, νἱῖ. 1.; “0588. 11. 
10., χχῖν. 11.); [86 Ἡϊνιΐδβ Ὀαϊῃρ βυρβο υΐοα [ῸΓ {πὸ ἘΘΡἢ ΔΙ μ,8. 
ΤΉΘ86 Βα ῃ ὨΔΙΟΏΒ ΓΘ {π8 αἰἸδισιθυΐαα: ---- 
Το υ{{8 ΟΥ Βοη8 οὗ Ηοίι, (ῃ6 δ εγιχζίίοβ, [ἢ6 υ͵εδιιείΐο8, απα ἐδ 

«πιογϊξεδ, ἀισοῖξ ἐπ ἐλο πιοιιπέαϊπ8, ΟΥ Ὦ}}] οΘουίτΥ οὗ υᾶξα, Βουϊπγαγὰ:; 

. Ὧν. Ηδ]οβ᾿Β ΑπδΙ γδἰβ οὗ ΟΠΓΟΏΟΪΟΩΥ͂, νοΐ. ἷ, Ρρ. 416, 417. 
5 Τὶ ἰ8 ἃ ροϊηϊ πηπςοὴ ἴῃ ἀἰδραία διμοηςβ ἩτΙοΣΒ Οἡ [80 ,ΘΟΣΤΑΡὮΥ οὗὨ ἴδς ΒΙΌ]6, τ ΒΟΙΠΟΥ 

{6 “ γἷγνοσ οἵὔ Ερυρὶ᾽ πιϑδῃβ 86 ΝΊ]ο, οὐ [86 βίο οῦ το οηοα ἴῃ «᾿δῇ. χὶϊ!, 8. δηὰ Ζ6:. 1. 
18. Ὧν. Ηαΐοβ, βοσαυοσ, 88 ββονῃ δὶ ἰοηρίι τμδὲ 16 ΝΙ]6 ἰβΒ (Π6 τῖνοῦ ᾿ηϊοηἀοὰ; δηὰ 
ὍΡΟΙ ἷ8 ΔΟΙΠΟΥΕΥ να πᾶνο οοπδίἀογεὰ “ἴἢ0 σῖνοσ οἵ ἘρΥρι," δηὰ [86 ΝῚΪΘ, 88 [16 βάϊῃηθ 
τῖνοσ. 8.66 εἶδ Απαὶγβὶβ οὔ ΟΠΓΟΠΟΙΪΟΡΎ, γοἱ. ἱ. ΡΡ. 418, 414. 

8 ἘῸΓ ἃ [Ὁ Ἰηνοδιϊ ζαϊίοη οὐἨ [86 Ὀουπάδγίοβ οὗ (86 Ῥγοτηϊδοὰ ἰδ, 866 ΜΊοΝ66118᾽5 Οοια- 
ΤΏ Ατ 8 οὐ ἴῃς 1,380 οὗ ΜοΒΟΩ8, το]. ἱ. ῃΡ. δ5---97, 



“πεϊοπὲ Ἰπλαδίίἑαπέε 9.Γ, (απαα. ͵ 

4:6 (απααηϊίος ἄν ο]ῖ ἴῃ [16 τ! Ἰαπα ὃν ἐλο δεα, τϑαύπαχά, πα ὃν ἐλὲ 
οσαϑέ 0 ϑοτάαηπ οαϑυνατα ; πα [16 ΟἸγφαδλϊέο8, οΥὨ ΟΥ̓ 86 η68, δἱοηρ 
{π6 δβδβίϑσῃ δ46 οὗ {6 ὃθα οὐ (ἀ411166; δᾶ (086 ξέἝἔυϊξοα ἴθ Μουπὲ 
1 θδπου, υπᾶον Ἡογποη, ἴῃ (86 ἰαηα οὗ ΜΊΖροι οὐ (Ἰ]Θδ4, ποσί- 
ντατά, (Οοιρασγα ΝΡ. χῖϊ. 29. ; “οβὲ. χὶ. 3.; “υᾶροβ 11], 8. ; δμὰ 
Μαῖῖ, νι. 28.) ΟΥ̓ 411 Ἰὸθ6 Ββαύϑοῃβ {πὸ Ατηογι δ βθοδίηθ [86 ταοβὲ 
ΡοΟΜΟΓίΩΪ, 80 88 ἴο οχίθηα {ποῦ οοπαμοείβ θογοπα {ῃ6 τῖνογ “ογίμη 
ΟΥΟΥ {16 ρατϊηοῃϊΐοδ; τ ΒΘΠΟΘ (ΠΟΥ͂ ΓΘ ΒΟΙΩΘΌΩ6Β ραΐὺ ἔον (ἢ 6 ψ80]6 
ΒΟΨΘῺ ὩΔΊΟΠΑ, 88 ἴὼ ὕθη. χνυ. 16., “ο8ἢ. χχῖν. 1δὅ., ἀπά 2 ϑαϊη. χχὶ. 2. 

ΤὮθ86 παίϊομβ ΟΓῈ ἴδ ρϑόρὶθ ὙΒοῖὰ {86 ΟὨ]άγϑη οὗ [8γ86] σα σ 
ΘΟΙ ΠΑ Π4 64 ἰο0 ὀχίοττηϊπαίθ ὙΠ {Π6 ρογὶοα οὗ βουθὴ γϑαῦτβ Μοβεβ 
οοπαυογοά ὕνγο ρον ΘΓ] Κιπράομιβ οὐ 186 Θδαδβί, δῃα «“οβῆυα {μἰγίγ- 
9Π6 δια] Κιηράοπιβ, οἡ {ΠπΠ6 νγαϑί οἵ “ογάβδῃ, πὰ σαγθ ἐμποὶν ἰαπὰ 
ἰο 16 ΙΒγϑο τῖθ8 ; τμβουρὰ 1ῦ ΡΡρϑδγβ ἰμαΐ βοῃηθ οὗ {πΠ6 οἷά Βα αμΐβ 
ὙΟΓΘ Ροστηϊ 64 ὈΥ «6ονδῇ ἴο τουηδίῃ ἴμογθ, ζο φγοῦυδ [Π61]} ΘΟΠΑΏΘΓΟΙΒ 
εοἰιείλον ἐλεν τοομία ἀεαγάση ἰο ἐδι6 σοπιπιαπαάπιεπἐβ Γ᾽ ἐλ Ζιογά, τολίολ 
δε οουμπαπάεαά ἐξεῖγ ζαίλενγς ὃν ἐδς ἠαπά ὁ. ἴἤοδεε; δηὰ [Π6 παίϊοηβ 
(λυ8 δρατοὰ ψογο δἰοσναγάβ βυβεσοα ἴο Ὄρργθδθ {π6 1βγϑο ἴθ 1 
τοδί βενογιγ. (Νυῦ. χχὶ. 2]---8ὅ., ΧΧΧΙΙ. δὰ χχχῖν.; Πουΐ. ᾿ἰ, 
26---57., 111, 1---20.; ΨΔοβῆ, νἱ. 21.; ψΦυάροβ 1. 4) ΝῸΣ ψϑγθ {ποθ 
πΆ]]γ βυυδυθα πη} (Π6 τοῖρηδ οὗ αν! δηα δοϊοιιοη, ψμὸ γοἀυοθα 
1λοτὰ ἴο {16 οοπάϊοη οὗ βίανοβ : (86 ἰαίΐοσ δι ρὶογοα 13,600 οὗ ποιὰ 
λῃ {Π6 ταοβύ δούν}]α ραγίδ οὗ δῖ8 σοσκ, ἴὼ Ὀυ]α Ωρ 18 θα ρ]θ, ραΐβδοο, 
δια. (2 ὅδ. νυ. θ----8.; 1 ΟἼγοι, χὶ. 4--- 8.; 1 ἔϊηρβ ἰχ. 21.; 2 ΟἌ σου. 1. 
17, 18., ΔῃᾺ γ1}1. 7, 8.) 

Βοβιάθβ (686 ἀδνοίθα παίϊοηβθ {πο γ6 ΟΥΘ οἶδ 6 ΓΒ, οἰΐδιου βοι]ϑὰ ἴῃ 
Τὴ Ιαῃά αἱ [86 ἀγσχῖναὶ οὗ (6 1βγϑθ] 1068, ΟΥ̓ 1π 118 ᾿τηχαοαϊαίθ ΘὨΥΊΓΟΉΒ, 
ἢ βοτὰ {π6 Ἰαίίου Ππδά ἰο σηδί ἰδ ἸΏΔΩΥ βθνθγο οΟμϊοίδ : {π6 Υ 
ΘΓ ΒῚΧ ἴῃ ὨΓΟΥ. 
..}. Το ΡΗΙΠΙΒΤΙΝῈΒ ψ6Γ6 ἴΠ6 ἀδδοοπάδη( οὗ ΜιΖγαῖμν, (Π6 βδοοοπὰ 
ϑοη οὗ μι ; γῆ, παοϊρσταίϊϊπρ' ἔσομαι Οαρμΐοῦ οσ {86 ποσί -ϑδβίθγῃ ραγὶ 
οὗ Ἐφγρί, ΝΟΥ ΘΑΥΪΥ βοί 16 ἴῃ ἃ δγ.8}} βί σὶρ οἵ ἑουσϊοσυ δοηρ ἐμ 868- 
ΒΏΟΥΘ, ἴῃ {86 βου! ῃ-γοϑί οὗ δῆδδῃ, βαυὴρ οχρο]] θὰ ἰλ6 Αντο8,  ΠῸ 
Παὰ Ὀεΐοτθ ροβϑοββϑα 1, (θυ. 1]. 23.; Αγοβ ἰχ. 7. ; “76Γ. χίν!, 4.) 
ΤῈ αἰδίσιοῦ οοουριοα Ὀγ 186 ῬΒΙΠΒποβ νγα8 ἴῃ {πὸ η6 οὗ “οβῆυβ 
ἀιϑρυ δηρα ἱπίο ἔνα Ἰογάδῃ!ρβ, ἀδ ποι ϊηαίβά, ἔστοσι [86 ΟὨΙοΓ ἴον 8, - 
(σ4Ζα, Αβμάοά, Αβκοΐοῃ, αι, οὐᾷ Εκτοη. ὙΒΟΥ Ὑ6γ6 ἴδ6 τηοβῦ 
Ποστα! ἀ8 Ὁ]6 Θμθταῖθδ, ρουθβαρθ, ὙΒοτα 16 Ομ] άγθη οὗ ἴβγβϑοὶ μδᾶ ἴο βη- 
ουπίογ : δηά οὗ [Π6 ᾿Ἰηνϑίοθγδου οὗ {861} ΘΓ Υ͂ ἀραϊηδί (16 Ἰαύογ, νγ 8 
ἢανα δρυπάδῃϊ δυιάθηοα ἴῃ {Π6 ὅϑδογοα ΥΥ τιτηρθ. ὙΒοιρΡΉ (Β6Υ Τ6,Θ 
δυθάυοα ὈΥῚ Πανὶ, ἀπά Κορὺ ἴῃ βυδ)θοίίοῃ ΟΥ̓ δϑοῖηθ βυοοδϑαϊην 
ΤΠΟΒΆΓΟΒΒ, γοῦ {Π6Υ ἴθουαγαβ θθόδιμα 80 ΘΟ βΙ ἀογὉ]6, (μαὺ ἔσομαι {μοι 
116 Ηοὶγ ἐπι γγ88 0411.ὁ6ὰ Ὀγ (86 ἀσοοῖκβ Ῥαϊθβῦπο, νοὶ ἀρρΡ6}18- 
δου 1ὑ σοί! δ [0 [118 ἀΔΥ. 6 ΘΟΙΙΣΥ γἃ8 βΠΑΠΥ βυράιυοα δρουΐ 
1806 γοδγ οὗἩ 186 ποῦ] 384] (Β.Ο. 169.) Ὀγ {Π6 1] υβιίτίουβ σοηογαὶ, 
“υδλθΒ Μδοοδαῦφυβ: δῃὰ δρουΐ βἰχίγ -νθ γϑᾶσϑ δέϊοχνδγαβ ὁ) δ δου 
Ῥυγηῦ {μοῖγ οἷ 28, ἀπά ἱποογροτγαίβὰ 86 σοιηηδηὶ οὗ (μ6 Ἐ1115- 
{ἰπ6 8 ψ 1} βυοῃ «678 88 Β6 ρ]δορα ἱῃ {86 ὶν ΘΟΙ ΤΥ. 

2. ΤΒ6 ΜΙΡΙΑΝΙΤῈΒ Μ6γ6 (π6 ἀδεοθπάδηίβ οὐ Μ|άϊδη, [86 ἔουτίῃ 
50} Οὗ ΑΡγϑβδιῃ Ὁγ Κοίυγαμ, (ἀ6η. χχν. 2.) ἴμι (86 δογιρύασγοθ {000 

Β4 ᾿ 



8 Ἡϑιογίοαὶ Οεοσταρὴν ὁ ἐλο Ἡοῖν Ζαπα, 

αἰἴεγρηῦ ὈΪδοθΒ ἀγῸ ϑβιρηθα 88 186 ἰουτϊ ΟΥΎ οὗ {86 Μ,Ιαϊαπείοβ : (86 
Ο16 δἰπιοδῦ {86 πογίμ- ϑδδὺ ροϊηῦ οὗ [86 Ηοαὰ 868, πῇογο “οίῆγο [86 
ΓΑ μογ-ἰἢ-ἰὰν οὐ Μόοβοβ νγὰ8 ἃ Ῥυΐποθ ΟΥὁἨ ῥτίθδί, Τῆθθα τγοβίθγῃ Οὗ 
βου μθσῃ ΜΙαΙδηΣ68 6 ΓΘ 8180 οδ]]6α (ὐβμ1068, θθοδιβα ΓΠ6Υ οοουρϊοᾶ 
[86 ΘΟΌΠΙΣΥ ἴμαῦ ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ Ὀοϊοηροά ἰο υβῃ. ὙΠΟΥ τγοϊαϊπθᾶ (86 
Κπον]θάρε οὗἩ [86 ἴσὰθ (τοά, τ ΒΟ Δρρθᾶγβ ἰο βᾶνθ θθθῃ Ἰοβ δπιοηρ 
{π6 Θαδβίθυῃ ΟΥἩ πουίμογῃ ΜΔ δτῖΐοΒ 80 ἀν 6]} οα {86 οαβὶ οὗ {ῃ6 Τοδά 

ΤΠΘΙΣ ΟΙΏΘῚ ὝΘΓΘ ῬΑ ΟΌΪ]ΑΥΙΥ ἸΏΒ ΓΌΓΑΘΙΙΑ] ἴῃ βοπιοῖηρ ἐΠ 6 [Βγϑθ 1068 
ἴο 1Δο]αίτΥ δῃᾶ ᾿ ἡπὰ ΟΥΏΘ8; ΜΏΙΟΝ ἩΟΚΘαΏΘ8Β νγχα8 ΡΠ ΒΗΘα ὈΥ 
6 Βόνδ 1 [16 αἰταοβύ ἰοΐα] ἀδβίσαοίοη οὗ [8 6ῖν παίϊοη (ΝΡ. χχῖὶ. 
4----Ἴ. χχν. ΧΧΧΙ, ; «08. ΧΙ]. 21.}; ΔΙ ΒΠουρ ΠΟΘ Υ αὐθοσνγαγβ τοοονογοα 
Β0 το οὗ {Π6 }Σ ΓΌΥΤΏΘΥ ΒΓ Πρ 88 ἴο τοηᾶον (Π6 5. 1068 {ΠΟ ΙΓ 
ΙΡΟΙΑΥ68, πα ΓῸΣ ΒΟΥΘῺ ὙΟΔΥΒ σΥΘΑΙΥ ΟΡργοβϑοα μοι. ΕἾοσα {818 
βοπάᾶαρσε, (Ἰάθοι ἀο]νογθα ἢ18 ΘΟ ΓΥ 6 ὙΠῸ ἃ ὙΘΓΥ ἸΠΤΟΥΙΟΥ ΤΌΓΟΘ, 
δηἀ αἰπιοβὲ δηι :]αὐοα {86 ΜΙαϊδηϊῦο5, 086 Βυσυ Πρ ΤΟΙ ΘΔ 8 ΓΘ 
ΒΌΡΡοΒαα ἴο βαᾶνθ Ὀθθῃ ἱῃοουροσαίθα 18 {[Π6 ΜοΔΌΙ685 ΟΣ Αὐηπηοηϊίθα. 

3,4, Το ΜΟΑΛΒΙΤΕΒ δὴ ΑΜΜΟΝΙΤΕΒ Μ6ΙῸ {Π6 ἀοβοοπάδηϊς οὗ 
186 ᾿ποθβίπουβ οἤδβργίηρ οὗ Τωοΐ. (θη. χῖχ. 80--- 38.) ΤΊ6 Μοβθίίεβ 
ἀπο οα {86 οδϑὲ οὗ [86 ογάδῃ, 1π ἃ ἰγαοῦ βοποα ὑΠ6Υ δα χροὶ ]οά 
{86 ΕΎΤΩΒ, ἃ σΊ δηΓΟ ΔΌΟΙΙΡΊΠΔ4] ταῦθ. Τη6 Ατηπηοηῖε8β μ8α {Π6ὶγ 
Τοϑιἄθποθ που ι-θαϑὺ οὗ ῃ6 Μοδριίθβ, ΠΙΟΒ ἰουτιοσυ ΒΟΥ Βδᾶ 
νγγοϑίθα ἔγοια {ἢ 6 ΖϑταΖυτητη!πι, ἈμΟΥ ΠΟΥ σισαηῦο {06. ΤΏ σου ΙΓΥ͂ 
οΟσαρ θα ὈΥ π686 το ὑπ 0 68 τγᾶϑ Θχοθ α! ΠΡῚΥ Ρ]οαβδηΐ δηᾶὰ {γΏ]α ; 
ΠΟΥ͂ ΤΟΥ σἹΟΪΘΤΙΥ ΠοΒΌ]6 ὕο [86 1βγδοὶϊῦθ8, ποπὶ {ΠΟῪ δὖ αἸοσοηῦ 
ΟἸΠ68. ΦΟΥΤΙΌΙΥ ΟΡργοββοα, ΤΆΘΥ ΓΟ σοπαυογοα ὈΥ ᾿)αν!, δῃὰ ἴοσ 
δρουΐδ 160 γραῦβ οοῃεϊπυθά 1 Βυ ] οὕοη ἴο {π6 βγβϑὶῖθθ. Ου {6 
αἀϊνιβίοη οὗ (ἢ Κίπράοτμα ΠΥ [6]] ἰο (86 βῆαγα οὗ [ῃ6 ὕδθῃ {1068 ; δηά 
ΔΕΟΥ ΒΟνΟΓΆΪ αἰοιηρίβ ἴὸ σοραὶπ {ποῖν ΠΌΘΟΥ ὑπάου βασοοοάϊηρ Κίηρβ 

- ΟΚ ἴδγδ6] (δοῖλβ οὗ ὙΒοιῺ ΒΟΥ ΓΟΪῪ οἰγαδυϊβοα {π6π|, ἀπα ᾿τηροβοα ΠθαΥΥ 
{ἰθυύδθ ἀροῖ {8 6πι), ὉΠΘΥ ΓΘ Βυρροβοα ἰο πᾶν οϑοθοίοθα {Π 6} σοπι- 
Ρ]οία Πἰθογαῦοη ἀυγιηρ [86 ΠΠΔΡΡΥ τεῖσζῃ οὗ ΑδδζΖ. 

δ. Το ΑΜΑΙΕΕΚΙΤΕΒ Μογο ἀοβορηοα ἔσο Αὐπδ] οἷς, (6 βοῃ οὗ 
Ηδῃ, δπα σταπάβοι οὗ Νοαῖ, δμὰ 6 Γ6 ὙΘΥῪ ἐΟΥΤΩ] 44 0]6 ΘΏΘΠ1168 ἴο 
1η6 βγϑο 168. ΤΉΘΥ τοῦθ βου ]θα οἡ {Π6 βου σοαδῦ νγοδύνασα οὗ 
οτάδη, δῃὰ ἤγϑθέ ορροβθα (86 1βυβϑὶτῖθβ δου {πεῖν ἀδρατίαγο ἔγοπι 
Ἐργρῦ, Ὀυῦ τογο ἀοίδαϊοα δῃὰ ἀοομμοα ἴο ἀεβίγυοίίζοη (Εχοά. χΥ]]. 
8---16., θουΐ. χχν. 17----19.}; ὙΒΙΟΝ ταβ σοηπηοπορα ὈΥ ὅδυ!, δηὰ 
ΒηΙΒηοα Ὀγ Παν]ά. 

6. Τα ΕΡΟΜΙΤΕΒ ὙΟ͵6 (86 ἀδδβοοηάδηίθ οὗ Εβαὰ οὐ Εάοτῃ : {ΠΟΥ͂ 
ΟΒΘΘΒθ6α {πουυβοῖναβ οὗ [116 ΘΟΌΠΙΓΥ βου νγασα οὗ πἄφα δηὰ (Π6 Βοα 
68, ὙὙΠΙΟΝ τγ88 ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ οοσιριοα Ὀγ 186 Ηογίθϑ, 0 8Γ6 βϑυρροβοά 

ἴο Βανθ θθδθῃ βμα ]Υ Ὀ]οηἀρα Ὑ1Ὲ {Π6ῚΣ ΘΟοπα θσοσθ. [Ὁ τγαβ ἃ ΠΟ - 
ἰαϊηουβ ἰγαοί, ἱποϊυάϊηρ [Π6 του! οὗ δ δῦ δῃὰ Ηογ, δά {π6 Ῥγο- 
γἱηοο8 οὗ Ποάδη, Τοδη, ὅθ. ΤΏΟΥ ογο ρονογηρα ὈΥ αυΐκο8 Οὗ 
ῬΥΪΠΟΘΒ, δηὰ δἴουνσασαβ Ὀγ {86} ο Κίησθ. (Ἃἀθη. χχχνὶ. 31.) [ἡ- 
νοίογαΐα ἴοοβ ἰο [βγϑοὶ, {86 οοῃυπαθοα ἱπάοροπαρηῦ ἀη0}] [Π6 τη οὗ 
Πανὶ, Όγ βοτὰ ΠΟΥ ποτα βυδάποα ἀπα τοπαάογοα {γἹ ΑΓΥ, ᾿π Θοπι- 
ΡΙοοι οὗ Ιβϑδδο ΒΒ ργόρθθου, ἰδδῦ “64 οοῦ βμου]ά γὰὶ]α βαι. (θη. χχν]!, 
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29.) Το Εδοταϊίοβ Ὀοσο {ποὶν βυδ)]οοζου 1 στοῦ ᾿ρΘΏ 6 Πα; 
δθά, αἱ ἴα οπᾶ οὗ οϊοιβοπμ τεῖσῃ, Ἡδαδα {μ6 Εαοσαϊίθ, πὸ Πδα 
Βδθῃ οοτὶθα ἱπίο Εσγρί ΠΉΠΣΕ ἷβ ΟὨ]ἀΠοοά, τοξισηθα Ἰηΐο ἢἶδ. 
ΟὟ ΘΟΠΕΥ, ὙΠΟΓΘ 6 Ῥγοουγοα Ὠἰτη86 1} ἴο Ὀ6 δοκηον)οαάροα Κιηρ, 
(1 Κίηρβ χὶ. 21, 22.) [{ 18 ργόρδῦ]6, βοσγονεσ, [μδὶ Π6 τοὶ ρηθα ΟὨΪΥ͂ 
1ὴ {π6 οαβίοσῃ ρασὺ οὗ Εοτχα ; [Ὁ ἰμδὺ ραγύ ΒΊΟΝ ἰΔῪ ἀἸ ΓΘ ἴο (Π6 
βου οὗ Φυάςα οοπηποα δβαρ᾽οοῦ ἴο (86 ᾿ηρβ οὗ «“υὐδἢ τὑη0}] (86 
ταῖρπ οὗ ὁ πογάτα, ἀραϊηϑί τ βότὴ {μ6 ΕΠ ἀοτηϊ68 τοῦ ς6]164. (2 ἤτοι. ΧΧΙ, 
8----10.) ΤΏΘΥ Μογα αἷἰβοὸ αἰβοοτηῆιθα ὈγῪ Απμηδζιδῇ ΕΙΗΒ οἵ Φυάαι, σμο 
ϑανγ οὔβ ἐδβουδαπά τηθῃ, 8πηἀ οαϑί ἰθῃ ὑπουβαπα ΠΟΤ ἔγῸΠὶ ἃ ῬΥΘΟΙΡΙΟΘ. 
Βυύ {πεῖν οοπαυσβίβ ΘῈ ποὺ ρουτηδποῖ, Βοη ΝοθυοῃδαποΖΖαγ 
Ὀεβίεσοά «΄6γάβα] θαι, [86 ΕΠ Δοτ1068 Ἰοἰποα ἢϊτα, δηα Θποουγαροα Ὠϊπὶ 
ἴο ταὰΖθ {6 γϑΥῪ ἔουπαἀδίοηβ οὗὨ [86 οἷἵγ (ΕΖΟΚ, χχυ. 12---Ἰ4., χχχν. 
8---ὅ. ; Οδαά. 10---16. ; Ῥβ8]. οχχχυὶ, 7.; [,ἀτὰ. ἴν. 21.): Ὀυΐ {ΠΣ 
ογ γ ἀϊὰ ποῦ σομημα ἰοηρ' ὑπραμἰβιθα. ΕἾνα γϑδγβ αὐτου {86 σοὰΡ- 
ἴαγο οὗ Φογυβαίοι, ΝΟ Π6ΖΖΆ  υμ ]οα 41] {Π6 δβἰδίθβ δσουηά 
]υάδεα, ἀπ ραγ ]ου]Αυ]γ π6 ἰογτϊίοτυ οὗ (Π6 ΕἸ Δοτηϊ68. [υγηρ (86 
6Χ1]6 οὗ {86 ἡπτὲ [86 ΕΠ ἀομ 68 ΡΡΘΑΡ ἰο δανο ργοββοα ἔοσναγα ἱπίο 
[86 βου οὗ Ῥαϊοβμθ, οἵ τ ῃϊοῖ (ΠΟῪ ἰοοῖς ροββθβϑίοῃ 88 [ἈΣ 48 
Ἡδῦτοη; ὙΒΟτΘ ΠΟΥ ΓΘ ΒΌΒΘα ΘΗ αἰίδοκοαά δηθὰ ϑυραυοα Ὀγ 
186 Μαεοοδῦθοβ, δηα ὝΟΥΘ ΟΟΙΩΡΟ ]6α ἴο δαορύ {86 ἰαντγβ δηὰ οὐβίομιϑ 
ΟΥ̓ [π6 “6 νγ8.} 

ΤΥ. Οἱ {6 οοπαποδβί οὗ (ὐὑδπάδῃ ὈΥ [86 οὨΣ] ἄγοι οὗ [βγϑϑὶ, Φόβηῦσα 
ὈΙΥΙΡΕῸ ΙΤ ΙΝΤΟῸ ΤΨΕΙΥΕ ΡΑΒΥΒ, ψΠΙΟΒ (86 ὑπνγοῖνα ἰὑχῖρ68 ἄγον ὈῪ 
Ἰοΐ δοοοσάϊηρ ἴο {μοὶγ ἔΆγλ1]168: 8ὸ {πὲ ἴῃ (818 ἀν βίοη ΘΥΟΥῪ {106 
ὉΠΑ ΘΥΘΙΥΎ ΓἈΠΎΠΥ͂ τϑοοϊνθα {Π 61 ἰοῦ δῃα βῃαγο ΕΥ̓͂ {πϑιηβοῖνϑβ, αἰδίϊηοί 
ἔχοι 411 [86 οἴδον ὑτ1ρ65. Τυδ δδοῖὶ ὑσῖρα Γοηγαὶ θα ἃ αἰδίιποῦ ῥσο- 
γΠςο6, ἴῃ ΜΈΊΟΒ 4}1 [86 ἔγθῃοϊ ἀθῦβ γα ποῦ ΟὨΪΥῪ [βγαϑ] ἴθβ, θαΐ οὗ 
[86 βϑιὴβ {γ106, ΟΥ ἀοδοθηἀδηίβ ἔγοτῃ {86 βαᾶῖλθ ραίγιδσοι : δά [86 
ΒΟΥΘΓᾺΪ [ΆτΩ1]168 σγογῈ ῥ]δοοα (οροίμοῦ ἴθ 186 βϑῆιθ ποὶσῃουτβοοά, 
τοοοΐυηρ {Π61ῚΓ ἸΠΠουδηοθ ἴῃ {Ππ6 Βδὴθ ρεαγί Οὐ βυ δα ϊγιϑίοη οὗ (Π6 
ἀπρ6. Οὗ, δαὶ {106 τιδὺ ὈΘ6 βαιά [το ᾿νε ὑορϑῖβον ἴῃ ομ6 δῃὰ [1Π6 
ΒΆΤΩΘ ΘΟΌΠΓΥ, Δηα δος ΓΆΠ.}ΪΥ 'πῃ ὁπ6 δηᾶ [6 βδῖηθ Ὠυπάγοα; 80 [δαΐ 
{ΠπΠ6 ἸΠΠα Δη18 ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΙΥ παρ ουγῃοοῦ γ γα το δ 8 ὕο ϑδοῖὶ οἰ μου, 
διηα οὗ [86 Βαῃπλ6 ἔ8͵1]168. Νον 85 1ὑ ροσϊ 66 ῃαὺ δ Θβίδία ἢ ΟΠ 6 
ἽΝ ΒῃοΌ]α Ὀθοοταθ [86 ὈΓΟΡΘΟΓΟΥ οὗὨ ΔΏΥ Ῥϑύβοῃ Ὀϑ]οηρίηρ [0 Δηοῖ 
{06. 

ΙῺ οΟΥ̓ΘΥ ἴο Ῥγδϑοσνα 88 ὨΘΑΥΪΥ 88 ῬΟΒδΙθ]6 [86 βαπηα ᾿θαΐδησθ, ποί 
ΟἿΪΥ δαΐποθη {μ6 ἰγῖρθα68, δὰ: Ὀούνθοῃ {86 μοβάβ οὗ ἔβη} 168 δηα [6 
ΓΆΓΩ]168. οὗ [86 βαπιθ ἐπ] 068, 10 νγαϑ ἤιτ 6. ῥγονϊ θα {πα΄ ΘΥΘΓΥ τπϑη 8 
Ῥοββϑββίοῃ ββου!α θ6 πῃ 4] 16 800]6. 

ΤΠΘ πβάοτα οὗ {818 οοηϑαςαὔϊοι 84 ῥγονϊοα ἔῸΓ 4 τοΐθδϑα οἵ 4} 
ἀοδίδ δηὰ βοσυϊζ 68 ΘΥΘΓΥ βαυθηίῃ γϑὰῦ (Πουΐ, χυ. 1, 2. 12.), (πα τ} 
ἩΡγο πδίϊοῃ ταῖρῦ ποῦ τοῦ ον ΑΡΑΥ͂ ἔγοτη 80 στϑαΐ ἃ ἢυαΡοσ οὗ 
ἔτβθ β )]θοίβ, δῃα ΡῈ Ἰοϑὲ ἰο {86 ρυ]ῖο ᾿π {86 οομά! ἤοη οὗ βανθ. [1 
ὙΓΔ8 ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΙ γον 66, Ὀγ {86 Δ οὗ }0}01166, τ Β1Οἢ τ 88 ον εσυ ΠΟ .ἢ 

δ βοὲ δὴ ἱπίογεβδε ηρ δηὰ δοσυγαίοὶ Υ σου ]οα ΠἰϑύΟΥΥ οὗὁἩ 186 ἘΔοτηΐτο8 ἰπ τπ6 ΒΙὈ]ςαΙ 
Ἐεροδιϊοσγυ, νοΐ. 1}, ὑρ. 250---266. (Λπάονεσ, Μαββδοιιβοιίβ, 1838); ἰπ Ὧσ. Βυδίπβου 8 
ἐλανβργ θεν ον, μρυεονν ΥΟ], 1, Ρρ. 557---ὅ68.; ἀηὰ ἴῃ Ὁγ, ὙΥΠΒοπ᾿ 5 1.8η65 οἵ [πο ΒΙ0]6, γοϊ, ἰ,, 
ῬΡ. 40. 
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γ δ, {μδὺ {π6η 411 ἰδ β βῃου]ὰ 6 γϑϑίογϑα, δπὰ [86 οϑίδίβ οἱ βυθυῦγ 
ἔλγαΪγ, Ὀθίηρ Ἔλα ἢ ἔτομι 8}1 ᾿που Γᾶμο68, Βῃου]α τοίυσῃ ἴο {Π6 
[Ἀτγ ἀρσαῖῃ. ΕΓ (ἢ18 {πο γ8 γ88 δῇ ΘΧΡΓΘ88 ἰ'ατ. (μον. χχνυ. 10.) 
γε ὁλαϊϊ λαϊΐϊοιο ἐλ Μῇοίἦ, ψεαγ, απὰ ρ»γοοίαΐπι ἰἰδογέν ἑβτομφλοιέ αἱ 
ἐλ ἰαπά, μηΐο αἰΐ ἐλδ ἱπλαδιέαπέβ ἐλετγοο : ἐξ ἐλαϊϊ δ α ἡμόιϊδε ὠπίο ψοι, 
απά ψὲ 8λαϊϊ γοξιγηι ευετῳ παρ ἰο ἦτε ροβδεδβίοη, απαὶ ψὸ εἠμαϊὶ γεξωγη 
ουοτῳ τιαπ μπίο ἠϊδ Καπιῖΐν. Τὸ 16 ΤΌΣΟΥ οπδοίοαά, 4πῶ ἐδ ἰαπὰ 4Παϊϊ 
μοί ὃε δοἷά 07 οὕεΥ; (οΥ, 88 ἴῃ ἴΠ6 τηδγρίη, δὲ φμΐίο ομὲ οὔ, οὐ αἰϊδπαιθα 
ἴγοα {μ6 ἴϑΥ;) ,90γ ἐλε ἰαμά ὃς πιῖπθ, ΚὉΓΥ ψὸ αγὸ δίγαπφεγε απά 
80) ΟΓΉΦΤς τοϊέ᾽ Ἠϊε. 
Βγ ἰδὲ 18 Ϊὰν οὗ [86 ΗΌτονΒ, 411 θϑίαῦθθ τσοσο ἰὸ ΡῈ Κορί 

1η {Π6 ΒΆ16 Τιμλη τοῦ, 88 ὍὙ6]1 28 [86 βαῦλθ {1068 ἰο ψ ΒΊΟΣ ΤΠΟΥ οτὶρίη- 
8}1γ Ὀο]οηροα αὖ [86 βτϑὺ αἰνιβίομ οὗ (ἢ ἰαπα ὈῪ «“οϑιυδ; 80 {μαὺ δον 
οἴϑῃ ϑοθυδῦ 8 σηϑῃ Β οδίδίο ἢδα Ὀθθὴ βοϊα οσ αἰθῃδίβα ἔγομα οὔδ 0116 6 
ἴο Δποίμου, οὗ ἰβγουρἢ ΠΟῪ ΤΔΩΥ μδηαβ βοθυοῦ ἰΐ μδα ρεδβδ6α, γοὺ ἴῃ 
ΠΡ γοδγβ ΘΥΘΙΎ οδίδίο τουδὺ τοΐυσῃ ἰο (Π6 ΒοΙγβ οὗ [86 ῥϑυβοῃβ 80 
ΟΥΘ ΟΥ̓ ΊΠΑΠῪ ῬοΟΒΒοββϑϑα οὗ 11. 

10 να8 αἱ ἔγβί δῇ ϑχο}]θηῦ σοηβυτοη, οοπβιἀοσῖηρ {Ππ6 ἀδδῖρῃ οὗ 
{818 ρονοσῃπχθηΐ, ἴὸ πιλῖζθ 80 δαυλὶ ἃ ἀἰνίβίοῃ οὗ 186 ἰαπὰ διγοηρ (86 
ὙΠ016 ΗΘΌΓΘΥ πδίοη, δοοοσάϊηρ τὸ {86 : 1ὖ τηδάθ Ῥχου βίο ἔῸΓ 
βου ηρ δια ται δ Ιηρ᾽ ἃ ὨΣΊΘΓΟΙΒ δῃα γᾶν τα] οὗ βὶχ Βυπαγοα 
1βουβαηά ταθη, ὙΒΙΟΝ, 17 {Π6ῚΡ ἴΌσοΘ νγὰβ τσ ΟῪ αϊγοοίρα δηὰ ὑεοά, 
σου ]ὰ Ὀ6 ἃ βυβηοϊοιῦ ἀσέθηοθ ποὺ ΟὨΪῪ ἀραὶηδὺ ΔῺΥ αδἰοταρίβ οὗ {μοὶγ 
1688 ΡΟ ΘΓΓᾺ] πεϊριιθουχε ἰο ἀσργῖνα ἔμθαι οὗ ὑπο ὲγ ΠΣ ΡΟΓῚΥ οσ στο] ρίοη ; 
Ὀαΐ, ΘΟ, ΒΙ ἀΘΥ σ᾽, ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ, [06 πδύιγαὶ βθου ΓΙ Υ οὗὨἨ 16 }]γ σου ίγΥ, 
Ἰηΐο ὙΈΙΟΒ πῸ Ἰηγοδβ οοὐ]Ἱα Ὀ6 τηδᾶθ θαῦ {Ὠγουρσὴ σοῦ αἰ ουϊέ 
ΡΑΒ868, 1 γγὰϑ ἃ ἔοσοθ βυβιοϊθηῦ ἴο ἀοίοπμα {86πὶ ἀραϊηϑί [86 τηοΥΘ 
ῬΟΥΤΘΥᾺ] Θταρῖγοθ οὗ Εἰζυρί, Αββϑυσίδ, οὕ πρύλον: 
ΤῊ νι ϊϑάομ οὗἨ {{π|8 οοηβυλυαου 18 νοῦ {γί . ΟὈΒουν 6, 88 1{ 

Ρτουϊ θα αραϊηδί 41}1} δια άουβ ἀΘβΙρ 8 οὗ ρχϊναΐθ Ῥθῦβοῃϑ, ΟΥ̓ ΡΘΥ͂ΒΟΠ8 
ἴῃ Δ ΒΟΥ Υ, ἀραϊηβὺ (86 ΡυὉ]10 ΠΙΡΘΓΙΥ ; [ΟΥ̓ ΠΟ Ῥϑγβοῃ ἴῃ δῃγ οὗ (86 
{π1068, οὐ ἰὨσγουρσμουῦ [6 ψο]86 ΗΠ ΘΌΓΘΥ παίζοη, ἤδα βυο οϑίδίθθ δηά 
ῬοΒβθββίοῃβθ, ΟΥὁ ΘΟ 8]ονγθα ὈΥ (86 οοπδςαοῃ ἴο Ῥγοουγθ ἴμοπι, 
(Παὖὺ σου] χῖνθ ΔΩῪ Προ οὗ βιισοθϑδ ἢ Τρργοβδβίηρσ ὑβοὶσς Ὀγθίγθη 
Δηα [6] ον -ϑ )οο8. ΤΏΘΥ Βα Ὧο το. 8 ἰὼ Ὀσθ6 ᾿πάϊρσοπῦ ῬΘΓΒΟΙΒ 
ἴο αϑϑὶδὺ ἰμθὰ ; ὩῸΓ οοὐ]ά (ποτα, δὖ Δ} πιθ, Ὀ6 ΔΥ ΘΟΒΒΙἀογδ 
ΒΡῈ Οὗ ᾿Ἰπάϊισοηῦ ῬΟΓΒΟΩΒ ἴο Ὀ6 σογγαυρίοα, ΤΉΘΥ οου]ὰ Πᾶνα πὸ 
ΡΟΥΤΟΓ ἰο ἔογοθ ἰμοὶγ [6] οὐ -ϑ δ] οἵδ ̓ ηὔο ἃ ἤϑλθ Β στη Ἰβϑίοη [0 ΔηΥ οὗ 
{Π61Γ δια θἱουβ νἱονθ. ΤῈ6 ΡΟΥΘΣ ἴῃ 186 ᾿ιδη48 οὗ 80 ΤΔΗΥ͂ ἔγθο- 
Ποϊάοτβ ἢ δδοῖ {γῖθ6 γὰ8 80 ὈΠΒΡΘΑΚΑΌΪΥ ΒΌΡΟΙΙΟΥ ἴο ΒΗΥ͂ ΡΟΥΘΓΙ 1Ώ 
{π6 Παῃμάβ οὗ οὔθ οὐ οὗ ἃ ἴδ τηθη, ἰμδΐ 1Ὁ 18 1πηρ085101]6 [0 Θοησοῖνθ 
ΠΟΥ͂ ΔΠΥ͂ ΒΌΟΝ, Δι ἰου8 ἀοβίρηβ ΒΒ οι] βιιοοοοά, 1 ΔΠΥ ῬοΥθοη βου ϊά 
δανα Ὀθθη ἔουπά 80 ΘΔΚ 848 ἴο δἰξζεπιρί ἴθ, Βοβί 68, [818 δαυδ] 
δηἀ τπηοάογαΐθ ὈΓΟΥΒΙΟΩ ῸΥ ΘΥΘΙῪ ῬΘΥΒΟῺ Μ]ΒΟΙΥ͂ οαὐ οἵ (ῃ6 πγηθδηδβ οὗ 
Ἰυχυγγ, τ ΠᾺ νὰ ἰϑιηρίβιοηβ [ο 1Ὁ ἔγοτῃ δχϑρ]6. [{ αἰγτηοβδὺ πθοβθδ- 
ΒΑΓ ἰπἀυοοά {π6 τ μοΪῈ ἩΘΌΓΟΥ παίοπ ἴο Ὀ6 Ὀοίὰ ᾿μαἀυδίγουβ δά 
γυραὶ, αηα γοῦ γᾷνο ἴο ΘΥΟΥΎ ΟΠ6 ΒΌΘὮ ἃ ὈΓΟΡΟΓΙΥ, ὙΠῸ θυ ἢ ΔῈ ΘΑΒΥ͂ 
᾿βίαϊβ οὔ Πθοσίγ, ὑπαὺ {μπ6γ δα βυβηοϊθηῦ γθᾶβοῃ ἰο δδϑίβθθιη δπα νδϊμθ. 
{Ποὰ, δηα οπάἀθανυουγ ἴο ργθβοσνο δῃα τηδἰηΐδιη {Π6ηι.Ϊ 

᾿ Ἰοντδὴ οἡ ἴδ ΟἾν1] αονογηπιοηὶ οἵ 6 Ηεῦτονβ, ΡΡ. 46---49. 
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πῃ {118 αἰνιβίοῃ οὗ (.6 ἰαπαὰ ᾿ηΐο ὑνγοῖνα ρου οηβ {86 ροδίοσι ἐν ὁ 
ΕΡΒγαῖτη δῃὰ Μαπαβδοι (186 {Ὅπῦ| 8οη8 οὗ “086ρ0Ἀ}) δὰ {6} ρογίϊοῃβ, 
88 ἀἰδβάπος {{1065, 1 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ «4000 δανηρ ἀἀορίοα {ἢ 6Π|. 
ΤΊῈ6 πογίλεγη ραγίβ οὗ (06 ΘΟΥΠΙΤΥ ΨΟ6ΓΟ δἱοὐϊοα ἰο {π6 {τθ68 οὗ 
Αβῆοσ, Ναρβίδι, Ζθῦθυϊοι, δηα 1ββϑομασ; (μ6 νιξάάϊε μαγίδ ἴο {πα οὗ 
Ἔ ΡΠ γαϊπη, δμά ομϑ [41} οὗ (86 ἰγ1ῦ6 οὗἨ Μαμπδββθὰ ; [μ6 δομέλεγπ ραγὶβ 
ἴο ἰδοβα οἵ Φυάδι, Βοη)απιπ, 186 η, δθα δίτωθου ; δῃὰ {μ6 Οὐομπίγυ 
δεγοπά “ογάαπ (ΜΝ Ὠϊοῖ νγὰβ γα οοηφιογοα Ὀγ {Π6 1Βγβο] θθ, ὈΘΌΓα 
{86 ϑυδ] υσαίδομ οὗὨ 186 τΟ0]6 ἰαπὰ οὗ (δῃδβῃ) νγαβ 4] οίἰθὰ ἴο {86 
{068 οὗὁἨ ἔδυῦου, δά, δπὰ 186 οἶμοσ μα] ἰρο οὗ Μαδμβδββοῦ. Τρ 
ἰσῖθα οὗἼμον!, ᾿πἀθοθα (ὙΒιοῖ ξοστηθα ἴῃ οβδοϊ ἃ {πἰσίθοι {γ1}06), Ροβ- 
δαββθἃ πὸ ἰδηάβ. ΒῪ αἶν!πθ ΟοΙ τηβηα ἴΠογα ΟΓΘ δδοϊρῃθα ἰὸ {86 
1,οντΐδβ, ὙΠῸ ὝΘΓΘ Δρροϊηΐοθα ἴο τα Ἰπἰϑίου ἢ ΠΟΥ ἔδίησθ, τ Βοὰδ ΔΏΥ. 
ΒΘΟΌΪΑΓ ἸΠΟΌΤΩ ϑΠ66, [86 ὑΘμ Π8 δηθὰ βγϑύ-ἔγυϊίβ οὗὨ [μ6 οδβίδίββ οὗ {μ6ὶγ 
ὑγοΐβισθρῃ. Εοσίγ-οῖσμῦ οἱο8 τ γΘ Δρρσγοργίαίθα ἰὸ ὑμοὶνγ σϑβίἀθῃοο, 
Τὴ σ6 681164 1ωονηοδὶ οἱὯ68 ς [Π6886 σα Γα αἰβρογβθαὰ δαιοηρ [86 ἔνγοὶνθ 
ἐτὶθ68, δῃὰ δα {μοὶγ σοϑροοῦγνα δυδυσθδ, ἢ ἸΔηα βυγχοπηαὶπρ {μ6πι. 
ΟΥ̓ {8686 οἰἴ685 (16 Κοδβιαύλιύοβ τοοοϊνοα ὑπσοηίγ- γα, ἰμς6 (ογβμοι ίθβ 
{πϊἰγίθοη, δηὰ {86 Μογαυθβ ἔσγοῖν; δῃηά βὶχ οὗ {61}, [ἴχϑθ οἱ δ οὶ 
8146 οὗ Τοτάδῃ ;, ψ γῈ δρροϊηΐθα ἴο 6 ΟἸΤΙΕΒ ΟΕ ΒΕΕΌΘΕ, ψ 86 
{π6 Ἰηδάνοσγίθῃϊ τυδ- ΒΑ ΟΣ τηϊρῦ ἤθ6, ἀπ Βπὰ δὴ δϑυΐυτι ἔγουῃ 18 
Ῥυγβιοῦβ, δηα ΡῈ βϑουγοά ἴγοτα {1856 οἰἴἶεβοίβ οὗ ργίναί γσγουθῆσθ, ὑπῈ} 
οἰοαγοα ὈΥ 8 ἰρραὶ ργοοθεβ.. (ΝυμΡ. χχχνυ. 6--- δ. ; Ὠουΐ, χῖχ. 4-- - 
1ῖ0.; δοἢ. χχ. 7, 8.)}Ζ0Ὸ ΤῈ ὙΔΥ ἰο {π686 οἰὔ168 (86 Ιδγδο 68 Ὑ6ΓΘ 
σοΙ Δ Πρ ἰο τηᾶκο ροοά, 80 ἰπαὺ (Π6 τηϑ}-ϑδΥΣ ταῖρι 866 {Δ 0Π6ὸγὺ 
γνπουῦΐ ᾿πιροαιμηθηΐ, ἀπαὰ τι 411 ἱπηδσΊ ΠΑ Ὁ]6 ΘΧροα ΠΠοη ; δηᾶ, 86- 
οογαάϊηρ ἰο (6 ΒΑΌΡΙΠΒ, ἴΒ6γ6 τγαϑ δὴ 1ῃβΟΥΙ ΡΟ 0 θοῦ ὉΡ δ δυο Ύ 
ΟΓΟΒΒ τοδά -- 9 Αβυ απ, Αδυ]υπ." [Ὁ Π48 Ὀδοπ (μουρδς ἔδει ἴΠογα 18 
δ 8] πϑΐοη ὕο {818 ργδοίϊοθ ἴῃ [016 11}. 4---(., τ ὮΘΓΘ ἣ οδῃ {π6 Βαρὺ 
18 ἀδβουι θοα ας ἐΐέ υοἷοο ΟΥ οπε ογψίηφ πὶ ἐδε ιοϊϊάεγηεδα, ῬΥέρατο ψὸ {δ 6 
τσαν οὗ ἐλο 1, ογά, πιαλο ἢΐβ ραΐῇ δἰγαῖσῆί. Ἠδ να ἴδιο Μοββδ ἢ ἴοσο- 
ΤΌΠΩΘΓΙ, δηα ἴῃ ἰδ ΟΠΔΓΔΟΙΟΣ τνᾶβ ἴο σοῆονο ἐδ οὐδίβοϊθβ ἰο πηθῃ 
βροίηρ ἰο Β1πὶ 88 186 }Ὁ δβυ απ), δηα οὈίαϊ ἰπρ' {μ6 καἰ ναίοι οὗ (οὐ. 

[015 ΓΟΙΏΔΓΚΑΡ]6 (μδῦ 411 [Π6 καοογάοίαὶ οἱτ168 ἰδὺ σι Βη [86 ϑου ΘΓ 
ἰγῖθ68, οἰρῃΐ ὈΘΙοησίηρ ἴο υδαῇ δῃὰ ἔουγ ὑο Βϑη)αιωϊη, 8ηα ΟὨ]Υ ὁπ 6 
ἴο δίπιθοι, τ ὨΙΟΝ 185 Βυρροβϑα ὕο βανυθ θθϑθῃ δἰ ζυδύθα οα {6 ἔγομίον οὗ 
« υὐδῖ, δηα ἴο ανα σϑιρδιηθα ὉποΥ (86 οοηΐσοὶ οὗ (86 ἰἸαὐίοσ ἰσῖθο. 
ΤΙῖ8 88 Ὑ 186}. 8παὰ ῥσγου  ἀθ}[14}}Υ ἀδβιρηθα ἰο συδτὰ ἀραϊπδὲ {μ6 6ν}}8 
οὗ βοβίδση Ὀοΐνγθοπ (ἢ6 βοιυῦδογη δηα ποσίμοση ἰὑγο8. ΕῸΓΣ ὈΥ {Πὶ8 
ΔΙΤΑΏσοπηοηΐ 41] {1.6 Βδοογάοίαὶ οἱ165 (Ἔχοθρῦ ὁπ6) ἰδὺ ἱπ {πὸ ἔα πξι] 
ἐγῖθε68 οὗ ὁπ 8}} δηα Βϑη)αμη, ἴο τλϑι δῖα [ἢ ὨΘΕΟΠΔ] ᾿γΟΥΒὮρ ἰπ 
(Ποῃλ, ἴῃ ορροβιίοῃ (ο [Π6 δροβίδβυ οὗ {π6 οἴβοσ ὑγσῖροβ, Οὐδογν δα {86 

᾿ ΤΏ οἰ168 οὗἩ τοΐαρο οὐ 106 ἐαδέεγη δἰ ἀ6 οἵ δογάδῃ ὑοσο ΒΌζοσ, ἴῃ 16 ἐγῖδο οὐ Πουθοη; 
Ἑδιοὶὴ Οἰοδᾷ, ἰη ἐπδὶ οἵ Ο 4; διὰ 6οἶδη, ἰη τὸ Βα] Γ ἰγῖρθ οὗ Μαδπδββο. ΤΏοβα οἡ 1ΠῸ 
τρεδίεγῊ 5ἰὰο οὗ Φοτάδῃ σοσο Ηθῦτσοῃ, ἰῃ ἴμ6 τῖρο οὗ Φυάδῃ;, Κ'Βοοβοσ, ἰῃ (Ππδὶ οὐ ΕΡὨΓγαΐτα; 
δηὰ δαάϊκη- ΝΑΡΒ τα], ̓ ὰ ἰπδὶ οὗ ΝΑΡἢΠ(Δ]]. 

5 Μοβὲ οὔ το Νουίι Ασρογϊοδη πϑείουβ Ὠϑαἃ Βἰπλ}] αν Ρἷδοο85 οὗ τζοΐυψχο (Θ ΠΟΥ ἃ Ποῦδ6 ΟΥ 8 
ἰονγη}), το αθοτάοα ἃ βαΐβ δβυ]απὶ ἴ0 8 ΤΏ ΔΏ-ΒΙΑΥ̓́ΟΓ, ὙἢΟ δεὰ ἴο ᾿ξ ἸΌτα [6 ΓΟΥΘΠΡῸΣ οὗ 
Ὀ]οοά, Αἀδίγ᾽8β Ηἰβίουυ οἵ [ἢ6 Απιοσίοδῃ ἱπάϊδπβ, ρὉ. 168, 159, 416. 

5 Θοάν πη Μοϑοβ βῃὰ Αδσζοῃ, ἢ. 78. Φοπηΐηρββ Ψοι δε Δηθαυϊίοθ, Ὀοοῖς 1... σἂ δ, 
Ῥ. 395. Ἑάΐην, 1808. ; 
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Κιίηράοῃι οὗἩ Ψυᾶδᾷῃ ταϊρμῦ μανα θχρογϊ ποθ ἃ βοβδυοι τυ οὗ ρυϊθϑίβ, Οσ 
δαγθ Ὀ6θὴ Ὀυγαοποα τι 86 ταδὶ θηδησοο οὗ ἔμοθα ψῆο δα ἴγσγοτα (6 
Ἰηράοτα οὗ [δϑγϑϑὶ (2 ΟΒτΌη. χὶ. 13, 14.), ἤθη (86 αβα δπά πὶοκεά 
ΡΟΙΙΟΥ οὗὨ «Θγοθόδι πιϑᾶθ ῥγίθδίβ οὐὁἨἩ 186 Ἰονγοϑί οὔ (86 ρθορὶο ἴο οἵ - 
οἰδίθ ἴῃ {8 6] ΣΌΟΤΩ. 

Οὐ [86 οουπίσυ Ῥουοπα «ογάβδῃ, νὶο ἢ τσὰ8 ρίνθη ὈΥ Μοβοβ ἰο 189 
{1068 οὗ δυῦθη δπὰ (ὑδά, δπὰ ἰο {86 μ41} {θα οὗ Μαμπαδββοῖι (ΠΏ θυ. 
11. 12---17. ; «οβῇ. χὶϊ, 1---θ., χἹ]1,}, [86 {πδ6 οὗ ΒΕΟΒΕΝ οδίαϊποά τΠ6 
Βουμοση μαγί, Ὑ ]οῖ τᾶ Ὀουπᾶθαά οἢ [86 δουῖὰ ἔγοτη Μιάϊαπ Ὀγ 186 
ΤΊΤΟΥ Αὐμοῃ; ΟἹ {86 ποτίδῃ, ὈΥ͂ ΔΠΟΙΠΟΣ Β118]}} τῖνρυ ; οἱ 186 οδϑδί, ὈΥ͂ 
1π6 ΑἸητηομϊίο8 αλαὰ Μοδθῖίοθ ; δηᾶ οἡ {πὸ νγϑδί, ὈΥ {μ6 τῖνοσ ἐ]ογάδῃ. 
Τ8 ῥυϊῃοῖραὶ οἱλοβ σοτο Αβῃδοά- ῬΊζρδι, Βοίβαθασα, Βείμ-ρθοσ, Βοζοσ, 
ἩδβΏΡοι, “4142, Κ οἀοηποίῃ, Μοάοθεα, Μορμδδαίῃ, απὰ Μιάϊδη. ΤῊΘ 
[ΘΥΤΊΟΓΥῪ οὗ ἐπ6 {στρα οὗ ΑΙ ψγχα8 θουπάθα Ὦγ (86 σχῖνον “ογάδῃ οὐ 186 
μοδί, ὈΥ {Π6 ὀϑηΐοῃ οὗἩἨ [86 Βα] {106 οὗ Μαμπαββθῦ οα 86 πογί, ὈγῪ 
{86 ΑἸρτηοηΣίθϑ ο [86 Θοαβί, δῃα Ὀγ ἰμ6 {106 οὗ ΒδΌΡΘη ο [86 βου. 
116 ομϊοῦ οἱθβ. σοῦ Βοίδεαγαπὶ (αἰοσνσαγβ ο81164 «0]145), ὨΘΡΊγ, 
4Ζον, Μαπδηδῖπι, Μιζρθι, Ῥϑηυοὶ, ΒΡ δἢ, οὐ Βα θοί (οἴου αγάὰβ 
0811.4 ῬΆΙ]Δα ΘΙ ἷ4), ϑυσοοῖι, δπα ΤΊΒΆΡοΏ. Τῆς γορίοῃ δ]]οι θα ἰο 
[86 ΗΠΑΙΕ ΤΕΙΒΕῈ ΟΕ ΜΑΝΑΒΒΕΗ, Οοἢ ἴἢ6 δαϑβίοσζῃ 8146 οὗ ἰδ. ογάδῃ, 
τ8 ρουπαθα οἡ (Π6 βου ὈΥ {Π0 ἰοστιοτυ οὗἁἩ {π6 ὑσῖρθα οὗ (δά; Ὀγ 
[86 δΒο8 οὗ ΟἸπηογοῖμ (αἴ τ γ8 ο8116 {16 ἸΑἸκα οὗἩ (ἀμ βαγθί δηὰ 
[868 868 οὗ (1411166), δῃὰ {8 οΘουγβ6 οἵ [86 Υῖνου Φογαάδῃ ἔγοτμ 18 ΒΟΌΓΟΘ 
ἰονγαγὰβ {παὺ 86, ου [86 τγοϑῦ ; ̓γ Μουμύ 16 ΌΔΠΟΣ, ΟΥ̓ ΠΟΓΘ ῬΥΟΡΘΟΥΪΥ 
Μουμΐ Ηρττομ, οἡ [86 ποτ δῃηα ῃοσί-οαβῦ ; δηα ὈὉγ Μουπὶ ΕἸοδα 
ΟἹ ἴπ6 οαδί, [{8 ῥυϊποῖραὶ οὐθθ σοῦ Αβῃίδσοι "- Οδγηδίσω, Αὐσϑῃ, 
Βοοβηΐοσδῃ, Βοίμβαιάα, (ἀδάδγα, ογαβα, Οὐθϑυρ, δηθὰ «4 0688-Ἰ]6δα. 
ΤῊΗΐ8 {106 88 συν Ἱπαορίεα το {π6 ὈΓΆΥΘΙΥ οἵ «481Γ, Ὑ18ο ἴοοϊς 
ἐλγδθβοοῦο οἱξίες, ὈΘΒι68 βϑύθγαὶ 8128}} ἰου 8 ΟΥ̓ Υ]Ϊασοδ, τ ΟΝ ἢδ 
οἈ11.4 Ηδνοί- “9 αἱγ, οὐ 186 Ζιοοϊϊηρε ὁ .αίγτ. (1 Ο(ἸἼἸτοη. 11. 28.; 
ΝΌΠΩΡ. χχχὶϊ. 41.) 
ΤῊ τουγαϊηϊηρ πἷηθ {1068 δηα ἃ ΒΑ] τ γα βου] οἡ {16 υγϑϑίοσῃ 

8146 οὗ [Π6 Ζοτγάδη. 
ΤΟ οδπίοῃ οὗ ἴ86 ἐπρ6 οὗ ὕῦθ . ἢ νγχαὰβ Ὀουπαοα ου ἴδ6 οαδὺ ὈΥ (6 

Πεδά ὅθα; οὐ {π6 νγοδῖ, Ὀγ {μ6 ὑἱρ68 οὗ Ώδῃ δηὰ δίιηθοι, οί οὗ 
ΜΓ ΠΟΝ Δ Ὀούνθοῃ 1 δὰ [86 Μοαϊίοσγαπθδη ὅθα; οἡ {86 πουίῃ, ὈΥ 
{86 οδπίοῃ οὗ ἐπα ἰρ6 οὗ Βαη)αμπιη ; δηα οἡ (6 βουῖδ, ὈΥ Κδαάββῃ- 
Βάγπθα, δηᾶ (μ6 Πεβοσί οὗ Ρδγδὴ οὗ Ζίῃ. «υἀδῃ νψγχ88 σθοκοποα ἴο ὃθΘ 
[86 Ἰαγροϑῦ δῃὰ πιοβὲ ρορυϊουβ οὗ 41} τ86 ἔνγεϊνα ἰσῖρ68; δηᾶ 118 ἴῃ- 
μαι ϊδηΐθ σοῦ {8π6 πηοδῦ να] δηΐ ; 10 γγχ88 8130 (86 οἰϊοῖ δῃα σογὰὶ] {10 6, 
ἔγοιῃ ψ ]οἢ, πὶ βυθβοαποηῦ ὕτηθβ, (Π6 ψο]6 Κιπράοτη τγαὰβ ἀθποιλὶ- 
παίθα, Τθ ταοβῦ γθιηαγ ΚΑ ΪΘ ρ]6οῸ8Β ΟΥ οἱἴδϑ τὰ {818 {106 ὙΕΥΘ 
Αἀυ]] απ, ΑΖοκαῃ, ΒΟ] θα, Βοίμζον, ὨΘΌΙΓ, οσὨ ΚΙγ ἢ -βορθογ, 
Εχαδιθ, Επροαϊ, ΚΕΊΥ ΙΒ -ἀτρα, οὐ ΗΠ ῦσου, Πρ ηδη, ΜΑΚΚΟάΔΒ, 
Μδοῃ, Μαββαάβδ, Τ᾽ όδῃ, δπα ΖΊΡΒ. 
ΤῊ ᾿ἱπδογιίδηοο οὗ ἐμ ἐγῖρ68 οὗ ΔΑΝ δῃὰ οὗ ΘΙΜΕΟΝ νγ88 ὙΠ η 

1π6 ᾿Ἰῃμογίδησθ οὗ (6 {γῖδ6 οὗἁἉ ὁ υἀδ}ι, ΟΥ γγδδ [8] κθὴ ουΐ οὗ [π6 ρογίϊοι 
αἱ θγβί δἱἹοιθὰ ἴο (16 ἰαξίοσ. ὙΠ Ὀουπάδγιθβ οὗ {π686 ἔνγο {γ]ῦ 68 ΔΓ 
ποὺ ᾿γθοίβαὶν δβδοοσίδι θα; ὑπουρ (ΠΟΥ τὰ μἰδοθα ὈΥ͂ σ᾿ οργαρῃογβ ἴο 
186 ποσίμ ἀπά βου! -τσοαῦ οὗ (π6 σαπίοῃ οὗἉ υάδἢ, δῃα σοηϑθα ΠΥ 
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Ῥοτάογϑᾶ οα {πὸ Μοαϊοσσδηθδη θα. ΤΏ ῬΥΙΒΟἾρΑὶ οἰ[168 ἴῃ {Ππ6 ἰσ1θ6 
οὔ δ, ὑγοΓ6 Α]δίοη, θδῃ οὐ 1ω6βῆβδπι, ΕἸ οι, Ἐβῃΐδοὶ, (δ ἢ-τἰ τοι, 
ΟἸΡΡοίμοη, ΗἸγβμθθβη, ὅορρα, Μοάϊη, Τιηπαίῃ, δηα Ζοσαθ. Τῃ6 
οἰ οἰτ168 ἱπ ἴπ6 υἷρο οὗ δίγσηθου οσ Αἴη, Βϑοσβθθρα, Ηοσηβι, δηθὰ 
Ζ.ΚΙΑρ. 
Το οδῃΐοη δἱ]οιίθα ἰο (86 ἰτῦ6 οὗ ΒΕΝΘΑΜΙΝ ᾿ΑΥ̓ Ὀοΐνγθοη [86 

{068 οὗ πάδἢὶ δπὰ “οΒ6ρΡἢ, οοηριουβ ἴο ϑϑιρδσὶα οὐ ἴπ6 ποσί, ἴο 
Ζυάδῃ οα μα βου, δηὰ ἴο 1 δὴ ομ [6 ψϑδί, τ] ἢ ἰδὲ ραγίθα 1 
ἴγουα [86 Μοάϊιοσγσδθδη. [Ὁ αἱὰ ποῦ οοῃίδιη ΤΑΔΩΥ Οἰἴ168 δη ΓΟΎΤΏΒ, 
θυ {μ18 ἀοίδοι γγὰβ δα μἀΔΕῪΥ Βυρρ θα ὈΥ 118 ροββθβϑδίηρ (6 τηοβί 
ΘΟ ΒΙἄογα]6, δηα {86 τηθίσορο] β οἵ ΑἹ}, ---- [86 οἱἵγ οὗ Φογυβαίθ. ΤῊΘ 
οἴμοσ ρἴδοθβθ οὗ ποίϑ ἴῃ 1818 γα τ το Απαίμοίμ, Βθίμ- 6], ΟἹ Θδα, 
αἰθοου, αἸραὶ, αὶ, ΜίΖζροι, Ορῆγαι, δπὰ « ϑγῖοδο. 

Τὸ [86 ποτ οὗ [86 οδηΐοη οἵ Βϑη)απλῖῃ ἸΔῪ ἰμαΐ δἱ]οϊθα ἴο 16 
ἐτῖρα οὗ ΕΡΗΒΑΙΜ, δα ἐμαὶ οὗ {πΠ6 ΟΒΟΥ ΗΑΙ,Ε ΤΕΙΒΕ ΟΕ ΜΑΝΑΒΒΕΗ. 
ΤΙς Ὀουπάασιοβ οὗ [Π686 ὕνγο αἀϊβίσιοίβ οδηποῦ Ὀ6 δδοουίδι θα τ1} ργο- 
οἰβίου". Τα ομιοῖῦ ρ᾽δοθβ 1ηὴ ΕΡξσαῖα σοῦ Βοίμοσου {86 ΝοΙδοΣ 
δὰ ΤΠρρογ, ὕοζοσ, γά 44, ΜΙΟΙπιαϑῖ, Ναιοί, ϑδημδγία, ΘΟ θοιθ, 
ΒΒΙΠ]ΟΙ, δὰ ΤΊλη δ - ὅσα. ΑΥ̓͂Θ (86 βοβίϑτη οὗ {μ6 ἰδῃ ἐγ1068, ἐμ 
βεδαί οὔ (86 Κιηράομη οὗἁὨ [β8γδ61] Ὀδϑὶπρ 1 ΕἸΡΗγαίση, (818 {τἱδθ 18 ἔγθ- 
ἀυΘΩΕΥ υϑοά ἴο εἸση [86 8016 ησάοῃ. ΤΠ ΒΘ Υ ῥΪδοθδ 1π (86 
μ41 εὐἷδο οἵ Μαπαββθὴ σσογα ΑΡε]-ὩοΒοϊδί, Βοίμαθαγα, Βοὗμβμαη 
(αἴνοσνσαγάθ 9811. δουίμοροι δ), Βοζοκ, Επάοσ, Εου, (ἀδ -ΕἸΠατ οι, 
Μερὶϊάάο, ϑαϊοπι, ΟρΡἤγϑῃ, δηα ΤΊγΖδῃ. 

ο ἴ86 ποτίδ, δηά πλοσο ῬΑ ΟΌΪΑΥ]Υ ἴο {μ6 που ῃ-οαδὺ οὗ 186 δΑ] Ὁ 
ἐτῖρθο οἵ Μαπαβδβοὶ, ἰαγ (86 οδῃΐοῃ οὗ ᾿ΒΒΑΟΗ ΑΒ, ΒΟ τγὰ8 θογάογοα 
ὉΥ ἰδ6 οοἰοδγαίθα ὑΪδίη οὗ «“6Ζγϑϑὶ, δῃα 108 ποσί μοῦ ὈΟΙΠΟΆΓΥ ὙΥ 88 
Μουπί Ταροσ. Το οἰϊοῦ οἱΐϊοβ οὐὔὐἨ [ββϑβοῦδυ οσ Αρδθοκ, Βοίμδῃο- 
τη βἢ, Ποίδμδη, ΚΊβμου, 6 Ζγθοὶ, Ναῖτα οὐ Ναὶ, Βδιλοίῃ, απ ΘΠ Π θη. 

Οἱ (δ6 ποσί δῃὰ νυγϑϑί οἵ [ββϑοῖδὺ σϑδϑι θα ἐπὸ ἐγῖρο οὗ Ζεβύυμῦν. 
15 ομιο ρίδοθθ ψοσο Βϑίδ] ἤοια, ΟἸπηοσοῖ οὐ ΟΠ ποσοῦ, (ὐαμ- 
Βοροσ, Ζοίκποδμ, Ἐδιτου- Μοίμοδγ, δπὰ Εἰ ΓΟ ΟΠ ΘΤΌΝ. 

ΤμῸ αἰρο οὐ ΑΒΗΒΕ νγὰϑ βίδ οηθα ἴῃ {Π6 ἀϊδίτιοῦ ἐο π6 ποτ οὗ 
186 ΠΑ} {06 οὗ Μδμδββθῇ, δηὰ ποδὶ οὗ Ζθρυϊαῃ: ΘΟμΒοαυθὨ ΠΥ 1ΐ τγ88 
8. ΤΩΙ Π16 ΘΟΌΠΕΓΥ. Ηθποθ 1ὑ νγ88 βαϊὰ (υαρ. ν. 17.) αὶ 4εἦεν οοη- 
ἐϊπιιοα οἡ {}ι6 βεα-δῆοτε, απά αδοάε ἐπ ᾿ΐδ ογοολβ. [18 πουίβοση ὈΟυΠΘΔΓΎ 
Ὅ8 Μουῃηὲΐ 1 δηι8 οὐ [ΘὈΔηοΣ ; δηα οὐ ἰδ6 βοιιΐδ 1 γγαϑ ρουπαοα 
ὈΥ Μουηΐ Οδγτηοὶ, δηθὰ {86 οδῃίΐίοῃ οὐ [ββϑόθασ. [8 ὈΥΙΠΟΙρΑΙ οἰ 168 
ψοτο ΑΡάοῃ, Δομβπαρῶ, ΗοΙΚκαί, Μ|8ΠΑ], απὰ Ἔθῆορ. ΤὨϊδ {Ὑἱδθ 
ΠΘΥ͂ΘΙ ῬΟΒΒΘΕΒρα {86 σ80]6 οχίθηϊ οὗ αἸβίσιοῦ δβδισπθα ἕο 1, συ Β1ο ἢ να 
ἴο ΤΟβοῖ ἰὸ 11]}Ρ5ηυ8, ἰο ϑυτία, δὰ Ῥῃωηΐοῖδ, δια ᾿ποϊυάοα {Π6 6616- 
Ὀγαίοα οἰθβ οὗ ΤΎτο δῃὰ διάοη. | 

1,ἀβέγ, [86 υὐδο οὗὐὁἨ ΝΑΡΗΤΑΙΙ οὐ ΝΟΡΒΙΑΙ: οοουρ!ιοά (μαΐ ἀϊδίστοῦ ἴῃ 
186 πογίθο τη οὗ {86 Ἰαπά οὗ δῆδδη, ψΒΊΟἢ Αγ Βούσϑοη Μουπὶ 
ΤΡδπου ἴο ἰδ6 ποτίδ, δῃᾶ {86 βοὲ οὗ ΟἸπηθγοίδ (οσ ὐδημοβαγοίῃ) ἴὸ 
1Ππ6 βου, δηα θδθύσθθῃ Αβῇοσ ἴο {86 τγϑϑῖ, δῃὰ {ΠπῸ σῖνοσ “οσάδῃ ἴο (Π6 
Θαβί, [{8 οπἱοῦ ῥίδοθβ οσο ΑΒ6] οὐ Α6]- Βοί}- Μαδβδοβδῆ, ΗἩδιμοί-ὅου, 
Ἡγοβμοίδ οὗ {16 (ὁπ 168, Κι φἀοβἢ, δῃὰὰ ΕΚ σ  μδ1πλ. 
ΟΥ͂, ὙΠῸ ποχὺ τοιμλυκαῦ]6 αν βίου γα τηδ4θ ὈΥ ΕἸπρ ΒΟΙΟΜΟΝ, 
ὙΠῸ αἰνιἀοα {π6 Κίηράοτα, ὙΒΙΟΝ 6 ἢ χροοϊνθα ἔγοιη [18 ἔδυ 

ς.. 



14 ϊείογοαὶϊ Οεοσγαρῆι οΥ (Δὲ Ἡοῖΐν απα. 

Τανά, Ἰηΐο ὑνσοῖνα ργΟυἾΠ068 οὐ ἀἸδίγιοίβ, 680} ὑπο Γ ἃ ρΘΟΌ ΑΓ ΟΥ̓ΘΟΤ, 
ΤΆΘΒ6 ἀἰδίχιοίβ, ὑοροῖμον τι ἢ [Π6 πδπιθθ οὗ ὑποῖσ ταβρϑοίν ργθϑιἀθηΐθ, 
ΔΓΘ Θρθυμηθγαίθα 1 1 ΕΊηρθ ἰν. 7---19. Ετοτὰ {Π6 ῥγοάυοθ οὗἨἉ {μ686 
αἰβέγιοίβ ΟΥΘΓῪ ΟὯ6 οὗἩὨ [8686 ΟΠ ΟΟΥΒ τγᾶδ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἴΠ6 Κίηρ τι ῥτο- 
ΥἹΒΙΟῺΒ -ῸΓ 18 Πο ΒΟ ΠΟ], ἰὴ 18 ἰαγχῃ, {πα 18, Θδο ῸΓ οὴθ τροπῇ ἴῃ 
ἠὲν ὀφεὶ ΤἼΘ ἀοιλϊηΐομβ οὗ Θοϊοιηοη δχίθηϑᾶ 9. Όπι ἐλ γέυεν' τιπίο ἐλε 
ἰαπιά 4 ἐλ6 Τ᾿ ϊἐδέϊπεε, ἀπά μηΐο ἐΐο δογάεν οΥ͂ Ἐσυρέ: ἐδλεν ὄγοισὴέ ργε- 

ϑεπέβ, απα ξεγυεά ϑοίοπιοπ αἷϊ ἰλ6 ἄαψε 977 λὲς ἰΐ. (1 ἸΚίηρα ἵν. 21.) 
Ηρθποθδ 1 ἀρρθδῖβ {μαὺ {π6 Η ΘΌΓΘῪ πιομασοῖ τοϊρμηθα ονοῦ αἷΐ {86 ῥγο- 
ὙΙΠΟΘΒ ἔγοση [86 ΓΙΡΟΥ ΕἸΌΡΒγαΐθβ ἴο 1π6 Ἰαπᾶ οὗ {πο ΡΒ] Ἰδέ 8, ουθ ἰὸ 
1μ6 ἔτοπεοτβ οὗ Ερυρῦ. Τὴ ΕΡρΒγαΐθθ γα8 (δ 6 δαϑέεγηη ὈΟΠΑΥΥῪ οὗ 
Ὧ18 ἀοπε πο; ἰδ6 ῬΒ11β 68 τσ το τοσϑέισαγά, οὐ {6 ΜροαΙοσσδῆθδῃ 
θα; δηὰ Εργρί γῶβ ου [ἢς δομέδβ. ϑϑοϊοσωοῃ {πουθέοσγο ἢδά, 858 Εἷ8 
ἀριραΐατθθ, (86 Κιηράοταθ οὗ 5'γτία, ᾿ϑδιωδδουβ, ΜοϑΡ, απ Ατωμοη ; 
πα {π8 6 ΔΡΡΘΑΓΒ ἰο αΥθ ροβϑοϑβοα 4}} ἴπ6 ἰαπᾶὰ πιο αοάα Βαὰ 
οονοηδηίθα ὙΠῸ Αγἤδηι [0 σΊνο ἴο Π18 ροβίθσιυ. 

ΥΙ. ὕπαον 1818 αἀἰνιβίοῃ (δ6 ΗοΪγ 1,Δπᾶ οοπαπιοα {111 αἴνον {86 
ἀραὶ οὗὨ ϑοϊοσηοῃ ; θη ἤδη ἐγῖρ685 Γουο θα ἔγοσα ἷ8 βοὴ ΕΠ μοθοδτΩ, 
Δηα ογοοίθα {μοιωβοῖνοθ ᾿ηΐο ἃ ϑαραγαίβ Κιηρίοιη πᾶσ «  γοθοδμ, 
οα]1οα (16 ΕΊΝΟΡΟΜ ΟΥ ΙΒΕΑΕΙ. {86 ὕτγο οἴδοῦ ἰγῖῦ68 οὗ Βϑη)ασηΐη 
δηα ζυάαμ, οοητπαΐηρ ἔα Ὁ] ἰο ΒΘ ΒΟΌοδσΩ, ἔογπιθα (86 ΚΊΝΟΡΟΜ 
ΟΕ ὅῦραη. Τμ18 Κιηράοτῃ ΘΟΙΩΡΥΙΒΘα 411 [16 βοιί μοῦ μαγίβ οὗ {Π6 
Ἰαπά, οοπδιϑίληρ οὗ {πὸ δ] οἰχθη δ οὐ ὑπο86 ὕνγο ὑγδ68, ἱοροῖμποσ τ ἢ 680 
ΤΌΟἢ οὗ 1Π6 ὑδΥΓ ΟΥ68 οὐ Πδῃ δῃᾶ ἰμλθοη 848 ΓΘ Ἰμ θυτϊχοα συ ἢ 
τπαΐ οὗἩ υἀ δῇ : 118 τουδὶ Οἱ ΟΥ̓ ΟΥ τη ΘΙ ΓΟΡΟ]18 γ͵γ88 «ογπβαίθα, ᾿ῃ {16 ὑσῖδα 
οὗ βοπ͵)αη. ΤΠὸ ΠηβοΟΙΣ οὗ [δγϑθὶ] ᾿ἱποϊυαρθα 411 186 πουΐμοση δηά 
τ 16 ρατγίβ οὗ [μ6 απ, οοσυρίοα ὈΥ {π6 οἴδμοῦ θὰ {068; δηᾶ 118 
ΘΑΡΙΆ] γῶ8 βϑϑιλδσια, ἴῃ {πὸ {γδ6 οὗ ΕἸΡΗγαΐμ, δι ζυδὶοα δρουΐ {μἰτίν 
π11168 που -οαϑῦ οὗ ογυβαίθθ. Βυΐ {18 αἱ νἹ]ΒΊΟη οαΑ866α, οἢ {86 βὺ- 
ψουβίου οὐ [86 Κιηράοτῃ οὗ [δτ86] ὈγῪ ΘΠ ΔΙ ππλπ βου, Κιπρ' οὗ Αβδυτία, 
δέλον 1ὺ ΠΔα δα θϑιβίθα ὕνγο μυπάτϑα δηα ξεν -ἴοι γοᾶγα. 

Υ11. Τμο Ηοὶγ 1μΔπὰ {8]] ϑιιοοθδδίνοὶυ ἱπΐο {πὸ ὕδηάα οὗἉ {π6 Θ'γτίδῃ 
Κίηρβ, 6 αὐθοῖκζβ, αμβὰ Εοιμδηθ. ἵΝ ΤῊΕΒ ΤΙΜΕ ΟΕ 7Εθ08 ΟΗΕΙΒΤῚ 1ὖ 
γγ88 ἀν] θα Ἰηΐο ἔνθ δοραγαΐθ ργονίποοβ, νἱΖ. (α] 1166, ϑαταασῖα,  υτ 8, 
Ῥογῴη, δῃα [ἀυτμηδλ. 

1. ΟΑΙ11,ΕΕ. --- ΓΕΒ ροτύοη οἵ [6 Ηοὶγ 1,Δπὰ 18 γοῦν ἴσοαυθπίν 
ΤΩ ΘΠΠΟΠΘα ἴῃ (86 Νοῖν Τοβίδσηθηϊ: 118. ᾿Ἰτη 8 866 πὶ ο βᾶνα ναγ θᾶ δ 
αἀἰβδγοηῦ ἄτηθθ. [0 ΘΟΙΏΡΥΙΒΘα [Π6 ΘΟΙΠΕΓΥ ἰοσταουν οοουρὶοα Ὀγ {Π6 
ἰτῖροβ οὗ Ιβββοδμασ, ΝαρΡὨΐΑΙ, δπαὰ Αβθοσ, δὰ ὈΥ ρασγί οὗ π6 ἰγῖρα οὗ 
Ὅδη ; δπᾷ 18 αινι θα ὈΥ͂ Φοϑορμυϑ Ἰηΐο ὥ»εν δὰ Ζοισον Ο᾽αζιζεο.. 

ὕρρεν Οαἰϊΐίεε ἀουπαθα ἴῃ τηουπίαϊηα; δηα ἔγοσῃ 18 νἹο "ν (ο [ἢ 6 
οἰδ68 οὗ Τγτε δῃᾷ διάοῃ, 1Ὁ 18 οδ] δα 186 Οὐραδέβ 95 Τ ὙΤο απά δίάοη. 
(Μαγκ νι. 81.) Τῆθ ῬΓΙΏΟΙΡΑΙ ΟἿΕΥ ἴῃ (818 τορίοη ψγα8 (ϑβατοα Ρ}]- 
Ἰρρὶ; {πγουρῇ ὙΒΙΟΝ 1886 τλαίη τοδά ἰδ ἰο ᾿ϑαιηδβοιιβ, ΤΎτο, δηᾶ 
ϑιάοῃ. 

7οιοον Ο αἰέΐοο τα8 βιϊυδίθα 1 ἃ τὶ οἢ δηά ἔθ 1] 6 ρ] απ, ρούπθθη (86 
Μεαϊίουσαμθαη ὅθι δηά {πὸ ἰακα οὐ (ἀδῃμοβαγοίῃ : δοοοσάϊηρ ἴο 
“οβορδυβ, [818 ἀϊδίσιοϊς τγᾶ8 ὙΟΥῪ ρορυ]ου 8, ΘΟὨ δ ἢἴηρ ὈΡΜΨαΓγάβ οὗ ὕνο 
Πυπάγοα οἰζ68 δηά ἰονγηβ. Ἴμε ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ οἰ68 οὗ Ἰμοόνον (4}1166, 
ΤΩ οΠΘα τὴ 6 ΝΟῊῪ Τοδίδιηοηΐ, ἀγτὸ ΤΙροσίαβ, ΟΠπογαΖη, Βοιμβαιἄα, 
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ὈΙο  ἴΖθα Ὁγ (ὡοοοίς 



ὀ 

1) ευϊδίοηβ ἴπ ἐδε ΤΊίηιο 00 ὕε5θι5 Οἰ τ βί. 1 

ΝαΖατοίῃ, Οαηα, Οδρογπδιπ,, Ναΐη, Οθϑασοα οὗ αϊϑϑίΐπο, δηὰ 
ῬιΟἸ 6.818. 

(α! 1166 ττα8 τπηοϑὲ ποπουγοά Υ οὐγ ϑαυιδυγ ἘἘ ργθδθῆθθ. ““ ΗΣΠΟΣ 
]οβαρὶὶ απ Μασὺ τοϊυσηθα νὴ ἷπὰ ουὐ οὗ Εργρί, δῃηὰ Βογθ 68 
Ταϑἀθα ὑπῸ} 8 θαρύϊδτη ὈΥ Φοδη (Μαΐίί. 1, 22, 28.; 10κ6 ᾿.. 39---51.; 
Μαῖί. 111. 18.; Τὺκο 11,21.) ΗΠΠῈΡ μ6 ταοϊυσηθα δ Υ Β18 Βαρ δι 
τηα ἰοτρίδιου (1υΚ6 ἰν. 14.): δηᾶ, δέζεσ 18 θηΐσϑῃησα οἱ ἷ8 ρα] 1Ο 
τα ἰϑίσγ, Ἰπουρἢ Πα οὔθη πδηῦ ᾿πΐο ΟἾμῸΡ ῬΥΟΥποα8, γοῦ 80 ἔγοαυθηῦ 
ΘΓ 818 γι ἴο {π18 οουπίτγ, [μαὐ Π6 νγαϑ 0816 ἃ (ἀ41 168}. (Μαιι. 
χχυΐ. 69.) ΤΠ γΡοραϊαίίοι οὗ Ἕ(1811166 Ὀδὶπρ' ὙΕΥῪ ρστοδί, οὐσ Ἰμοτὰ 
[δὰ ΙΔ ΠΥ ΟΡΡροτγίυη 165 οὗἁ ἀοϊπρ σοοᾶ; παπᾶ, Ὀοϊηρ ουὐ οὗὨ (δ ΡΟΤΤΟΥ 
ΟΥ̓ ἐμ ῥγιθδίβ δὖ ὁ 6γΌβα] μι, Π6 Βθθ 8 (0 ἤδΥθ ρῥγϑίεσγοα 10 45 ἢἷ8 Δρθοάβ. 
Τὸ {δῖ8 ργονίποθ ον [μον σοιητηδπ θα ἢϊθ Δροβί]68 ἴο σομλθ δηὰ οοῃ- 
νουβα Ὑ] ἢ} Ὠῖτα δου δἷ8 τοϑυστοοῦοι (Μαίξ, χχυῖ!. 7. 16.): δὰ οὗ {818 
ΘΟΙΠΙΓΥ τηοβὲ, ἢ ποί {π6 ὙΒοΪΘ, οὗὨ Π18 δροβίϊ68 ἬΟΓ6 πδίϊνοβ, ὙΒΘΏΘΘ 
ΤΉΘΥ δγὰ 8}1 βέυ]ϑὰ Ὀγ (88 δηροὶβ πιεπ 90 Οααἰϊῖεο..} (Αοἰϑ], 11.) 

ΤῈ6 (ἀλ ]οδηβ Βροκα δὴ ὑῃρο] ]δῃθα δηα Οὁογτυρύ αϊαϊοοὶ οὗ [86 
ϑγτῖδο, ΘΟΙΠΡΟΙΠαηρ πη υδῖπρ' Κὶ (αἱπ) ἔοσ ὲ (αἰερἢ), 5 (εαρλ) ἔογ 
 (δεοίλ), Ὁ (ἐαπ) ἴοῦ Ἵ (ἀαζείδ); δηα α'8δὸ ἔγθα θην οπδηρσοα {86 
συϊίυγα 8.2 ΤὮ18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ρῥτοοοοαβα ἔγοιῃ ὑπ 6}ν στοαΐ οοίησα ΔΈΟΙ 
Δηά ᾿ηἰογηνχίασο τὰ {Π6 ποὶρουτῖηρ παίομβ. [{ τΊδὲ (818 σοσταυρί 
αϊα]οοὺ τθαὺ Ἰοα ἰο {π6 ἀοίοοῦοη οὗ Ῥοῦδυ 88 οπϑ οὗ ΟἸγιϑιβ αἰδοῖ] 68. 
(ΜαιῖκΚ χῖν. 70.) Τῆο 8} 16 8}8 ἀγα τ ροδί αἶΥ το] οποα Ὦγ “΄ ἜΤΗ 
48 ἃ τυτθυ]οηΐ ἀπ το ο] Ποὺ β ρΘΟρΙΘ, δηα ὉΡΟῚ 41} οοσΑβΊ 0.8 γον ἰοὸ 
ἀϊδίυτ [Π6 Βογηδῃ δυο γ. ΤΏΘΥ τ σο ραγ ΙσΌΪ]ΑΥν Του σασγὰ ἰὴ δὴ 
ἸΩΒΌΤΤΘΟΙΟΩΏ δρδϊηθὲ ΕΙ]Δῖθ ΕἸπηβο] ἢ, ποὺ Ῥτγοοθθαρα ἰο ἃ βυΠΙΤΩΔΓΥ 
ΤῊ066 οὗὨ ρυπὶεῃηηθηΐ, οϑυβῖηρ 8 ῬΑΥ͂ οὗ (δῆ ἰο δα {γθϑοῃθγοΙ 8} Υ 
βἰαϊη, ἀυγιηρ᾽ οὁπ6 οὗ {Π6 ρτοαὺ ἔδθβίινα δ, πθη (ΠΟῪ ΟΆΠῚ6 ἴο ΒΔΟΙΙΗ͂Θα αἵ 
“} ογΌ Βα] οι. ΤΉ6 ὁδαγαοίου οὐ [Π6 (1811 6808 δχρ ϑιηβ ἴῃ 6 ἜΧργθθβίοη 
ἴη δὲ. 1υκοβ ΟὍκρΕ6] (χι. 1.) λοι διοοά Ῥτΐαίε πιϊποίοά τοἱξῆ ἐλ εῖγ 
δαογίϊοος ; δια α180 δοοοιηὶβ Ὁ Ὧ18 δυσαρί ατιοϑίϊομ, τολεπ ἠδ ἧσαγα ὁ 
Οαἰϊἴεο, ἀπ αοϊτοα 1 «6618 τοεγε α Ο᾽αἰξίεαπ ἢ ([Κὸ χχῖῖϊ!. 6.) ΟυΓ 
Θά δουηοΥ νγ88 δοουβοα Ὀοίογο ἢϊπὶ οὗ βοαϊτουβ ῥγαοίίοθθ, δηὰ οὗ 6χ- 
οἵη [86 ῬΘΟρΪΘ ἰο τουοὶῦ; τ Π6π, ἐπογθΌσθ, 10 τγᾶ8 βίαίβα, διηοηρ, 
οἶμον (ὔϊησθ, (μα ἢ6 δὰ Ὀδθὴ ἴῃ ΟἌ]166, ΡΙ]αΐθ σδυρῃῦ αὖ {π6 οὉ- 
ΒΕΓΥΔΟΥ, δα οπαυϊγοα ΠῚ ἢ6 ψογὰ 8 (4]}}|6 δὴ; πανΐηρ ὈΘΘη ργο)υα!οοάᾶ 
ἀραϊηδὺ {86 πα δ᾽ Δη18 οὗ {δαὶ αἰδίγιοῦ Ὁ {πον ἔγθαυθηῦ σομ ΠΟ] 0Ὲ8, 
αηα Βοΐηρ οα (διῖ8 δοοουπύ [Ππ6 ΤΟΥ 6 ΤΟΔΟῪ ἴο ΓΘοϑῖνΘ δὴΥ Οὔδγρα ὙΒΙΟΝ 
τηϊσῃῦ Ὀ6 Ὀτουριῦ ἀραϊηδὺ ΔΏΥ οπ6 οὗ [πα΄ ΟΡΠΟΧΊΟΙδ ΘΟ] ΠΥ." 

᾿ 7 εΙ16᾽ 5 ΟΘΟΒΤΔΡὮΥ οὗ [86 ΟἹ διὰ Νον Τοδίασηθηΐ, νοΐ. ἱΐ, ῥ. 187. 
3 Ὧγτ. 1ἰρδοίοοῖ, ἴο ΠΟΤῚ γα Δ’ὸ ἱπ οὐ ιθα ἴογ [Ὧ6 δῦουθ σϑῖηδγκ, ἢ885 ρσίνθη ΒΟ ΎΘΓΑΪ ἴη- 

ΒἰΔΏΟΘΟΒ ἱπ Ἠοῦτον ἀπὰ Επρ] δι, τ] οἢ ΔΓῸ δα ΠΟ ΘΠ Ὺ δπιαδίην. Οπο οὔ [Π686 ἰ8 85 (ΟἸ]ΟΥΤ8: 
Α οογίδίῃ ψοϊωδῃ ἰηἰοηἀοα (0 ΒΑΥ Ὀδίοτο ἐπ υάγνο, 2Ζ΄'Ψ γα 7 λαά α ΡῬίιοίωγο, τολολ 
δἰοῖε; απά ἰΐ τραΣ δὸ σγεαί, (λα ἱ7 ψομ λαά δεεν ρίασεά ἱπὰ ἱέ, γοιιγ γεεἰ τοουϊά ποί λαυε ἰουοδεά 
(ὧε σγοικά, αὶ δ᾽ 560 δροϊϊο [86 δυδίηο88 τ ΠῈ ΠΟΙ Ῥγοπαποίδιίοῃ, ἰδὲ, ἃ5 τΠ6 ρἸΟΘΒΟΥ 
ἑπιογργεῖδ ἰϊ, ΒΟῸΣ πογάὰδ δὰ ἢ]18 560186:--- δὲ», δίασε, 7 δαά α δεαπε, απὰ ἐλέν εἰοἷε (δδε αἰοαν; 
απά τὲ ιοαϑ 20 σγεαί, ἐλαέ ᾧ ἰλεν λαὰ ἀυπσ ἐἀεε οὐ ὦ, ἣν “εἰ τοοιιὰ ποὶ λασε ἰομολεά ἰδε 

ΙΑρμθοοι 5 ΟΠογορταρμίσδὶ ΟθηίυγΥ οἵ [μ6 1,᾿πὰ οἵ 13γϑδὶ, οἢ. ᾿Ιχχχυΐ, (Ὑ ογκέ, 
γο ]. ἰΐ, Ρ. 79.) 86ὲ δἀάϊοῃδὶ ὀχϑρὶοα ἱπ Βυχίοτ 8 [χίοοη Ομδϊαίςατι, Ταϊπιυα ἀϊσυχα 
εἰ ΒΕαδυϊηϊσπηι, ἢ. 484. 

3 Φοβοριυβ, Απεῖᾳ. ῬΟΟΚ χυὶϊ!. ο. 8. 5. 3. δπὰ Μτ. Ὑ᾽ϊβδίοη᾽ ΒΒ ποὶθ ἴποσθ. [πη δῃοίδος 
Ὀἶδοο (ὈΟΟΚ χνὶϊ. ο. 10. 8. 2.), δοσ ἀεϑοσίδίηρ ἃ ρορυϊδὺ ἐππγα]ε, ἢ6 βαγβ8, 4 σγϑαξ πιωπῦεγ 

λενε ἰσεγε ΟΛΙ  ἘΛΝΒ απὰ 7άἀμηισαπα. 
4 ΟἸΠγ᾽5 ϑρίγιε οὗ [0 αο8ροὶ, ογΥ τς ΕὐΌΤ Εὐνδη ρο ἰδῖ8 εἰ ποϊ αἰεί, Ρ. 328. 



16 Ἡϊβιογίοαὶ Οατοσταρὴν ὁ ἐδε Ἡοῖν Παπά, 

Ο᾽αἴϊίοο 9 ἐλε ἸΝαΐξίοπδ, οΥ 9.7 ἐλε Οεηπέϊϊο5, του ϊοηοα ἴῃ 188. ἰχ. 1. 
δα Μαῖ(, ἵν. 1δ., 18 ὈΥ Βοηθ οομηπηοηίαίουθ ΒΌΡΡροΒΘα ἰὸ Ὀ6 {ΡΡΕΟΣ 
(.411166, οἰἴμοσ Ῥδϑοδυβα ἐξ Ὀογάογοα οὐ Ἴ τα δπὰ 'ιάοῃ, οὔ Ὀθοβϑιβθ 
{π6 Ῥμοωπιοίδηβ, Θυσίδηβ, ΑΥαθθ, ὅζο., σγοῦα ἴο Ὀ6 θυ πᾶ διμοηρ [8 
1 Βα ιαηίβ., ΟἸΒΟΥΒ, μόύγονοσ, τ ὈοΟΟΣ σθᾶβουὶ, ΒΌρροβο ἐμαῦ {Π6 
τολοῖο οἵ (Δ811166 18 ᾿πίοπαθά, δπα 18 8ὸ 681164, Ὀδοδυδβα 10 ἸΔγ δα)δοθηὺ 
ἴο Ἰἀο]αίτουιβ παίοῃβ. 

2. ΘΑΜΑΒΙΑ. --- Τὴ αἰγιδίοη οὗ [π6 ΗΟΪΥ 1μ8πα, (8 ἀδποταϊπαίοα, 
ἀογῖνϑθ 118 ἤᾶπια ἔγοια [86 ΟἵΥ οὗὨἨ βαιηδγῖα, δα ΘΟ ρυἶδοβ {Π6 ἰγϑοὺ οὗ 
ΘΟΙΠΙΓΥ ΨΥ ΠΙΟἢ ὙγὙ88 ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ οοσυρΙΘα ὈΥ [16 ὕπνο ἰσῖρ68 οὗ ΕΡΒγαῖπι 
δηά Μδῃδββοὶ τη  ογάδηῃ. [1 Ὀοϊοπροα ΟΥ̓ρΡΊΠΑΙ]γ ἴο {86 Κιπράομλ 
οὗ [βγ86]; δπὰ ἀυσίπρ (Π6 ΟΔΡΟΌΥΥ [Ὁ δα Ὀδοη δβοί]θα ὈΥ ἐογοιρῃ 
ΟΟἸ]οπίβίβ, ϑοηῦ ουῦ ἔγομπι Αβευυῖα. [10 ἸΔῪ ΘΧΔΟΙΥ ἱπ {Π6 τ144]6 Ὀ6- 
ὑνθοῃ ψυάφα δηθὰ (ὑδ]1166; 80 (μαὺ 1ὺ νγᾶϑ δβο ἴθι ΠΘΟΘΒΘΑΤΎ [ῸΓ 
μλβαναν ὙὮΟ Ογ6 ἀρεαΙΣΟΌΒ οὗἩ σοΐϊηρ' ΘΧΡΘαἸ Ἰουδὶν ἔγοτα (ἀ811166 ἴὸ 
ΘΣΊ Βα θτα ἴο {πτουρἢ {818 ΘΟ Υγ. ΤΠῚΒ 0 ΗΟ ΘΛΕΠΥ ἜΧΡΙΔ1Π8 

1Π6 τϑιδγκ οἶ 8ι. οΒη (ἰν. 4.), τ ΒΟ 18 βίυ ΚΙ πρν οοπβτιηθα Ὦγ 
)΄οβορῃυ8.2 Ὅλη ἰἤγοο σμϊοῦ ρῥ]δοθα οὗ {πὶ8 ἀϊδίσοί, πούϊοθα 1 [86 
δουιρύυγοθ, αγὸ ϑδιλδῦῖα, ΘΙΟ ΘΙ ΟΥὁἨΎ ΘΟ οΏθ, δπα Απίραίσιβ. 

8. ὅθ. --- ΟΥ [06 ναγίοιιβ αἰδίγοίβ ἰηΐο σοι Ῥδ]οδάπο τῦϑϑ 
ἀϊνιἀ64α, πάτα νγᾶ8 [μ86 τηοϑῦ αἰθηριδιοα, Τ0 Θοτηργιβοα {Π6 ἰδττι- 
ΤΟΓΊ6Β ΥΒ1Οἢ Δα ἔοστοΥ]Υ ὈΘΙοηρσοα ἴο π6 {1068 οὗ πα δι, Β ΘΗ), 
ΘΏΘοΙ, δηα ἴο ρασί οὗ (86 ἰγῖδθα οὗ Π.Δη ; Ὀαϊηρ' ΠΘΑΥΙΥ ὁ0-ΟΧίθ δῖ 6 
ὙΠ} [16 δποϊοηΐ Κιησάομι οὗ ὁ πάλῃ. [8 το ίχορο 8 88  ἘΒΌΒΑΓΕΜΝ; 
δηὰ οὗἩ ([Π6 ΟΥΒΟΙ ὑονγ8 ΟΥ ψΨΊ]]αροβ οὗ ποῖ οοπίβδι πθα ἴῃ {818 γορίομ, 
106. πχοϑῦ Τοιηδυ κα} ]6 τ γα Αὐϊτηδίδοα, Αζοίυβ οὐ Αβδῃμάοα, Βοίδλδηυ, 
ΒοΒ]ομοα, Βοίβρμασο, Επαμιδυβ, ΕΡὨγαῖτα, (ἀαΖα, «ογῖομο, “Όρρβ, 
Τ,γάάα, ἀμὰ Βδιηλᾶ. 

4, ΤΏο ἀϊδίγιοὶ οὗ ῬΕΒΖΕΑ οομργιϑοα {86 δὶχ σδῃίοῃβ οὗ ΑὈ]]6η6, 
Τυδομοηϊῶθ, Ττυγθα, Οδυ]οηῖ8, Βαΐδηδοα, πὰ Ῥογθα, Β]ΟἿῪ 80 
οΔ}16ἃ, ἰο ΒΊΟΝ βοῦλθ ΘΟ ΤΆΡΒΟΓΒ Βανθ δα θα 1)608ρ0]18. 

(1.9) ΑΒΙΣΕΝΕ γγὰϑ ἴμ6 πχοϑὺ βογίβογῃ οὗ {8686 ὑχονίποαβ, Ὀθὶἢ 
βιἰυδίοα δοΐνοθῃ [86 τηουπίδ!ηβ οὗ [108 η08 πα Δ 01-11θδηι8, δὴ 
ἀογνιηρ 118 πϑῖὴθ ἔτομι {86 οἷἵγ ΑὉ118, οσ Αὔϑῖβ. [{ 18 ϑυρροβϑᾶ ἴο 
μάνα βθϑὴ Ὑλῖη [86 Ῥογάοτβ οὗ {π6 ἰσῖθα οὗἩ Ναρξἴα}}, ΔΙ ΠοῸρ 1 τγδ8 
ΠΘΥΘΡ βυδάιια ὈΥ ἰμοὰ. ΤῊ] σδηῦοι ΟΥ̓ ΤΟΣΤΙΓΟΥΥ Πα ἰΟγτΔΘΥΪΥ ὈΘΘῺ 
ΟΥ̓ΘΥΙΘα 88 ἃ ἘΒΌΩΝ (βασιλεία) ὈΥ ἃ οογίαϊη [Ὑ88η188, {ΠπΠ6 δοῃ οὗ 
ΤΟΪΘΥ δηἀ ρσγδηάβοη οὗ Μοηπθιθ; Ὀυὺ Βα 8 ρυῦ ἰο ἀθδίμ δϑουΐ 

Β. Ο. 84, {πγουρῖι {π6 ἱπέχίσιιοβ οὗ ΟἸθοραίτα, πο ἴοοΚ ροββοββίοῃ οὗ 
ὃ Ρογίίομ οὗ 818 ργσονιηθθ ΑἿΣ μοῦ ἀθϑίμ 1Ὁ [611 ο Απρτιβῖιδ, ὙΠῸ 
Βιγοα 10 οαὖ ἴο ὁπ6 Ζαεμῃμοάοσιιβ; Ὀαῦ, 85 6 βυβοσθα {Π6 οοιπίγυ ὑοὸ Ὀ6 
1ηοϑίοα Ἡ1Ὸ τοῦθοΥβ, {π6 Ῥχονῖποθ 88 ἰίϑη ἔγομῃ ἢ δρουὺύ Β. Ο. 
22, δῃα σίνοῃ ἴο Ηογοᾶ, ταϊβηδηηθα {86 στοαῦ, οἢ ὑγῃοδα ἀθδίῃ ρατί οὗ 
1Π6 ΤΟΣΙΙΟΥΤΥ τγγὰ8 σίγοη ἰοὸ Ῥἢ1]Ρρ. Βυΐ (Π6 ρστοαίον ρμασγί, 1 {Π6 
οἷν ΑΒ11]84, βθοῖῃὴβ 86, οΥὐὁἨ αὔἴὐοσγνασαθ, ἴο αν θθθῃ Ὀοβίονγθα ὁ 
ΒΏΟΙΒΟΣ ΓΥΒΔΠΪ88, ἃ ἀδβοθηἀδηΐ (85 1Ὁ ΔρΡρθδγβ) οὗ {π6 ἔοστηθσ, σι 

} Ἑαυϊηδεὶ ἰῃ Ἰος. ᾿Βοδίπβοη᾽ Οτοοκ δηὰ Επρ 88 Ιχίοοη ἴο ἴῃ6 Νονν Τοδιλτλοηΐ, γοῦθ 
αἰα. 

5. Απεΐᾳ. θοοΚκ χχ. 6. ὅ. 8 1. 1)6 Β6Ϊ], δυὰ, Ῥοοῖ ἰϊ. ο. 12. 8 8. 



οϊυϊδῖοπϑ ἐπ ἐλε ΤἼηιο ὁ ὕεδιι5 Ολγίοί. 17 

ἐπ {16 οὗἩ Τοίτατοῃ. (1υκα ἅἰ. 1.) ὙῈΘ οαροσον ΟἸαδυάϊυβ αἴξογ- 
ΑΓ 8 ΤἸη846 8 ργαβοηῦ οὗ [818 αἸδίσιοῦ 0 Κίηρ ΑρτΤΊΡΡα, ΟΥ δὺ ἰθαϑί 
οομττηθα δῖτὰ ἴῃ {π6 ροδββϑβϑίοη οὗ 1{.} 

(2.) ΤΕΑΟΗΟΝΙΤΙΒ 88 θουμπάρα Ὀγ {16 Ὠεβοσί Ασαθῖα οἡ {π6 ϑαϑβί, 
1)αϊδηθα οὐ {86 νοϑί, 1ἰτθῶα οὐ {16 δβοιῖῃ, πᾶ {86 σουηίγυ οὗ 
1)απιαβουβ οὐ 6 ποτίῃ.Ό [10 δρουπάρα νι} στόσῖκβ, τ οἢ αῇογάοα 
Βἢ Ι6Υ [0 πυμαθγουβ πον θ8 δπα σοῦ ΌΟΓΆ. 

(3.) τυ 23 Α δῃοιθη!! Υ Ὀοϊοπροά ἴο [Π6 ΠΑ} {Σδ6 οὗὨἨ Μδπαββθῃ, πτῆὸ 
δβοί θα οὐ {μα οαβί οὗ ογάδῃ : τὖ βίοοα ἴἰο ἴμ6 οαβί οὗ Βαίδηθα, ἀπά 
ἴο {ππ6 βουΐι οὗ Τυδομοιῦ 8. ΟΥ̓ ἴ[π686 ὕνψο σδηΐοῃϑ ῬὮ1]}}0 116 8οῃ οὗ 
Ἡετοά [86 ἀτοαδῦ νγ88 ὑδίγαγοῦ δὖ [86 [πη Φομη {π6 Βαρὺ Θομηπηθπορα 
818. τηϊπἰβσγ. ([υΚ6 11. 1.) [11 ἀογινϑα 118 πδηηθ ἔγοσῃ “6ἴὰγ {86 δοῃ 
οὗ Ἰβῆμηδοὶ (ἄβη. χχνυν. 1δ.; 1 ΟἌγοη. 1. 31.), δῃὰ νγ88 αἶβο δ] ο ἃ 
Αὐγδηϊθ, ἔγοπι {Π6 οἿἵγ οὗ Ηδυτδη. (ΕΖακ, χ͵νι 16. 18.) ΤῊ Ϊ8 
ΤΟσΊΟΠ ΘΧὮΣΡΙ8 γοδίρα8 οὗἉ 118 ἔτ ΟΣ ἔα ΠΥ, δηα 18 πλοβῦ Ὀθαα Δ} γ 
ν᾿ οοὐσδά πὰ γμἱοϊυγοβαιο.5 ΤῺ Τυγ8 ἢ8 ἅτ 8814 ἰο αν Ὀθθη 8Κ11] 
ΔΙΌΒΟΥΒ δπα ἀοχίοσοιβ ΓΟΌΌΟΙΒ. 

(4.) ἀαυμ ον τι νγ88 ἃ ἰγαοῦ οὐ {Π6 οϑδδί 8146 οὗὨ {86 ἰαἶβ οὗ ἅϑη- 
ΠΟΒΑΓΘῃ δηθὰ {πὸ ΣΥῸΣ οτάδη, τ ΒΙοἢ ἀογϊνοα 118 ἤδῆλα ἔτομῃ Θδυΐδῃ 
οὐ ἀοἶαμ, {86 οἷζγ οὗ Ορ, Κιπρ οὗ Βαβῆδη. (ΨΦ βῇ. χχὶ. 27.) ΤῊ]8 
σϑπΐοῃ 18 ποῖ τηθηὐοηοά τη (6 Νονν Τοβίδιηθηί. 

(6.) ΒΑΤΑΝΖΕΑ, ἴΠ6 δποϊθηῦ Κιηράοχῃ οὗἩ ΒΑβμηη, νγ88 βἰπαίοα ἴο [ῃ6 
ποσί -οαϑύ οὗ (ὐδυ]οη 18, ἀπ τγδ8 οο]οταϊοα [ῸΣ 118 Ἔχοο]]θηΐ Ὀτγθοᾶ οὗ 
οαἰί]6, 118 το ραϑίμιγοβϑ, 8ηα [ὉΣ 118 βίαίοὶ Υ οδκβ. Τα ρῥγϑοῖβα [γαῖ 5 
οὗ (818 ἀϊβίγιοί ἀγθ ποῖ θαβύ ἴο 6 ἀεβηρά: 10 νγᾶβ ρατγ οὗ [Π6 ἸΘΥΓΙΓΟΥΎ 
σίνθη ἴο Ηοτοα Αηζρδ88, ἃπὰ 18 ἠοὶ ποϊ!ο6α ἴῃ [Π6 ΝΘῊῪ Τοβίδιηθηί. 

(6.) ῬΕΒΖΙΑ, ἴῃ 118 τοϑίσιοίθα β6η86, πο 469 (6 βουΐβοτγη ρᾶτγί οὗ 
ἐμ ΘοΟυέγυ ογοπά «“οτγάδη, ᾿γιπρ' δου οὗ Πγεθα, οαδί οὗ ὁ πάδα ἀπά 
ϑατηδτῖα; ἈΠ ὙὙ38 ἈΠΟΙΘΏΓΥ ροββοδβοα ὈΥ {μ6 ὑνο ἰσῖρο8 οὗ Βδυθθη 
δηά μά. [105 ῥγϊμοιραὶ ρ]δθθ νγὰβ {Π6 βίγοηρ; ἔογίγοββϑ οὔ Μδοβῷσιβ, 
αγθοίθα ἔοῦ [6 ρύγροβο οὗ ομθοϊιηρ [86 ὈΥΘαδίΟΣΥ ᾿ΠΟΌΓΣΒΙΟΙΒ οὗ [86 
Ατὐὰρβ. ΤὨ18 ἰογίγοβϑ, ὑβουρῇ ποῖ βρϑοιβοα ὈΥ πᾶπιὸ ἴῃ (6 ΝΟῪ 
Ταβίδμηθηΐ, 18 ΤΠ ΠΟΥ ὉΪ6 88 6 υἷδοθ ὙΒΟΥΘ ομη {86 Βαριιϑὺ νγ88 
Ρυΐ ἰο ἄοαίΒ. (Μαῖ χιν. 8---12.). 

(7.) Το οαπΐοῃ οὗ ΕΟΘΑΡΟΙΙΒ (Μαῖίϊ. ἰν. 25ὅ.; Μαῖκ ν. 20. δπὰ 
Ὑἱ!. 31.), ὙΠ] ἢ ἀαγῖνοβ 118 ἤδη ἔγοσα {π6 ἴδῃ οἰζϊεβ 1 σοῃίαϊποα, 18 
οομβιἀογο ὃν Βοαπα δηὰ οὐμοῦ ϑιϊπθηΐδ δα ΠΟΥ 168 88 ρασγί οὗ {6 
τερίοι οὗ Ῥεγϑα. (Οὐποογηϊηρ 18 ᾿Ἰπι]8, πα {π6 πδηλθ8 οὗἉ 118 ἔβη 
οἰΏ68, σΘΟΡΤΆΡΠΟΥΙΒ Δ΄ΙῸ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔῊΒ Αὐιαε, Ὀαΐ, δοοοσάϊπρ ἴο 
“οβθρμῦβ (ὙΠ086 ἱπεϊπιαΐα Καονϊθαᾶρθ οὗ (πς οουμύτυ οοπηβθλυαα8 Ὠΐτη 
ΔΠ ὈΠΟΧΟΘΡΌΟΏΔΌΪ6 δ Βοσιγ), 10 οοπίδι θα {Π6 οἰἴ168 οὗἩ ἸαΙηΔΒΟΏΒ, 
Οἰοροβ, Ῥ] Δα 6] 0}18, ΒΑρμαπα, βϑουίθορο δ (116 οδριίαὶ οὗ (86 
ἀϊϑίσιοί), ἀδάατγα, ΗἸΡΡροβ, 108, ῬῈ6]]1α, δα (ὕθγαβα. 

δ. Τρυμα. --- ΤῊϊΒ ῥργονίηοα 8 δ ἀ6α ὈΥ {16 Βιοιηδη8Β, ου {Π6}Ὁ 
οοπαποδύ οἵ Ῥαϊθβῦῖμθ. [10 σορσῖβοα [Π6 οχίγοιηθ βου πόση ραγὺ οὗ 

Δ Ζοδερῆσβ, Αηὶ. 784. 10. χίν. ς. 18., χυ. ο. 4., χὶχ. ς. 56. Ἐ6]1. διά. 110. 1. ς. 13. Εο- 
Ὀίπδοπ [χίοοῃ, γοοο ᾿Αθιλήνη. ΒΡ] οίΒοςοα ὅδοτγα, το. ν. ΡΡ. 80, 81. ον Υυτκ, 1848. 

3 ΒυοκιηρηατΒ Ὑ͵ΑΥ6]8 ἴῃ Ῥα]εβίϊηο, ΡὈ. 408, 409. Ιωοπάοῃ, 1821, 4ῖο. Μτ. Βυτοῖ- 
πιατάϊ, τῦο νἱδι ἃ τἰ}}9 Τοσίοη ἴῃ [Π6 γοδσθ 1810 δῃὰ 1812, 88 ἀθβογ δὰ [18 ργεβοηΐ βίδίο, 

οὐ σι τα ναγίουιβ πε χαΐῖ! 98. νυ αΐοἢ 51}}} ταπιαΐη. 866 μῖ5 ΤΊανο]5 π΄ ΘΥΤῖδ δηᾶ 
116 ΗοΙΥ [1,Δηὰ, Ρρ. 5] -- 119. 21] --8ὁ10. 1οηίοη, 1832. 410. 

ΥΟΙ,. 1]. Ο 
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υἄφα, ἰοροῦμον τι ἢ Βοπλθ 8π14}} ραγὶ οὗἩ Αταθα Πατίπηρ [π6 Βαθυ- 
Ἰοπίβἢ σαρε νιν, Ὀοῖπσ Ἰοῖν ἀοϑαταϊα οὗ ἸΠΔΟΙ Δ ηΐ8, ΟΥ ποῦ δι ΗΟ  ΘΏΕἸΥ 
1ΠΠΔὈι ρα ὈΥῪ 118 πδίϊνθβ, 10 βθϑιῃβ ἴο ᾶνθ βθοη β6]Ζϑᾶ ὃῃ {π6 ποῖσ]- 
Ὀουτγίηρ ΤΔαπηροδῃβ ; δηα {πουρἢ {ΠΟΥ Ὑγ6Γ6 αὐογιναγάβ δα) υσαίοα Ὀγ 
1Π6 ΡΟΜΘΥᾺΪ ἀγπὶ8 οὐ {πΠ6 Μαοοδῦςαῃ οὔ Αϑιγοπϑᾶῃ ῥχυΐηοοβ, δηά 
ΘΙ ὈΓΔΟΘΑ «πα αΐϑιω, νοῦ [Π6 ἰγαού οὗὨ σοιηίτσΥ, οὗ σοὶ {πον μα {Πι|8 
ῬοΒββθϑβοα {πϑιηβαῖνθθ, σοηθ πη ἴο τοίδιη [86 Δρρδ᾽]αὔοι οὗ [ἀυτηα 
ἴῃ {86 πη6 οὗὁἩ ΟἸγιβί, ἀπά, 1πάθθά, ὉΓ ἃ Θοηβι ΓΔ Ὁ] 6 βυρβοαυθηῦ 
Ροτιοά. ὉΠ]απιαίο!υ, {π6 ἀπ πηθαῃθ Ὀθοδμθ τη] θα π ἢ {Π6 ΙΒῃπιδ- 
6|1068, 8η4 {πο Ὺ ΜΟΥ οΙηύ]ν οα]164 Ναραίμθαηθ, ἔσομαι Νερδοῖμ, ἃ 
ΒΟη οὗἉ [5886]. 

Ὑ1Π. ΤΆτῈπ ΒΙΨΊΒΙΟΝΒ ΟΕ ῬΑΙΈΒΤΙΝΕ. 
1, ὕπαον {πΠ6 Ἐοηλδηβ, Ῥαϊοβῦ πο γᾶ ἀθροηαάθηῦ οἡ {π6 ρονοτῃ- 

τηθηῦ οὗἩ ϑ'γτῖα; δηᾷά, αὐοαῦ [Π6 Θοτηταθποοιηθηΐ οὗ {Π6 ΑἸ σδηΐυσν, 
τγ88 αἰ νι ἀοα ᾿πΐο (Ὦγ66 ραγίβ ; ΥἹΖ. 

(1.) “αϊαείπα γίπια δοταρτγιβαα {Π6 ἀποιθηῦ γθοῖοηβ οὗ  υᾶδα ἀπά 
Θδπατ8. [0 οοπίδιποα {πϊτίν -ΗΕνα δριβοοραὶ οἰ 168, δα 118 πηθίγορο 15 
νγὰ8 βαγοα- Βα] δία. [ἢ {}}18 αἰ ν 8 6 ΓΟ «6 Γι 816 πὶ δπα Κγοθδῦ 
ΟΥ ΝΟοΔρο]]8. 

(2.) “αϊαϑείϊπα ϑεοιιάα Ἰπο]υἀοα {πΠ6 ἀποϊθηὺ ἀἰϊδίγιοῖβ οὗ (1811166 δῃᾶ 
ΤΥδοπομῖῦ18. Θογ Πορο] 18 οὐ ΒΒ μβῆδη τγὰβ 108 ὀαριίαὶ ; δηᾶ 1 οοη- 
[Δ] Πη6α ὑνγθηΐγ τη 6 ΘΡΙΊΒΟΟΡΑΙ οἱ 168. 
͵" αϊαᾳεέίπα Τογίδα, οὐ ϑαϊμέαγὶβ, ΘΟΤΑΡΥ]Βοα {Π6 ἀποϊθηΐ Ῥοσθα 

Δ ηα [Δ ππγεθα, Β[ΓΙΟΙΥ 80 04]]64 : 18 τη ΓΟ Ρ 0118 νγὰϑ Ῥοίγα, δηὰ 10 σοῃ- 
[81 η66 οἰσῃίθθη οριϑοοραὶ οἱἴ68.2 Μοβὺ οὐ {686 ὈΙΒΠΟΡΓΙΟ5. ὝΟΥΘ 
᾿Ποϑἰτογοα ἴῃ {Ππ6 βαυθηῖῃ οοηθαγΥ, ὙΏΘΩ {16 Αγ 8. ΟΥ ΑΥᾺΡ8. σοη- 
αυογοα ῬΑ] βΌ 6 ΟΥ̓ ϑΥΓΊΔ. 

2. ἴῃ 6 πὴ οὗὁἩ {μ6 Οτυβαᾶθβ, αἴγου {86 Τ,δέϊη8 ἢδα οοῃααοτγοα 
“7 ΟΥ̓ ΒΔΙ Θὰ ἔγοπι 16 ΘΑΥΆΟΘΉΒ, ΤΠ6Ὺ ΘΒΙΔΌ]]ΒΠ6α ἃ ραίτιαγοῖ οἵ {Π6]ν 
ΟΥ̓́ΣΩ ΘΟΙΏΤΩΠΠΙΟῺ ἴῃ {παὺ ΟΥ̓, ἀπ ραγνα ἢϊπλ ἰἴγοο βυτασδη 15Π0}8, 
ὙὙΠΟ86 8668 Ὑ676 δὖ Βοίμ]μοπι, ΠΡ τόμ, δπα Τ᾿ γάάα. ΤΉΘΥ 4180 τὰ- 
Θϑ.Δ0}15Π64 {16 ἀποϊδηΐ οαρὶΐα]8, ν1Ζ. ϑβαγθα, 1} ἃ βυ ἴτασαῃ ὈΙΒΠΟΡ 
αὖ δορθαβίβ οὐ ϑαπλαγία; ΟΥΒΟΡΟΙ 8, δηα αἴοσνναγάβ ΝαζΖαγοίῃ, νὴ ἢ 
ἃ Βα τασδη ὈΙΒΏΟΡ αὖ ΤΊ οτῖα8; Ῥοΐγα, νι ἃ βυβταραη ὈΙΒΠΟΡ δὖ 
Μουπί ϑ'πδὶ ; δῃὰ ἴον Βοβίγα, {πΠ6 βυ ταρδη- ρίβοοραὶ βο08 ὍΟΥΘ 
Θβίβδ 8864 αὖ Ῥίο] ΔΒ οὐ ἄογθ, ϑεγάβ οὐ δ᾽ι Ἅοῃ, δηὰ Βαεγστοοῦ ουὨ 
Βογγίαβ ἰῃ {Π6 πουίμοση ρατγὺ οὗ ῬΠΘΠΙΟΙΔ. 

8. Αἱ ρῥγοβθηύ, Ῥαϊδϑειμο (068 ποῦ ἔοστῃ 8 αϊβίϊπος σου ΙΣΥ ; [86 
Τυτκϑ ἱποίυα 10 ἴῃ σ'Πδτη ΟΥ ϑγτία, ΒΟ. 18 αἀἰνιθα πο {π6 ἔθου 
ῬΆΒΒΑΠΚΒ οὗ ΗΔ]6Ὁ οὐ ΑἸορρο, Ταγαθίουβ, ΑΚΙκα, δηὰ 1λαιδβοιβ. 
Ῥα]οβίϊπ 18 ἱποϊυδοά τι ῖη [86 ὕνγο ἰαϑὺ Ῥβῇδ 18, δηα ὈΥΙ ΠΟΙ ΡΥ ἴῃ 
τὺ οὗ 1Ι)αιηδβουδ. 

1 ἘῸΣ 8 οορίοι!β δηὰ ἰηίοσγοδύηρ 1]]υδέγαϊοη οὗ ἴὴ6 [ὉΠ πος οὗὅἨ ῬΓΟΡΒΘΟΥ σοΟησογηΐηςΣ 
Τάπτηδδ, ἔτοπι (6 βἰδίοιηθηϊδβ οὗ τηοάϑγῃ ἰσανο οσβ, 866 Ὦγχ. Κα ἢ 8 Ενάοηςο οὗὨἩ ἴμ0 Ττυϊὰ 
οὔ 186 ΟΠ γἰβείΐδη Βοὶ σίομ ἔγοπλ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ΡΡ. 172----290. 

3 Βοβίἀο8 [86 Δυϊιοῦ 68 ἰποϊ ἀ ΘΠ 3}}} οἰνοα πῃ ΓΠ6 ργθοθαϊηρ Ρ8ρ68, ἴ86 [0] ον ηρ ΟΣ Κ8 
ἤδνο Ὀ6ΘΏ οοηδιϊ θὰ [ῸΓ (ἢ]18 σΠαρίοσ, νἱΖ. Ἰζοϊδηὰϊ Ῥα]βϑιΐπβ, ἴομλ. ἱ. ΡΡ. 1---204. (Ττα]). 
δα ΒΒοη, 1714); Αποίοης [Πηΐνογβαὶ Ηϊκοτν, νοὶ, ἱδ. ρῃ. 452---465. 476---.486. (1 οπάᾶ. 
1748). ΡΥΪΏΣ Ταϊγοάαοιο δὰ Του Νονὶ Γ᾿ εἰ απιοπῆὶ, ΡΡ. 497--- 518.; ΒοΔΌΒΟΝΓΟΒ δηὰ 
Τ᾿ Ἐπίδηι 8 [πἰτοἀποζίοη ἴο τς Νονν Τοβίδηηοηι (ΒΡ. ΥΥ̓́αἴβοη᾽᾿ Β (ΟἸ]θοίίοι οὐὗἨ ΤὨΘοΪορίοαὶ 
Τυλοῖβ, νοὶ. 11. ῬΡ. 362---278.);: Ῥπτόϑα, Απιίᾳαϊα8 ΠΙΟΌγαΐοα Ὀγουΐοσ ἀοβοσρίδ, ὮΡ. 
44---52.; ϑραημοπη! [πιγοάδηςτῖο δὰ (ἀοορτερ διη ΣσΓΆΤη, ΡΡ. 1--81]. 

8. ΠΟΙΆΠαΙ Ῥα]ιθδύλμι, τοι. ἱ. ΡΡ. 204 -- 2} 4. 
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Ῥίδη οὗἉ Φογβδίοσω, ἴῃ ἴὴ6 εἶπλο Οὗ [16 ΒΟΙΏΔΩΗΒ.} 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΤ. 

ἩΙΒΤΟΕΙΟΔΙ, ΔΟΟΟΥΝῚ ΟΝ ΤῊΞ ΟΙΤΥ ΟΣ ΕΞ ΕΌΒΑΙΡΧ. 

ΟΡ ἰμ6 8016 οοιῃίτυ ἀθβου θα ἴῃ (ἢ 6 Ῥγθοθάϊηρ βοούϊοη, “ἘΒΌΒΑΙΕΜ 
Ὑγ88 {Π6 τη ἰΤΌΡΟ]18 ἀυγίησ {Π6 τ ΙρῊΒ οὗἩ Ἰδαν!ὰ δηα ϑοϊοιμοη : δες 
{6 ΒαοΘββ1:0} οὗ {Π6 ἴθῃ ἐνῖθ68, 10 νγγᾶϑ {πΠ6 οαρὶία] οὗἩ {π6 Κιίηρσάοτα οὗ 
πα λ}, Ὀυὺ ἀυτίησ {86 τη οὗ Ο τῖβὲ δηὰ ἀπ}} [π6 βιιθνθσβίοη οὗ [86 
σον ἢ ΡΟΙ ΠΥ, [Ὁ νγῶϑ {Π6 τηρίτορο ΙΒ οὗ Ῥα]οβίηθ. 2 

1, Φογαβαίοπι 18 ἔγθα ΘΕ βίγ]θα ἴῃ υΑὶ ΘοτΙρύαγε8 ἴμ86 Εἴοῖψ ΟἸέψ, 
(184. σχὶν!. 2.; ΤΏ δη. ἰχ. 24.: Νοδοπ,. χὶ. 1.; Μαίί, ἵν. ὅ.; Βιον. χὶ. 2.) 
Βδοαιιβα ἐλ Πογά οἤοβα ἰἐ οί 97 αἱ ἐδ ἐγῖδο8 ὁ. ]βγαοὶ ἰο ρίασο ἢΐδ 
παπιὸ ἔλογο, Ἀ18 ἰοτ0]6 πᾶ ἢ18 υνογβῃὶρ (Π)οαῦ, ΧΙ]. ὅ., χῖν. 28., χυὶ. 2., 
ΧΧΥῚ. 29.}; 8Δπ4 ἴο )8 [π6 σϑηΐγο οὗ ὑπίοῃ 1Π ΤΟ] ΡΊΟΩ πα ρονοσητηθηΐ 
ἴον 411 (π6 {1068 οὗὨ [6 σοτησαοην αι οὗ ἴβγαθὶ. Τύ 18 μοὶὰ 1 {Π6 
Βιρμοδῦ νϑπογαίίοη ὈΥ ΟἸ ΓΙ βίδηβ Ὸγ (86 Ταϊγδου]οβ ἀπὰ ᾿τηροτίδῃηξ 

Σ ΤῊ ρ΄δη 18 οορίοὰ ἔγοπι ἴμ0 δοσιγαϊθ ρθορταρθοῦ, Ὠ’Α ΠΥ Π]]16. 
5 ἼΠο ΓΟΔΟΓ ὙΠῸ ἰ8 ἀδβίγουϑ οὗ ἱηνοδβι ρδεῖηρ ΓᾺ]]Ὺ τη 6 ̓ἰδύοτγ. Δα ΟΡΟΡΤΆΡΕΥ οἵ “εγα» 

ΒΆΪΘΙΩ 18 τοίεττοα ἰοὸ Ὦγ. ἘΟὈΙ ΒΟ. Β “ ΒΙ0Ϊο81] ἘΟΒο Υ ΒΟ Β,᾽ γὙο]. ἱ. δηαὰ 1ϊ., δηὰ ἴο 186 οογ- 
Τοσζίοηβ ᾿ηϑογίοα ἴῃ δἷβ ΒΙ ]Π]οίποςα ὅδογα, ρα ]Βηοὰ δὲ Νὸν ὙοΥΐκ ἴῃ 1848, Ρ. 17. εἰ 58.» 
δηὰ αἷβδο ἴο Μσ. Βαγοι β “ Ὑ͵ΆΙΚ8 δθους τ[π6 ΟἿΌΥ ἀπά Εηνίγοηβ οὐ Ψογυβα απ," δὰ 
“.76ὈΓυβαῖ πὶ ον οἰ τοὰ .᾽ τὸ Ὦγχ. ΥὙΥἸδοπ 5 ΓΔ η45 οὐ τη 1016, νὸ]. 1. ὑΡ. 406 -- 502.; δπὰ ἴο 
τῆς ον, α. ΠΙΤΡΟΥ Ηυ]γ ΟἿ, βεσοηα οὐϊεῖο.,, 1849, 2 νοἱβ. δνο. 

σ 2 



20 Ηϊδἰον σαὶ Οατοφγαμὴν 9 ἐλο Ηοῖν Πιαπά. 

ΓΥΔΗΒΔΟΙΟΏΒ ὙὙΏΙΟΝ ΠΔρΡΡοΠΘα {Π6Γ6, δπα 4180 ὈΥ {πὸ Μοδιπη)  Δ}8, 
ὙΟ ὕἤο {Π18 ἀΔΥ Πανοσ ΟΆ]] 10 ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟΥ̓ΠΟΥ ΔΡΡραΙ δύο ὑμαη δ -ἸΚοάςε', 
ΟΥ ΕἸ Κλομάεϑ, [μαὺ 156, Τα ΕΟ]Υ, βοιηδίπηθβ δά αϊησ [16 Θρι ποὺ 4|- 
ϑλοτῦ, οὐ Τὴ6 ΝΟΌΪΘ. Τηα πηοδὺ δποϊθηΐ παπηθ οὗ [86 ΟΥ̓ νγᾶϑ 
ϑαίοηι, οὐ Ῥοδοα ((ἀβῃ. χῖν. 18.): {π6 ππροτὺ οὗ “6γαβα θα 18, {Π6 
υἱδίοπ ΟΥ ͵ἱπλεγίίαπος 9 ροασοῖ : πὶ ἴο {Π18 1Ὁ 15 ποῦ αργοῦ 80 ]6 (Πα 
ΟἿΣ ϑάνιουῦ Δ] θα ἴῃ ἷ8 Ὀδαι Ὁ] αηὰ ραϊμοίϊο Ἰαπηθηϊαίοη ΟΥΘΓ 
{π6 οἷἵγ. (μυκὸ χῖχ. 41.) Τὺ νγδϑ αἰβοὸ ἔοσιμουν οα]]6α ὔεδια ἴγοπὶ 
οη6 Οὗ {86 Βοῃβ οὗ (ὑδπδδη. (“οεὶν. χυἹ. 28.) ἄρον 118 οαρίατο ὈΥῪ 
“οβῆπδ («οβἢ. χ.) 1Ὁ νγᾶβ 70] ν Ἰπμα θα Ὀοίι ὈΥ “9611 δπὰ “θῦυ- 
Β᾽168 (Ψ08ἢ. χν. 63.) ἴογ δρουΐ ἔνε πιιπάγοα γϑαγϑ, ἘΠῚ} {πα {τὴ0 οὗ 
Πανια ; ψ πὸ Βανίηρ Ἔχρο]οα {16 «Θρυβιῦθδ, τηδάθ 10 ΠῚΒ ΤΟΒΙ 6 ΠῸΘ 
(2 ὅατι. ν. 6---9.), δῃὰ δγϑοίθα ἃ ποῦ]θ ραίδοα {μοσο, ἰοροίμον τ ἢ 
ΒΟΥΘΓΑΪ ΟἾΠΟΥ τηαρτῇοοηῦ Ὀυ]]αϊηρθ, ΏΘΠΟΘ 1ῦ 18 βοῃηθίπιθβ βίυ]οᾶ 
{π6 Οὐέν 9. 1])αυϊά (1 (Ἄγοη. ΧΙ. 6.).8 Βγ {1π6 ργορμοὶ 1βαϊδῇῃ (χχίῖχ. 1.) 
“ΘΓ Βα θὰ 18 ἰογιηθα “4γ͵]οῖ, οὐὁὨ (86 1 1οὴ οὗ ἀοἂ : Ἀαΐῦ {6 Τϑᾶβοῃ 
οὗἩ {18 Ὠδηγθ, δηα 108 ΠΟ ΠΙΠρ, 88 ΔΡΡΙΙ6α ο «΄6γυβαίθη, 18 νΟΥΥ 
ΟΡΒοιτΘ δηα ἀουθίι]. [Ὁ πιαν Ῥοββι ον ϑιρηιν 1Π6 βγθηρίῃ οὗἁὨ [}6 
ῬΪδοθ, ὈῪ σοῦ {Π6 ᾿ΠΠΑὈΙ Δ πῖ8 ὑγογθ ΘηΔὈ]οα ἴο γΓοβϑιβὲ δια ονθγοοιαθ 
ὉΠΘΙΓ ΘΠΘΙΩΪ65"; ἴῃ ἴΠ6 Β8Π16 ΤΙΏΒΠΠΘΥ 88 {ῃ6 ῬοΥβίδΔη8 (θυτὰ οης6 οὗ 
{πο ῖγ οἷ68 ϑλιίγάζ, οὐ {π6 Ζ)ευοιγίπσ 71οη. Βεϊηρ εἰααίθα οἡ {ΠῸ 
οοπῆμα8 οὗ {π6 ἔτο {1068 οὗ Βαῃ)απιη ἀπά Ψπά8}}, ἐ ΘΓβα θὰ βοιηθ- 
{ἰ68 ἔοττηθα ἃ ραγύὺ οὗἩ {Π6 οὔθ, δηα βοπχϑίχηθβδ οὗ [16 οἴμοῦ; Ὀαυΐ, 
ΘΕΟΣ  Θῃονδὰ ὨδΔα Δρροϊπίοα 10 ἰο Ὀ6 {πΠ6 ῥΙαοα οὗ ἢΐ8 Ββαθιίδοι 8ηα 
ἴΘΙΏΡ]6, 10 γγᾶ8 ΘΟΠΒΙΔΟΓΘα 88 {Π6 το ΤΌΡΟ]18 οὗ {Π6 «6 18} πδίϊοη, δηα 
[Π6 σοπιπιοπ ργορογέψ οὗ {Π|᾿|Ὶ οἰ] άγθῃ οὐὗὁἨ 1βγβθὶ. Οἱ {Π||8 δοοοιηῦ 10 
γγ88, ὑπαῦ {π6 Πουβοβ γα ποῦ ἰού, δῃα 8]1] βίγβηρογβ οὗ {Π6 “6 ]8ἢ 
πδίϊοῃ μδα {π6 ΠΠΡογίγ οὗ Ἰοάρίπρ' {Π6 γα ρσγαῖβ, ὈῪ τιριῦ οὗ μοϑρι(8}1{Υ. 
Τὸ {818 ουβίοτα ον Ἰμογὰ ῬγοῦδὈΪΥ 8104 68 ἴῃ ΜΈ. ΧΧΥῚ. 18. ἀπὰ (86 
ῬΆΓΆ116] ραββαρθβ. 

11. Το παῖδ οὗ [86 γῆ 016 ταουηίδ!η οἢ {Π6 ΒΕΥΘΙᾺΪ ἢ11]8 δηα Π0]- 
Ἰονγβ οὗ σι ἢ {Π6 ΟἸΤΥ βἰοοα, τῦᾶβ οὐἹ]οὰ ΜΟΒΙΛΗ, οὐ Κ͵ήδίοη ; Ὀδοααβα 
10 νγὰβ μισῇ Ἰἰαπᾶ, δῃᾶα δου] Ὀ6 βθθὴ δίδῃ οἵ, οβρθοῖδ]ν ἔγοιαῃ {86 
βου ((6η. χχὶ!. 2---4.}); Ὀυὺ «ἴον αγᾶβ {π΄ ἤδπλ6 τ᾽ 88 Ἀρργοργιαἰθα 
ἴο [6 πχοϑὺ οἰοναύοα ραγῦ οἡ ἡ βιοἢ (6 ἴθ η}016 τῦᾶ8 θυθοίθα, δῃηά ἡ ΉΘΓΟ 
“ΖΘ μονϑὰ Δρροαγοᾶ ἰο αν, (2 ΟἼγοη. 111. 1.; 2 ϑδ. χχῖν. 16, 17.) 
ΤῊ το ΚΥ ἸἸπγοβίοηδ τηουπίβδίη 18 2280 ἔδοῦ ἴῃ μοῖρῃῦδ; 10 18 βῖθορ οὗ 
δϑοθηΐ ΟἹ ΘΥΘΥΣΥ͂ 8146, οχοορὺ ἰδ ποτίϊ ; δῃὰ 18 βυστοιπᾶθα οἡ {Π6 
Οἴμοὺ β'άθβ ὈΥ͂ ἃ σΤοῦὺρ οὗ ἢ}}]8, ἴῃ {86 ἔοττῃ οὗ δὴ διῃρῃιποαΐτγο (αὶ. 
οχχν. 2.), συ ]οἢ βιὐυδίάοη ΥΤΟΠἀογοα 1Ὁ βθοῦγο ἔτοτα {Π6 θαυμα υδϊζοβ 
1Παὐ ΔΡροαΣ ἴο βάν Ὀθθη ἔγοαιθηΐ ἴῃ {πΠ6 Ηοὶγ 1.4η4 (ὈΒα]. χὶνὶ. 2, 
8.) 8Ππ4 ἢᾶνβθ {ὈἸΓΏΙΒῃΘα [Ππ6 ῥτόρῃοίβ τ ἢ τηδην οἱοραηῦ 8]] 81 Οη8. 
Οπ [86 δαδβί, βίδῃαϑ {Π6 ΜΟΟΝΥ ΟΕ ΟἸΙΨ ΕΒ, ἰγοηθϊηρ [86 ἴ6π1ρ]6, οὗ 

1 ΤὨΪΒ ἰ8 8 οοηίγϑοϊϊοη ἴοιῃ Ξεαιπεί- εἰ- ἘΑΘΕΒ8, (Πδὲ 18, (80 ϑαογεά ΟἸν. Οαρί. 
Τὐρμι 8 Ττανοὶθ ἰὰ Ἐργυρῖ, Νυθία, ὅς. Ρ. 177. Βυτοκμαγὰς ἴῃ Ϊἷ8 ΤΏΔΡ ἰουτῺΒ ΨΟΓΏΒΑ]ΘΙΩ 

1. Ἠοϊαπάϊ Ῥδ᾽ββίϊπα, ἴοτῃ. ἰδ. Ρ. 838. 0] Αὐτό μοϊορὶβ ΒΙ Ὁ] 1ςα, Ρ. 230. 
8 Βοδιιϑοῦζο δηὰ 1 Ἐπίδηϊ, ἰη Βρ. ῬΥ δἰϑοι} Τυβοίβ, γο]. 111. ἢ. 142. 
4 Βρ. ον, οη βδίδῃ, νοὶ. 1}. Ρ. 206. 
δ ΒΒ ΟΖ Αὐτὸ οϊορία ΒΙὈ] σα, Ρ. 21. οδύδοῦσο δηὰ 1, Ἐπίδηϊ, ἰπ ΒΡ. Ὅ δ' θη 8 

Τυδοῖβ, νοὶ. 111, Ὁ. 148. 
“ Ἐδθδὶ ΒΟ υγαγῖδ᾽  ΠΟΒου Εν ΟΟΟΣΤΑΡΕΥ͂ οἵ Ῥαϊοδίϊηο, ἢ. 239. ῬμΣδαο] ρἢἷα, 1850. 



᾿ “εοοιπὲ 0 ϑυογιιϑαϊοηι. 2] 

ΠΙΟὮ 10 σοτηπιδηἀοα 4. ποῦ]6 ῥγοβρθοὶ (Μαΐ. χχὶν. 2, 3.; ΓΚ χῖχ. 
37---ΑἹ.), 88 1 ἀο68 ἰο {118 ἀΔΥ οὗὁἨ {π6 “016 οἱἵυΥ (τοὶ 18 ποῦ ΤΔΟΓΘ 
ἴδῃ σὰ Ὠυηαγοα γαγὰβ ἀϊδίδη), οὐδοῦ οδο δίγθοίβ δῃηα νγ8}}8 [Ἐ6 
ΟΥ̓́Θ ΤΌΡΘΒ 88 1 1η ὑΠ6 ΒΌΓΨΘΥ οὗἉ ἃ τη046]ἢ. Ὑιονγοα ἔγοπι {18 τηουη- 
ἰαἰῃ,, ““ “ΘΓ ΒΑ] Θὰ 18 8011} ἃ ᾿Ἰ 6] Ὺ πα τηδ)] ΒΟ ορ)δοῦ ; θαΐ μοῦ Ῥθδυῖῦ 
18. ΘΧίοΤΏΔΙ ΟἸΪΥ, 84, {κὸ (86 ὈΓΠΙΘΡ ΔΡΡ]68 οὗ ϑδοάοπι, β!6 18 ἐουπᾶ 
[Ἃ}} οὗὨ τοϊθημϑββ ψῖῖη.} ΤΏ Μουπί οὗὁὨ ΟἸϊνοβ, νοὶ 195 ἔτγο- 
ΔΟΘΗΠΥ ποιμορα 1π {π6 ονδηρο]οδὶ Ὠϊβίοσυ, βίγοίομοθ ἔγοση πογίῃ ἰο 
βου ἢ, δπα 18 δρουΐῦ ἃ τὴ }}6 ἴῃ Ἰθηρίῃ. [70 οομβίβίβ οὗ ἃ σχᾶπρα οὗ ἰὮγϑα 
που βη8, ὙΓΙΓὮ Βα μα οὗ ἀπδαῦδὶ Δ᾽ αι α68; [86 μὶρῃοβὺ οὗ ψ Β]οἢ 
ΤΒ68 ἔγοτα ἴπ6 ραγάρῃ οὗ (ἰδ μβθιηδῃδ, δα 18 {86 βι6 οὗ {π6 βροῦ ἔτοια 
γ ΒΙΟὮ ΟἿΥ ΘΑΥΙΟῸΣ ἀβοθηαοα πο ἤθανθῃ. 16 ΟΙ᾽γα 5801}1 τηδὶ ἰδ] 8 
118 ῥίαδοθ βϑσθ, 8δη4 σΥΟΥΒ ΒΡΟΠΙΔΠΘΟΊΒΙΥ ΟἹ {Π6 ἴορ δηᾷ βἰάββ οὗ {86 
οοῦ οὗἩἨ {18 τπιουπίαϊη, ὕο Ὑ ΒΙΟἢ 10 ρῖνθ8 118 παηθ.52 ΑῬοιυῦ Β4}} ψ8ὺ 
ὉΡ 15 τηοπηΐδίῃ 18 ἃ ΓΪΗΘα Το ΠΑΒίΘΤΥ, Ὀ011}0 οἡ (16 βροῦ ψΠΟΤΘ 168 
ΠΑΥ͂Θ ΘΥΘΙΥ͂ ΤΟΆΒΟῺ ἴο ΘΟΠΟΪ] 46 μα΄ «688 ΟΠ γἰβὺ βαί, θα ἢ6 Ὀ6μ6] 4 
{π6 οἷν δηᾶ νψαρύ ΟΥ̓́ΘΡ 18 ΠΡΟ ΠΑ πρ᾽ ΤΠ] 1ΒΟΥ168, 6 πὶ ἢ ἀο]νογβα ἢ18 
Ὀτγοαϊοιίοη οοποογηῖηρ {πΠ6 ἀονηἝ}} οὗ «“οτγιβαίοα (μα χιχ. 4] -- 
44.); δῃηᾶ [86 δίτηυ οἵ Τιῦα8 Θῃηοδμροα ΡΟ [Π6 ὙΟΥῪ Βροΐ ὙΠ6ΓΘ 108 
ἀοοίσυσοη 84 θ6θη ἔογοίοϊ ἃ. ὃ 710 18 ἃ γοιῃδυκαῦϊα ἕλοι (παῖ, διηάδί 
811 {π6 νἱοϊβδι 68 ἴο ἡ ΒΙΟὴ 0818 ΘΟΟΠΕΤΥ δ88 Ὀδθη βυ)]θοίοα, ποὶ 
ΟὨΪΥ α8 {πθὸ Μουπὶ οὗ ΟἸνε8 γοίδϊποα {π6 πᾶπὶ ΟΥ̓ οὶ 1 τταϑ 
Κηόνα τη {Π6 ἀαγβ οὗ αν (2 δια. χν. 80.), θυῦ Κονῖβα ἰδ6 Β8Π16 
Βαϑα ἃ] Ἔνογροτύθθῃ δηα Ρουθ ηηϊαὶ [0] 1ασ8.6 ΤῊ ραῃοσϑταϊο ὙἹΘῪ ἔγοηὶ 
[τὸ Μουπὶ οὗ ΟἸΐναβ 18 ὑγαϊν τηαστβοοη. ὃ 116 118 Βυτσηϊξ σΟμ.- 
τη 5 ἃ Υἱοῦ οχίθηαϊηρ' ἃ8 ἔᾺΥ 88 186 1) 64 ὅδαα, δῃα {ῃ6 τῃουηίδὶηβ 
θογομα «“ογάδη, {π6 τ Π0]6 ΟἸΌΥ 1168 Ὀδίοσο 1ὖ 80 οοιῃρ] οί! Υ ἐχροβοὰ 
ἴο νίονν, {παῦ (6 ογα οὗ (86 Ῥομο οσ οδμ τοαϊὰ αδοιιὲ Ζίοηπ, ἀπά σο 
φομπα αδοιμὲ ἦθν ; ἐοἶΐ {ἡ 6 ἐοιοοῦ8 ἐλογ θοῦ απαὰ πιατὰ τοοἰΐ ἀογ διϊοατγῆδ. 
(Ρβα!]. χῖνι. 12,18.) Ὧγ. ΟἸαγκα ἀϊβοονεγθᾶ βολο Ῥαρδῃ Τοπηλ] 8 Οἡ 
(818 τηουηΐδϊη ; δηα δὖ 18 ἔοοῦ π6 ν]ἱδβι θα δὴ οἷν στοι πα δἰνγαυβ 
ποία 48 {π6 ραγάθη οὗ (οἰ μβοθδηθ. “ΤῊ18 Ὀ]Δ06," ΒΑγ8 ἢ6, “18, 
ποῖ ψιλοῦ ΓΘΆ800, ΒΠΟΥΤΙ ἃ8 [ῃ6 ΒΟ6ὴ6 οὗ ΟἿ ϑανίοι ΒΒ ΔΡΌΠΥ {Π6 
πἰσῃῦ Ὀεέογα [8 οτυοιῆχίοη (Μαῦι. χχυἹ., Ματὶ χῖν. τῆς ΧΧΙ]., 

} Τωοτὰ 1 ἰηά8α γ᾽ Ταοίΐοτϑ οὐ Ερυρὶ, Εάοπὶ, δηἃ ἴῃ6 Ηοὶγ 1,Δηᾶ, νο], ἴϊ. Ρ. 62. 
2. ΘΙΘΡΒΟΠ 8 [ποϊάοηῖδ οὗ ΤτδΥο], ἢ. 481]. 
3 Ζοβερδυβ, ἀ6 Β6]1. Φυά, 110. νἱ. ς. 6. “Ιἰ ἰ8 ποὶ αἰ βῆους ἰο οοποεῖνο,"-- δα γ8 ἴῃ Εδν. 

ἯὟν. ϑοποῖι, γῆ, ἱπ Ὠδοοπθογῦ, 1828, βυτνογοα ΦΓ 5816 πὶ ἔσοτα [818 του πίδί ἢ,---ς Οὔδογυ- 
ἐν; ἴσοπὶ (Π18 8βροῖ ἴα ναγίουβ ἀπά υ] δι] 0η8 δηὰ δ] ρ68 οὗ {6 στουπάᾶ, {πᾶὶ τ μοη Μουπὶ 
Ζίου, Αοτα, δηὰ Μουηὶ Μοσίδα, οοπβιυϊοά τ[π6 Ὀ8Κ οὐ 1Π6 οἰ, ΜΠ ἃ ἀ 60 ἀπά βίθορ 
ΨΔΠΟΥ βυττουπάϊηρ ἴ[ἢ6 ρστεδίοῦ ρῥατὶ οὗἁ ἱξ, ἴδ τηιιδὶ ἤν Ὀθθη σοῃοιάοτοά ὮΥ [π6 Ρϑορ]ὸ οὗ 
{παῖ ἀρὸ 88 ΠΟΒΔΙΙΥ ᾿ΡΤΟ Δ Ό]6, [τ 5ἰδπαβ δεαμζ μί 70γ δἰϊμαίίοη 1 Τὶ ἰ8, ἱπέοοά, δι οα 
8 ἃ. ΟἸΕΥ͂ [δαὶ ἰ8 σοτηρδοῖ ἱοροῖπογ, (ΒΕ. οχχὶϊ. 8.) 7Τῆλε Κίηρο οΥ ἰλε εατίλ, απὰ αἰΐ (δ ἴπ. 
ἠαδίίαπίς 9 ἰλε ωὐοΥϊά τυομϊά ποῖ ἤασε δεϊϊευεά, (μαΐ ἰδ αὐἀυόγϑαγν απά ἰδ ἐπεπιν ϑἠουϊα λαυα 
δπίεγεα ἱπίο (λε Οαίεδε 9 ὕετιιδαίεπι, (Ἰ,Άτα. ἱν. 12. Βιο. 6588.) ΤῊΪ8 γγχὰβ β81ἃ ὩΘΑΥΪΥ ἔν ο 
τηουβαηὰ ἔουΓ Βυπάτοια ΕΓΒ δρῸο. Απὰᾶ σψβοῃ, 650 ΥΕΆΓΒ δἴθοσ, Τίς θοδίοσο δηὰ ἴοοῖκ 
1.18 ἀενοίβα οἶτγ, 6 ὁχοϊαϊπγϑᾶ, οὐ υἱονγίηρ [06 ναβὶ δίσοη ἢ οὐἩ [6 μΐἷδεο,--- 7.6. ᾶνὸ 
ΠοΣίΑΥ δὰ αοα [ὉΓ ΟἿΓ δϑδιβίδηϊ ἴῃ (Π18 ὙΑΥ; δηὰ ἰδ Ὰ8 ὯῸ ΟΥΠΟΥ ἴπαῇ αοἀὰ ψἢο 
οὐοοϊοά 1Π6 76) οαὶ οὗὨ [Π686 [ογ  βοδιοηΒ: ἴοὸσ πμδὶ οου]ὰ [86 ΒΔηἀ8 οὗἉ ΠΊΘΠ, ΟΥ ΔΏΥ π|8- 
“δ ΐη68 ἀο, Ἰονγαγὰ8 ουοσι σουίης [8686 τΟΥΡΟΓΒΡ᾽ " Φοβαρμιβ, ἀθ Β6]]. Φυἀ. 110. νἱ. ς. 9. 
(Φονποῖθ 8 ΟἸ τι δείδη Ἐοβοδσο 68 ἴῃ ϑγτίδ, ὅο. Ρ. 256. Ἰωοπάήοῃ, 1825. 8νο.) 

4 ἘΠ|Ποὐἱ δ Ὑτανοὶδ 'ῃ Αὐδιτῖη, Ἐπδδία, δηὰ ΤΌΚΟΥ, νοὶ. ᾿,. ὑΡ. 485, 486. 
δ ΤῊο Ηδν. Ο. ὙΠ απι5 88. ἃ σταρθὶς ἀοβοσιριίίοη οὗἨ τπ6 τπῃηϑρηϊῆοθηΐ Ῥγοϑροοὶ Υ]810]ς 

ἔσουι ἴ:6 Μοπηὶ οὗἩἉ ΟἸῖν.8. Ηοὶγ ΟἿἸγ, νοὶ]. 11. ὑῃ. 438, 489. 
ο 8 
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“ὁπ χυἹἹ.), θοΙΒ ἴτσοσα [86 οἰτοιπχβίδηοα οὗἩ {Π6 π8π16 1ὲ 80}}} σοϊδίπϑ, 
8Πα 18 δι υδύϊοη ὙΠ σοραγὰ (ο {6 οἷἵγ." Ηδγο Πα ἰουπᾶ ἃ ριον 
ΟΥ̓ οΟἸτνοβ οἵ ἱπηθηβο 81ΖῈ οονογοα ἢ {τυϊΐ, αἰπιοϑί ἴῃ ἃ τηαΐηγο 
βία. Βρούνδοη ΟἸϊνοῦ ἀπά {Π6 ΟἸἿΥ 1168 1ῃΠ6 ἄθορ γδ]]ον οὗ Κοάγοῃ, 
ττοισῃ ΒΟ. ἤονγα [Π6 ὈΤΟΟΚ οὗἉἩ [πδ΄ πδηηθ Ὑ10}) 18 ποϊορὰ ἴῃ ἃ 
Βα θβοαποηΐ ρᾶρθ. 

Οπ [6 βου 8146 βίοοά {6 ΜΟΥΝΥῪ ΟΕ ΟΟΒΕΌΡΤΙΟΝ, ὙΠΟΓΟ 
ΘΟΪοπΊοη, ἴῃ ἢβ ἀσο] πη σ γϑδγβ, Ὀ.}]}ὺ ΓΘ ρ]658 ο Μοϊοοῖ, ΟΠΒοιηοβῆι, 
τη Αϑἰιίαγοί (1 Κιπρβ χὶ. 7.; 2 ἴζϊησϑ χχὶ. 13.): 1Ὁ τνᾶϑ. Βορᾶ- 
ταίθα ἴσοιῃ [Π6 ΟἸΤΥ ὈΥ {Π6 ΠΔΥΤΟῪ νδ]6Υ οὗ Ηϊπποῖῃ (Ψοβῃ. χν!]]. 16.; 
76Ὑ. σχῖχ. 2), ογο ἰῃ6 βγϑϑ 68 Ὀυγηΐ ὑποὶν ΘΠ] ἄγθη ἴῃ ὑπ6 ἤγοα ἴο 
ΜοΙοοὶ (6 6Γ. νἱ]. 81. ἀπᾶ χχχι;ς 35.): [Ποπο6 τηδἄθ ἐπ6 δια ]θῖη οὗ 
611, ΟΈΒΕΝΝΑ, οὐ [86 ρΪδοθ οὗ [6 ἀδιηποά, (Μαιί. ν. 22., χχι!), 38. ; 
Μτκ ἰχ. 43.) 

Τοναγαβ {16 πο, Δοσογά!ϊηρ' ἴο ΕΠ ΒΘ 18 δηα «ΘΥΟΠλ6, ἀπᾶ τὶ ποαὺὺ 
{πὸ νγ81}]8 οὗ [86 ΟἸΌΥ, ΔσΤΘΘΔΌΪΥ ἴο {Π6 ἰανν οὗὁἨ Μοβεβ3 (μον. 1ν.),, ἸΔῪ 
(ΟΠΘΟΤΗΑ, {δμαῦ 18, {Π6 ρἷδοα οὗ ἃ 81.}} (Μαΐίι, χχνυι]. 33.}, 80 οα]Ἱ]οᾶ 
ὈΥ 8οπιθ ἔγομι 108 ἔλποϊθα γοβοιι ἴδηοα ἴο ἃ 81.}}}, θὰ  Ἰπογα ΡγΟΌΔΟΪΥ͂ 
Ὀδοδιιβθ ΥΩ 1818 ογα οχθουΐθα {πο γο.82 ΤῊ]Β Ρ]α 66, ΠΟῪ ΘΟΙΩΤΠΟΗΪΥ͂ 
τοτλθα (ΑΙ νΆγΥ (ὙΠ 1οἢ στοδὴβ Ὀοποδί [Π6 τυ αεῖσῃῦ οὗὨ πηομπαβίϊο ρΡ1168), 
γγ88 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΟΡροη στουπα, οὐ] ναϊοα ἔῸΓ ραγάθηβ (]οἢη χῖχ. 4].), 
αὖ {π6 πι6 θη Ηθ, τοῖο ς 7 γθα τοϊέλιομέ ἐδο φαίε (Η6Ὁ. χε. 12.) 
{ποτα ροιιγεά οἱξ ᾿ὲβ δοιὶ μηέο ἀφαίῇ. 
ΤῊ βουΐμοστι αυάγίου, ΟΥΙσΊΠΆ]ΪΥ “{Π6 οἷἵγ οὗἩ Τανϊα,» θυ] οα 

Μοιιπὲ Ζιίῖοη δ, «οβαρῆυβ 08118 {π6 πρό) οἰΐψ; ἀμ [86 ἢουβα οὗ Μ11ο 
γγ88 ὙΠαῦ 6 6818 [16 μ,}ο} πιατλοί. 5 

ι Ὧγ. ΟἸἹασκοΒ ΤΎΑνοβ, νοΐ, ἐν. ῬΡ. 855. 865, 3866. ὅγνο. οἀϊῖϊ. ΕῸΥ ἃ υγ Π6Γ δοσοπηΐ οὗ 
Οοι βοσηδῆθ, 566 [Π80 ΓΕ 1616 πη [86 ΒΘ] Οσταρίςοδὶ, Ηϊβιογὶςαὶ, δὰ Ἑοοσταρ ῖςαὶ ἸηάοχΧ δὲ 
{π6 οηᾷ οἵ {Ππ|8 γο] Π16. 

5. Το :Π|9 δ8ι. Ῥϑὺ] ἀο] σα οΥ ΔἸ] 68 ἴῃ ιἷ8 ΕἸΡ᾿ 8116 ἰο {πὸ ἩΌτον8 (ΧΙ. 12, 18.), Το γΘ 
ἢὸ 58 ..8 (δαὶ Ο γὶβῖ, 88 ἃ βδογι ἔσο ἴὉΓ βίη, διε βεγεά τοϊίλομὲ ἰδὲ σαίε; δῃηὰ ἤθη μὰ Ἔχπογίβ 
180 Ἠοῦγονγ ΟἸγ βιϊ 8 ἕο φὸ ζογίδ μπίο ἐϊπι ιοϊἐδομὲ ἰλς σαπιρ, [δὶ 18, ουν οὗἁὨ Φογιιβα]οηη, (ἢι18 
οἰ θείης τοραγάθα ΟΥ̓ (6 7678 88 1Π6 σδπρ οὗ βγβοὶ, (Βρ. Ὑ δίβοῃ β Τυδοῖβ, νοἱ, 111. 
Ρ. 156.) 

5. Θοθα]χὶὶ Ατομροϊορία ΒΒ ] δα, Ρ. 23. ἘοΪαηϊ Ῥδ]ωβίῖπα, ἴοπι. ἰϊ, Ῥ. 860. 
4 Ζονοιι (γι βίη Ποβοασο 68 ἴῃ ϑγτία, ὅς, Ρ. 255. ΟΟΠΒΙ ἀοΥΆ Ὁ]. αἰ ἤογοπος οὗ ορἱηΐος 

ῬΓΟΥΔἾΪ8 διηοηρ [Π6 πιοβὶ ἰοαγποὰ τηοάοτη ἴΓΆΥΘΙ]ῈΓΒ ἴῃ ῬΔΙΘΒυπ6 σοποογηΐηρ [ἢ ῬτΟΡΔΌ]Θ 
βἰ(6 οἵ ΟοἸροίῆα, ὙΠῸ τοδάογ, ὙΠῸ ΤΏΔΥ Ὁ6 ἀσβίγοιιϑ οὗ ἱπυθϑδι ριηρ' {18 τορὶς, 18 τοβυστοά 
ἴο Μη. ΕᾺΠ]ΟΓΒ Ἰοαγποὰ ἀϊβαι δου “ Οἱ της Τταο [16 οὗ (ΔΙ ΑΓ," ἴῃ τ βοσοηᾶ νοΪΠ|Ὸ 
οὗ τ Μαβουπι οἵ ΟἸαϑϑῖσαὶ Απιϊφαϊο8. (Ιοπάοῃ, 1858.) Μίγ. ΕᾺΠΙΟΥ σΟπιοΒ ἴο [Π|6 Θοἢ- 
ο]υβξίοη τὲ (οἱροῖπα τῦ88 δἰταλοὰ ἴῃ τῃ6 νϑ] ον οὗ Ηϊπποιη. 

δ Ὑ͵Ώδη Ὦγ. Εἰοδαγάβοη νὶβτοα 1118 βαογοὰ βροῦ ἴῃ 1818, Β6 ἰοππὶ οὔο ρατί οἵ Μοιιηῖὶ 
Ζίοη βαρρογιΐης ἃ ογοὸρ οὐἁὨ ὈΔΙΟΥ͂, ΔΠΟΌΠΟΓ νγα8 αη ἀογροίηρ [86 Ἰάθοῦν οὗ [πο Ρῥ᾽οῦρῆη; δηὰ 
186 8011 εἰτηθ ἀρ οοπϑίβιοα οὗ δίοῃε δηὰ ᾿ΐπιὸ πιϊχϑα τῇ ϑαγίῃ,, βι1ι0 ἢ) ἃ8 18. Ὡ508}}Υ πιοὶ 
Ὑἱ ἢ ἴῃ [Π6 Του ἀδιίοπβ οἵ γαϊηδαὰ οἰτ68. “10 8 ΠΟΛΤΙῪ ἃ τ 116 ἰπ Οἰσο δ γοηςα, 15 ἷρἢαδὲ 
ο ἴπ6 νγοϑί βί46, δῃᾷἃ τοννασ 8 [Π6 Θαϑὶ [4118 ἄοννη ἴῃ Ὀγοδὰ ἴθῦτασοθ Οἡ ἴ86 ὈΡΡῸΓ ματῦΐ οὗ 
180 τηοιιηϊαΐπ, δη ἃ ΠΑΓΓΟῪ ΟἾΟΒ ΟἹ {πὸ βἰἀ6, 4.5 10 Βίοροϑ ἀοῖνῃ ἰονναγὰβ τ1ῃ6 Ῥγοὸκ οάτοηῃ. 
ἘδΟΝ ἴαοτταςοα 18 ἀϊν!ἀοα ἤοτῃ 16 οπς δῦογο ἱΐ ὈΥ͂ ἃ ἸΟῪ ν4]} οὗ ἀγγ βίοπο, θυ] οὗ 186 τι ϊη8 
ΟΥ̓́ΤΠἾ8 σοἸοταϊοα βροῖ. ὙΠα ἴοττῆςοβ πραγ ἴμ6 Ὀοϊΐοτῃ οὗ [Π6 ἢ1}} ΑΓῸ 511}} ϑοἃ 88 σαγάθῃβ, 
δηὰ αύὸ νγαϊογοά ἔγοιῃ ἴ86 ροοὶ οὗ δ΄] οδπι. ΤὙΠΟΥ͂ Ὀοίοηρ ΟΠΙΕΗ͂Υ ἴο [πὸ 8π|8}} νἢΠ]αρο οὗ 
811ο8, ᾿πιπηο το ῖΥ ορροβὶῖϊθ. 7 Ἰιᾶνθ ἤδσο δ ΠΥ ΤΟΙ ΔΓΚΔΌΪῈ ἰηβίϑηοο οὗὨ [6 βρεϑοϊδὶ 
ΤᾺ] Ἰπιοηϊ ΟΥ̓ ΡτορἤοΟΥ :--- 7 ογ γα δαϊϊ Ζίοπ ὅ0γ ψοὰγ δαλθ8 δδ ρμίἱοιισμεαά α8 α Πεϊά, απά 
«]εγιιβαΐοπι διαὶ! ὑφοοπιε ἧδαρα. ( Μιὶιολὴ [1]. 12.) 10γτ. Ἰλοπαγάβοη 8 Ἴ Τανο]8 δἱοπρ ἴΠ6 Μὸ- 
ἀϊτοτγαποδη, δα. νοΐ. 1Ϊ. Ρ. 348... “ἼὝΒο διἄοβ οὗ 1ῃ6 ΗΙ] οἵ Ζίοηῃ ἢδνυθ ἃ ρ᾽ απ δϑρθοῖ, 
88 ΠΟΥ ΡῬΟΒ5088 8 ΓΟἿ ΟἸΐνο-ἴγθ68 δηὰ σαὰθ ραγάθηβ; δῃὰ ἃ ΟΓῸΡ οὗἨ ΟΟΥΠ Ὑὰ8 σ,ΟΥ ἢ ρ᾽ 
1δοτο." Οδγηρ [1 ἰἴογδ, Ρ. 205. 

4 Ὧγ, ΗδϊοΒ Απαὶγϑὶβ οὐ ΟΠ σοῃ ] ΟΡ, γο]. ἰ. Ρ᾽. 425---429. Φοθορθμδ ἀθ Β6]]. δυὰ, 
}10. ν. ς. 4. 
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Π]Ι. ὙΥε ανθ πὸ ραυι οι ]αγβ γοοοσ θα οοποογπίηρ [86 παίωγα Οὗ [Π6 
ἐογ ΠοαΟη8 οὗ «Γ6Υγιιβαίθιη, ῬγΘΥΙΟΌΒΙΥ ἴο ὑπΠ6 {ἰπ|6 οὗὨἨ {ΠῈ ρῥίουβ 8πᾶ 
ΡδίΤΙοἵς ρονοσποῦ ΝΟ Δ} ; ἱπουρἢ δυο} {μ6γ ἀπάου θαυ πχαϑί 
αν θ6θῃ, ἴσου [π6 ᾿πωρογίδησο δπα βαθμοῦ γ οὗἨ {8 ΟἿ, 848 186 τηϑ- 
[ΓΟΡΟΪ]18 οὗ ἴΠ6 σοι πίγΥ, δηά {πα βοαῦ οὔ {Π6 «6νν15} ουϑῃρΡ. ΑἸΟΓ 
{π6 γτούαγῃ οὗἩ {μ6 δενν8 ἔστοτα [116 ΒΟΥ ]ΟΠ 8 οαρυϊνιγ, {ΠΥ του} 
) γ βα θα, ἡ 10} μα Ὀδδη ἀσδίγογοα ΡΥ ἴΠ6 ΟΠ] ἀδοδηβ; ἀπά ἴῃ [86 
δοοοαηΐ Οὗ {86 ΤοὈυ]άϊηρσ οὗ [16 νγ811, ἀθᾶοσ {π6 ἀϊγεοοη οὗ Νε6- 
ΤΩΪΔἢ, ἴθῃ ραΐθϑ ἀγὸ ἰδ ποῦ Θηυχηογαίθα, νἱΖ. ἔμγθθ οἡ {86 βου, 
ΤΟΥ οὐ (Π6 οφαϑί, ἀηα ἔπγθα ΟἹ {Π|6 υϑδίθσῃ 8166 οὗ {π6 νγ8]]. 

Τη6 (μτοθ ραΐθϑ οὐ {π6 ϑβομές 8116 σγεσο, 1. δὴθορ Οαίο (Νεὰ. 
ἦι. 1.), ὙΒΙΟΝ τγᾶ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ 80 041164 ἔγουα (86 νἹοϊτηβ, ᾿Ἰπθπ θα ἔῸΣ 
5Δουῆοο, Ὀοϊηρ Θομαἀυοίοα {ΠγουρᾺ 1Ὁ ἴο [16 βοοοπμα ἰθηλρ]θ. ΝΡ 
(818 σαΐθ βίοοά {π6 ἰονγοῦϑ οὗ δίθαι,), δπὰ Ἡδηδηθοὶ. 7Τ])6 ροὸὶ οὗ 
Βοιμοβάδ νγὰϑ αὖ πὸ ρτοδί αἰβίδηοα ἔγοτῃ {818 σαίβ, ψῃ ἢ τὐα8 αἷδοὸ 
ο41164 {πΠ6 Οαΐίο 9.0ῃ,} βοη)απιὶπ. ---- 2. Τὸ δ δὴ Οαίο (ΝΕ. 1. 8. 
ΧΙ], 39.), νοὶ ͵ὰ8 δ1]80 οδ] θα (16 δ γδὲ Ο.αίο. ---- 8. ΤΏΘ Οἱά Ο΄αίε, 
8130 641104 {16 Οὔγποῦ Οααἶο. (ΝΕ. 11. 6., ΧΙ]. 39.; 2 Κιηρβ σιν. 18. ; 
Ψεγ. χχχὶ. 38.) 

ΤΠ6 σαΐίοβ οὐ {16 δαδέεγη 8:46 7676, 1. ΤΠ6 αΐογ Οαίο (ΝΕΆ. 
1}. 26.}, πρᾶν ]οἢ [Π6 ψαΐοσβ οὗ Εἰἴαπι ραββϑᾶ, δένψοῦ βανίησ θθθὴ 
πιο α 1η {Π6 6Π10}6 ΒΟΥν]Ο6, ἴῃ {Π6}Ὁ ΨΦΑΥ ἴο {π6 Ὀτοοῖ Κϑάτοῃ, ᾿ηΐο 
ΜΘ Β (86 ἀἰδοϊαγροα ὑποηηβο  γ68.--- 2. Το Πογβο Οαἕο (ΝΕ ἢ. 11}. 28.; 
[6Γ. χχχὶ. 40.), Βιομ 18 Βαρροβθὰ (0 αν Ὀθθὴ 80 οδ]]Ἱθᾶ, Ὀθοδυβθ 
Πόσβοθ ψοαῦ {Πγοῦσ 1 1 ΟΥΟΥ ἴο 6 νγαΐοσρα. --- 8, ΤΠ γίβοη Ο'αἕδ 
ἐπι 89.), ῬγΟΌΔΌΙΥ 80 οΔ116α ἔγοτα 108 γἹ ΟΠ ΓΥ ἴο {86 ῬΥΊΒΟΗ. --- 4. ΤῊ 
αἰ Μώόώρβλλαά. (Νεβι. 11. με 
ΤΒ6 σαύίοβ οῃ {Π|6 τοσϑέογπ 5116 γα γο, 1. Τὴ6 αϊίομ Οαίο (ΝΕἢ. 111. 

13.), Α18ο ἰοιτηϑά (6 Οα'αίο 9. Ερλταῖπι, ΔΌονα τ] ἢ βἰοοα {μ6 7ΟΊ0ΩΥ 
9Γ Εασπαοος (ΝΟ. 11. 1]., ΧΙ. 88.) ; δπα ΠρΔΓ 1ὖ ψγχ88 (μ6 ὥζγαφοη Κεϊϊ 
(ΝΒ. 1... 13.), γι ἢ ταν μανο ἀογινϑα 108 π8πη6 ἔγομι {μ6 γοργοβοηῦ- 
δἴϊοη οὗ ἃ ἀγαροῃ, οιὖ οἵ υυβοβϑ8 τουτί {Π6 βίγθαπι ἤοισοα μα ἰδβαθα 
ἔγοπλ (86 νγ68]].--- 2, Το ὥόωπο Οσαίο (ΝεΕα, 111, 13.}, ψ ὨΙΘᾺ 15 Βα ρροβοα 
ἴο αν τοοοὶνϑα 118 πᾶπλ6 ἔγοτα [16 11} οὗ {6 Ὀοαβίβ {πᾶΐ τ 6 το βδου]- 
βορά Ὀεῖπρ σαγτθα ἔγουι {86 ὕθαρ]6 ᾿πτουρἢ {Π18 σαῖΐο. --- ΤῊ Ο'αἷδ 
07 ἐΐε Εομπέαίπ (ΝαΕοῖὶ, μ1. 16.) δα 118 παπγα οἰθὺ ἔτομα 118 ὈΓΟΧΙΤΩΙΥ 
ἴο {π6 ἐουπίαϊηῃ οὗ ΟἼΒοΙ, οὐ ἴο {Π6 βροῦ ψΒογο [Π6 ἰουπίαϊη οὗὨ ΘΙ]Οδτα 
ἰοοῖς 118 τῖϑο.] 

ΙΥ. Ῥγονιουθὶν ἴο {π6 ἔαία] ψαῦ οὗ {π6 678 νὴ [86 Βοιϊηδηβ, 6 
Ἰοασῃ ἔγομι “οβαρμυ53, [πὺ [86 οἷἵγ οὗἁ Ψ 6, Βα θὰ τα ουθοϊθα οὴ ἴνγο 
8118, ορροβιῖθ ἴο οὔθ δηοίβογ, χὰ ἃ να] ]οΥ θοῦ ἰμοῖῃ, Τ᾽ ὨΙοἢ ἢ6 
ΒΆ ΒΟ ΌΘΗΡΥ 64118 {86 4|16γ οὗ [6 ΟἸδθβοιμσοηροσβ. Τμο Ἰοξιμοβε οὗ 
1656 1118 οοπίδιποα {π6 ὥρεν Οἷέν (ἡ ἄνω πόλι9); ἀηὰ (Π6 ΟΥΒΕΓ 
641164 Αογα, σοπίαϊηοα {116 7 οισοῦ ΟἸΐψ (ἡ κατω πόλι9), Μ᾽ ΠΙΟὮ ΒΘ ΘΠῚΒ ἴο 
αν θδθθη {86 πηοϑί ΘΟηβι ἀδσα 6 ρατῦ οὗ {6 γγ80]6 οἷἵγ. Ονοσ δραϊηβῦ 

᾿ Οὐ δβοσυδέϊοῃμοβ Ῥῃ])οϊοσίοθ δὲ θορταρ ῖςθ. Αὐηβιο βάδην, 1747. ϑνο. ΡΡ. 2] -- -29. 
ΤΠ6 Ῥγοῦδθ!ε δἰἴθβ οὗ {86 σδίββ οὗ Φογαβαῖοπλ ασὸ βίδιθα, τυ οοττοδογδῖῖνο ρσγοοίβ, ΌΥ ΜΥ. 
ἘΆ]]οΥ, ἴῃ ἢἰ8 ἀϊδααϊεἰ οι οἢ (86 ταθ δἰ19 οὗἉ ΟΔΙΎΑΣΥ, ἰῃ [16 Μαδβουπι οὗ ΟἸδβϑίοαὶ Απτὶ- 
4υ11168, νο]. ἰϊ. ΡΡ. 411 --- 228. 

2 δὲ Β9]]. Φιυὰ. 110. νἱ. ο. 6. 
σ 4 



24 Ηϊείοτίσαὶ Οοσταρὴν ὁ ἐδ Ἡοῖν 7, απά. 

{818 γγχἃ8 ἃ [μϊγὰ 811], ἰοσσοσ {πδπ Ασγα, δπα ἔστη Υ αἀἰνι 464 ἔτοπὶ {πῸ 
ΟΥοΡ ὈΥ 4 Ὀγτοδα νψδ]]οῦ; ψ ΠΟ τγα8 Π]]6α τρ τὰ οασῖῃ ἀυγίησ {Π6 
Τοῖρη οὗ {Π6 Αβιροῃθθϑῃβ ΟΥ̓ ΜΔΟΟΆΡΘοΔἢ ὈΓΙΠσ6Β, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο 7οἷη {Π6 
ΟἿ ἴο {6 ἰθρ]6. ἀΔβ ρορυϊδίϊοῃ ᾿ἱπογβθαβθα, ἀπά {Π6 οἷν ογερὲ 
Ῥογοπά 108 0] ᾿᾿τϊῖ8, ΑρτΊρρα 7οἰποᾶ ἴο 1Ὁ 4 ἔουγί ἢ 81}} (τ ΒΙΟἢ τ ᾶ8 
βιζια θα ἰο {π6 ποτίῃῃ οὗ {86 θὰ ρ]6), ο8]16α Βαζοίμα, δηα (μὰ 8}}}] 
ἔασίμοῦ οηἰαγροα «6 Υπβδ] τὰ. 

Αὖὐ {118 πιο {86 ΟΥΕΥ̓ γα βυστουπαοθα ὮΥ̓͂ [ΠΓΘ 6 νγ8}18 οἡ βιοἢ ραγίθ 
ἃ8 ὝΘΓΘ ποῦ ΘΠΘΟΙΙΡΑΒΒΟα τ ἢ ἸΠλΡΑΒ88 0] 6 γ8]]6 γ8, μοτα {Π6Υ6 νγ88 
ΟὨΪΥ οη6 ΜΨ81}}. Τα βγδὺ γ78}} θαρδῃ οἱ {16 πογίῃ 8146 δἱ 116 (οῦγοῦ 
οΔΠ6ἀ ΗΙΡρΡΙσαΒ8, ἤθησα 10 ὀχ ἴο [Π6 ρασα ο8116α {π6 Χ ένα, πὰ 
ἴο {Π6 οουηο}]-ουΒ6, δηὰ 1ὑ ἰοττηϊπδίοα αὖ {16 τοδίογῃ οἱοἰδίοσ οὐ {16 
[6 Π1016. Βαΐῦ, Ργοοθϑαϊηρ' νγοϑῦναγα, ἱπ ἃ ΘΟΠΙΓΑΤΥ αἰγοοίίοη, [ῃ6 ϊ5ἴο- 
ΤΙΔῈ Β4Υ8, {παῦ τὖ θαρδῃ δα {86 βαηθ ρ]866, ἀπα οχίθπαθα {πγουρἢ 8 
Ρίδοα οδ]]Ἱϑὰ Βϑίμβο, ἴο {π6 σαΐθ οὗ (ῃς6 Εββθηθβ, ἔθη {δκὶπρ' ἃ [ΓΠ 
ἰονγαγαβ {Π6 βουΐῃ, 10 τοδομιθα ἴο 186 ρίδος 68116 ΟΡ ]Α8, ΠΘΓΟ 1Ὁ νγα8 
Ἰοϊηρα ἴο {π6 οαβίθσῃ οἱοιδίου οὐ {π6 ἴθρ]θ. Τα δεοοπά ν18}1 οοτὰ- 
Τ]ΘΠΟΘα αὖ {πΠ6 ραΐα Οοηηδίῃ, ἀπ οποομπιραββθα ΟὨΪΥ [Π6 ΠογΠΟΤΗ 
Πα ΓΟΥ οὗ [86 ΟἸΤΥ͂, 848 [ᾺΥ 88 1π6 ἴονσον Απίομπϊα. ΤῊ {λίγα γγ8}} θαρδῃ 
αὖ {Π6 Του ΗἸΡΡΙουΒ, θμοα 1 ΓοΔΟΠΘα 88 [Σ 88 ἴπ6 που ἀὐδγίογῦ 
οὔ (16 οἱΐγ, ραβϑ8ααὰ Ὀγ ἴπ6 ἴονγοῦ Ῥβθραιηβ, 11}1 10 σαπηα ἰο {Π6 τηοπὺ- 
᾿ποηὖ οὗ Ηο]θηδ, ααθρη οὗ Δαΐαθθηθ. ΤΆθησΘ 1{ ραβ864 ὈΥῪ {Π6 Β6ρι}- 
Οἶγοθ οὗ {π6 Κιηρβ; δηὰ ἰδκιηρ ἃ αἰγθοίίοι τουπαὰ {6 βοι}1- γαϑῦ 
ΘΟΥ̓ΠΟΙ͂, ραβ56α {86 Ε]]ΟΣ Β τηοπαπχοηῦ, δηά Ἰοϊηοα {86 ο]α νγ8}} αὖ {86 
γΆ]16γ οὗ δάσοηῃ. 7118 {πιγὰ νν8}} γγϑϑ οοπηπηθησοα ὈΥ Αρτρρα, ἰο 
ἀοξοπ ἢ 6 ΠΟΨ]Υ ογθοίβα ραγὺ οἵ [Π6 οἷόν ο]16αἃ Βοζοίμα; Ὀαΐ πο αἸὰ 
μοῦ Βηβὴ 10, ἔγομλ ἀρργομοηβίοηι οὗ ᾿πουστίηρ ἴΠ6 ἀἸΒρΙ αβαγο οὗ [ῃ6 
ΘΙ ΡΟσΟΥ ΟἸδυά!αβ. ἐτ ̓ πΘΠ]0Ὼ )1δ8 ἴο μανα ογοοίθα 1 τὴ βίο 68, 
ὈΥΘΏΤΥ ΟΟὈΙ 8 ἴῃ ἸΘηρίῃ ὈΥ ἴθ οὐ 118 ἴθ Ὀγοδαάιῃ ; 8ὸ {παῦ ΠῸ Ἰτοὴ 
(0018 οΥΓ δῃρίπθβ σου]Ἱά τλδῖκθ ΔΩΥ͂ ᾿ἱπ ΡΓ Ββῖοη οἡ {Βο. Ὑ μαῦ Αρτῖρρα 
οὐ] ποῦ ΔοσοΙ 18}, {16 «6 νν8 Βα Βα αΘΠΕΪῪ αἰοθιηρίθα : δπα, ἤθη 
} οΥβα] 61 τγᾶϑ Ὀοδιθροα ὈΥ 1Π6 ΒλοΙΏΔΗΒ, [18 γ)78}} νγδϑ ὕὑνθηῦυ οὐ 118 
μρ, αῦόονα ψ]Ο ἢ ποτα Ὀαυ]ομγοηΐθ οὗ ὑπο ΟὨ1ἴ8, δπα ἰυγτοῖθ οὗ 
ἴπγθθ οὐδ 8, τηλκίηρ ἴῃ 411 δὴ αἰ υᾶθ οὗ ὑποηῖγ-ῆνα οὐ 8. 
Νυϊμοσοιβ ὑοῦ οΥ8 οοηδίγιοίοα οὗἨὨ 8011 ΤΛΔΒΟΏΤΥ 6Γ6 ογθοίθα αὐ οοῦ- 
Δ] αἰβίδησοθ: 1ἢ {86 ἰμϊγτα τγ8}}, {Π6ΓῸ ΤΟΥ͂Θ πὶποίυ ; ἴῃ {186 τη] 4]}6 
γγ7 41}, ἰβ6 γα ΤΟσΘ ΤΌΤ ; δῃὰ ἴῃ (86 ο]α ν8]], βἰχίυ. Τὴθ ἰονγοῦθ οὗ 
Ηἱρρίουβ, Ῥ]ιβββϑὶαβ, δῃᾷ Μαγίδιημθ, ογθοίθα Ὁ. ΗἩδγοά {86 ατοαδΐ, 
8πηα ἀραϊοεκίοα ἴο {Π6 Τ) ΘΙ ΟΥΊ68 οὗὨ ἢ18 {γ16 η4, 18 Ὀγχοίμου, απα ἢἷ8 τ Ἱἴρ, 
ΟΣ ὈΓΘ-οαϊηθηΐ Ὁ {πο μοῖρ, {Π 6] τηδβϑῖνα δυο ϊλθοῦαγο, (Β6ῚΓ 
Βαδαΐγ, δῃηά (6 σομνθηΐθηοοβ τ} ΜΆΙΟΝ {ΠΟΥ͂ ΟΓ6 ἔυσηϊβῃθα, Οἱ 
116 ὕνο ἰαβϑυ- τα οπμοα ΤΟΎ ΟΥΒ ΠΟ ΓΘΠΊΔ1Πη8 αχιδύ: Ὀαῦ ΤΠΘΙΘ 18 ΘΥΘΥΥ͂ 
ΤΟΆΒΟΩ [0 δῖον ἰμαὺ τ μαὺ 18 ΠΟῪ 0411. {Π6 οδβί]6 οὔ 1ανιὰ (8 
βίγοηρ- 014 οα Μουηί Ζίοῃ, ἃ [1{{|6 ἴο {π6 βου οὗ {μ6 “ες (ἀαΐθ 
ΜΠ] Οἢ Ονοσμβδηρδ {μ6 να]6 οὗ ΟἼΠοΠ) 18 ποπθ οἴδμον ἰμδη (16 ΤΌΜΟΣ 
οὗ Η!ρρίοιι, ὑπϑν 88 Βραγϑὰ ὈΥ Τιίυβ, Ὑ μθα {86 ἰδ6η1ρ016 δπὰ οἰ 
ὍΘΙ ἠρδίγογοα, Τῆο βίομοθ οὗ (15 ἔοσ βοδύϊοη ΓΘ ὙΘΥῪ ἰαγρο. 
Αοοογάϊησ ἴο «“οβορῆυβ [Π6 οἰγουχαίουθηοθ οὗ «Γ6γ Βα] θη), ῬΓΘΥΙΟΙΒΙῪ 

1 ΠοΡπδοιΒ ΒΙὈ] 1 4] Ἐ βοασο 65, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 453-457. Ναγγζαῖίϊνο οἱ ϑ'εοι ἰδ Μ|δϑίοι 
οὗἩ ΙΠΠ]ΌΪΓΥ ἴο 186 Δονν, Ρ. 190. 



“εσοσιηὲ 01 ϑογιδαϊοηη. 2ὅ 

ἰο 115 δἷορα δηα ἀοϑίγιιοίίοη Ὀγ ἴπΠ6 ἘΟΠΊΔΏ8, νγ88 {π|τ γ-[ἤγοο ἔα] οηρ8, 
ΟΥ̓ ΠΟΑΙΪΥ͂ ἔθου τ}1168 ἀπ ἃ Βαϊ: δηὰ {Π6 νγὰ]}] οὗ οἰγοι ιν) ] οπ, οΘοη- 
βίγιοίθα ὈΥ οτὰορ οὗ Τιΐαθ, πα βίδῦθβϑ ἴο αν ὕθθῃ {πισίγ -ἱῃθ [ὉὙ- 
Ἰοῆρσδ, ΟΥ̓ Ά ἴοι πα}]68 οἰρῃΐ Ὠυπάγοα δηὰ βονθηίγ-ῆνθ ρδοθθὶ Αἱ 
Ρτγαβοηΐ, ἃ ἰδίθ ἔγανθ]]οῦ βίδίθβ ὑπαῦ (Π6 ΟἸΓΟΌΠ ἜΓΘΠοα οὗ «}6Υ58]6 1 
οδηποῦ Ἔχοθοά ἐΐγοο τ}]68.5 Μοάθγῃ «6 Βα] θη 18 βυσττουηάρα ἈὈΥ ἃ 
Ὑγ8}}, ναυυτηρ ἴῃ ΠοΙρῦ ἔγοσὰ ὑγθηὐΥ ὕο ΒιΧίΥ ἴδοῦ δοοοσάϊηρ 0 {86 
Ὁπαυ]α οη8 οὗ {Π6 στουμα. ΤΒΘΓΟ ΔΓΘ βανθῃ ραίθϑ, (ἢγοα οὐ σψῃοῇ 
ΔΓ σΘΠΟΓΆΙΥ βμυῦ. ὙΠῸ ΟῸΓ ΟΡΘα ρϑύθβ ἅγ6, {86 Παηηαβουβ αΐθ 
ου ἴδ πουίῃ; δῖ. ϑίθβρμθηβ ραΐθ οὐ ({6 δαβδῦ; Ζίοῃ ρσαΐβ οῃ {116 
ΒΟΌΤΕ ; δηᾶ {86 76 σαΐθ οῃ [16 ντϑβί. 

Υ. δυγίηρ {86 πιο οὗ 6818 ΟἸτιδῦ, “ 6γιβαίθτα νγα8 δοσπ θα ἢ 
ΠΌΙΘΥΟΙΒ οἀϊῆοσοβ, Ὀοίῃ βαδογοα δηα οἴγ1}, βοῖηθ οὗ νυ ] ἢ ΑΓ6 τη τοηθα 
ΟΥ ΔΙ] υδοα ἴο ἴῃ (6 Νεον Τοβίδιηθηί, Βυΐ 18 οΠ]οῇ ΡΊΟΥΥ νγὰ8 {Π6 
[6 Π1}]6, ἀοβουι θα ἴῃ ἃ βυ δβθαπθηῦ ρᾶγὺ οὗὨ [818 νυ] απι6 ; τυ ΒΙοἢ τηδρ- 
ηἰβοοπῦ δβἰγυασίυγο οοσαριοα 86 που πὰ ἰοῦ ΟΡ οὗ ὥὅϊοῃ, 88 
ψγ6 Ιδαγῃ ποσὰ (6 Ῥβαϊπμϊϑὺ (Χ]ν 1}. 2.): δοαιμέβεῖ ΚῸΤ εἰξμαίίοπ, ἐλθ 
ἦοψ (οὐ αοἰφἠιξ) 9.Γ {λ6 τολοῖο θαγίλ ἰδ Μοιιπέ δῖοπ. Οἧ ἤδῦ πογίδ, ἐδ 
ἐς ἐδ εἰν ὁ ἐδ στοαί ἀΐπς. Ναχῦ ἴο {Π6 ΒΘ 016 1ῃ ροϊπῦ οὗἉ Βρίϑμἄουτ, 
ΥΑ5 {Π6 ὙΟΙΥ͂ ΒΌΡΟΓΡ ραΐίδοο οὗ Ηδγοά, ἡ Β1Οἢ. 18 Ἰγρ οὶ ἀθβου θα ὈῪ 
}οβορηῃυβῆ: Ὁ αἰνθγνασαβ Ὀθοαη6 {Π6 τϑϑιάθποθ οὗ {86 Βοιηδῃ ῥτο- 
ουγαΐοτβ, ΜΠῸ [ῸΓ {Π18 ῬΡΌΓΡΟΒΘ ρΌΠΟΓΆΙ]Υ οἰαιπηθα [16 σουαὶ Ρα]δοθβ 
ἴῃ. {πο86 ῬΧΓΟΥΏΟ6Β ἩὨ1Οἢ ΟΓ6 διιθ]θοῦ ἰο Κίηρβ Τηθβα αἀὐγο]]} 1 8 
οὗ [16 Βοιιδὴ ῥγοσυσαύοσβ ἴῃ {Π6 ῬΧΟΥΠΟΘΒ ΓΘ 4116 2 αίοτίαδ: 
ἩοτοαΒ ραΐδοα {μογοίοσο νγβ Ῥι]αϊο᾽ Β ρτωϊογιυτη (Δία, χχνὶ. 27. ; 
“0δη χυ . 28.}; ἀμ ἴῃ βοῖηθ ρατγὺ οὗὨ {818 61ῆοθ νγα8 {Π6 ΔΥΠΙΟΌΓΥ 
ΟΥ ὈΑτΥδοκβ οὗ (Π6 ΒοπΊδῃ 80] Ἰογ8 {μα΄ ρΑΓΓΙΒΟΠΘα «6 ΓΒΑ] δ, 
ΜΠ ΠΟΥ “6568 νγα8 οοπάυοίοα ἀπα τποοκοὰ Ὀγ ἰβοα. (ίαι(ί. χχυι, 
27.:; Μαγῖὶκ χν. 106.) [πη 16 ἰτγοπῦ οὗ {Π18 ραίδοθ νγὰϑ μ6 {τθυηὶ, 
τ ῃογα Ρηδία βαύ ἴῃ ἃ 7.101] σΑΡΘΟΙ ΤΥ 0 Ποαν ἃπα ἀδίθγιαϊηθ υοῖρ ἢ ν 
σϑι868: δαῖησ ἃ χαϊβοα ρανοπιθηΐ οὗ τροβδὶο σοσκ (λεθόστρωτον), [86 
Ενδηρο δῦ ̓ ῃ οστηΒ 8 {πᾶῦ ἴῃ {80 ΗΘΌΓΕΥ ᾿ἰδηρτιαρθ Ὁ γγ788 οἡ {818 
δοοοιηΐ ἰοτιηοα Οαδδαίλα (Φοῃπ χῖχ. 13.), 1. 6. 8Δῃ οἰδναίθα Ρ]δοθ. 
Ιὰ {818 ῦυη4] {π6 Ῥτοσαγαΐου ΕἼΟσιιΒ βαῦ, Α. Ὁ. 66; δῃά, ἴῃ οσάδσ ἰο 
ΡΌΠΙΒἢ {16 6 γ)71ἃν ἔογ {ποὶγ βοαϊουθ θα μαυϊουγ, ἰβϑυαϑαὰ ΟΥΘΓΒ [ῸΓ 18 
ΒΟ] ἀ16γ8 0 ΡΙυμ ον {86 ἌΡΡΟΥ πραγ κού-ρ᾽δοο ἴῃ ἐγ βαίθση, δηα ἴο ρμαΐ 
ἴο ἀφαίῃ βιοῖ 96 )78 858 {Π6Υ τηοῦ νι ; τ ΠΊΟΪΒ ΘΟΙΩΤΏΔΠα8. ἭΟΓῈ 6ΧΘ- 
ουἱοά ψΠ βαναρα ὈΑΥΌΑΥΙΥ .ἷ 

Οἱ ἃ βίθορ τοοῖς δά)οϊηϊηρ 186 ποιῦμιϑδὺ ΟΟΥ̓ΠΘΓ ΟὗὨ {π6 ἰθιηρ]θ 
δίοοα (16 Ζυιοοῦ ο7Γ “πέοπία, οἡ ἴπ6 δβιῖ6 οὗ ἃ οἰΐδα 6] ἐμαὶ δὰ Ὀδθϑῃ 

᾿ Μ., Αγ 111ὁ δ48 οἰ θογϑίον ἱηνοβεραιοα [ῃὴ6 οχίοπὶ οὗ Φογυβδ θη, 88 ἀοβοτι θα ὉΥ 
ΦοβορθαΒ, ἰη 8 ἰοδγηϑὰ “ Ὠἱββογίδιίοη βὰσ ἰἘϊοπάυ6 ἂς 1 Δησίθηηθ Φ6 ΓΈ 86} 6 πὶ οἱ ἀθ βοὴ 
ΤΟΙ, 156 ΒΟΟΏΌΓΔΟΥ οὗ ὙΠο860 ἀε[81}}189 Ὑ᾽βδοομης ΟὨδιθααγδη ἃ ἢδ8 δἰνοδίθα ἴῃ 1118 
ΤΟΪΠΟΓΆΓΣΥ ἴ0 δηἃ ΠῸΠ ΨΔεγυβαίοη. ΤῊΉΪΒ ὙΕΓΥ ΓΆΓΟ ἀϊδβοσίδιίοη οἵ Ὠ᾽ Δ μν1}16 18 σοργϊηϊοὰ ἴῃ 
186 ΒΙ0]6 ἀθ ὕοηςθ, ἴοτα. νἱ. ΡΡ. 43---84. δ51:}} δα! ίοῃ. 

3. 2016 8 1,οἰὔοτβ ἔγομλ Ῥαδ]οβιείηθ, Ρ. 108. 
5 Απτῖᾳ. υἀ, 110. χν. ο. 9. 8. 38. 1)6 Β6]]. “πὰ. 110. 1. ς. 21. ἃ 1. οἱ 110. ν. ο. 4. ὶ 8. 
4 Οἴςογο οοπῖσα Ὑ ΌγγοτΩ, δοίίοη. 11. 110. ν. ς. 12. (ορ. ἴοπι. ἷν. ῥ. 96. εἀ, ΒΙΡοηῖ.) 
δ᾽ 1014, 110. ν, ς. 35. οἱ 41. (ἸΤοτ. ν. ΡΡ. 125. 142.) 
“ (ομρδίο Ψοβορῆιβ, ἀο Β6]]. Φυά. 110. ν. ς. 15. ὃ ὅ. ς. 17. ὶ 8. 
Ἶ ]οθορῆαβ, 46 Β6]}. διὰ. 110. 11. ὁ. 14. ὶ 8. 



26 Ἠϊείογίοαὶϊ Οτοσταρλῳ ὁ ἐδε Ἡοῖν Ζιαηπά. 

ογθοίρα Ὀγ Απιοοῆυβ ΕΡΙΡΒαμ68᾽ ἴῃ ΟΥΘΥ [ο ΔΏΠΟΥ {Π6 “7678, δπὰ 
ἩΒΙΟἢ, αἰΐοσ θαίηρ, ἀθβίτογ α Ὀγ {πο 3, τγα8 το] Ὀγ 1πΠ6 Μδοοῦ- 
Ὀαδη Ῥυϊποο Φοἢπ Ηντοδηιϑ, Β.Ο. 136.2 Ἡδογοά {Π6 ατοδΐ τοραϊγοᾶ 
10 Μιὰ στοαῦ ΒΡ] πάουγ, απϊτπρ ᾿π 18 ἸΠΙΘΙΙΟΥ 41} (886 ΘΟ ΘΗ ΘΠΘΟΒ 
οἵ ἃ τπᾶρηιβοθηῦ μαΐαοθ, τὰ Δῃ}01]6 Βοσοσμ Δ ΠΟ ΠΒ [ῸΣ 50] 1 6.8. 
]Ν5. οἰΔ61 (πη ΠΟ ἃ Βοιηδὴ Ἰαρῖομ νγὰ8 δἰ σσαγβ ἀὐδγίογ 4) ονϑῖ- 
Ἰοοκια 6 ὕτψο ουἵοῦ δουγίβ οὗ [86 ὕδηιρὶθ, ἀπά οοϊηπηπηϊοαίθα τι ἢ 
118 οἰοΙβύθσβ ὈΥ͂ τπηθδῃ8 οὐ βθογοῖ ραβϑῆρθβ, {βγουσῃ Μ ΒΙΟΝ [86 τα] ΠΑ Ὺ 
οουά ἀδβοοπὰ δηα α16}} δῦ πα] {παῦ τῃρ]ιῦ Αγῖβ ἀπγίηρ [Π6 
στοῦ ἔαδβίλναϊβ ὙΠ8 ψγὰϑ {86 συαγταὰ ἴο χοῦ Ῥη]αὶθ δ] θα, ἃ8 
Δἰγοδν ποίιοοα, (Μαῖϊ. χχνῖ. 66.) ΤΊ ἰοτσοσ οὐ ᾿Απίοηϊα νγ88 
{ππ8 παπιοὰ Ὀγ Ηδοτγοά, ἴῃ Βοποὺγ οὗ ἢ18 ἔτοπα Μασ Απίοην ; δπά 
(118 οἰἴ846] 18 ““1Πῃ6 οΔ8016 τηίο πο} δὲ. Ῥαὰϊ νγὰβ οοπάιποίρα 
(Δοῖβ χχὶ. 834, 8ὅ.), δῃὰ οὗἩ ψβοἢ ΤΠ ΘὨ ΠΟΙ 18 τη846 ἴῃ Αοίβ ΧΧΙΙ. 24. 
Α8 {16 τθηλρ]6 τῦδαϑ ἃ ἔογίγεββ (μα΄ συδγαθα {π6 ψ]ιοΪα οἰ οὗἩ Φοτγὰ- 
Βαΐθηλ, 80 {π6 ίονγεῦ οὗ Απίομῃϊᾳ ννὰ8 ἃ ἔοσίγοβδβ [δῦ δη χ ν σοτὰ- 
᾿ηΔη66α {86 ΤΘΙρ16.Ὁ 

Βοβ1 468 (π6 ργθοθάϊηρ 6α1ῆς68, Φ ΟΒορ ἢ 8 τι θη] ΟῈ8Β ἃ ὨΟΙ186 ΟΥ ραΐδοθ 
αὖ [86 Ἔχίγου Υ οὗὨἨ {16 ΡΡΟΙ ΟἸΤΥ, γι ἢ μα Ῥδθη ογοοϊρα ὈΥ {16 
ῬΓΙΠΟΘΒ οὗ {86 Αϑιηοῃφϑῃ ἔΆΓΩΣΪΥ, ἴσοσα ὙΠΟπὶ 1Ὁ νγα8 ΒΕ ΒΘΟΟΏΠΥ 
οὉ]]οα 1ῃ6 Αβηλοῆφοαμ Ῥδ]δθθ. [10 Ἀρρθᾶγβ ἴο αν Ὀθθὴ {Π6 Γβϑιάθηοα 
ΟὔΒ 6 ῥγίποοβ οἵ [86 Ηογοάϊδη ἔδη]ν (αἴθου μ6 Βοιηδηβ μδα τοἀποοα 
7 υἄφα ᾿ηΐο ἃ Ῥγονίηοο οὗ {Π6 Θρ1Γ6), ἩΒΘΉΘΥΟΙ (ΠΟΥ νγθηῦ ἀρ ἰο 
γι βδ]θη. [ἢ {818 ρᾳ]δοθ, “ οβθρἤιιβ ποθ τ]0η8 ΒΟσθηἶοθ δηα ΑρτρΡᾶ 
88 ΤΟΒΙἸησὅ, ἀηα 10 18 ποῦ ᾿πρτΟ 0 ]6 {παῦ 1ὖ ψψὰ8 1π6 γταϑιάθησθ οὗ 
Ἡογοά 1{}6 ἰοίγατοι οὗ (4 11166 βθη μ6 πγϑηῦ ἴο Κααρ [Π6 βοϊθπιη ἔδβ- 
να }]8 αἱ {παΐ οΟἷἵγ; απμα {παὺ 1ὖ ν8β ποῦ {παῦ Οὔ ϑαυοὰῦ ͵ὰ8 οχ- 
Ροβϑᾷ ἰο {πὸ ψψδηΐοῃ ᾿ἹΟΟΚΟΥΥ οὗ [Π6 βΒο] ά1θγβ, το παπᾶ Δοοοπιραηϊθα 
Ἡοτοά {6 γ, ΟΠ ΠΟΥ 88. ἃ ρυαγα ἴο [18 Ῥθῦβοῃ, ΟΥ ἴγτοτῃ οβίθῃ δίῃ. 
(μκο χχῆ!. 7---1].}5 

ΥἹΙ. ““Ψοτγαβαίαπι 1168 ἰπ [86 τοϊαβὺ οὗ ἃ στό οῖυ Ἰπηθδίοηθ σα ρΊΟ, 
τὨγουρμοῦῦ τυ οἢ Του ἴαϊ 8. Δηα γγ 6118 ἀΥΘ ΘΟΠΙΡΑΓΔΌΥΟΙΥ Τᾶγ. [Ἃἢ 
186 ΟἸΤΥ 1156] 1}{{]6, 1 Δηγ, ᾿ἰνὶπρ γδίου 18 Κπόσσῃ : γοῦ, 1} 411} [Π686 
αἰβαάναηπίαροβ οὗ ροβιοη, {86 ΗΟΪγ ΟἿΌΥ που] ἈΡΡΟΔΓ αἰνγαγϑ ἴο 
μανθ μαὰ ἃ {1}}] ΒΌΡΡΙΪΥ οὗὨ τγαίοσ [0 118 1] Δ] Δ η18 ὈοΐΠ 1ῃ ἀποϊθηῦ 
Πα ἴῃ τηοάθγῃ [1168.7 ὙΠα τηδῖῃ ἀοροπάθησα οὗ «6 γι βα] 6 πὶ [ῸΥ 
γδίογ, αὖ [η6 ρῥγοϑβοηΐ αΔΥ̓́, 18 οἡ 18 Οἰδίθ 8. [πη] 6 86 ΟἸΒίΟΓΠΒ 5{1]} 
Ἔχὶβϑί, 88 ἸΘῪ ΔΠΟΙΘΕΪΥ οχὶβίθα, τ] {Π6 ἀγοὰ οὗὨ {Π6 ἴθιρ]ο, ψ ΠΙΟἢ 
ΔΙῸ ΒΌΡΡΙΠΙΘα ῬΑΥΓΥ ἔγοῖὰ ΤΆ] ΔΊΟΥ ἀπ ῬΑΓΕΠΥ ἔγοῖλ δὴ δαπααιποί. 
“Τὴ δααϊοη ἴοὸ [Πο86, Δ]ιηοβῦ δου ΤῪ Ῥγϊναΐα ἤουδα 1ἢ «οὐδ  οη, οὗ 
ΔΏΥ 5126, 18 ππαογβίοοα ἰὼ ᾶγα δὖ ᾿ἰθαβδύ οὔθ ΟΥ ΠΟΘ Οἰδίθγηϑ, 6χ- 
οαναῖοα 1ῃ {ππ6 βοῦς ᾿πχϑβδΐοπο τοοῖς οἡ μ] ἢ {Π6 ΟἿΤΥ 18 10, Μοβί 
οὗἨ 1686 Οἰδίβυ ῃ8 ἤᾶνα ὑπαοιθύθα ν οομλθ ἀονγῃ ἴγοπι δποϊοηῦ {1Π|68, 
Δηα {Π 6} Ἰπιιηθηξθθ οχίθης {ὈΓΏΒΠ6Β ἃ Ὁ}} βο]υἴϊοη οὗἨ μα αιοϑίϊοη ἃ8 
ἴο [86 ΒΡΡΪΥ οὗἉ νγαΐοσ ἴοσγ {π6 οἰἵγ.ἴ 

᾿ Φοβορῆπβ, Απΐ. δαά, 110. χιϊ, ς. 5. 8 4. 5 Τυϊὰ. 110. χίδ, ο. 6. δὶ 6. 
8. Τυϊά. 110. χν. ς. 11. ὶ 4. 4 1)6 ΒΕΙ]. δυά, 110. ν. ο. ὅ. ὶ 8. 
δ Τρϊά. 110. 1). ο. 15. 8 1. δῃὰ ς. 16. ὃ 8. ᾿ 
4 δ.) ]Ζιὶ Αὐςβοϊορὶδ ΒΡ] }ςα, ΡΡ. 27---80. 
τ ἘΟὈηδοη 5 ΒΙΌΪ οαὶ ΟΒοασο] δ, νο]. 1. ΡΡ. 480, 481. ΤῸ πουβο οἵ Μ, 1,δηποδα, ἰη 
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ΤῊΘ []Π]ονίηρ ἀγα {Π6 ὈΥΪΠΟΙΡΆΙ ἰοαπίδἢβ δηα Ρο0]8 τηϑηἰοποᾶ ἴῃ 
1)6 ΟἹά ἀπ Νὸνν Ταβίαμπχθηίθ: -- 

1. ΤΠια ΕΟΥΝΤΑΙΝ ΟΣ ΕΝ-ΒΟΟΘΕΙ, ([μ6 ουπίδϊη οὗ {μ6 δεουΐ, ΟΥ̓, 
ΔΟΟΟΥΙηρ ἰο {πο Ταγσιυῃι, {π6 ΕἾ] β᾽ ΕὈπηΑ1Π) 18 τηθητ]οηθα ἴῃ 
708}. χνυ. 7.» ΧΥἹ]. 16., ἀπ 2 ὅϑδιη. χνὶ. 17. ΒΥ {86 ΕἼΔΗ ΟΠ τὶ5- 
1.418 1ὖ 18 ο4|16α {π6 " οἰϊ Ὁ ΜΝελιεπιἑαΐ, ἀπὰ ὈΥ (6 παίνοϑ δ΄γ Ἐγάδ, 
ΟΥ 186 ᾿Ἡ εἰϊ ὁ ἁοῦ, πάθῃ 15 τηοϑῦ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἃ ΤΠ Υ [ῸΓ ὠοαδ. 
“ Ἐπ-Βοσ οὶ] νγ88 ἴπ6 βοθὴβ οἵ Αἀοῃι)αβ αἰϊοαρῦ ομ τῃ6 Κιηράοτιῃ 
αὖῦ (Π6 οἷοβα οὗ ἢ18 δίπουν Παν 48 16 (2 (Ὥγοη. χχχὶ! 4. 30.), δηὰ 
040 ψα8 {6 τηοβὺ πούθα οὗἁὨ ἢ18 ρῬδυἐβδηβ; δηὰ {118 τῶδυ ἢδνα ρίνθη 

ΟΟΟΑΒΙΟ ἴο 084}} {ῃ86 νψ6}} αἴοσ {π6 8ὸη οὗ Ζογιυ αι." Ιὑη-ορο] 18 
ἃ ΨΟΥΥ ἀθ6ρ 061}, βιπδίρα 7ὰα8ὲ Ὀ6]ον «(86 Ἰυαποῦοι οὗὨ 116 σνδιὶου οὗ 
Ηϊηποῖη σι (Πδὺ οὗὨ «ΘΠ οΒμαρμδῖ, ἃπα 18 “ οὗ δὴ ἱσγοσι αν αὐδαγ]- 
Ἰαΐοσγαὶ ἔοστη, σγα]]θαὰ ἀρ 1} ἰαγρα βαυδγοα βίοῃθβ ἰθυτα πα σ᾽ ΔθΟΥΘ 
ἴῃ 80 δ΄ΓΟΝ ΟἹ ΟἿ6 5146, ἃπα Δρραγθῃί οὗ στοδΐ δη Ὁ Υ͂ : {Π6 γα 18 
8 8Π18}} τυᾶο Ὀυ1] ΔἸ ηρ᾽ ΟΥ̓ΟΡ 1ἴ, {ὈΣΠΙΒθα Ὑγ10Π 086 ΟΥ̓ ἴτγο ἰᾶγρο ἸΓΟῸ ΡΒ 
ΟΥ̓ ΤΌΒΟΥΨΟΙΓΒ οὗ βίοῃηθ, ὙΠΙΟΝ ἄγ Καρὺ ρδγίΆ}}γ 4116 ἔογ {Π6 οοη- 
γνϑηΐθποα οὗ 6 Ρ6ορῖθ. ΤΠ6 ν᾿. 6}} τη θαβγο 8 ὁπ6 Βυπαγοα δηα ἱπνϑηίν- 
ἔνο [6οὐ 1ῃ ἀορίῃ, ΒΥ οὗ ψμιοἢ τ γο [Ὁ}} οΟὗἹἨ τναΐοσ," ψμθη {18 νι 6]}] 
Ὑγ88 νἹϑιίθα 8δη4 Ἂἀοβουιθοα ὈὉγΥ {6 ον. Ὁγ. Βοδίηβοη, ἴῃ 1838. 
“7716 τυδίδυ. 18 βιυθοῖ, θυῦὺ Ὡοΐ ΨΘΙῪ Ο0]α, δηαᾶ 18 ἀγατσῃ ὉΡ ὈΥ {Π6 
παπᾶ. [1}ἢ {Π6 ΓἈΪΠΥ βοβ800 {Π6 νγ06}} ὈΘοομη68 αυϊία ὅ1}}, ἀπα βοιμθ- 
π68 ΟΥΘΙΗΟΥΒ δὖ {μ6 ποῦ. Μὸογο υὑϑυλιν, μούγονοῦ, {Π6 πυδίοσ 
ΤΌ ΟἹ ΠΟΘΙ [16 δβυγίλοα οὗ (6 στουπα, δπὰ Ηπαβ δὴ ου{]οὺ βοιηο 
ἰοσίυ γαγὰβ θοϊον {11 τν 61}. 

2. ΤΙ ὕΡΡΕΕΒ δὰ ΟΜῈΒ ῬΟΟΙ,8 οὗ ΟἼΗΟΝ 806 βιζυδίθα 1η {Π6 
φΆ]ΟΥ οὗἩ αἸμοη οὐ οὗ Ηΐηποπι, δουϊυγασὰ ἔτουῃ {ΠῸ 688 σαΐο. ΤῊΘ 
7οιοον Ροοῖ, «ϊοΐ 18 τη Ομ Θα ἴῃ 188. ΧΧΊ!. 2.9 18 ὈῪ Ὧ7 {86 Ἰαγροϑβί 
ΤΟΒΟΥΤΟΙΡ οὗ 6 ΗοΪΥ ΟἸίγ, [μουρῇ 10 18 τη αἰ] δριἀαίοα ἀπα ρογ- 
ἴδοι ἀσγ. [ὺ 18 ἔοσυτηθα 1 ἃ ΨΘΥΥ͂ ΒΤ Ρ]6 ΙΔ ΠΠ6Ι, ὈΥ ἰβγονὶηρ ἃ 
ΤΩΔΘΘΥ͂ Ὑ7ὙΔ1} ΘΟΙΌΒΒ (Ὧ6 ἸΟΥΤΟΙ 6παὰ οὗ [πΠ6 νδ]]6ν, τΠ6 αἴομοϑ οὔ σῃιοῇ 
ΔΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ σοπθηΐοα, ἀπ 1Π6 ΜΟΥΚ 18 ουἹάθηί]ν ἀποιοπῦ. Ηδνϊηρ 
ὯΟ ΒΡΓΙΏρΒ οὗ 118 οὕγῃ, ἰὐ 18 1166 ΟὨΪΥ τσ μ θη (π6 αθυπάδηϊ Ταϊἢ8 σαυ86 
{π6 τγαΐουβ οὗ {π6ὸ ὕρρον Ῥοοὶ ἰο ονοσῆονσ. 718 νν8}} δηβύσοσβ (ἢ 6 
ΡύτΡοΒβα οὗ ἃ Ὀυιάρο, τ Π]ΟὮ 15 ΟΓοββοα ἴῃ σοϊηρ ἴο Βοιίῃ]οίιθη. ΤΠ 
γγ8}]8 οὗ [η6 ὥὕρον ροοὶ ἃτὸ ἴῃ ἃ ταῦ τηοσὸ ρογίδοϊ οοπαϊοη {]8ῃ 

Ὑ Ι ἢ τ. ἘΟδίθοη δηᾶ ἢἷ8 Γ6]]ονν -ἴτΆυ 16 γ8 σοϑ ἀοὰ, δα ποὶ 1658 [Ὡ8Δη ἔΌυΓ ΟἰδίοὙ}8 οὗ 
186 (Ο]]ονγῖης; αἰ  ΠΒ1Ο0Ὲ :---- 

Τιρηκιῆ. Βτοδάϊῃ. Βορίῃ. 
“Ἰ͵ 15 ἴσοι 8 ίςφοι 12 ἴδει 
11. 8 4 15 

1Π. 10 10 16 

ΙΓ. 90 80 20 
“ ΤΠ18 ἰαδὲ ἰβ Θπουτ  ΟΌ81Υ ἴάῦζο, δὰ [80 ΠυΤΏΡΟΙΒ σίνοη ἅτ {πὸ 1οαδὲ δϑι παῖ. ΤΉ οἷδ- 
ἸΟΤΏ8 ΑΘ ὉΒΏΔΙ]Υ͂ ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ σουπὰ ΟΡΟΠΣπρ δὲ [Π6 ΟΡ, ΒοΙη ΘΕ Π)68 0111} ὩΡ ν᾿ βίοπο- Το Κ 
δῦονς, δηὰ {ιγηϊδῃοα ὙΠ ἢ ἃ συγ δηὰ Π60] ἔογ [6 Ὀποκοῖ, 50 ἰΠδὶ ΤΠῸῪ ἢανα ΘΧΙΘΤΠΔΙΪΥ͂ 
ΤΑΌςἢ 1ἴΠ6 ΔΡΡΘΆΓΘΠΟΟ ΟὗὁὨ δ ΟΥ̓ ΠΑΤΥ͂ ΜῈ}}. ὙΤηὸ ΔΙΟΣ 18 οοπαιιοῖοα Ἰηΐο ἴΠ πὰ ἔγοιῃ 1ῃ0 
τοοίβ οὔ 16 Βουβ68 ἀυγίηρ 186 ΓΑΙΠΥ 56850}, δπὰ, ἡ ἰ[ἢ ΡΥΟΡΟΙ σΑΤΟ, ΤΟΙ αἰ ἢ8 Ῥυγο δηἃ βυνοοῖ 
ἀυτγίπα 1Π6 ποῖ ΒΆΤΤΟΥ δηὰ δυίΐϊμηη, ὙὍὙμὸ 1,διη οοηνοηὶ 1 Ῥαγίϊουϊασ ἰ8β βαὶὰ ἴὸ 
6 ΔΙΕΡΙΥ͂ ατηϊβιιοα " [τ ποὶ ἔδνγοῦ ἴπαὰπ ὑπνθηιγ-εἰρῆϊ οἰβίοσπΒ]; “ δπὰ ἴῃ ΒΟΆΒΟΙΒ οὗἉ 
ἀτουρδι 18 80]. ἴο ἀδα] ουξ 8 δ: ΠΟΙ ΘΠΟΥ ἴοσ 81} (πὸ ΟἸσίβιίδῃ ἐμ ἰϊδηῖδ οὗἨ [10 οἰἶϊγ.᾿" 
([Ρϊά. Ρ. 481.) 

ὙΠ ΔπΙδ᾿ 8 Ηοἷγ ΟἸΥ, το]. 11. ῥ. 491. 
2. Ἰο ἑῃ5οη Β ΒιὈ] 1.41 ἘοΒοΆσγο 68, νο]. 1. ΡῬΡ. 491, 492. 



28 Ἡἱδιογίοαὶϊ Οοσγαρὴψ 9 ἐδλο Ἡοῖν Σιαπά, 

{πο86 οἵ ἴα Τώονοῦ Ῥοοὶϊ. ΤἌθβα ροὺ]8 πιδὺ Ὀ6 τοραγάβα ἃ5 ἀπαὰ68- 
(ΙΟΠΔΌΪν «νυνδὴ ἡγογ 8, ρου} οὗ {πΠ6 {1π|)6 οὗ δοϊομοη. ΤῊ ΤΟΝ ΟΣ 
“ν 18 δρουῦ ἔογίγ ἔδοῦ ἄθθρ; {π6 ὕρροσγ Ῥοοὶ, οἱρ]ιύθθῃ οὐ ὑνθηΐυ 
οί. ] 

8. ΘΙΠΟΑΜ ἰΒ ἃ ἔουμῃίδιη ΟΥ ΡοῸΪ] ὑπάρθυ ὑΠ6 "4118 οὗἨ «6 βαί μι, 
οαδί, θύννοι {π6 ΟΥ̓ δῃὰ {6 ὕσοὸκ Κοᾶάγοῃ. Τὴ βρυῖπο ἰββιι68 
ἔγομῃι ἃ ΤΌΟΚ, δηα ΓΒ ἴῃ ἃ βι]θηῦ βίγοδιῃ, δοοοσάϊηνρ ἴο {16 (δ. ΠΟΥ 
οὗ Ιβαιδὴ (ν}}}. 6.) Ὑὴδ τῃοάθτῃ ἀδβοθηῦ ἰοὸ {Ππ|8 ἔοαπίδϊη 18 Ὀγ δΓ- 
66 ῃ ΟΥ̓ βιχίθοῃ βίθβρϑβι Βοῖπρ ἀθέεπάθα ἔτοσα {πὸ βίη, 1Ὁ 18 46] οἱ ο ΒΥ 
600], 8δη4 ΟἸΘΑΥ 848 ογυβίδὶ ; 1 [88 ἃ Κιπα οὔ δΌ δῃά ἤοοά, βοπῃθιϊπλο8 
ΑἸβομαγρὶπρ 118 οαχτοηῦ Κὸ {π6 Τουπίδϊπ οὗἩ Ὑδθοίαβα; δ οἴμογβ, σὸ- 
(ΔΙ 8Πα ΒΟΔΙΌΘΙΥ βυοσιηρ τ ἤο ΤΌΣ δ 8]. Τη6 Ροοΐὶ, οὐ σδίμ  Γ 
[86 ὕνγο Ρο00]8 οὗ {Π|6 Β8Π16 ὨδιηΘ, γα αἰΐθ αἷοδβα ἰο {π6 βρεῖπρ. ΤΟΥ 
ΓΘ 801] αϑοα [ὉΓ τγαβαϊηρ' ΠΙΠ6η 88 ΤΌ ]γ.2 “ΤΠ ἰαϑίο οὗ τὴ6 νγαΐδυ 
18 ὙΘΤΓῪ ῬΘΟΊΠ]ΑΓ, Δα ΠΟΘΙ ἴο Ὀ6 πιϊβίδ ο ἤθη πο Κηον.... ΤΠ. 
ὙΠ] ΓΒ οὐ ΘΙ]οΆτα αἀσπκ ἱμογθοῖ, δηα {πο ὶν ἤοοῖβ, ἀμ ἀο πού πὰ 
τῷ ἈΠ ΒΟΙ]Θβοηιο, θαῦ (6 σομίγαγυ. ὃ Μοάρσγη ἔγάνϑ ]οῦβ στοαί {μα 
ΡΘΟΡΪ6 8.1} Ῥαΐμα {μοῦ ουθβ ψαὰ (86 σναΐοσβ οὐ {818 ουηίαϊη, ἴῃ 
ΠΙΘΠΊΟΥΥ͂ ΟΥ̓ {Ππ6 ταῖτϑο]6 ρου οστηθα οα {Ππ6 τᾶπ ποὺ δδα Ὀ66η ὈΟΓΏ 
θΙ1π4. Αὐ (818 ἰουμπίαϊπ, ἰἢ6 δηοιθηΐ «ον ογο ψοπί ἰο ΑΥΔῊῪ τγδίοσ 
ἢ σγθοαῦ ΒΟΙΘΙΔΒΙΥ οα {π6 ἰαβί ἀδΥ οὗ {μ6 Εἰδαβῦ οὔ Ταθθγηβοίθβ: 
Ὧη δοοουπί ΟΥ̓ {Π|18 ΘΟΓΘΙΔΟΠΥ͂ Μ1] Ὀ6 ἔουπα ἴῃ Ῥαγὶ 111. ΟἸιαρ. [Υ. 
ὙΠ. οὗ τϊ8 νο]υτλθ. 
Ὦγν. Βοθιπβοη μ88 δϑοογίαϊηθα {πᾶὺ {πΠ6 ψαῖου 18 Ὀγοῦρῃῦ ἴο {818 

ΡΟΟ] ἔγτοτῃ ψηδὲ 18 ο]]6α {Π6 Ῥοο] οὗἩ [16 γιγρία (τ ΒΙοἢ 15 ΕΙσΉ ΘΓ ἃ 
{86 ν4}16γ} ὈΥ Ἰῃη68ῃ8 οὗὨ ἃ ὁμαμπαὶ 1760 ἔδος ἴῃ Ἰθηρίῃ, ἡ ΒΙΟἢ 18 οαΐ 
{Ππτοῦσὰ ἰῃ6 τοοκΥ 81}] οὗἩἨἁ Ορμ8]. [0 18 ποῦ ῃργόρδῦὶο ὑπαὶ (Π6 1ῃ- 
οὔθαβα οὗ {Π6 ΟἰΟΥ οὗ «Θγαβαϊοη ἴῃ {86 (ἀπ16 οὗἩ ϑοϊοπιοη 16 ἴο {8Π6 
[οσιλαίϊοη οὗ [086 οσΚβ, 1 ΟΥΘΥ ἴἤ0 ΒΌΡΡΙΥ πα Ἰπῃαθιδηΐβ συ ἢ 
νγαΐοσ. ὙΤΠ6 τναΐθυβ οὐ Θ]οαι ὙΟΓΘ ΘΠΟΙΘΠΕΪΥ͂ οοπαμοίορα ᾿ηΐο νο 

. Ῥοο]8, οα] θα [86 ρον διά Ζοισον Ροοὶ, ΤῈ ὥρρεον Βθβοῦνοὶν οὗ 
100] (184. νυἱῖ. 3.), σα ]]16α τς Κατηρ᾿θ Ῥοοὶ ἴῃ Ναὶ". 11. 14., ῬΓΟΌΔΌΙΥ 
ψαίογοα 186 ΚιηρΒ ραγάθηβ (Νοὴ. 11}. 1δ6.)}, ψ ῃ1]6 {π6 Ζοισοῦ Ῥοο] 
ΒΟΟΙ8 0 ἰἰᾶγα 6οη ἀοβισηθα ἴου (16 86 οὗἨ [Π6 1ἸῃΠαθιαηΐ5β. ΥΥ̓ΒΙΟΪᾺ 
οὗ {π686 γβογνοῖσδ 185 ἴο 6 ἀπαογβίοοάα 88 (6 Ῥοοὶ οὗὨ δι] οαμ τηθῃ- 
{Ἰομ64 ἴῃ Φ΄οἢπ ἰχ. 7., 1Ὁ 15 ΠΟῪ ἹΠΊΡΟΒΒΙΌ]6 0 ἀδίθσ 6. ὁ 

4, Τῆς ῬΟΟΙ, ΟΕ ΒΕΤΗΕΒΡΌΑ Μὴ Βιἐπδῦθα ΘΓ (Π6 βῃβδαρ-ραίθ 
(ϑοἢη ν. ἤ ποῦ ἔτ ἔγουι [86 6 π016. [10 δα ἤνα ρογί!οοα8, ἔοὸσ (Π6 
Γοσδρίϊοη οἵ {Π6 βϑιοῖὶς ; απὰ 10 τῦὰϑ πποϑῦ ὈγΟΔΌΪΥ οδ]]6α ΒοιΠ6βάα, ΟΥ 
(86 λοιι86 97 πιοῦον, ἴτοτη {16 τῃιγβουϊοι8 ΟΌΓΟΒ ΠΟΤᾺ ΠΘΓΟΙ Ἢ} ]ν νου ῦ- 
βαρ Ὀγ (ἀοα ἴο Ρθούβοῃβ Δ ουΓΙπρ' πᾶσ (Π6 τηοϑὲ ἀδβρογαΐα αἱ8- 

1 Ναχζαίϊνα οὗ ϑδεοοι βὴῆ Μιββίοη ἴο ἴῃ6 Φο 8, ΡὉ. 184, 136. ἘΡΙ Π8Βοη 5 ΒΙΌ] 1 αὶ 1ἐο- 
ΒοΆσο δ, νοΐ. 1. ΡΡ. 488 ---486. Βαγοι 8 Αἰ ΚΒ ἀυοῦϊ Ψογιδβαίομη, ΡΡ. 59, 60. 

2 Ομδιίοδι τη 8 ΤΤΑΥΟΪΒ, νοὶ. ἰϊ. ΡΡ. 84. 86. Ὑ]Βοη 8 1,3πᾶ8 οὗ 116 ΒΙΌΪ6, νοὶ. 1. 
Ρ. δ08. Μτ, Βυςκίηρμαιη, ὙΠῸ υἱϑιιοαὰ ἴμΠ0 ἐουπίδϊη οὗὨἨ δ᾽]οδηὴ ἱπ 1816, ἀοδου 068 1ζ 88 8 
ἀἰτιν Ὀτοοῖι; τ πο ὄνθη ἴῃ 186 ΤΑΙΠΥ βθάβοη 18 βαιϊ ἃ ἰο θ6 δὴ ἱπβίρηϊ βοδηΐ τυ αν ΒίΓοδ Πα. 
Ττανοἷβ 'ῃ Ῥα]οβδτίηο, Ρ. 188. ὅ66 4]8ο Εἰομαγάβϑοη᾽ 8 Τγαυο]β, γο]. 11. Ρ. 857. Ὑἢδ πηοβὲ σϑ- 
σοηΐ ἢἰΒΟΥΥ απὰ ἀοδοσίριίοη οὗ (Ϊ8 ἐοιιηϊδὶη 18 (δὲ οὗἩ [π6 ον. 10τ. ἘοὈίηβοη, ΒΙὈ] οΑ] 
ἘΟΒΘΆΓΟἢ 68, νοὶ]. ἱ. ΡΡ. 498---498. 

5. ΜΠ}. 188 ΗΟΙΪΥ ΟἸΕΥ͂, γο]. 11. Ρ. 455. 
4 Ἠοδιηβοη Β ΒΒ] 1.41 Ἐοδοάσομοβ, νοὶ. 1. ΡΡ. 4938 --ὅ08. ΑΛ οὐ ΤΥ Α1Κ8 ἀθοιΐ Φοτγαβα- 

Ἰοπ), Ρ᾿. 78,74. Νασταῖίνο οἵ ὅ'δοι 58} ΜΙβδίοῃ ἴο [Π|6 “6 Υ8, ὈΡ. 158---156. 
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64868.} Τῇ δποϊοπύ Ροὺὶ] οὗ Βοίμοβαα 'ἴβΒ ΠΟῪ ἃ αασν σοβογνοῖγ, 860 
Ερ 58} ἔθου ἴῃ ἰοπρίῃ, Ὀγ 130 ἴοοί ἴῃ Ὀγεδαίῃ, δπὰ δρουΐ 70 ἔδοί 
ἄδορ. Α Ἰον ραγαροῦ οὗ ἰδγρα βίοῃβϑ ΤΠΒ δίοηρσ [16 ΠΊΔΓρΡΊΠ, ΟΥ̓́ΘΥ 
τ οἢ [86 δροοίδίοσ ἸἰοΟ ΚΒ 1πΐο {86 ἀγῪ Ῥαβίῃ θεῖον. Τα Ὀοίζοτῃ 15 
οονγοσρὰ Ῥαυὶν πιὰ τυ ΌΙΒῃ, ἀπά ΡΥ τὰ Πογθαρα ἀπά ἃ [6 Ὁ 
(Γ668.. Αἱ {86 ἔΣΙμΟΓ ομα δὺο ὕὑὸῸ ἀγοΐθ8, ἔουτηϊηρ δαίγαηοθθ ἰηΐο 
ἄαγκ νϑδυϊίθ, το ΔΘ σΘΠΘΓΑΙΥ 6] ΙΘνοα ἰὼ 6 1Π6 τϑιηδίηβ οὗ {Π6 
ἔγα Ῥοσοῇ 8.5 

Υ11. θυσηρ [886 ταῖρτιβ οὗ 1)ανιὰ ἀπα ϑοϊοιμομ, « ΘΥ βα θὰ νγα8 
{π6 τηϑίτορο δ οὗ 186 Ἰαπα οὗὨ [βγδδ]: δυΐ, αἴναν 16 ἀοξοοϊοη οὗἨ {Π16 
θη {1068 ὉΠ 46 Γ Φ  τοροδπι, Ὁ ψγ͵1ὰ8 (86 σαριίαὶ οὗ {π6 Κίηρβ οὗ πάλῃ, 
ἀυγίηρ ᾿μό86 σονθγησηθηΐ Ὁ ἀπάουοηῦ νΑΓΊΟῸΒ ΤΘν ΟΪ ας] η8. [Ὁ τὰ 
οαρίυΓΘα ἔουγ ἔἴπιθ8 τὶ μπουῦ Ὀοίηρ ἀθπμο Βῃ 64, ΥἱΖ. ΡΥ ΒΒ, 8ο- 
γϑγοῖρῃ οὗ Ερσγρὶ (2 ΟἼτοηῃ. χὶϊ.), ἔγοπι ὙγΠ056 ταναρ 8 10 ΠΘΥΘΥ ΤΘοο- 
γογοα 115 ἔυσιηοσ βρομάουγ; ὈΥ Απθοομιβ ΕρΙρἤαποβ, πγῆο {τοαίοα 
(Π6 96.718 1 δἰ μρΌ αν ὈΑγραγΥ ; ὈΥ ῬΟΙΏΡΘΥ͂ ἰἰ6 ατοαΐ, ψ͵Π0 τϑη- 
ἀεγοά {π6 68 ἰγτἱθαΐαγυ ἴο Βοτηο ; ἀηα ὃν ΗΠ το, ψ 1} [16 αβδιϑίαπος 
οὗ ἃ Βοπιδῃ ἔοσοθ ὑπο ϑοβὶυβ. [Ὁ τγγδϑ ἔγβῦ θη γον ἀδβίσογοα ὈῪ 
ΝΕΡΟΘΒΔηΘΖΖΑΥ, δηἃ ἀραὶ ὈΥ̓͂ ([Π0ὸ ΕΠΡοΥοσ Τιΐα8, [88 ταροαίοα 
ἸΠΒΆΓΓΘΟΌΏΟΠΒ οὗ {π6 ζυγθυ]απΐ «6νγ8 μανίηρ 16 ἊΡ [86 τηϑάβυσο οὗ 
{86 }ν Ἰπ|αυῦθβ, δηὰ ἀγάσσῃ ἀονγῃ ὌΡΟΠ ἰδοπὶ {Π6 ᾿τρ]ΔοΆ ]6 νϑη- 
ϑδδῃοθ οὗ {86 Βοιηδη8. ΤιϊαΒ ᾿ποδοϊ ΠΥ οπαἀθανουγοα ἴο βανο [88 
[θρ016: [Ὁ νγᾶϑ Ἰπνοϊνϑα ἴἢ {π6 βδιηθ Τὰ 10 {Π6 τοϑῦ οὐ {π6 οἰ(γ, 
8πα αἴἴον 1 δα Ὀδοη σοαιισοα ἴο 4868, {6 οι πἀδίοηβ οὗ (μα Ββαδογοά 
οἀῆοθ ψοῦα δοῦρα ἃΡ ὈΥ 186 Βοχηδῃ 80] 16 τβΒ. Τμυ8 16 γΆ]]γ 
ψ8 Ὁ Π|1|6δ {π6 ργοαϊοίίοη οὗ οὖῦγ [ωογ, ἐπαὺ πού οπθ βίομϑ ββοι)]ά 
θ6 Ἰοἴ ρου δποίμον ἰμαὺ βῃου] ποῦ θ6 σοι ἄοση. (δι. χχὶν. 
2.) Οτ ΒΪ8 τοΐυσῃ ἰο Βοπθ, Τιΐαβ σγαϑ Ποηουχοα τι ἃ ὑπ] Ρἢ, 
Δη4 ἴο σομημηδιλοσζαΐθ 8 οοπαπαϑῦ οὗ πᾶφα, 8 {ὙἹ]Ό ΩΡ 4] ἈΓΟἢ τν88 
ογροίβα, σῇ οἢ 185 8}}}} ἴὴ οχιδίθηοθ ΝΟΙΊΘσΟΙΙΒ τηθ664]5 οἵ υἄπα 
ΥΔΠΘΟΙΒΗΘα ὙΓΟΓΘ δύσι Κ 1ῃ ΒΟΠΟῸΓ Οὗ {Π6 Βββῃη6 ουθηί, “αΑὔἶδρ {116 
ἤη8] ἀοϑίστιοοῃ οὗ {{πὸ βίδίθ! Υ [θπιρ]6 οὗ [86 “68 παύϊομ Ὀγ {Π6 
ϑη8 οὗ Τιΐὰβ δὰ ΗἩδάσγιδη" (8489 [16 ργορμεοὺ ΜίΊοδη δαᾶ ἑογοίο]α, 
11. 12. τηογο ἴθδη οἱρηῦ Βυπαγοα γθαγ8 ὈΘΙΌΓΘ), “8 Ὀ]ΟΌ ρ Βηαγο τγ88 
ἀγαθση ΟΥΟΥ [86 οοηδοογαῖθα ρχοιπα, 88 ἃ βὶρῃ οὗ ρογρϑίιαὶ ἄθβοὶα- 
ὕοη. 4 ΤῸ ἘπΏΡοσοσ Αἀτγίδη ογοοίθα ἃ οἱδυ οἢ ραγί οὗὨ {Π6 ἴΌΤΤΩΟΣ 
Βίας οἱ “ογιβαίθια, σμοῦ μα ο411.6ὰ 25}14 (ὐλριίο πα: Ὁ τγὰβ δἴϊογ- 
ὙΔΙΓΒ ΟΥΘΔΕΥ ΘηΪαγροα ἀπα Ὀοδυῦῆοά Ὁ (ὐοπδίαπιϊα {86 Ατοδΐ, 
ὙΠῸ τοϑίογοα 108 δῃηοϊθηῦ πϑῖηθ. Ἰθυσησ ὑμαῦ ΘΙΏΡΟΟΥ ΒΒ γοϊση [ῃ6 
68 τηϑάθ νδυιοὰβ οἴοσίβ ἠο συ] {Π6}γ τομλρῖ8, ὙΈΙΟΝ, ονν ον οσ, 
ὙΘΓΘ ἄγ γ8 ἔτιιβίγαϊθα : ποὺ αἰ 4 ὈδίοΣ βυοοθβα αὐδοπὰ ἐμ6 αἰξοιηρὲ 
Ἰη8Δ66, Α.}. 308, ὈΥ {Π6 ἀροβίαίβ θα ΤΟΥ «1||18πΠ. ΑἹ δαυίμαυδκο, ἃ 

1 Βρ. Ῥρᾶδᾶγοθ, (δηὰ δος ἴση, τ. Βοοιβσογά), ὕδῆη, Ἐοδοητηῦ ον, Κ αἰηδοὶ, αηὰ οὐδοῦ 
Τροάοση σοΟΙτΩ ἢ ΔΙΟΥΒ, αν δαρροβαὰ ἴΠ6 Ρο0] οὗ Βοίδιεβάα ἴὸ αν Ὀθθῃ ἃ τηραϊοϊηδὶ Ὀδι ἢ. 
ὙΠὸ τοϑάοὺ ψ1}} ἢπὰ ὁ ὑτίοῦ ϑἰδίθπημθηξ, δα βαι βίοι οΥΎ τοί διίοι οὐὗὨἨ (18 ποίΐοη ἰῃ ὨΓ. 
ΒΙοοπιῆς] 45 Απηοίδιϊοηβ ου ἴδ Νονν Τοδίδιγθηὶ, νοὶ. 11}, ΡΌ. 148--- 156. 

᾽. ΠΗ Κ᾿ 8 Ῥαδίοσ Β Μοτιηοσίδὶβ οὗ Εργρῦ, ὅζο. Ρ. 2382. Ναιτδίνο οὗ βοοι δα Μ|Ίββίοῃ ἴο [80 
ονβ, δος. Ρ. 162. ἷ 

8. ἘῸΥ ἃ [11] υἱονν οὗὨ [Π6 ῬγϑάϊοτοηΒ οὐὗἨ 96508 (Ἰγὶβὲ σοποοσγηΐηρ 89 ἀοδισποίίοη οὗἩ Φεζα- 
ΒΔΪΘτᾺ δηα ὑποὶγ ΠΠΟΓΑΙ Δ] πηοπί, 860 0]. 1 ΔΡρομάϊχ, Νο. ΥἹ. 

4. ΟἿ Ροπ 9 Ηϊδὶ, νοὶ. ἵν. Ρ. 100. 



80 Ἡπίογϊοαῖ Οαεοσγαρὴν ὁ ἐλε Ἠοῖν 71ιαπά. 

ΜΒ πα, δπα ἃ ἤοσΥ δγαρύϊοη, ΘΟ ρ6116α (π6 νγογκηλθη ἴο δρδῃᾶοῃ 
{Π6}ν ἀ6ΒΙρΉ. 

ΕὙΟΙ. ἴὸ ἀοδίσυοίοη οὗ «ογαβαί θὰ ὈΥ {Π6 Εομηδηδ [0 {ἢ 6 ργθδϑηὺ 
ἔμπης, ὑμαῦ ΟἸΌΥ Πδ8 γϑιδὶ "66, [ὉΓ {π6 τηοϑί ραγύ, ἴῃ ἃ βίαϊβ οὗ συυΐῃ δα 
ἀοβοϊδίϊοη, ἰὴ {1 ]πθηὺ οὗ οὐγ Ἰμογα δ ργραϊούοη {Παὺ υεγμδαίοηι ἐμαϊὶ 
ὃό ἐγοάάεη ἀοιοη οΥΓ ἐδ Οἰθηἐϊΐο5, πη ἐδ ἐΐπιο8 9 ἐδ Οηξίϊος ὅ6 Κμῖ- 
Μιϊρά. (Ἰλικα χχὶ. 24.) Τὸ ““μὰϑ ὕδθνϑσ Ὀθθπ ὑπάογ {π6 ρονθγησηθηΐῦ 
οὗ τ86 «6778 ὑπϑιγβοῖνθβ, θα Ορργοββοα ἀπα Ὀγόκθα ἀονῃ ὈΥῪ ἃ β886- 
ΟΘΒΒιοῃ οὗ ἐογοῖ σι τηδβίοχβ ---- [Π6 ἘοτηΔη8, {Π6 ϑδαάγβοθηβ, ἰῃ6 ΕὟΔΏΚΒ, 
{Π6 Μίαπιθίυϊκοθ, πὰ ἰαϑὲ Ὀγ {πὸ ΤΌΣΚΒ, ἰο βοῖὰ 1ὖ 18 50}}} βι ] οί. 
10 18 ποῖ, {μουθίοσθ, ΟὨΪΥ ἴῃ (6 ὨΙΒίΟΥΥ οὗ Ψοβαρῇυβ, δπᾶ ἴῃ οὐΠοΥ 
διησΙοηΐ ἩΓΙΟΥΒ, ὑμπαῦ 16 ἅτ ἴο Ἰἰοοὶς ἔογ {16 δοοουῃρ ἰβητηθηΐ οὗὨ ΟἿΓ 
1 γα 8 ῥγθαϊ 088 : --α 76 866 {Ποῖ νου ῆρα δ {}18 τηοηθηῦ Ὀδίογα 
ΟἿΓ 6Υ68, ἴῃ {π6 ἀοδοϊαΐα βίδα οὗ {Π6 οποθ οἰ γαϊθα οἱἵν δηα τϑιαρὶθ 
οὗ Ψογαβαίθη, δηα τὴ (86 ργθβοηΐῦ οομαϊοη οὗ {πΠ6 “ον δα ρΘΟ0ρ]6, ποῦ 
ἙοοἸ]οοἰρα ἰορϑίμοῦ ᾿Ἰηΐο ΔΕ ΟΠ6 ΘΟΙΠίσγΥ, πο ΟΠ6 ΡΟΪ [104] βοοϊαίυ, 
Δ Πα ἸΠΟΘΓ ὁη6 ἴοττῃ οὗ σονογῃτηθηῦ, θα ἀΙΒρΟΥΒΘα ΟΥ̓ΘΥ ΘΥΟΓῪ ΣΘΡΊΟΣΒ 
οὗ 1Π6 ρσίοθθ, δπὰ δυθῦυ ὙΒ6ΓΟ ἰγοαίθα τ] ΘΟΠ ΟΙΏΘΙΥ 8δηα Βοογῃ."' 

Υ111. ΤῊΟ τοάρσῃ οἷἵν οὗ «}6γιυιβαίομλ οομύδιηβ ὙΠ 118. τγ4}]8 
Βουθυαὶ οὗ {86 Ἀ1118, ου ΒΟ {Πὼ δποϊθηΐ ΟΙἿΥ 18 ΒΌΡΡοΒϑα ἴο ἢδγνϑ 
βίοοϊ ; θυύ [8686 ΔΓ6 ΟὨΪΥ ῬαγοΘΡΌ]6 ὈΥ 1Ἢἢ86 δβοθηΐῦ δῃᾶ ἀδβοθηΐ οὗ 
{π6 εἰτοοίβ, δῇ βϑϑῃ ἴτοιαη {86 Μουπέ οὗ ΟἸνο5, ο {πμ6 οἰοσ 
8146. οὗ {π6 νι ]οὺ οὗ Φοοββαρῃδί, 1Ὁ ργαβϑθηΐθ δὰ :ποϊ!ηρα ρΐδηθ, 46- 
ΒοΘ μα πρ' ἔτομι ψαβὺ [0 δαϑί, Απ θιῃρδί]θα τ78}}, Του Πα νυ ὕονν 6ΥΒ 
πα ἃ (ἀοίῃϊο οαβί]8, Θῃσουρα5868 {86 ΟἿ 81} τουηα, δχοϊααϊηρ, μον- 
οΥοῦ, ρᾶτὲ οὗ Μουηΐ δἴίοῃ, ψ βιοἢ 1Ὁ ΟΥΓΔΘΥΪΥ ᾿ποϊοβοα, Νούν}- 
Ββίδῃἱηρ᾽ 118 ΒΟΘΙΔΙΏΡῚΥ βύσομρ' ροϑι[οη, 1Ὁ 18 ἸΠΒΟΆΡΔΌ]6 οὗὨ βιβίδι ϊπρ' ἃ 
ΒΟΥΘΙΘ 8588}, Ὀδοδιι56, Οἢ. δοοουηῦ οὗἨ [86 ΦΟΡΟΡΤΑΡΒΕΥ͂ οὗἉ {86 Ἰαηά, 10 
48 ΠΟ πΊ68}8 Οὗ ργϑυθῃηίίπηρ (86 ΒΡΡΓΟΔΟΙΟΒ οὗ Δ ΘΠΘΙΩΥ͂ ; 8Π6, Οἢ 
{π6 ΟΥΠΟΙ Βαηά, 10 18 Θοτηιαδηαθα, αὖ {π6 αἰδίϑπος οὗ ἃ ριιη-8ηοί, ὈῪ 
{π6 Ὠ]6 061 Τοσ, οὐ πὸ Μουμπὺ οὗ ΟἸ]ῖν 68, ἔγομη ἡ] ἢ 10 18 Β6Θ ἢ ἴο {ῃ68 
θεοδύ δἀναηΐαρθ3 [προβίηρ, μού ονοΓ, ἃ8 {Π6 Δρρθᾶγαμοθ οὗ “ογὰ- 
ΒΆΪ6 μὰ 18, ὙΠΘη ΘΟ 6α ἴτοθι {παῦ πηοιηίαίῃ, ---- πα ΘΧΒΙ Πρ ἃ 
σοιηρδοΐμθεβ οὗ βίχιούίαγθ {Κ {μπαῦ Δ] 464 ἴο Ὀγ [86 ῬΡΒαΪπνιδύ (οΧΧΙΙ. 
3.), 186 ΔἸ] υβίομ ναι οα δηΐοσίηρ (ῃ6 ογῃ. ΝῸ ““βίγθοίϑ οὗ 
ῬΆ]Δ 068 δηα σγΆ}1κ8 οὗ βίαϊα,᾽" --- πὸ ᾿ρἢ-Γα56 α ἀγοἢ68 οὗἉ {ὙΠ ῸΠᾺΡῊ ---- 
Γοαπίδὶ 8 0 600] {Π6 817, ΟΥ̓ ῬΟΓ(ΙΟΟΘΒ --- Ποῦ 8. Βῃρ1]6 νοβϑῦρα στηθϑίβ 
1Π6 ταν 6116}, ἴο ΔῃΠΟΌΠΟΒ 118 ΤΌΣΤΩΘΥ ΤΩ] ΓΆΤΎ ρ,θαΐη 688 ΟΥ̓ ΘΟΙΏΣΊΘΓΟΪΆ] 
ΟΡυΪΘποα : Ὀυῦ ἴῃ {86 ρΪδοο οὗ [π686, μα Ηπα8 ἢ πη56] δποοπιραββοά ὃν 
γ78}18 οὗ τυὰθ πηαβοσΥ, {86 Ἃ}} ὉΠ ΟΥτΥ οὗ ψ] οι 18 ΟὨΪΥ ὈτΌΚοη 
ΒΥ ἴδ οὐοαβίοπαὶ ργοίγιυβίομ οὐ ἃ 8128}} σταίθαά ψίπάον. ΑἪ..1 (86 
βίγϑοίβ ἅτ ψγοίοῃοάποβθ, πα (π6 Πουβθ8 οὗ {πΠ6 «Γ 6τν8, ποσα δβρϑοϊ- 
Δ]1Υ, ἃ16 88 ἀυηρἢ}}]α, ἤζγοηι ἐδο ἀαιιφῆξον 9 Ζίοη, αἰΐ ἧθν δοαικιίν ἐξ 
ἀεραγίοά. (181. 1. 6.) ΟΥ̓ Ἰαΐα γϑαγβ, πούγθνοσ, [86 ΡΟ] 108] οοπα]- 
(ἰοη οὗ {86 “6.7 ᾿ὰ8 Ὀθοη πηργογυϑᾶ, ἢ σοηβααθσθηοα οὗὨ [Π6 Ἰηΐογοβὺ 
[Δ Κ6η ἴῃ {Π6Ὶ} Ὀ6μΑ] ὈῪ ναγουβ ΟἸ γι βίη ϑοοιθῖίθβϑ, ἃπαὰ {Π6 ρδγ- 

, Βρ. Ῥοτίθαβ᾽8 1βοίατοϑ οη (μα (ἴοεροὶ οἵ Βαϊπὶ ΔΙαλί ον, γ0]. ἴϊ. Ρ. 21. 
2 Ἴγανοὶβ οὔ ΑΙ ΠΟΥ, ἴῃ Μογοοοο, Εργρὶ, Ατὐδρῖα, ϑγσία, δζο, θοΐνοοη 1808 δηὰ 1807, 

γ0]. ἰἱ, Ρ. 2345. 
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ΒΟΠΔ] 1ηἤτιοποῦ οὔ ἀιβιϊησιθῃοᾶ ΕἰΠρ] Βἢ 9 ονγ8..1 ὙΠ ἤποϑὺ βϑοίίοῃ 
οὔ [Π6 οἱδν 15 (μαῦ ᾿1ηῃαθιοα ὈΥ {π6 Αὐτηθηῖδηβ; τη {Π6 οἴδοῦ αυδγίθιβ, 
1Π6 δίγοαίβ ἃΥ6 πΊΌΟΝ ΒΆΤΤΟΥ ΘΙ, ΒοΙης Βοδυ ον γ146 Θποιρ]ι [0 Δα πη) 
{ἴγοα σδιη6 8 ἴο βίαμπα αὐγοαβδί. []}ἢ {π6 τυϑβίθσῃ αυδγίου πα ἴπ (Π6 
σοηἔγ6 ΟΥ̓ δ Θγυβαίθτη, ἑονγαγάβ [Π6 ρ]αθθ ποῦν οα]]16ὰ (Δο]σοίμα ΟΥ 
Οὐ νασυ, (6 ἴονν δπὰ 111-11} ΒοσΒ68 (ν ]οἢ πᾶν ἢδὺ ἰθυγᾶοαβ ΟΥ 
ἀοπγθθ οἡ {π6 ἴορ, θαῦ πὸ οἰ ΠΠΠΘΥΒ ΟΥ ΜΙΠΑΟΥ 8) βίδα ὙΘΥΥ͂ Ο]086 
τορσοίποῦ; Ὀαΐ ἴῃ {Π6 Θαβίθσῃ ραγί, δἰοηρ (86 Ὀγοοῖ ζϑάγοῃ, {Π6 δγϑ 
Ρογοοῖνοθ νδοϑηὺ Βρδςο68, 8η6 διηοησδῦ {π6 σού ὑπαῦ ἩὙΠΙΟἢ διστοιηάβ 
1Π6 τηοβαϊι6 5 ογθοίθα Ὀγ 186 ἐπα] ΟἸμαγ, Α. Ὁ. 637, οἢ {116 δἰἴα οἵ 
{[Π6 τοηλρὶ6, πὰ {Π6 Ὡθαγν ἀαβογίοα βροῦ ΨΠΘΓΘ οπο6 βίοοα {π6 Του ΟΣ 
οὗ Απίοηϊα ἀηα {{|| Βασοπα ραΐδος οὗ Ηϑτοῆ. 

ΤΠ6 τιοάργῃ ρορυϊαίϊοι οὗ “6γΓυβαϊαπὶ 18 νϑυ] ΒΥ Θϑ πηαῖθα Ὀγ 
ἀδγοηὶ ἔγανθ]οσβ. Ασοογάϊηρ ἴοὸ ΒΑΌΌΙ «}οβαρ ϑομιγαγίζϑ, «{[6- 
ΓΙΒΆΪΘπλ ΟΟηἑαΪηΒ πλοῦ ἴδῃ 32,000 1 ΔΡ]δηΐ8, γὙἱΖ. 7,500 «6νγ78 
(6,000 Θερμαγάϊπι 4, αηᾶ 1,600 ΑΒῃΚοπαζΖί. {[πᾶογ {Π6 ἤχϑὺ ἀγα ππάογ- 
βίοοα 411} {π6 παίϊνϑα, δῃηὰ [Π6 ᾿πηπλρταηΐβ ἴσο ΤΌΚΟΥ, Αϑῖα ΜΊΠΟΥ, 
Ῥόγβῖα, Αὐαθῖα, απὰ Βαγθαγυ, ἴῃ Αἴτοδ; δηα ἀπᾶοῦ {Π6 Ἰαίίοτ {16 1π|- 
τηϊσταη β ἔγτοπη (ἀθυτηδηῦ, Ηο]]απα, ΗἩπηραῦυ, Ῥοϊδηά, Βιι55ια, (14]- 
Ἰιοῖα, δηα οἵμον ΕἸσορθδη σουηίγ! 65); 16,000 ΜοΠδιληράδῃβ, [Πδὺ 18, 
ΑΥὙΔῸΒ δῃὰ ΤΌΣΚβ: δπα 10,000 ΟἸ γιβῦδηβ, ἰμαΐ 15, αστσθοῖκβ, ΑΘ Δ }8, 
Τιατῖπ5 (ραπίασαβ δηθὰ [1ἰ4114η5), ΕΒ υβϑληβ, δηα (ἀθτιημᾶπθ. Βαΐ 
{ππ686 ΠΌΤ ΌΘΥΒ ΔΓ6 τοί] δὖ ναυᾶποα 1 (Πο86 βίδα Ὀγ αἰ γοπί 
Τυγοροδῃ γᾶν θ! ]οσθ. 1Π6 ον. 4. 10. (ὐὑγῖν]θ, αὖ {Π6 σοπιηηθηοο- 
τῃθοηῦ οὗἩ {16 πἰποίθοηξῃ οοηΐαγυ, οοτηρυϊοα 1Ὁ δ ἀρουΐ 1δὅ,000 ; ἀηά 
Ολρὸ Τὐρσῃῦ, ὙΠῸ ν]βιίοα « Υαβαί θα ἴῃ 1814, δϑυπιαίθα τ αὖ 12,000. 
Μγ. Βυοκίηρσβδιη, τῆῸ γγὰ8 {Πάτα ἴῃ 1816, ἔγτομι {Π6 Ὀαϑύ Ἰῃ Οὐ Δ ΠῸ 
6 σομ!α ρῥγοουσο, βίδίθϑ, ὑπαὶ [Π6 λιχοά γεβίοηίβ (τοῦτα {Ππ|ᾶῃ ΟΠ 6 
μι] οὐ τ ποῦλ ἀγὸ Μοβδιηπγθάδηβ8) ἃγα δρουῦ 8,000 : θυΐ {1|6 Θοπίπυα] 
ἈΓΓΙ͂ΨΑΙ πα ἀδραγίαγθ οὗ βίγαπραγβ τηδῖζο {Π6 ἰοΐα] πυταθογ οὗ 267 80} 
»γοβοπέ ἴὰ 1Π6 οἸΥ ἔγοια θη ἰοὸ δἰθοη (μπουβαηὰ ρΌ ΠΟΥ, δοοογαϊησ 
ἴο (16 εαϑᾶβϑοῃ οὗ {πΠ6 γϑαῦ. Τῃ6 Ῥγορουμοηϑ ὙὙΠΙΟᾺ {Π6 Πα 6Γ8 
οἵ Ρευβοῃβ οὐ αἰἔδσοηῦ βοοίβ Ῥθᾶγ ἰὼ ϑδοῖβ οἴμποσ 1ῃ {18 δϑυτηδίθ, 
6 ἰοππῃά 1 ἀΠβου]0 ἰο ἀβοογίαϊῃ. Τῃ6 Μομδιητηθάδηϑ ἅτ ὑπαπ68- 
ΠΟΠΘΟΪΥ {[Π6 ταοϑὺ ηυτλθσουῦϑ. Νοχί, ἴῃ ροϊηῦ οὗ πυμαῦθγβ, 8τὸ [Π6 
ἀτοοκ Ομ δδηβ, 80 αγὰ οἰ ΘΗΥ οοτηροβοᾶ οὗὨ {π6 οἸογργ, δηᾷ οὗ 
ἀενοίοοθβ. ΤῊ Αὐτωθηϊδηβ [Ὁ]]Ο πδχύ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 88 ἴο πυσθοιβ, θυΐ 
ἼΒΕΙΓ ῬΟῪ 8 ἐβουρ!ξ ἴο δχοθοᾶ {μαῦ οὐ {16 σϑϑῖζβ ἴῃ 1πῆθθησθ 
δηα ἴῃ θα] ἢ. ΟΥ Ἐαγοροδηβ {Π6γ6 ἀγὸ οὐΪἷν {86 ἴδ᾽ τλοηκβ οὗ {Π6 
Οὐπυεηΐο ἀεἶϊα Τεγτα ϑαπία, ἀπὰ 186 1ωαἴϊη ΡΣ] οΥΊη8 0 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ 

1 Βαγοι ὙΑΙΚ8 αὔουτ δ γιβα]οπι, Ὁ. 204. 
5 Τὴ 186 ἔτανε!β οὔ ΑἹἱ ΒΟΥ (ν0]. ἱϊ. ΡὈ. 31 4--227.). ΤΠ6Γα 8. 8. πηϊπαίο ἀοβοσὶριίοη, 111ι9- 

(το πῃ ΤἴγοΘ Ἰἰατρο Ρ[δῖαβ, οὐ (Π]8 πηοβαπ6, ΟΥ ΤΑΙΒΟΓ ῥΤΟΌΡ οὗἁ Τηο8641|68, οτοοϊοα δ 
αἰ! σθηῖ ρογίοαβ οὗ 1β] ατηῖβη), απᾶ ἐχμἰ δἰτπρ [λ6 Ῥγουδ!ηρ τΔ816 οὗἉ ἴπ6 γδγίουιιϑ δρο8 ὙΠΟΩ 
ΠΟΥ ὙΓΕΓΘ ΒΟΥΟΓΑΙΥ οοπδίγυοϊρά,. ὙΤῊΪ8 ΓΤΔΥΘΙΙΟΥ δβίδίθβ ὑπδὺ ΠΟΥ ΤΌΓΤΩ ἃ ὙΘΙΥ ΒΑΙΤηΟΠΙΟυ8 
Ὑ 8016: (88 οἀϊῆσθο 18 οο]]Θοἰν ]γ τογτηθᾶ, π΄ Αταθὶς, 41 Παταπι, οὐ ἴ6 Τεπιρίρ. 

Σ.Α εβοσίρεῖνα ἀθοσταρηυ δηὰ Βγίοῦ Ηἰβίοσγίςδὶ βικοιςἢ οὗ Ῥα]θβιίηθ. ΒΥ ἘΔΌΝΙ ΦΌΒοΡα 
ΟΜ ΑΥΙΖ, [ῸΣ βἰ χίθθη γ 688 ἃ τοβιἀθπί ἴῃ 186 ΗΟΪΥ 1ζδηα, ἸὙτδπβὶδιθα [ἔγοπὶ [86 ΗΘΌΓΘΥΥ 
δηὰ (Δοττη8}} ὉΥ 4. 1,βόϑοσ, ῬἈΣ] δ ΘΙ ρμΐα, 5610. 1850. ϑνο. 

4 Το ον. ὕχ. ὙΥΊδοη, το τοβίἀθαὰ βοπγθ ἰἷπλθ δὲ Φοσιβδαίοῃ ἰῃ 1848, οοτηρυΐθ8 (80 
ΒΟΡΒΑσάϊπλ 8, μα 700 ἔλπι 68, πὰ 8000 δου]8, δοοοτάϊηρ ἴο 110 οϑδαβ οὗὨ [86 7678 
ἐΒοΙΏβοϊνοθ, 1Δπὰδ οὗ [μ0 ΒΙ6]6, νο], ἱ, ῥ. 456. 
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ψιβιὶ το. Τῆιο Οορίθ, Αὐγββιπίδηϑ, Νοβίοσίδηβ, ὅζο 8.6 ΒΟΔσΟΟΪΥ͂ 
ῬΟΙΟΘΡΌΡ]6 ἴῃ {ΠπΠῸ ογονα : δπα ουθῃ {Π6 «68 ΔΓΘ ΤΟΥ ΤΟΙΔΓΚΑΡΪΟ 
ἔγοπι {ἢ βέγι Κρ ῬΘΟΙ Αγ Υ οὗ {ΠΟ ῚΡ ἔδαΐαγοθ δηα ἀγθθθ, ἔπδη ἔΓΌΠῚ Ὁ 
{Π6ῚΓ ΠΏ ΌΟΥΒ 88 οοηῃίγαδίθα τιὶῃ οἴμοῦ Ὀοαϊοθθ. Μγσ. “7011 6, στῆ 
νἹβι ρα «Θγαβαίθλ ἴῃ 1817, ϑίδίθϑθ {μαὺ ἴπΠ6 διριοδβί οϑυτηδίθ τηδκοθ 
186 το] πυταθ 6 Γ διηουηῦ ἴο ὑποηΐϊγ- ἔνα ὑπουβαπα. Ὦζγ. ΕΙΟΒαγάβοῃ, 
ὙΠΟ γγ͵Ὃ8 δ΄ «ΘγΌβα θα ἴῃ 1818, οομῃραΐθα 186 ρΡορυϊαίίοη αὐ 20,000 
ΡῬΟΥΒοΟΩΒ; τ, ΚΟΠΟ]Ζ, ἴῃ 182], δὖ 18,000; δηὰ {86 ον. Μτυ. ΕἸβΚὶ, 
8 Απρ]ο- Αὐρουϊοδῃ ΜΙΒΒΙΟΠΑΤῪ ἴῃ Ῥαϊθϑίηθ, ἢ 1828, αἱ 20,000. 
Το Εν. Ὑ1ΠΠ1}.πὶ Ζονοῖί, το γαθ αὖ « υβαίοῃμ ἴῃ ΠΘΟΘΙΟΓ 
1823, νγὰϑ οὗ οριπίου {μαὲ 16,000 ἃῇὸ ἴπ6 υἱπηοδὲ βοὴ (λ6 ΟἿ 
ὙγΟ]ἃ οοπίδιη ἴῃ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ ΟἸΤΟυΙΩβίδμοἝΒ, {πᾶ 18, Θχοϊδῖνο οὐἉ [Π6 
ὈΙστίτλβ, ὙΠῸ ἅγὸ ογονγαθα το {πῸ οοηνθηΐθ, δηὰ 411] ὉΡ πδην 
ΕΡδΟΘ8 ἴῃ {π6 σοηνθηίβ ΨΒΙΟὮ Δ͵ΓΘ νδοδηΐ 116 ΤΠΟὨΤὯΒ 1ἢ (ἢ ὙΘΔΓ, 
τ Δαρτηθηηρ, (86 ρορυϊαοι ὈΥ βοῖθ ἔδυ ἱπουβαπᾶβ; δηὰ ἢδ 
88 ἀἸἰβροβθα ἴο δϑεϊμηδίθ ἋΠ6 τοϑιἀθηῦ ρορυϊαίΐοη αὖ 12,000.ἁὁ ἜΑη- 
(τη, ΒοοσοίδυΥ οὗ [6 Ῥαϊτδγομαῖο αὖ ὁ“ ΘΥβαοτα, 1 1838, τοοϊκοηοά 
ἴ[Π6 ρορυϊαίζοη αἱ 10,920 βου]ϊβ; [86 ον. Ὧγ. Βοβίμβοῃ, 4180 ἴῃ 
1838, αὐ 11,000; «πὰ 1)γ. οβυ!]Ζ, ἴῃ 1845, αἱ 16,510. ΤΒο ον. 
α. ὙΠ αῃ83, τ οβο στοϑιάθηοθθ δὲ “6γαβαϊοπι Θηδ]ρα Ὠΐτη ἰο ἔοστη 
8δη δοουγαία Ἰπαρτηοηῦ Ὀούνθθῃ {π6 σϑγίουβ σοηηιὶοπρ' Θδυϊτηδίθβ, 18 
οὗ ορὶ πίοι {μαὺ 1γ. ΒΟΌΙΒομ Β δΘοιηρυϊδοη 18 {Π6 τηοσα οοστοοί. ΤῊΘ 
ἰοίδὶ ἡ θοσ, {μπογοίοσθ, οὗ {π6 ογαϊπαγῳ ἸπΠΑ ιαπίβ οὐὗἨ “ Θγυβα] τη 
σδηποῦ Ὀ6 Ταϊρα ΒΙῸΣ (88 θη (μουβαμα. ὙΤᾺ]Β 18, ᾿πάθοά, 8. σὉΡῪ 
ΒΙθμο ἀρρστοραΐθ, οοιηραγθα πὰ {86 ΗοαΓγΒῃϊηρ Ρορυϊδίάοη ὙΠΟ ἢ 
[Π6 ΟΥ̓ οὔθ Βιαρρογίοα; δῦ 186 ὨυΙΩΘΓΟΙΒ βίαρθ8 1ὖ Πα8 ὩΠαΘΙΡΌΠΘ, 
δηα {Ππ6 ΒΡοΪἸΔομϑ οοπβοαθομῦ οὐ ἰμοῖὰ, δᾶνο Ἰοίνψ πὸ νοβρσε οἵ 118 
ΟΥΑΙ] ΡΟΝ 6. ““ Ψ6γβα]οσα, ὑπᾶθν {Π6 ρονογημηθηΐ οὗ ἃ ΤΣ δα 
ἄρα, 18. 81}}} τηροῦσα ὉΠΊΊΚῈ «6 γιιβαίθτω, 88 1Ὁ οχιβίβα 1π 186 σοὶρῃ οὗὨ 
Βοϊοιλον, πᾶ Αἰἴμθπβ ἀσγηρ {μ6 Δαπλὶπἰβίχαϊοη οὗ Ῥουο]οβ, δπὰ 
ΑἸθὴβ ἁπᾶοσ ἐπα ἀοπμ πίοι οὐ {Π6 ΟΠ  οὐὗἨὁ {π6 ὈΪΔΟΚ δαπυοῖβ, Ὑγ6 
ἢδνα δ ρου ᾿υἀρτηοηΐ Β γοοογα, (μαῦ δείογε ἃ πιατολιίπ αγπιν, α ἰαπά 
λας δόθη ας ἐδε σαγάοπ οΥΓ᾽ άδη, δολιπα ἐξ α ἀεευίαίε τοϊάεγπεθ5. (4706] 
1... 8.) ὙΘ ῥγδβθηῦ Ἀρρθδσᾶποθ οὗ Ὑπ088 Βα8. οι οα!6 ἃ {86 ἀνία] 
ὙΓΑΥΠΙηρ8 οὗ [π6 ργορβοδῦ ἴπ 411 {π6ὶν ὕβστῖ]6 γϑαὶγ.᾽" 

. Μιβδίοπασυ Πρ ἰδίου ἴοσ 1824, ἢ. ὅ03. 
2 ἨΟῸ]γΥ ΟἿ, νοΐ. 11. ῬΡ. 618, 614. 
8 7011Ἔ{᾽᾿8 δυο σ8 ἐτὰ Ῥαϊοβείπο, τυ θη ἴῃ 1817, Τοηα, 1820, ϑνο. Ρ. 102. Τῇ6 

βκοίοι οὗ ἴδ τηοάοττι βίαϊθ οὗἨ ΔΨογηβδίθι, αῦονο ρίνοη, ἢ88 ὕδθη ἄγαινη τιρ, ἔγοπ) ἃ οατοίῃ! 
σοτηρασγίβοπ οὗ [18 ἱηιο Προ πὶ τετι το γ᾿ Β Γοιηδτκβ, ἢ [86 ΟὈΒΟΓΥΔΙΙΟΠ 8 οἵ ΓΟΐΈΒΒΟΥ ΟἿΣ] ]6 
(ὙὝ αὶροὶοἶβ Μοπιοίτβ, Ρ. 187.); οὔ Μ. Ο)ιδίθδυγίδη ἃ, πιδάθ ἴῃ 1806 (Τταν6]8, νοὶ]. 11. ρΡ. 58. 
83, 84. 179, 180.); οὗἨ ΑἸΙ ΒΟΥ, τπιδάθ ἴῃ 1808.----1807 (ΤΥΔνοΟ]8, νο]. ἰϊ. ρΡ. 240---245.); οἵ 
Οαρῖ. ΙΔρμΐ, πιβάο ἴῃ 1814 (Ἴτανοὶα ἰη Ἐργρι, ὅὥοα. ΡΡ. 178---187.); δπὰ οἵἨ Μτ, Βυοκίπρ- 
Ἰ8π), πιδὰθ ἰπ 1816 (Ττανοὶδ ἰῃ Ῥαϊοβίπο, Ρῃ. 2360--262.). ὅ66 4180 Ὧγτ. Εἰς παγάβοῃ 
ταν 18 αἰοηρ ἴμ6 Μοά νοσταποδη, το. νο], ἱϊ. ΡὈ. 238 ---868. ; δον οί Ομ γβέϊδη ΠσΒε ΓΟ ἢ 68 
ἴῃ ϑιγτία, Ρρ. 238. 290.; Μτ. Οδγηθβ 1οἴἴοτΒ ἤῸπὶ [86 Εδδί, Ρ. 62.» ἀῃὰ, Ἔβρϑοίδιγ, 1)γ. 
ἙοΌϊηθοι 8 ΒΙὈ]11641 ΒΘΕΘΑΙΌΒΟΒ, Υο]. ὃ. ὑΡ. 88--- 85. 

“ρος 
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ϑνῦνα, -,- "Ὁ τ“ αν 

Μοιιηῖ ΤΆΌΟΥ, 88 866 ὴ ἴγοτῃ [6 Ρ] δίῃ οὗ Εβαγβοϊοη. 

ΟΗΔΑΡ. 11. 

ῬΗΥΒΊΙΟΑΙ͂, ΟΘΕΟΘΒΑΡΗΥ ΟΕ ΤΗΒ ΗΟΙΥ ΤΔΝΌ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ . 

ΟἸΣΜΑΤΕ, ΒΕΛΒΟΝΒ, ΑΝῸ ΡΗΥΒΙΟΑΙ, ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΣ ΟΟΥΧΤΕΥ. 

1. ΤῈ βυτίδος οἵ [86 Ηοὶγ Ἰμαπαὰ Ὀοϊηρ ἀἰνογβϑιβοα τ 1} τηουιηΐδῖηβ 
Δη4 οἱδῖηβ, 115 ΟἸΙΜΑΤΕ νΑγ1685 ἴῃ αἰ γθηῦ Ρ͵8068; ΠοῸΡὮ ἴῃ σἜ ποτα] 
1ῦ 18 ΤΊΟΤῈ 86 {164 ΤΠΔΠ ἴῃ ΟἿΓ βίο ΘΟ 7168. Ετοι ΤΥΡΟΙῚ ἴο 
᾿διάοη, [Π6 σΟΙΙΓΥ 18 τ Οἢ ΘΟ] 6 Γ {Πμ8η (Π6 ταοϑί οὗ [16 οοαϑύ {γί ]Π6Σ 
ἴο 1Π6 ποις δηά ἴο [6 βουίῃ, ἀπά 108 βθάβοῃβ ἃγ6 1688 γαριΐϊασ. ΤῊΘ 
ΒΟΠ16 ΓΟΙΊΔΓΚ ΔΡΡ]168 ἴο (Π6 τηοιιπίδίποιιβ ραγίβ οὗ πᾶφ 8, ψ ῃογο (6 
νοροί Ὁ] 6 Ῥγοάποῖο 8 ἃγΘ τ ἢ ἰδίου [ἤδη οἷν [Π 6 Ββθα-οοδϑί ΟΥ ἴῃ 188 
νἹοἰπιγ οὗ ΑΖ. ΕὙοΙὰ 108 ΟἿΕΥ βιυαδῦ!οη, [Π6 δἷν οὐὗἩ δαρῃοῦ ἴῃ (ἀ411166 
18 80 ἔγθβἢ δπά οοοΐ, {πα [Π6 ἢθδίβ ἃΓ6 ΒΟΆΓΟΘΙΥ [6] {ποτ ἀυσίηρ (ῃ 6 
ΒΌΓΠΩΠΊΘΥ ; ὑπο ρἢ ἴῃ [86 ποιρῇ θουτηρ᾽ ΘΟᾺΕΓΥ͂, ρΡΑΓΠΟΟ]ΑΥῪ αὖ (μ6 ἔοοί 
οἵ Μουπῦ ΤΑῦοΥ ἀπά ἴῃ (86 ρἷαϊα οὗ “Ψοσῖομο, {μ6 Ποαΐ 18 1ηΐθηβα. 
Οὐοπ σα! ν βροαϊκίηρ, Πούγανοσ, [Π6 δἰμηοβρβογα 18 τα] : {Π6 ΒΌΤΩΠΙΘΥΒ 
ΔΥῸ ΘΟΙΩΙΩΟΗΪΥ ΟΥΥ, δηα οχίγοιοὶν μοὶ ὅ: ἸὨΓΘΏΒΟΙΥ Ποὺ ἀΑΥ8, ΒΟΎΤΘΟΨΘΥ, 
ΔΤῸ ΓΘ] ΘΠΕΥ Βισοοοαοᾷ ΕΥ̓͂ ᾿πύθηβ Ι Υ οο]α πῖρμίβ; δπὰ [μ686 ϑυάάθῃ 
ν]Ἱ οἰ βδι ἀθ8, νυ] οἢ δὴ Αὐτὰ Θοπβυταῦοη ἀἰοηθ οδὴ δπάυγα, ᾿οροίθμοσ 
ὙΠ} Π6ῚΓ σομβοαιδηῦ οβδοὶβ οα 1π6 Πυπίδῃ ἔγϑιηθ, ΘΟ ΕὟ [Π6 ὑγογὰβ 
οὗ τπ6 μαϊγιαγος 8000 ἴο Ἠ18 λυ μογ-ἰπ-ίανν, ἐλαξ ἔπ ἐδό ἀαν ἐλο ἀγοιισλΐ 
εοπϑαπιοα ἢἴπι, απ ἐλε Κ[γοβὲ ὃν πῖγίί. ((ἀολ. Χχχὶ. 40.}" 

᾿ Βεβί 468 1Π6 ΓΟΘΟΔΙΌΠΟΒ ΟὗἨ πηοάογ ἰγαυο ] 8 Ὑ8 δηὰ ἰπ6 ΟἾΠΕΓ δ ΒΟΥ 168, οἰϊεα [ῸΓ ΡδΓ- 
Ὁ σαν δοῖβ, 186 0]]ονίης {τοδί ϊθοβ πᾶν ὈΘΘη ΘΟΠδΒΙ]οα ἴῸΣ [86 ῥγοδοηῦ βοοιίοῃ, νἱΖ., 
Ἐδ]αηάϊ Ῥαϊεβιΐπα, ἰοτῃ. ἱ. ρΡ. 2334---879. ; ὅδῆπ, οἱ Αςκουτβηη, Ασομεοϊορία ΒΡ] ςδ, 
88. 14---2].; βοβ ]χιὶ Αὐοββοϊορία Ηδορταΐοα, ρρ. 4---9.; Ῥαγθδι, Αητ αι 88 Ηοργαΐςδ, 
ῬΡ. 57---64.; δηὰ ΑἸδοσ, Ηδσιροπουίῖσα ὅδογα, ἴομι. ᾿. ΡΡ. 64---72. 

5. Ἡαδσταεγβ ΟὈΒογυδίῖοηβ, νοὶ], ἱ. ΡΡ. 3---4. Ἰωπάοη, 1808. 
5 ΟΥ πὸ ἱπίθηϑ ιν οὗ 186 Βοαὶ ἱπ Ῥαϊοδιίηθ, ἀυσίηρ 186 ΒΌΠΙΩΘΥ, βοηθ ἰάδα ᾿πδῪ δθ 

ἔοττηθά, ψγβοη ὁ ἰ8 Κποσχῃ ἰμδῖ 1Π6 τηθγοῦτυ οἵ Ὦγ. Ε, Ὦ. ΟἸανκοβ ᾿πουτποσηθίοσ, ἐπ α 
4εδίεγγαπθοια γοσα88 ρετζεοιίῳ 5δλαάεά (16 Β6416 Ὀοΐπρ ῥἰδοθὰ 80 ἃ8 ποὶ ἴο Ἰουςδ 186 ΣΌΓΚ), 
Σειηαϊπθὰ δὲ ὁπὲ ΠΕ με: ἄορτοο8 οὗ ΕΔΒσεημεῖῖ, ὙΤΎΥΔΥΘ]8, νοὶ, ἵν. Ὁ. 190. ϑ8νο. οδἀϊῇ. 

4 Τδο βδη6 Υἱοϊββιὰἀθ8 Οὐ τοι ροσδίασο οχὶδὲ [ο [μ18 ἀδὺ δ ϑιῆγτηα (ΕΠΊΟΥΒΟΙ Β ἴ,οἴ- 
ἴεγβ ἤτοι ἴΠ6 “Ἔβοδη, γο]. 1. Ρ. 94.),,ὄ ἅ1ἴ5ο ἱπτῃα Ποβοτῖ οὗ Ασαρία (Ὁαρῦ. ΟΡ} Β Ναιτϑίίυο 

ΥΟΙ,. 111. "᾽ 
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11. ΘΙΧ Βασογα} ΘΈΑΒΟΝΒ οὗ {π6 ΠπαίΌΓΑΙ ὙΘΆΥ ἅΓα ἱπαϊοαίοα ἴῃ 6η. 
ψ}}1, 22. νἱΖ. 5οο-ἰἴπιο ἀλλα παγυοσϑί, οοἷα απα ᾿οαΐ, βμπιη167 Δα τοϊπίον ; 
δηα 845 ἀστίουϊαγα οομϑυχαϊοα (Π6 ῥυποῖραὶ οι] ουταθηΐ οὗἉ {86 “ 6νν8, 
Ὑγ)6 816 Ἰῃξοστηθα ὈΥ {π6 τ ΌΪη160 8] νυ σι ύογβ, ὑπαῦ ΤΠ6Υ δαἀορίοα [86 Βαπη6 
ἀἰνίβιοη οὐ: ϑθάβοηβ, 1 Γοίογθησο ἰὸ {ΠΟΤ σταγα] ποσκ. ὙΤΠοβα ἄϊνι- 
ΒΙΟΠΒ 4180 δχὶϑί διχοησ ἴπ6 ΑΥΑΡ8. ἰοὸ {πΠ18 ἀΔγ.2 Α γιοῦ βίαἰθηιοηΐ οὗ 
[Π6 παίυγα] ῬΒοβοπθηδ ΟΟΟΌΣΥηρ 1ἢ ἴΠ686 ΒΕΥΘΓΑΪ ΒΟΔΒΟΏΒ Ὑγ1}} ΘηΔ0]6 
ὉΒ ἴο ἔοσιῃ ἃ Το] ΓΔ] σογγθοῦ 1468 οὗ {Π6 οἰϊηλαΐθ δηα πθαί μοῦ οὗ {86 
ΗοΙγ μπᾶ. 

1. ΕΕΡ- ΤΊΜῈ σομιργιδοα {πΠ6 Ἰαϊΐον μα} οὗἩἨ [Π6 «}Θνν βῆ τηοηίὰ 
Τιβεὶ, [86 τ ΒοΪῈ οὗ Μαγοῆοαναη, δηα {Π6 ἔοστηοσ ΠΑ] οὗ ᾿ΚΊ ΒΘ ΟΣ 
ΟἸὨ 816, μαῦ 18, ἔγοτα {π6 θαρ!ππΐηρ οὗ Οοἴοροῦ ἴο {Π|| Ὀορτπηϊησ οὗ 
Θοοοθοσ, Πυγίηρ {Π18 βααάβοὴ {86 ψγθαῖποσ 18 νϑυΐοιβ, ΥΘΥῪ οἵΐοθα 
Τηϊβέγν, οἱουαγ, Μ 1 τα] ΖΖ]]Ὼρ' ΟΥ Ῥουτιηρ Γαὶη, Τοναγάβ [86 οΪο8α οἵ 
Οὐοἰοῦοῦ οὐ οαυὶν ἴῃ Νονθιαῦοσ, {μ6 ΚΟΥ̓ΝΙΟΤ ΟΥ̓ ΘΆΓΙΥ δα πη 8] ΓᾺΪῚΒ 
θεσδῃ ἴο [Ἀ}};: στ ῃθη ΠΟΥ ἀβυδ}}]γ Ρ]ουσμοα {ποὶγ ἰαπά, δηα βονϑά 
{ποῦ μοῦ δηα ῬΑ ΪΟΥ͂, δηα ρσαύμογρα {Π6 Ἰαύοῦ σταρθβ.0 Τἢδ τϑ]η8 
σομλα ΟΠ οΗν ἔγομπι {π6 τοὺ ([μπΚα χὶ!. δ4.}) ἀπ βου ῃ- τ οβί, δηα σοη- 
[πι1ι6 ΓῸΥ (Π͵66 ΟΥ ἴΟῸΓ ἀΔΥΒ ; [Ἀ]}1ηρ’ ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ ἀυγίηρ (86 ὨἸρ}ἴβ, ποῦ 
σι πουΐ τη ουτηββίοα, Ὀυῦ ἴῃ ἰγοαυθηῦ ΒῃοοσΒΌ ΤῺὴ6 δἷγ αὖ {18 
ΒΘΆΒΟΏ 18 ἔΥΘΑΌΘΩΙΥ ὙΆΣΤΩ, Βοπλθίπλ68 ουθῃ δού; υῦ 18 πο το- 
[γοϑῃϑά ὈΥ͂ οοἱά ἴῃ {μ6 πιρῦ, τ ΒΙΟΒ 18 50 Ἰηΐθ Βα 88 ἴο ἔγοοζθ {Π6 ὙΟΥῪ 
ἄενϑβ ἰμαΐ [1], Τοναγάθϑ (86 οἷοβα 1 Ὀθοοιη68 σοοΐοῦ, δηα δἱ {Π6 δπά 
οὗ 10 ΒΠΟῪ ὈΘοΙΏΒ ἴο [811] ἀροπ {μ6 τπουηΐαϊημβ. ὙὍΤῊ6 ΟΠδΠη6]8 οὗ {Π6 
τἰνυ ἴθ ΛΘ ΒΟΠΊΘΕΠ168 αγυ, ἃπα νθη {86 ἰΔΥρα Υἴνοτβ ἀο ηἠοῦ οοπίλϊῃ 
ΙΩῸΟἢ παΐου. ἴῃ {6 ἰαίοῦ ρασγί οὗ Νονθίωροσ {86 ἴγθοθβ ἰοβα {Π|6]Ὁ 
Το] ασο. Τοναγαβ {π6 δμα οὗ {μαὺ τῃοηίμ [86 τιοτα α6]1οαΐα Πρ} 
μον γοβ (6 γ. χχχυΐ. 22.), ψ Βῖοἢ {Π6 0}ἷ΄"} σοοηίϊητι6 αἰπχοϑύ ἴο {6 τῃηοητἢ 
οὗ Αρυ]]; νι] 6 Οἴβοσβ ρᾶ88 {Π6 στ βοὶΪα σὶηΐοσ ψιπουὺΐ γα. 

2, ΝΊΝΤΕΙΒ ἱ᾿ποϊυάορα {6 Ἰαίϊίογ Πα] οὐὗἩ Ομ 9] ου, {πΠ6 σΠοΙΪς οὗ 
ΤΟΡΘΙΝ, δηᾶ {86 ἰουτηοσ ρατί οὗ δεραΐ, {πα 18, ἔγοτη {πὸ θερὶπηϊηρ 
οὗ ΤϑοσοθηθοΣ ἴο {π6 Ὀορὶπηΐϊηρ' οὗ ΕἸΘΌΓΆΔΥΥ. [ἢ {Π6 σομπηησποριηθηΐ 
οὗὨ {18 Β6Ά801}, ΒΠΟῚΥΒ ΓΆΓΟΙΥ [Ἀ]}, ὁχοθρύ οπ {86 τιοπῃίαῖπβ, θαΐ {Π6Ὺ 
Β6]ἄογῃ οοῃίϊημα ἃ Μ μο]6 δ ; [86 166 18 181, δηᾶ ση6}08 85 ΒΟΟῚ 88 
{86 εὑ 8806 ηὯβ ῦονθ (6 Βοσῖίζοῃ. ἈΔ8 {π6 βϑραϑοὴ δάνδησοβ, {ῃ6 
που πα δηα (Π6 οο]4, ΘΒρθο Δ] Υ οα {Π6 ἸΟΙ͂Υ τηοπηΐδίη8, τυ ΒΙΟἢ 8.6 
ΠΟΥ͂ ον οΓθα ΜΙ ΒΠΟΥ͂Ν, 19 Ἰ ΘΏΒΟΪΥ ΒΟΥΘΓΘ, Δ Πα Βοιῃοῦ 68 ον ϑῃ ἔλα]: 
186 οο]4 18 ἔγθαυθηί Υ 80 Ρἱθτοίηρ, ἰμαῦ ῬΘυβο 8 ὈΟσῚ 1π ΟἹΓ οΟἰϊτηδῦθ 
ΟΔἢ ΒΟΔΥΟΘΪΥ Θη΄υγα τ, ὙΠ χοδαάβ ὈΘΟΟΙ,6 ΒΠΡΡΘΓΥ, δῃά ἔγανθὶ]ηρ μ6- 
ΘΟπλ68 ὈοΙἢ Ἰαθοσγΐοιιβ ἃπα ἀληρογουβ, ΘΒρθοα ΠΥ ἴῃ [86 βίθαρ πιοιιηΐδιη- 
ΡαῖΠ8 (7 6Γ. χι!. 16., χχῖῖ. 12.); δπα οἡ {818 δοσουηῦ οὐσ [μοτσὰ, ΤΠΏΘη 
Ῥγϑαϊούπρ [86 οδἰδηλτ168 {μαῦ γογο ἴο αὐϊθμαᾶ {86 βίθρο δὖ “ ϑγυββδίθῃι, 

οὗ ἃ Φουτηοῦ ἴγοπι Τηἷα ἴο Ἐπρ]Δηᾶ, το], ἱ, Ρ. 140. Τοπάοῃ, 1827. 8γνο.), ἰπ (6 Πεβογε 
Βούνγοοπ Παπλββοῦβ δηὰ [Π6 ΤΠ οὗ Ῥά]ωγτα (Ο Αγ θ8 1,οἴἴ6 8 ἴγοια (86 Εδδῖ, Ρ. 585.), ἱπ 
Ῥεγβὶδ (Μουίογ᾽ Β ϑθοοηα ΨοΟΌΓΠΘΥ, Ρ. 97. :οπάοῃ, 1818, 410.),, ἀῃὰ ἰη Ἐσγρί. (Οαρι. Τὐρ 8 
Ττανο]8, Ρ. 20.; τ. ΕΟ αγάβοη᾿ β Τγανοὶβ δοηρ ἴμ6 Μοαϊτοσταηθδῃ, δίς. το]. ἱ, ΡΡ. 181,.182. 
Ι,οπάοῃ, 1822. 8γ0ο.) Ηδιτηοῦ ἢ Δ8 οΟἸ]οοῦ ἃ βαυογαὶ ἰοδι πλοηΐθ8 ἴο 186 δαη)ο οἴἴοοῖ, ἔγοπιὶ [ῃ 0 
ΘΔΥ ΙΟΓ {ΤΆ ΎΘ 6.8 'π [π6 Εδϑι, ΟὈΒΟΓυ Δ ΟἢΒ οἡ δου ρίαγα, γο]. ἴ. ὑρ. 6]---Θ5, Τωομάοῃ, 1808. 

᾿ Βαανὰ Μοιίβίβ, [0]. 106. οἰϊοὰ Ὀγ Ὧν. Τὐρδείοος, ἱπ 8 Ηοῦτγενν δπὰ Ταϊηυάϊςδὶ Εχοτ- 
οἰξδείοηβ οὐ Φόμη ἵν. 86, (ὕοσΚβ, νοὶ]. 1]. ῥ. 543.) 

3. 860 Οο] π88 [,οχίοοη Ασδρίςιηι, ο0]. 984. 



ϑϑαβοηϑ ΟΓ {δε Ποῖν 7 αν. 83ὅ 

ἰο1ἃ Β18 ἀ186 1 0168 ἰο ὑσὺ {δμαὺ {πον Μίσλέ πιϊσίέ ποῖ 6 ἵπι ἐλ τοϊπέον. 
(αι. χχῖν. 20.) Τα οοἱά, βονγδνοῦ, γα γ168 1ῃ βου τ ν Δοοογαϊησ' ἰο 
16 ἸοοΔ] βιὑπδίίοη οὗ {886 σουηίγυ. Οἱ ΒΙρἢ τουδὶ (48 τ μᾶνθ 
7αδὲ σουλαυθα) 10 18 δχίγθιῃβ ; θαΐ ἴῃ {88 μΙδιη οὗ «“ ογῖομο 10 18 βοδσσοὶν 
6], 188 πιμίοσ {Π6γ6 ΤΘβθι} Ὀ]ηρ' ΒΡΓΙΠσ; γαῖ, ἴῃ {86 νἹἱοϊην οὗὨ 
6γυβαίθμι, {π6 νἹοϊβϑιυθβ οὗ ἃ ΙηΓΟΓ ἴῃ ῬΔ]δίϊηθ 6 Γ6 δχρογιθησθα 
Ὀγ {Π6 ογυβδάθυβ αὖ {86 ο]ο86 οὗ [π6 ὑνγο ἢ σα μἴυγΥ, ἴῃ 811 118 ΒΟΙΤΟΙΒ. 
ΜδηΥ ρῬϑυβοῃϑ οὗ θοίἢ Β6χ 68 ρου ϑῃβα ἴῃ ΘΟ ΒΘαΊΘη68 οὗ αηὺ οὗ [οοΩ, 
1Π6 ᾿1ηὐΘΏΒΘη688 οὗ {86 ο0]4, δηᾶὰ {86 βϑανίποββ οὗ {π6 ταῖηβ, τ ΒΊΟΝ 
Καρύ {[π6πλ νγοῦ ἔὺΓ ἔοι βυιοοθβδῖνο ἄαγβ. ΤῊ ρσγοιηα ν788 δ] [ογμδίοὶ υ 
ἀοἰϊυσοά τι ταϊη, ΟΣ δπογιβίθα γι 166, οὐὁἩ Ἰοδαοα τι ΒΗ ; [Π6 

᾿θεοαβϑίβ οὐ θυγάδθῃ ὑγοσθ οδυτθα δα ΟΥ̓ {π6 Ββυσάρῃ ἰοσσθηΐβ, ἐμαὲ 
ἀεβοθηοα (48 ὑμ 6 Υ 581}}] 40) ἔγτοτα {86 πιοιπίδιηβ, δῃα 8116 (Π6 Υἴνϑσβ, 
ΟΓ Β8}}ς Ἰηο ἴπ6 ὈΟΟΡῪ ρτουμηα, δ'ο νϑμοπιθηῦ ὑγ6Γ6 [86 ΓΆΪΠ8, ΒΙΟΥΓΩΒ 
ΟΥ̓ Π81}}, ἀπ σιμβ, ἃ8 ὕἤο ὕβασ ὮΡ (86 βίβίκθβ οὗ {π6 ὑβθπίβ, δῃη4 οἈΥΥΥ 
1Πμ6 ἰο ἃ ἀϊδίδῃηςαδαἬ: Τὴ οχίσγοιαιυ οὗ [16 οοἱα δῃαὰ ποὺ Κι] {86 
ΒΟΥΙΒ68, 8πα Βρο!]οα {861 ῥγονιβιοηβ. 
ΤῊ Β411-ϑίοῃθβ ΒΟ (8}} ἀαγῖηρ' [86 Βου ΥΥ οὗ [π6 ἩΙΩΤΟΥ ΒΟΆΒΟ0 

ΓΘ ΥΘΙῪ ἰαγρα, πα βοιηθίταθ8 ἔδία] ἴο τηδῃ δῃα θθϑαδί, σοὶ τγ88 [Π6 
βίοστῃ οὗ μαι] {μδὺ ἀϊβοοπιῆ θα {π6 Ατηοσγὶίοβ (Φοβῃ. χ. 10.); δπᾶ βυοὰ 
αἶδο [86 υσόγν φτίευοιιϑ λαὶΐ ὑμλαὺ ἀοβίσγου θα {86 οαὐ]8 οὗ {πΠ6 Ερσγρδῃηβ. 
(Εχοά. 1χ. 18. 23, 24.) Α β' πη] [.41]-ϑίοστῃ [61] ὑροι ἐμ6 Βυηβῃ θοῦ 
1η Μαστηοσῖοα ΒΑΥ, ἴῃ Αβιδῦιο ΤΌΣΚου, ἴῃ [Π6 γϑὰν 18013, τ ΒΙο ἢ αθογαθ 
8 ἔπο οοηπιθηΐ οἡ {μαῦ ἜΧΡγθβϑίοῃ οὗ [πὸ Ῥβαϊπηϊϑῦ, 176 σαϑδέοίδ φογίλ, ἢϊδ 
16 ἰἰλ6 πιογβεῖδ; τοῖο σαν βίαπα δείογε ἐδ οοἰά ἢ (Ῥ Βα]. οχ]νι, 17.) ΤῊΘ 
ΒΏΟΥ͂ ὙΠΟ [Ἀ118 1ὴ ὁ πᾶ 858, 18 ὈΥ {Π6 886 6]δρϑηῦ ᾿ῃΒρὶγθα ἩΥΊΘΥ ΘΟ" 
Ρᾶγοα ἴο νῦο0] (᾿Β4]. οχ]νὶι. 16.); δηα γΥ8 816 1ῃβοσιηθα (Πδὖ 'π ΘΟΙ ΠΕ Γ168, 
ὙΠΟ Α͵Θ δῦ 0 ῥτοδῦ ἀϊβίδῃοα ἔγσοιῃ Ῥδθβάηθ, {86 βῃον [8119 ἴῃ ἤδϊζοβ 
88 ἰαγρα 848 ΜΑΙ παΐ8: Ὀαΐ ποῦ Ὀοηρ᾽ ΥΘΥῪ ΒΑΓ ΟΥ ὙΘΙῪ οομιρϑοῦ, 10 ἀο68 
ΠΟ 1Π]ΌΓΥ ὕο {Π6 ἰγάγθ]]8 Ὁ μοι 1Ὁ οον 18. 

Βαΐ, ΠοΥΤΘΟΥΘΥ Βον σα {86 ο0]4 ὙγοδίοΥ Βοιμθίτμθϑ 15 ἴῃ ἐπθ686 Θου ἢ- 
ἐγῖθθ, ἔποσο ἅγ6 ᾿ηύουνδὶβ οσθῃ ἴῃ {86 ἀδρίῃ οὗ σιμὸν βοὴ {86 8ὰπ 
ΒΏΪΏ6Β δα {ΠΟΓ6 1ἴ8Β Ὧ0 Μ|ΠΑ, τ ΒΘη 10 18 ῬΡΟΓ ΘΟΌΥ ὙΤΆΤΤΩ ---- ΒΟΙ] ΘΕ Π168 
ΔΙτηοϑῦ μοῖ ---- ἢ {86 ΟΡΘῺ αἷσ, Αἷ βιοἢ ΒΘΆΒΟῺΒ {Π6 ῬΟΟΥΘΡ 61886568 ἴπ 
{86 Εἰαβύ 6 :ῃ]ΟΥ̓͂ {86 ΘΟ ουβαοι οὔ ΠΟΙ ἔτ] 6 η618, Βα οσῖηρ δρθουΐ ἴῃ [Π6 
Δ1}, δηα Β0ΠΠΠρ' ἀπ ον {Π6 γγ 8118 οὗ {μ6}γ ἀν] ηρΒ; 8116 [Π6 ΒουΒ6Β οὗ 
[16 τλοσθ ΟΡ ]Θπῦ ἱμμδ  8π8 πανῖπρ' ΡΟγΟ68 ΟΥ ραύθυγαυβ, Ὑχ ἢ ὈΘΏΟΒ ΘΒ 
ΟἹ Θ80ἢ} 8146, {Π6 τηδβίδσ οὗ {86 ἔἈΆΠΆΙΪΥ τΤαοοῖνοβ ὙἹβιίοσβ {Π6Γ6, απᾶ 
ἀαβραίοῃϑβϑ ἢ18 ὈΌΒΙ1Π6Β88 ---- ἔθ ΝΥ ῬΘΥΒΟῚΒ (πού ουθῃ {Π6 πϑαγοϑὺ γϑ Δ [1018 
Βανῖηρ ἔαγ ΠΟΥ Δ Πλ1Βδῖοη οχοθρῦ οἢ Θχ ΔΟΓΙ ΠΑΡῪ ΟΟΟΆΒΙΟΠηΒ.6 ΤΉΘ686 

1 Μαστηογ ΒΒ ΟὈΘΟΓΥΔΏΟΠΒ, γο]. ἷ. ΡΡ 86---42. 
5. “0 ῃ [δα 81} οὗ ΕΘΌΓΠΆΓΣΥ οοτηπιοποοὰ {86 τηοβὲ υἱοΐθηξ ἐπα οΓ δηἃ ἢ1}-δίοστω δυο Σ 

ΤΟΙΠΘΙΙὈΟΤΟΩ͂, δηα το σΟηΠ παρ ὑπο ἀδΔΥ8 δηὰ Ἡρδῖδ ἱπίθσταλ ηργ. ὙΠῸ δ], οἵ 
ΓΑΙ 186 ἰσε- δίοπ 68, ΘΓ 88 ὈΪΡ 88 ἰδυρὸ γδὶ παῖδ. ὙῊΘ σΔΙῚΡ8 ἡ τὸ ἀο]αροα τ 1 δ τοττοηὶ 
οὗ ἵπϑῖ ἵνο ἔδοϊ ἄθορ, ψΒοα, ρουτίηρ ἤλοτη [16 τηοιη(δῖηβ, βσορὲ ουοσγι πρ Ὀδέοχο ἴδ. 
Ὑῆδ βοθπθ οὗ σοη ΒΊοη. ΟἹ. Β[ο το, ὈΥ̓͂ 1Π6 ὨΟΥΒ68 Ὀγοακίης ἰοοβο, δηᾶ [δ τηθη Ὀδΐηρ ἀπδρὶθ 
ἴο ἔλος {π6 βίοσιῃ, οὐὁ γοηδίῃ 811}} ἰὴ [Π6 ἔγοοζίηρ ἀθαρο, βΌΓΡαβθ68 ἀδβοσιριίοη, [ΐ ἰ8 ποῖ 
πη ἴΠ6 ΡΟΥΘ οὗ ᾿δῃρτθρο ἰ0 ΘΟΠΥΟΥ͂ Δῃ δΔἀοαυαῖθ ἰᾶὰοα οὗὨ δ} ἃ ἰοτηροδβί." (δὲν Βοῦδοτι 
Ὑγ5οπ᾿ 8 Ηἰ βίοσυ οὗ ἴμ0 Βγι 8 Εἰχρεάϊ οι ἰο Ἐργρῦ, νοὶ], ἱ, ῥ. 8. ϑγο. οαἂϊ:.) ΗΔ]]- βύουτηβ 
ἈΤῸ 50 ὙἱΟΪΘηΐ ἴῃ ΒΟΙΏ6 Ῥατίβ οἵ Ῥοσβίβ, 88 ἔἸΘαΌΘΏΓΠΥ ἰοὸ ἀρβίσΟΥ [86 οδ0116 ἐπ ἴμ0 Β6]148, 
ΕἸ ποτ᾿ Β Οοορταρῆῖοαὶ ΜοΙμΟΙΓ, Ὁ. 158. 

5 Ἡ]ΑΥΤ ΟΥ̓ 5 ΟὈΒΟΓΥΔΙΪΟΠΒ, νοὶ]. ἰ. ἢ. 45. ποῖθ. 
4 ἼΤΠο βδπγο βᾶρθ 50}}} ΟὈϊδίΠΒ δ᾽ ϑιωγσμα. ἙΠΏΘΥδΟῚ Β 1,κἰίοτο ἴσοι [δ0 ΖΕ σοδῃ, γο]. ἱ, 

ῬΡ. 96,,97. 
»Ά 



86 Ρλγεϊεαὶ Οεοσταρμὴν 9 ἐδ Ἡοῖν ΠΖιαπά. 

οἰγουτηβίδῃ 68 τηδίο ΙΔ} γ 1Πυδίταία ἃ ἀΠΠο.]} ραββαρο 1 (86 ρῥτγορμοί 
ἘΣ ΖΕ κῖο] (χχχῖ!. 80.) --- Α1ςο, ἐΐοι 5οπ οΓ πιαπ, ἐδε ελιιἰάγοη 9 ἐὰδψ ροορῖδ 
αγὸ 5{{}} ἑαϊάίπιφ σοποογηῖπρ {ἦε6., ὃν ἐδι6 ἸΨΑ11.5 ΑΝΌ ΙΝ ΤΗΕ ΦΟΟΚΒδ ὁ. 
ἐδε Πποιι8685, απα βϑρεαΐλ οπθ ο αποίξδεγ, θυογν ὁπ6 ἰο ἢϊ5 ὄγοίδεν, βαψίπφ, 
Οὐπιο, ΤΠ ργαν ψοῖι, απὰ ἦδαγ ιοϊαΐ ἐ8 ἐδ τοογὰ ἐμαέ σοπιείὴ γογίλ ζγοηι 
ἐλε Πογά. 1Τῦ ΔρΡρθαγβ ἔτοπλ ΕΖακ. χχχϑ. 21. {παῦ {π686 ΤΠηρ5 ΤΟ Γ6 
{Υβηβδοίοα ἴῃ {π6 ἐθητ} τηοηί, ΟΟΥ̓ΤΟΒΡΟΠαΐηρ τ] ἴδ6 οἷοβα οὗ οὐ Υ 
Τδοθι Γ Οὗ {Π|| οοΙημθποθιηθηῦ οὗ δηυσδτυ. ΤΩ ῬΟΟΤΌΣ ΡΘΟΡ]6, 
{μογοίοσο, βαῦ ὑπο σ {Π 6} γν 8415 Ὁ} ἴπ6 θαποδύὺ οὗὨ {86 βιιη, νυ 8116 {Π086 
ἴῃ Ὀούίου οἰγουτηβίδησοβ βαύ ἴῃ {ΠΥ ῬΟΓΟΠΔΥΒ ΟΥ σϑίο ΑΥΒ ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ 
118 ρθη 18] γαγ8.2 

10 ἀρροδυβ, {ποτοΐοσγο, [πᾶξ οπα ρατὺ οὗ {Π6 σιμίογ 15, ὈΥ͂ {π6 ᾿π}8- 
ὈιΔηΐ8 οὗἩ {π6 1αϑι, ἀἰβσυ θηθα ἔγουα [Π6 ταδί ὈΥ̓͂ (88 Βουβυθν οὗ 
1Π6 οο]4, το ἢ ταῦ 6. ἀαποιηϊπαίθα {π6 ἄορ οὗἩ [μ6ὶν σι πίοσ. 

3. Το ΟΟΙ,.Ὁ ΒΕΛΒΟΝ οὐ Ὑ Ἰηἴον δοϊβδίϊοα σοιργιβοα [86 Ἰαξίον Βα] 
οὗ ϑαδδί, ἴπ6 ψΠ0]6 οὗ Αἄδὺ, δηά {Π6 ἔοσυπιοῦ ἢ] οὗ ΝΊβδῃ, ἴτοτα ἰῃ 6 
Βερσὶπηΐϊηρ οὗ ΕΟ ΥυΔΥΥ ἴο {Π6 Ὀεοσϊηπίηρ οὗ Αργ]. Αἱ τῃ6 οοπι- 
τηοησοιησηῦ οὗὨ {{18 δϑαβοῃ, [86 στοιιμα 18 ἔγθα τ ΠΥ σογογοα 1} 8 
το κ Βοᾶν ἔσγοβέ, τ ἢ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙ Βηοῦν, δπα (Ὠ1π ἴσο : ἀπά 1μ6 γοδίῃοῦ 
18 (014 ; Ὀυΐ 10 στάλα! ]ν Ὀοοοπιθ8 στὰ δηα ουθῃ Ποῖ, ραΓ ΘΙ] Υ]ν 1π 
186 γῥἱαϊῃ οὐὨ «“ογίομο. Τμυπάογ, Πρηηϊησ, ἀπ [411 ἃσὸ ἔγϑαιθηί. 
ψεροίαθ]6 παίασο ποῦν τανῖνβ:; [6 Δἰμηομα ἴγθθ Ὀ]οββοιηβ, δη4 {Π6 
δΆΤΑΘΠΒ ἀββυτηθ ἃ ἀ6]Π Πρ. {] ἈρΡροαγαποθ. ΑΓ]ΟΥ 1Β ΤΡ δ “δ υῖοθο, 
πουρσὰ θὰ 11{{|6 Πθαῦ 18 ἴθ 86 οᾶσ, Τη6 ἰαΐξοῦ τη Β ΒΟΠΊΘ ΪΠλ68 
Βορὶη ἰο (Ἀ]} ἴῃ {π6 πὰ οἵ {118 βθᾶβοῃ, βυγ6 }}1πρ' [86 τβίηρ ΟσΌΡ8, τ ἢ 
γι οἢ {Π6 νΆ]]6 5 ἀγα σονογϑά. 

4. Τα ΗΑΒΥΕΒΞΤΥ ἱποϊυάοα {Π6 Ἰαΐίοῦ μ41Ὲ οὐὗὁὨἨὨ ΝΊδβαη, {πὰ ΒΟ] οὗἅἁ 
γεν (ον 21), δπὰ τπ6 ἴοστωοσγ [4]} οἵ ϑἴνδῃ, (μαὺ 18, ἔγοπι {π6 Ἀ6- 
σἰπηῖηρ οὗ ΑΡ:] ἰο ἐπ Ῥαορὶπηΐηρ οὗ ὅπ. [π {Π6 ἤγβῦ ἐογηϊρῃΐ οὗ 
{ἢ}18 Βαοδβοῃ, {Π6 ἰαΐίογ γαΐπ8 ἅττα ἔγααπθηῦ, θα. σοα86 ὑρτνναγὰβ (ῃ6 οπά 
οὗ Αρυῇ], ἤθη {π6 5Β|ΚΥ͂ 18 σΌΠΟΓΘΙΠΥ ἴαιγ δηα βοῦθημθ. [Ι͂ῃ {16 ρ]αῖη οὗ 
ὙΠ] τῖομο {π6 Βοαΐ οὗ {86 βὰῃ 18 δχοθβϑῖνθ, {που ρἢ ἴῃ ΟἾΠΟΙ Ραγίβ οὗ 
Ῥα]οβίϊπο {Π6 υυθαῦμοῦ 18 ταοδὺ ἀοΠρὨ Ὁ]; δπα οἡ {Π6 βοα-οοδϑί {86 
Βοαΐ 18 ἰϑιῃρογοά ὈΥ τηογῃϊηρ δηα δυθηϊηρ ὈΥΘΘΖΟΒ ἔγομῃ (ἢ 6 568. 
ΑΒ 1Π6 δαγνϑδῖ ἀθρεῃαβ οἢ ἧς ἀυγαίΐοη οὗ [Π6 ΤΑΙΠΥ͂ ΒΘΘΒΟΏ, {86 
εαγὶψ ΟΥ̓ δΔαϊατη 8] γαΐπ8, θα {πΠ6 ἰαΐίογ' ΟΥ ΒΡΥΙΏΡ' ΤΆ]ηΒ, ΔΥῸ ΔΟΒοΪ αἴ ο] Υ 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ ἰοὺ (ῃ6 Βαρροτύ οὗ ναροίδοη, πα ἡγΟ γα ΘΟΠΒΘΟΈΘΏΓΥ οὐ] οὐδ 
ΘΥΘΔΌΥ ἀοδιγοά Ὀγ ἴπ6 δυο] ῖοϑ δῃά «6ν78.5 [Ὁ ΔρΡρθδΐβ, ΒΟΥΘΥΘΥ, 

1 Τῃ ουνῦ δι ποτγβοα νογβίομ, [ἢ Ῥσοροβι(οη Ἵ3 (Βα Κ) 8 τεπάογοᾶ ἀφαϊποί ἰλδο, ψἈΪΟῊ ἷδ 
ΘΥΤΟΠΘΟΏΒ, 88 ἴπο οσοηΐϊοχῖὶ ΒΏΟΥΒ ἴΠδι ἴ[Ππ0 ὅον8 ΟγΟ ΔΙ Κίηρς ΟΓΓ οὐ εοποογπίπο {ἰὰ0 Ῥγορἢοῖ, 
Δη( 80 ἰΐ 18 ῬΓΟΡΟΙΣῚΥ τοπάογρα ἴῃ Ῥβ8]. ᾿Ἰχχχυ!, 8, Οὐογίοιις ἐλίπσε αγε βροΐεπ ΟΣ ἰλεο, Ο 
εἰν οΥΓ αοα. 

2 Ἡβδιτηογ᾽ 8 ΟὈΒογυ δ 0η8, γοὶΪ. ἱ. ΡΡ. 50--- 58. 
5 ΤΠ [Ὁ] Πρ Α΄ ἃ ἔΟΥΥ ΔΙΏΟΠρ; [86 ΤΊΔΩΥ Δ] 5108 ἴῃ 116 δεγρίαγο ἴο [Π6 ἱπηρογίδησθ 

ΟΥ̓ [6 ΘΑΥΥ δηά Ἰαῖίοῦ ταΐη8, δη ἃ 116 ΘΑ Θ βίη 688 ὙΠ τΥ ἰσἢ ΠΟΥ τνόσο ἀοριγοα : Ποαῖ, χί. 
14.; Φοὺῦ χχίχ. 23.; Ῥῦον, χνΐ. 15.; Ψοσ, 111. 8., ν. 94.; Ηοϑβ. νἱ. 8.; ΦΔοο] 1,1. 23.; ΖεοςΠ,. χ. 1. 
“ Ἐτοπὶ {Ππ050 ὈΟσ ΠΟΙᾺ] ΒΒΟΥΟΙΒ οὗἩ ἤοᾶγθη, ἱπάδαά, ἴ[Π6 ΓΟ ΠΥ ΟΥ̓ Θνοτν ἰαπὰ ϑρτγίηρβ: Ὀαὲ 
μοιν ἀγοδά(ι] ἴῃ 118 σοι ΤΎ σου] ΡῸ βαοἢ ἃ ἴσος γοιγβ᾽ ἀγουρϊ, 85 νγὰβ ἱηβϊοιοα προ 
ΤΕΥΔο] ἴῃ 1ἢ6 ἀδΥ8 οὗ ΑΒΔ, ΠΙΆΥ͂ ΘΑΒΠῪ ας οοῃοοϊνοά, ΏΘῺ 1 15 ΤΟΙ ογοα (δ8ὺ ἴῃ ΒΕ ΠΊΘΟΥΣ 
ἴδιο σἱο οϑὶ 8501} 18 Ὀασαῦ τὸ ἀπδῖ; 8ὸ 1ῃδΐ ἃ Τγανυο]]ογ, τι ἀϊηρ τὨχουρσῇ (Π6 υἱαῖῃ οὗἩ Ἐβάτγβοιοη 
ἦπ Φπ]}γ οὐ Αὐυραβῖ, νγουἹ ᾿πιαρίμο ὨΪΠΊ5 6} τὸ Ὀ6 ογοβϑίηρ; 8 ἀοβογι." (ΦΔονοῖνβ ΟἸ γι βιίδῃ 
ἘΟβοδγο ἢ ο5 ἴῃ δγτῖα, Ρ. 806, Γοπάοη, 1825. 8γο.) 
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ἔγοιῃ (ἢ6 δαγοῖαϊ Οὔβου να] 085 οὗ βοιηθ ἰγάνϑ ουβ, ἐμαὶ {π6 αἸβυ πο. Οἢ 
οὗ ὥυγπιεῦ δια Ἰαΐίεν ΥΆΔΏΒ ΠΟ ΙΟΠΟΘΙ Οχὶϑίϑὶ ΤΉσΒ6 ΤΔ]η8, ΠΟΥ ΘΥΘΓ, 
ΘΓ Δἰνγαυ 8 σὨ}}ν (ΕΖτα χ. 9. πα 50]. ϑοπρ 11. 11.}, δῃά οἴξβη ργο- 
ορἀρᾷ Ὀγ ΜΒ] 1π48 (2 [αϊηρβ μι. 16, 17.) τῃαὖ Ταϊβοα βοῇ αΔη [168 
Οὗ βαπά 48 ο ἀδυίζθη {Π| ΒΚΥ, ΟΥ̓, ἴῃ [16 ψογαβ οὗ {Π6 βαογϑα Ὠϊβίουϊδη, 
ἰο τηᾶῖ ἐπα ἀδαυόπβ δίασκ ιτοἱέ οἰομαάς απά τοϊπάἅ. (1 Ἰίηρβ χνυὶ. 45.) 
Ιηῃ Ἐσγυρί {π6 ὈΑΙ]ΘΥ͂ μαγναϑὺ ῬγΘΟΘ 98 {Π6 Βυπηπιοῦ. ΤῊ] ΠΊΔῪ 6χ- 
Ραμ «}6γ. ν1}. 20. το γα {πΠ6 δαγνθϑῦ 18 ρυΐ ἢγβί ἴῃ {16 ἀαβουρίοη,.---- 
776 μαγυοσξὲ ἐξ ραξέ, ἐδ δ ΠΙΠΊΟΥ 8 σπάθα, απα τοὸ αγὸ ποὲ βαυοά.3 
ΤΠ γαὶη8 ἀθβοθῃαᾶ ἴῃ Ῥαϊοβδίϊηθ πτιῖὰ στοαῦ ν] ] θη: δα 8ἃ8 σ1Π0]8 

ψΊΠασοϑ ἴπ (π6 Ἰϑαδῦ ἀγ6 σοπϑίγιοῦθα ΟἿΪΥ τὺ Ῥαΐτὰ ὈγάπΟ 65, τηυὰ, 
Δ {1168 Ὀαϊκοα ἴῃ {Π6 βιὰ (ρου μλρ8 ΘοΥτϑροπαϊηρ ἰο ἀπα Θχρ]ηλο ΣΎ 
οἵ {16 υπίοιηρογθα τηοτίαγ πο οϑα ἴῃ ὕΖαϊς. χὶῖ!. 11.), {Π686 γϑὶἢ8 ποῦ 
ἘΠΙΓΟαΌΘΠΕΥ ἀἰββοόῖνα (Π6 οαπχοηΐ, ΒΟἢ 88 1ὖ 18, Δηα [Ππ6 Βου868 [Ἀ}] ἴο 
ἐῃ6 στουπμα. Τὸ {π686 οἴβοίβ ον [μογὰ ργοθδΌ]Υ 4]. 4685 ἴῃ Μαίί. 
γἱ!. 2ὅ---27. ““1Ἃη {Π6 Εὐαδβῦ 10 15 88 ΘΟΠΊΤΏΟΙ [0 ΒΑΥ πε γα 18 {116 δομπά 
οὗἨ γδῖῃ, 85 16 15 ἴῃ ΕΠΠρ] πα ἰο βὰν {Π6Γ6 15 [π6 Δρρϑάγαμοθ οὗ σαΐϊῃ ;" 
{Π|18. ταῦ 1ΠΠπ|ιϑίγαΐα 1 ζἸηρβ χυῖ]. 44. ““ Βοτηθδίλμηθβ {818 ΘΧΡΓΘΘΒΙΟῺ 
ΤΟΙΟΓΒ [0 {ΠῸ ΠΩ͂ΘΥ 48 ἴΠ6 ᾿ΓΘΟΌΓΒΟΥ, ἃμα αὖ ΟἴΠΟΥ {ἰπ|68 ἰ0 ἃ Ὀ]ο νη; 
ΠΟΙΔΟ ἴῃ {Π6 οΪοιιάθ, ψΒΙιοῖ ᾿παϊοαδίοθ {μα΄ Ταὶῃ 15 δ παηᾶ, [}ἢ {Π6 
ὙἹΟΙΠΙἰγ οὗ ἃ 11] οὐ [4}} ἔγθεβ, π6 βουπά 18 {Π6 Ἰουπάοβῦ; απὰ 1τὖ 18 
ΜΟΥ οὗὨ πούς ὑπαὺ ΕΠ] ἢ τγαβ ἴῃ [Π6 νἱοϊηιγ οὗ Μουπῦ Ο(ὐδσγιηο].᾽ 3 
ΨΈΩΓΥ 81818}} οἱου 8 ἀγὰ κα υγ δα ἴῃ 6 ΠΟΓΘΤΊΊΠΠΟΙΒ οἵ υἱοϊθηΐ βίουτωϑ απά 
ΒΌΓΤΙΟΆΠ6Β ἴῃ {8μ6 Θαϑὺ 88 νν6}} 88 ἴθ {86 ψγοϑβῦ: Π6Ὺ Τἰδ6 ἤλο α πιαη 8 
λαπὰ (1 Κιηρβ χυῇ. 44.), υΠῸ] {Π6 016 ΒΚΥ Ὀδοοιμθβ ὈΪΔΟΚ 1 
ταῖπ, Ὑ ΒΙοἢ ἀοΒοΘ 48 1π ἑουτθηίβ, ὑπαὶ τυβὰ ἀόνγῃ (86 βίθορ 81115, δά 
ΒΥΓΘΘΡ ΘΥ̓ΘΓΡΥ͂ ὑπῖηρ θοΐοτο {μ6πχ.6 [π οὐσ [οΥα Β {1π|6, {Π18 ῬΠΘΠΟΠΘ ΠΟ ἢ 
ΒΘΟΙῺΒ (0 γα ὈΘσοοΙηΘ ἃ σουίϑιη ργοσμῃοϑίιο οὗ σοῦ θάμα. 576 βαϊά 
0 ἐλ ρεορῖε, Ψοη ψγὲ 3866 ΤΗΕ οεἰομα (ΤῊΝ Νεφέλην)" γῖδο οιέ 9 ἐλ6 
ιοοϑέ, δἰγαϊσλίιοαψ ψ6 δαν, ΤΏΘΥΘ ΘοΙροί ἃ ΒΠΟΥΘΓ; ΑΝῸ 80 ΙΤ 18. 
(μλΚὸ χιϊ. δ4.) 

ὅ. Τ6 ΒΌΜΜΕΒ Θοιμργομοηαρα {Π6 Ἰαίίον μα} οὗὨ δίνδη, {μΠ6 ᾿ψ}1016 
οὗ ὙπαμμιιΖ, ἃπα 186 ἔοττηον μα] οὗ ΑΡ, {πεῦ 18, ἔγομπλ {86 Ῥεριπηΐηρ 
οὔ ὅυπε ἴο [6 Ὀοσϊπηϊηρ οὗ Αυρυδί. Ὑ]16 ΒΚῪ 18 οἰοι 688; δηὰ (6 
ἄσοιτνβ ἃγὸ ᾿ποοῃβιάογαθ]θ. Το Βοαΐ οὗ [ῃΠ6 τοδί ΠοΥ ᾿Ἰπούθαβοϑ, δπᾷ {Π6 
πἰσηΐβ ἈΓΘ 560 ὑγΆγπὶ {μαὺ {Π6 ᾿πΠ Πα ὑϑη18 5166 0 ὁπ. {μοῖγ Βουβθ-ῖομβ 1 
[πῸ ρθη αἷγσ. ΑἹ] Κὶπά8 οὗ ἔγα!ῦ τῖρομ 1ῃ {1118 Βθάβοῃ. 

θ. ΤΣ ΗΟΤ ΒΕΑΒΟΝ ἱποϊ]υάοά (86 ]Ἰαϊίογ 84] οὗ Α", {86 ψ}0]6 οὗ 

Δ 1ωοντι δὴ Ναττγαῖϊγο οὗ ἃ τοσθηΐ Ὑ 5: ἴο Φογαδαϊοπὶ ἴῃ 1843--44. Ρρ. 82. 148. 
Μαυρου οι} 5 ῬΙΠρτίτηαρο ἴο ἴῃς Ἰαηά ΟΥ̓ ΤΥ Εαίδογβ, τοὶ. 11. ΡΡ. 225, 226. 

2. Ζοπεῖβ ( γίϑείαη ἘΟΒΟΆΓΟΒο8 ἴῃ τ[ἢ6 ΜΟΘΙΠΟΥταπθδη, ὅς. Ρ. 144. Ἰοπάοῃ, 1822. ϑ8νο. 
83 ἨΟΌΟΓΙΒ᾽ Β Οὐ θη 8] 1] ΒΓ 08 οὗὨ [Π6 δετγιρίαγοβ, Ὁ. 210. 
4.Α βἰλ}]8΄ ΡΒ ποιηοποη 18 ποϊςοα Ὀγ Ἡοπιοσ (Π|44, 110. ἦν. 2975---278.) ἀπᾷ 4180 ἴΚ68 

Ῥΐίαςο ἴῃ ΔΟγββιπῖα. Μτ. Βγαςς, βροβκίηρ οὗ 186 Ῥῃθηοπησηδ δἰτοηαϊηρ τπὸ Ἱπιιηάαίίοι οὗ 
16 ΝΌ]ο, βαγ5,--- ΕΥ̓ΟΣΥ τηογηΐηρν “ ΔΡΟΙ ΠἰΠο, ἃ 5π|8}} οἰουὰ, ποῦ δον ἴοασ ἤδοῦ Ὀγοδά, 
ΒΡΡΘΑΓΒ ἰῃ ἴῃς δαϑῖ, Ὑ Πἰγ σ᾿ ὙἹΟΪΘ ΠΕΥ του, 45 ἢ ἀΡΟῺ 8η αχὶβ; Ὀπῖ, αὐτίγοὰ ποὰγ 1}6 
ΖΝ, ᾿Ὁ ἢγϑὲ αρθαῖοβ 118 πιοίΐοῃ, [θη Ἰοδ65 115 ΓὌττη, πα οχίθη 5 ἰ180]} μΎθΆ ον, 8 ἃ 560 Π)8 
ἴο 64}1 πιὸ γᾶρουΓβ ἴγοπι 811 ορροβίϊο αυδλγίοτα ὙΠ6δΒ6 οἷοι 8 πανίηρς δἰζαίπεά ΠΟΑΥ (ἢ 9 
δϑτη6 Βοὶρῦ, τυαδῖὶ ἀραῖηδὲ δθο} οἴ ῦ τυ} στοδὶ νἱοθηςο, δηᾷ Ρυΐ πο ΑΙ ΔΥΒ ἴῃ Ιηἰηᾷ οὗ 
ΕΠ|7αἢ ογοιθ! !ηρ τα οὐ Μίοπην Ολτιηο]." ὙΤΙανο]5, νοὶ, ν᾿ Ρ. 386. 8νο , 

5. ΤΊ δυίίοϊο ἤοτο ἴδ ππαμθβιοηΔΌ]ν ἀοῃιοπδβίγαιῖνο 8560 Βρ. Μ|ιαάϊοίοπ᾽Β Ἰ)οοίτης οὗἁ 
τῆς ατοοξκ Ασίοὶο, Ρ. 327. (ἢγεδι οαϊ!.) 
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ΕΠ0], ἀμα {π6 ἔοστηοσ [4] οὐ ΤΙ βγὶ, ἐπαΐ 18, ἔγοηῃ ἐπ ὈθρΊπηϊηρ οὗ 
Αυρπδῦ ἴο [π6 Ῥερὶπηϊηρ οὗ Οοἴοθου. Ἰυγίηρ {πα ΟὨϊοῦ ραγὶ οὗἹἩ {Π|18 
ΒΘΆΒΟΣ ἴΠ6 ᾿ιοδῦ 15 1Ιηΐ6η86, ἱποῸρ} 1688 80 δί “ δγυβαίθι ἰμδῃ 1 (86 ρῥ]αΐη 
οὗ Ψουῖσδο : ἔμ γ6 18. 0 6014, πού ὄνϑῃ ἴῃ {π6 πΙρῦ, 5ο {Παΐ ἰγαν ] 16 Ὑ8 
Ῥ888 ὑγῆ 016 πΙρ]} 5 ἴῃ [Π6 ΟρΘῃ δὲν ψ]οὰῦ ΠΟΘ ΘΏΙΘΠΟθ. 16 Ὀθδηο 
18 ῸΓ {86 τηοβύ ρατύ ἴγϑϑ ἔϊῸΠπ| ΒΠΟΥ͂, δχοθρύ 1π (Π6 Θαυ ΓΒ δηα ἀ6ΉΏ]68 
ὙΠ6ΤΘ [Π6 βΒὰη ὀδηπού ροπαοίγαίΐθ.Ό [υσηρ τ[ἢ6 Πού Βθαβοπ, 10 18 ποῦ 
Ὁποοιπιος ἴῃ {Π6 Εδϑὲὶ 1Π6168 ῸΓ ρϑύβοῃβ ἴὸ 616 βυ θυ, ἴῃ σοη- 
Βοαισθηοα οὗ 1π6 οχίγοιμβθ μοδύ οὗ ὑπ Βοῖδὺ τὰγβ (θηοα [16 ὩΘΟΘΒϑΙΥ 
ΟΥ̓ θοϊηρ οαΥτὶθα ἴῃ ἃ ραϊδπαιη). ΤῊΪΒ 18 ΠΟΥ͂ ΘΟΙΩΙΩΟΗΙΪΥ͂ ἰοΥΙ 6 ἃ 
εομρ-α6-δοἰοὶϊ, ΟΥ δίτοκαε οὗ [6 δὰπ. ΤῊ βοῃ οὗ {86 ψοιηδῃ οἵ απο 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴ0 μᾶνο ἀ16α ἴῃ σΟμβθαῖθη06 οὗ 4 ΘΟῸΡ-46-80161} (2 ΚΊηρΒ ἵν. 
19, 20.}" ; δῃᾷ ἴο {818 ἔαία] οἴἴεοϊ οὗἉ (86 βοῖαγ ϑϑῦ [88 Ῥβαὶτηϊβῦ 4} }. 468 
(Ρβ4]. οχχὶ. 6.), 88 6 α]80 4068 (0 {π6 οἴεοί οὗἨ [16 Ἰυπ ταγ8, ψ ΒΙΟᾺ 
ἴῃ Αὐδθὶα (48 γ06}} 88 ἴὴ ΕἸΡΥΡΌ) 8.6 ΒΙΠρΡΊΪΑΥΙΥ 1Π] αὐἹοὰΒ ἴο ὕΠ6 ογθθ 
οὗ {ποβ ψγο 8ῖ6θρ 1ῃ [16 Ορϑῃ δἷσ. ““ΤὮΏ6 τζοοῃ Ὠ6ΓῈ ΓΘΑΙΪΥ δυο 8 
δῃά αἰδοίβ {π6 βιρῃύὺ ἤθη γοιῖι Β'6 6 ΘΧροβϑᾶ ἴο 10 τηιο ἢ τηογα {ΠΔη 
{86 δ: : ἱπάβοϑα, {μ6 βιρῃῦ οὗ ἃ ρϑύβοῃ, Χο βῃου]ά 8]6 60 τι 8 
ἔλοβ Ἔχροβϑᾶ δὖ ηἰρΐῦ, σου] βοοῃ δ6 αὐΐου!γ ᾿πηραϊγθα οὐ ἀθδίγογβα,"3 
Αὐ Οὐαἴτο, “Ἅ" ἴῃ {π6 Βοὺ ϑαῖμο τηοδῦ ῬθΟΡ]6 β]66Ρ ἴῃ {86 ορϑῃ δἷχ; 
8411 ψταρρίπρ ὉΡ {μοὶγ 6848 ἀπά ἴδοθβ, {παῤ [Π.6 ΟῚ ΤΩΔΥ͂ ποῦ 5. 1η6 
ΡΟ {δ 6π|.᾽ ὃ 

Ετοῖὰ 186 {πιο οὗἩ Βαγνεβί, {παὐ 18, ἔγουα (86 τη! α]6 οὐ ΑΡρτ] ἰο {116 
ΤΩ144]6 οἵ δερίδιαθοσ, 1ῦ ΠΟΙ ΠΟΥ ΓΑ] 8 ΠΟΥ ΓὰΠ6γ8. (τον. χχυὶ. 1. ; 
1 απ... χὶ!. 17.) Τυχίηρ (μ6 Ἰαιίοσ ρατὺ οὐ Αργὶ], οὐ δϑουῦ {6 
τα 144]6 οὗ [ῃ6 Βαγνϑϑί, (μῃ6 πιογπίησ οἷομα 18 ΒΕΘῊ. ΘΑΥΪΥ ἴῃ [86 ΤΟΓΏ] Πρ, 
ψ ἰ ἢ ἀἰθαρροδγθ 88 [16 δ Ἀθο  π8 ἀθονο {Π6 ΠούΖοη. (ΠΟ8. Υἱ. 4., 
χὶ, 8.) Τλεθο ρμῦ ἤροθου οἰἱουβ ἃ σὶτπουῦ νγαΐοσ (νεφέλαι 
ἄνυδροι); ἀπᾶ ἴο {πο {λ6 Αροβίίαε. ΨΦι46 (γογβα 12.) δοιραγθθ {Π8 
4186 ἰθδοθθυβ, ὙὴῸ ουθὴ {ποθὴ Ὀαρδη ἴἰο οοπίδιπδίο {86 Ομ γοἢ οὗ 
ΟἸτῖβί. .1ὰ Τοαῦ, χχχιι, 2. {πμ6 ἀοοίγϊης οὗὁἩ 6 μονδῃ 18 οοτηραγοά ἴο 
{86 τα, δηα οἱουθ ἃσγὸ {Π6 1ηϑίγιμθηΐθ ΕΥ̓͂ ὙΒΙΟἢ Ταὶῃ 18 α18}}1 6 

1 Ἑρπιοηῖ δηᾶ ΗἩογηῆδῃ (80 ἐγανο]]θὰ ἱῃ Ῥδ]οδιϊπθ ἴπ 186 Βορίπηΐηρ οὗἩ [6 οἱρῃίθοηι ἢ 
σαηΐαγΥ), Τοπηὰ 186 δἱγ ἀρουῦ ΦοτΊο ΠΟ ΟΧΙΧΟΙΊΘΙΥ Ποῖ, δηἃ ΒΔ τπαὶ ἰς ἀσδβίγογοα βευύθγαὶ 
ῬΟΓΒΟΠ8 186 γοδν ὈοίΌΓΟ (ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ἴθογο. Τὴ Διτηῦ οὗ Είηρ Βαϊ πίη ΙΥ̓. δβυβεγαά σοη- 
δ᾽ ΔΟΓΔΌΪΥ ἴγοσῃ {818 οἰγουτηβίδηοθ πραγ ΤΊοσα8. ὍΘ Ποδὶ δὖ [Π9 ἔπι τῦδδ 80 ὉΠ.ΒΙΔΙ]Υ͂ 
δτοαῖ, ἐμ ΔΒ ΙΏΔΗΥ͂ ἀἸοἃ Ὀγ ἴ[Πδὲ 848 ὉΥ 116 δυογά. Ααὐἴοσ (Π6 Ὀδίι16, ἴῃ τΠποῖγ σοΐατγῃ τὸ 
ΤΠ ΟἿΣ ἔστ  Θηςδιηρτηοηῖ, ἃ οογίαη ΘοοΙοδίαδβίο, οὐ βοῖμθ αἰδιϊηοϊϊοη ἰῃ 16 ομγοῖ δηά ἰπ 
ἴΠ6 ἀττηγ, ποῦ Ὀοὶηρ δΌϊο ἴο Ῥ6ΔΓ 186 νϑῃοιηθηος οὗἩ [86 Ποδί, τγᾶ8 σδυτίἀ ἴῃ ἃ 1ἰοσ, δαϊ 
οχρίγοὰ πηᾶον Μίουπηιϊ Ταῦογ.--- στη 5 ΟὈΒοσυ δι οηβ, νο]. 1, Ρ. 4. 

2. Ὁ δγηθΒ [αἰἴογβ ἔγομλ ἴῃ Εδδδῦ, Ρ. 77. ΑΑ ΠΟΔΙΙΥ͂ δἰ ΗΑ ΘΟΟΟῸΠΙ ἰ8 σίνοη ὉΥ Μτ. Ἐ. Ἐ. 
Μαάάδοη, πὸ ἱγανο! θὰ ἰπ ἴδς Εδδῖ, Ὀοΐνγθθῃ [6 γοδῖβ 1824 δηᾶ 1827. (ΎτΓΑγοΪβ ἴῃ 
ΤυγΚΟΥ, δας. νοἱ, "1. ΡΡ. 197, 198.) ὙῈῸ ἀοδάϊγ ἱπῆμπθοποθ οὗὨ [86 ᾿ποοῃ 18 θαι }}Ὺ [Ὁ ἴῃ 
πὸ Ἐλδὶ δπὰ ὙΥεβὶ 1ηἀϊ68. Τλαβ, ἴπ ἴΠ6 Εἰαϑὲ 1 168, τηθαῦ μυὴρ πρ, ἰἢ ὀχροβοά τὸ πιοοη- 
τ ρηῖ, 111 ποῦ ἤα Κα [86 86}}, θαϊ ἰδ ἢ18 δῃ ἃ 8ρ01}8 Βρεϑ]γ : Ποτο 8 [Π6 βαπια Κἰὶ πα οὗ τηρϑῖ, 
ἱξ Κορὶ ἔγοπι 186 τῃηοοη] ἢ, Μ}1}} ἴ8 Κα 8811 δῃὰ Κθὸρ ροοὰ ἔογ βοπηο {ἴππὸ. (Ὁ γί βιϊδη Οὐ- 
ΒΕΓ ΤῸΓ 1808, Ρ. 7654. ΒΟδοΓίδ᾽ 8 Οὐΐθη α] Π]πβ γα οὴΒ οὗἨ δοτίρίασο, Ρ. 855.) Απὰ εἱ 
ῬδΙΏΘΓΆΓΑ [Π6 ΣΠΟΟῊ ΒΕΓ Κ65 ΟΥΉΜΕΓ ἴο ἴΠὸ 81} ἢ ἃ σομρ-ἀρ-ἶμπε; 80 ἴμδὲ ῬοΟρ]ο᾽ αὶ κ 
ουῦ αὖ πἰρῶαῦ τὴ} ὉΤΩΌΓΟ]]48 ΟΥ ραγαίιηιεδ. ϑαοῆ, ἱπάδοα, σὰ ἴΠ6 οβδοίβ οὐ ἰὴ ἰὩ παν ΓΑΥ͂Β 
ἰροη ἤδ8ἢ, 45 ἴ0 28 ΚΘ 1ζ ρασὶ ἴσοπὶ 186 ὈοποΒ. (ΕἼΟΠπὶ ἰηξοστηβίϊοη ςομπηηναηϊοδῖοα τὸ τὴθ 
ΔΌΓΠΟΣ ὈΥ 186 ον. Μυ. ἘΠΙοΙΣ, τα ΒΒ ΟΠΑΤῪ δὲ Τοπλογαγα.) Οαρί, Οὐβίο!ο βίδιθβ παῖ, ἰπ 
1825, [πο βίρμιε οὗἨ ΠΙΔΗΥ͂ 80] ἀἴ6γΒ οἱ ἢ18 τορὶπιθηῦ, 0 τοῦθ απδτίογοά ἴῃ [η6 Βογπιιάδϑ, 
ν᾽ 88 δοοϊοα ὈΥ̓ ὉΠ Πάη688 ὈΥ ηἰρϊ, ἔγοῃ ἴΠ6 οβεοῖ οὗ [Π6 ΠῚ ταγϑ.Ό (ΑἸδοπϑῦμπ οσ 
Δαηο, 1845, Ρ. 5697.) 

5. (ιὑ2οη Υ ἰδι(5 ἴο [ῃῆς Μοηδβίοσίοβ οὔ ἰδο 1ονδηῖΐ, ῥ. 84. 
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ὭΡΟΠ 1Ππ6 οαυῖῃ. [πῃ δια ΟΥ̓́ΡΑΤΟΠοα οουηίγίθβ, [Π6 ὙΘΥΥ͂ ΒΡΡΘΆΓΆΠΟΘ 
οἵ ἃ οἱουᾷ 18 ἀο! Πρ Ὁ], Ὀδοδυβα 1Ὁ 18 ἃ ἴοκοῃ οὗ σοί ηρ ΒΠΟΥ ΘΓ8 ; 
Βυῦ θη βυάάθῃ Μ1Π48 Ἀγ186, Δηα ἀἼΒΡΕΓΒα {Π666 οΪουάβ, (6 μορο οὗ 
16 Βυβθαπαιϊηδη δηα βμορμοσα 15 οαὐ οὔ, ὙΤηδ ἴ4]86 ἰθδοθοῦβ Δ] ἀοά 
ἴο, 8Γ6 Γαρσγθβθηίθα ἃ8 οἱομάς; [6 Υ δᾶνθ [86 ϑύγπι δῃᾺ οβῖοσο οὗ ἰβδο οι υβ 
οὗ τἱσῃιθουβηθβθ, δηα ἔγοπι β0 ἢ} ἈΡρΘαγάποοδ ρα ἀοοίχιηθ ΤΗΔΥ͂ 
ΠΑΤΌΓΑΙΙΥ Ὀ6 οχροοίθα. Βυΐ {π6886 τὸ οἰομάς τοϊξμοιμξ ιτοαΐον; ἰΠ6 7 
18} πὸ σοΐγαβμιηρ βῃμονθίβ, Ὀθοϑυβα {ΠΟῪ σοπίδ!η ΠΟΙ; δα {μοΥῪ 
ΔΙῸ οαγγίεα αδοιέ ὃψ 1Π6Ὶ]Γ μδβϑῖοῃ, δ8 {πο86 Ἰισῃῦ δῃα ἤδθθου οἱουβ ἴῃ 
αυΘβίοη ἃ.Γ6 οΔΥΓΙΘα Ὀγ {π6 ψῖπα8.' 

Ετοὰ 1Π6 «68 τη νη, {πγουρῇ (6 Θηθγο ποηί]18 οὗ 
ΤαιηηιΖ, ΑΡ, δῃᾶ [Π6 ἔοστηοῦ ραγύ οὗὨ Ε].], οογγοβρομάϊηρ νυ} ΟἿΓ 
τη 8 οὐ Μάδγυ, “η6, {Ὁ]Υ, ἀπ Αὐρπϑῦ, ποῦ ἃ βίῃρ]ε οἱουᾷ 18 ἤο Ὀ6 
Β66ῃ; θυΐ ἀυτίηρ 186 πιρηῦ, [6 φαγί 18 τηοϊδίθπρα ὈΥ͂ ἃ σορίουβ ὈΕΎ, 
ὙΠΟ ἴῃ [Π6 Βαογοϑα νο] 16 18 ἔγοαι ΠΥ τηδ6 ἃ ΒΥ ΠΔ00] οὗὨ {π6 ἀϊνὶπθ 
σοοάπεββ. (Οοπῖραγο θη. χχυΐ!. 28. δηὰ χ]χ. 2ὅ. Ὑ ΒΟΥο 186 δὲεδείπς 
οπι αὔουε 15 οαυϊναϊοηῦ ψΊ} ἄν, Πουῦ ΧΧΧΙΙ, 2., χχχῆ!, 18.,; ΦοὉ 
Χχῖχ. 19.: Μ|ςο. ν. 7.) [Ι͂ἡ Ασαρία Ρεοίγων (86 ἄθνγβ ἃγθ 80 βθᾶυυ, 
85 ἴο ποῖ ἴο {Π6 βκίη [1086 ΠΟ 8.6 δχροβϑά ἴο ἔπϑῆλ: Ὀυΐ 88 800} 88 
{Π6 ΒΌΠ Δγ868, 8η4 {Π6 δἰμλοβρῆοσα ὈΘΟΟΙΊ6Β ἃ 11{{16 γγαγτηθα, {Π|6 τα ϊβίβ 
ΔΓῸ αἸΙΟΚΙν αΙΒρογβοα, αἀπὰ {π6 δουπαάδῃηΐύ τηοϊβίαπσγο, τ ]οἢ (Π6 ἀονγ8 
δα οοτμπιπίολίθα ἴο {π6 βδῃάᾶδβ, 18 θη ΠἼΧΟΙΥ οναρογαίθα, Ὑ]ιαῦ ἃ 
ἴΌγ Ὁ ]6 ἀθβου ρΌοη 15 1818 οὗ {Π6 ὕγδπβι Εν σοΟα ᾿πΡΓΘΒΒΊΟΠ8, 6] Ὁ ὈΥ 
ΤΩΔΗΥ͂, ἴο ὙΥΒ1οΟἢ {Π6 Ρτορμού Ηοβοδ 8|1π468] (νι. 4.) ΟΥ̓ οΥ σου οβ 
ἴο {86 το γοβῖηρ παΐαγο οὗ [Π6 ἀονγ8 οὗ Ῥα]οβίπ6 ΟΟΟῸΓ ἴῃ 88]. ΟΧΧΧ!. 
3. δηᾶ Ηοβ. χῖν. ὅ.2 Τθθα ἀογγ8 [4]], 48 ἴῃ Οἴου σου 1168, ὙΘΥῪ [αϑί 
88 Ὑ16]] 88 ὙΘΙῪ βυδάθηϊυ, ΡΟῚ ΘΥΘΟΙΥ Ὀ]Δάα οὗ ριγαβθ 8Πα δυσῪ βροῦ 
οὗ φασί; ψΠθΠμΟΘ 8ῃ δοίϊγα δῃαὰ δχρθαϊ οι ΒΟ] ἸΘΓΥ 18, 1Ὲ 2 δι. 
ΧΥΙ, 12. ὈῚ ἃ Ὀοδυ ἃ] ἤρυγα οομμραγοα ἴο ἄθν. Βυΐ, ΠοΥΘνΟΥ 
σΟΡίουΒ 186 ἄθνγβ ἃγ6, [ΠΟῪ πουσίβη ΟὨΪΥ {Π6 ΤλοΓῈ τΟθυδῦ οὐ Παγν 
Ρἰδηίβ; δηα 88 {π6 βϑᾶϑοῃ οὗ ποδὶ δάνϑδῃοοβ, {πΠ6 ζσαβθ ὙΠΠΟΥΒ, [86 
βονγοτβ ἔλαθ, ΘΥΟΥΎ ζύθθη ΠΟΥ 18 ἀτιθα ἃρ ὈΥ ἴΠ6 τοοῖΐβ δῃηὰ ἀ168, 
ὨΠ]688 ψγαίΐθγοα ὈΥ͂ [πὸ σῖνυ]οῖβ οὐ ὈΥ {π6 ἰαρουγ οὗ τλδῃ.2 Τὸ {}}8 
ΔΡΡΘΆγδηοο οὗ [86 6148, ἀρ δὴ δαβύθσῃ βυσησηθῦ, {Π6 του] Ρ584]- 
τϊϑῦ 41}10ὰ4686. (84). χχχὶ! 4.) [0 αὖ 18 βθββοὴ, ἃ βίῃρ]θ βρᾶγκ 
[8113 Ὁροη {86 ρ,α88, ἃ σοῃῆασρταίομ ἱτατη Ἰαύο Υ Θηδιιθ8, Θβρθοῖα  ν 1 
{ποτα βου] ά Ὀ6 ΔΗΩΥ͂ ὈΥΪΔΥΒ ΟΥ̓ ἱΠΟΥΏΒ, ΟΥ̓ ΒΏγι 8, ΟΥ ΟΟα8. 60Ὴ- 
ἤρυουβ. (Ὀβα]. Ἰχχχῆ!, 14.; 188, 1ἴχ. 1δ,, χ. 17, 18, ; “Ψ61. ΧχΙ. 14. 

Σ Ὧτ. Α. Οἴασκο, οὐ Φυᾶς 12. 
3 Βῃῃδνν᾽ Β Ττδαυο]β, νο]. ἰϊ, Ρ. 825. ὙΤῆΘ ΨΟΙῪ ἩΘΑΥΥ ἄθννΒ πο (8]} ἴῃ ἴΠ9 ΗΟΙΪΥ 1,δηᾶ, 

ἃτὸ ποιίςοὰ ὮΥ δἰπιοϑὶ ΘΥ̓ΕΓΥ ΟΠ ΠΟ ἢ88 ἴσαν θὰ ἴῃ (δὲ οουητΥ. 76 Β8}} δά άυςς ἴ86 
τοϑιπηοΠΐἶ65 οὗ {π0 οΥἩ ἴσοο. Μδπαζοὶ!, [γαυ πο οΑΣ Μουηὶ Ἠροττηοη, ἰπ ἴΠ6 γοϑσ 1697, 
ΒΆΥΒ, “ ἾΥ6 ὝΟΓΟ ἰηϑττιοῖςα ὈΥ̓͂ ΟΧροΙΘηοο, ἡ ἢδὲ ἴΠ6 ῬΑ τ ϊβὶ Πη68Π8 ΟΥ̓ ἴμ6 ἄειυ οΥΓ ἥδεγπιον 
(5181). Ἴχχχιϊ, 3.), ομγ ἐεπές δεῖπο απ τυεί ιοἱίλ ἴξ ας ὁ ἰὲ λαὰ ταϊπεαά αἷϊ πισλί." (Ὑτανο]8 
ἔτοιῃι Αἴδρρο ἴο Φογαβαίοτη, ". 77.) Ὁ γ. Ε. Ὁ), ΟἸαγκθ, θη οὐ ἷ8 ἸΟΌΣΠΟΥ ἔγουα ΑὐονκΚὶγ 
10 Ἐοβεῖίβ, ἰῃ 180], βαᾶυβ, “ Τα μδὰ δ ἰθηΐ δἱοιϊοὰ ἴο υ8 ἴοσ [Π6 πίρῃις ; ̓ξ νγαβ ἀοιιϊο 
ἸἸηρὰ ; γεοὶ 80 οορίομϑβ αγε δε ἄειρς 9. Ἐσυρέ᾽" (πὸ οἰ τηδῖο οὔ τὶ ἢ σοι ΠΙΓΥ 18 βἰ πη] Γ ἴῸ 
{δι οὐ τὴο Ηο]γν 1μπά), “ αἴεγ βιιπεεῖ, ἰμλαί ἐλ6 τραίεν ταπ ΡΤ ἄοιση {6 ἱεμί-μοΐφ." 
(Τγάνεὶβ, νοὶ. 11. Ρ. 8365. ϑνο.) Μτ. Οδγπο βαυβ, “ ΤῊς ἄοννβ δαὰ ἔπ ΠΘΑΥ ΤΥ ον ΒΟ Θ 
εἷσιντα, δη ἃ τῃ6 οἴοίπεβ τπδὶ οονοσγθά τι8 ΘΓ αἰἱῖα ποῖ ἴῃ ἴπ6 ταογηΐηρ." ΙτΟΥΒ ΓΌτὰ ἴ80 
Ἐπιῖϊ, Ρ. 178. 

8 Ηδπποῖ» Οὐδογνδί!οη5, νο]. ἱ Ρ. 6. 
ν 4 
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Οὐομῖρατα αἷδο Εὐἰχοάᾶ. χχὶϊ. 6. δπᾶ .706] 1. 19,20.) ΤΠ ἴδοθ οὗ (89 
σουηΐγν ὈΘΟομθ8 θη το Υ σὨδηροα ; {π6 86]48, Βο ἰαίο  Υ οἰοίμοα τ πῃ 
{86 τἱοδοβῦ νογάυσγο δηα δάογποα τι} {μα Ἰονα]οϑί ον οσβ, γα 60}- 
γεογίθα ἰπίο ἃ Ὀσόννῃ δηα 8014 1) ᾺΘΓΏΟΒΒ; ἐδ φγαδ5 ιοϊζλογοίδι, ἐδ 
,ουον γαάείδ (18. χ]. 6, 7.)}; (86 ουπίδ!ηβ δπα στἰνυ]οῖβ ἀγο αγιθᾶ 
ΠΡ: δηα [Π6 5801] Ὀοσοπη68 80 Βαγὰ δἃ8 ἴο θχθιθιῦ ἰασρα ἤβϑιγοθ ΟΣ 
οἰ οἶα, 

11. Τὴθ ΜΊΝΟΒ ὙΒΙΟΝ ῥγανδὶ ἴῃ ῬΡΑΙΘδίϊπο, ἅτ ἰοῦ ἰδηά 
ΜΠ48 ΟΥ Β6θ8. ὈγΙθ6Ζθ8. Τα ᾿ἰαβί 86 Θοοϊθῦ, 8η6 ΘΟΙΩΙΠΟΏΪΥ Ὀτὶηρ ΟῊ 
τη, (1μΚ6 χὶ, δὅ4, δδ.): [86 οαδί ψὶπὰ οα {86 οοηίγασυ, ψΒΟΝ 
Ὀ]ον 8 οτα [π6 ἀδβοσί, 18 μοῦ ; ἀπά 88 10 ΟΥαἿ ΠΆΥ]Υ Ὀγοάιμοα8 ἃ ὈΠρΡΑΐ, 
10 Ῥοσογηθ8 ἔαίαὶ! ἴο {86 οοσπ 8πα νἱπθθ. (“οὉ χν. 2. ; Ἴδη. χὶ]!. 6. 
28. ΕΖΕΚ. χνυ 10., χὶχ. 12. ; Ηοϑβ. χἹ. 185. ; Φοπδὰ ἱν. 8.; ββὶ. 
οἷ, 1δὅ, 16.) Ὑ6 δοοουῃῖβϑ ρίνθη Ὀγν ΟΠαγάϊη, Τμονομοί, Βγιοο, 
Θηα δὲν ΒΕ. οὐ Ῥοσίοσ, γεβρθοίϊηρ 1Π6 ἀο8α]γ οοοῖβ οὗ (818 ἀγψ τοϊπα 
ΟΓ ἐδ ᾿ίφίι ρίαςος ἐπ ἐδιο ιοἱάογηο85 ( 6Υ. ἵν. 11.) ἃγ6 πον Κποίνῃ ἴο θ6 
ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ.52 ΤῊ οαβὺ υὶπά 18 ραγου]ΑΥῚῪ ἀδηρθγοιιβ ἴο πανὶ ραίουβ ἴπ 
16 Μραϊ ουσαηοδῃ 8684. ΤῊ18 18 δ] θα ἰο ἴῃ αὶ]. χὶνι. 7. ἀπά 
ἘΖοῖ.. χχυῖ. 26. ΤΠ ρθορὶςο οὗ {μ6 Εδαδύ σθῆθγα  ν ὑθστῃ ουοσυ πϊπᾶ 
80) οδδί ψ]η6, {παῦ Ὀίονβ Ὀούνγθθῃ {Π6 οαβὺ δπα ποσίῃ δπα {μα δαϑῦ δηὰ 
βου, Το Τυχοοϊγάοῃ, ψ Ὠϊοῖ οαυβοα {86 ψγθοὶς οὐὗἩ {π6 νϑβ86] ἴῃ 
ΜΒΙΟΒ ῬδῺ] τῦῶ8 βαρ ἰο Βομλθ, τγ88 ὁπ6 οὗ {686 ἰδιηροδίμουβ οαβί 
ὙΪη48, ἄνεμος τυφόνικος, ἰμαῦ ἄγονα ΘΥΘΙῪ ὑμπίπρ Ὀοΐοτο 11. (Αοίβ 
ΧχΥ. 14.) βυοι Ϊμ48. ΔγΓΘ Θοιησλοι ἴῃ ἴῃς Μοαϊοσταπμθδη ἴἰο (18 
ἄαγ, τ ΒΘΓΘ (ΠΟΥ Δ16 οὩ]]16α Ζιευαπέογβ, [π6 ἴοστῃ Ζουαπὲ ταοϑηῖηρ {μα 
ΟΠ ΤῪ ὙΒΙΟΒ 1168 αὖ [Π6 οαϑίοσῃ οχίγθι υ οὗ [μαΐ βοα.2 ΤΊΘ βου - 
γγοϑὺ νη 45 ΡΓΘΥΔ1] ἔσο {Π86 δαῤαπιηαὶ δασΐποχ {1} Νουθιθοῦ; [86 
βου ῃ-νγοβίὲ ἀπά ψψϑϑί Ψ1πη48 ἔτοα Νονθθασ {1} ΕΘΌΓΌΔΥΥ ; [Π6 οαϑύ 
ὙΠ πιβΌλ!] Υ ργου 8118 ἔγοη ΕΟ ΌΣΔΓΥ ὉΠῸ} Ἅππ6, ΕΙΟΘΙ 18 Βιοοροαοά 
ὈΥ {86 πογίῃ ψ1πά. 
1. πῃ οΘομβοαυθποο οὗ {86 ῥϑιιοιτ οὗ βΒῃονοῖβ τὰ {Π6 Εαβὲ ὙΤΑΤΕΕΞ 

15. Δ. ΔΙΌΪΟ]6 οὗ στοεαῦ ᾿πηρογίδηοθ ἰο {Π6 ἸπμεδιίδηίθΌ. Ηφθποα ἴῃ [,οὐΒ 
Θϑἐ πα οη, 1 νν88 ἃ ὈΓΙΠΟΙΡΑΙ Γθοοιμαηθηἀϑίοῃ οὗἉ {μ6 ρ]αΐη οὗ «“οτάδῃ 
1ῃδὺ 1ὑ νγαϑ τοοῖΐ τοαίογοά ουότψ τσῆεγὸ ((λθ. χἰῖ. 10.}); δηά {Π6 βαῃλα 
δαναπίαρα σοη πιο α ἴῃ ἰδίου ἄραὲβ ἴο ΡῈ δπ]ογϑᾶ Ὀγ {16 [βγϑ6]1068, 
ὙὮΟΒ6 ΟΟὈΠΙΓΥ͂ νγαϑ Ἰηἰογβοοίθα ὈΥ̓Ὁ Πιμη ΓΟ Β ὈΤΌΟΚΒ δῃᾶ βίγθϑιῃβ ; 

Δ“ ΤῊρ γ 7 αθοοίζηρ, ἱπηδρο8 οὗ ϑδογρίαγθ, ὙἩ ΒΊΟΝ ΘΟΙΏΡΑΓΟ πα Βῃοτί- ἱνίηρ οχίδίθηοο οὗ 
τηδῃ ἴο ἴΠ6 ἀροδΎ οὗ ἴδ νϑροῖδ]6 ογοβϑίίοη, ΔΓ ΒΟΔΓΟΘΙΥ απ ἀογβίοοα ἰπ [818 οΟυΠΙΣΥ. ΤῊΘ 
νοηάυτο ἰβ ρογροῖαδὶ ἰη Ἐπρ]αηὰ. [0 ἰβ αἰ βου]; τὸ ἀΐϑοονοσ ἃ ἄπιθ ὙΒοη ἰΐ οδῃ 6 δβαὶὰ, 
“ Τῆὴε σγα88 υυἱλετείλ.᾽ αῖ, Ἰοῖ 186 Ἰγαυθ}] 6 Γ υἱδὶς τ ὈΘδι 1] Ρ]αίη οὗἩἨ ϑγΥπα, ΟΥ ΔΗΥ͂ 
ΟἴδΒοΣ ρατῖ οὗἩ 186 Εδϑί, ἴῃ ἴ[Π6 τηοπῖὰ οὗ ΜαΥύ, δηὰᾶ σου βὶς 11 ἑονγαγὰβ [η6 πὰ οὗἩ υπό, δηὰ 
86 Μ}}}} ρογοοῖνο πὸ ἴΌγο6 δηὰ ὈθδυΥ οὗ τ1626 81] 1.8] 08. Ιη ΜδΥ, δῇ Δρροδύδῃςο οὗ ἔγοβὴ 
γογάμγο δηάὰ οὗὨ στ οἢ χυτίδησο ΘΥΟΥΥ  ΠΘΓΘ τηθοῖβ ἴπῸ αγὸ : ἴδ6 ἴδοο οὗ πδίαγο ἰ8 αἀογηοὰ 
ὙΠῸ ἃ σαγροῖ οὗἉἩ ἤονγοῦβ ἀηὰ πογθαάρα, οὗ 186 τηοϑὺ οἰερδηὶ Κἰὶπὰ, Βαϊ, ἃ ΤΩΟΠΙΝ ΟΥ βὶχ 
ὝΘΘΚΒ Β 5ΘΑΌΘΠΕΥ, μον ομδηροα ἰΒ [ἢ6 Θηγα δορὶ! Τ6 ῬΟΔΌΓΥ 18 ρῸΠΕ ; ἴ:6 ρ,α88 8 
ὙΠ Ποτοᾶ; [86 βουνοῦ ἰ8 ἔδάθά; 4 ὈΤΟΏ ἀπά ἀυδῖυ ἀσδβοτὶ 88 ἰβίκοῃ ρΐδοθ οὗ ἃ ἀοϊϊοΐοιιϑ 
Βαγάθῃ, [0 15, ἀου θ01658, ἴο 118 ταρὶ ἃ ̓γαπβϑέοστηλιϊίοῃ οὐ παῖπισε τὲ 186 δογίρίιγοβ σοτη- 
ῬΆΓΟ 1Π6 ἴατο οὗ τηϑη.᾽ Ηδυι]οΥ Β Π ϑοαγο πο 8 ἰῃ ἄτορςο, Ρ. 287, 

2 ΤῊρ δνυϊάδηςοα, ργονίηρ ἴΠδὺ {Π1]8 οαϑδὶ νη, ΟΥ̓ ἴ[Π6 Ατδὸβ σι] ([Π6 ϑασι, πὰ ὉΥ τὴ 
ΤαγΚΒ σα] ]ϑὰ εἶἰὸ ϑέπιοοπι, 1 ποὺ [π6 Ῥεβι] Θητ141 σταοσία] Ὀ]αδὺ νυ ΒΙΟἢ [τ τ α8 ΤΟΥΤΉΟΥΙΥ͂ δα 
Ῥοβοά ἴο ὃ6, ἰΒ οΟἸ]οοῖοα ὈΥ Ὦγ. Ἐοδίμδβοη αἵ ἰοηστ ἴῃ ΡΡ. 929 ---981. οὗὨἉ Βί8 Εαϊτοι οἵ (δ]- 
ΤΟ 5 1)᾽ ΟΕ ΟΠΑΥΥ σομἀοηδοά, Βοβίοῃ δηῃᾶὰ Νον Υ̓οσκ, 1882. ϑγο. 

5 Βθλν Β Τγανο]» ἰῃ ΒΑΣΌΘΔΓΥ, δο. γνο]. ἰἰ. ΡΡ. 127 --- 185, 



Ϊὴ υργ).. Α1 

ὙΒΟΠΟΘ 1 ἰβ ποῦ ΤΟ ΘΙ ΡἢΔΙΟΑ 1} ν ὑΠδη ΒοΔα ΌΠΥ ἀσβοσι θα 85 8 
ἰαμια 9. δγοοΐδ οἱ ισαΐεν,, 977 7οιωριαῖπ8 απιὶ ἀερέλις, ἐπαξ βργίπ ομέ οὗ 
ναϊΐευς απὰ Πῖ18. Απα {ΠῸ Βᾶπλθ Ῥγθίδυθποθ 18 ρίγθῃ ἴο {Π18 Ἃδὺ ὈΥ͂ 
ἴπ6 δου 5. (α Ταγίαν ὑσῦ6 οὁσουργίηρ ἃ αἀἰβίσιοῦ ᾿π {πΠ6 πογίμογη ραγῦ 
οὔ τη6 Ῥογβίδῃ ΘΠΊρ1γ6), 80 ΟΔΥΤῪ {Π 61 ἤοοκϑ ἴο {86 μιρῃαβὺ ραγίϑ οὗ 
16 πιοππίαϊηβ, ἤθγα ἴμ6 Ὀ] βϑίηρϑ οὗ ραξίαγασο δηὰ οὗ ροοά νυδίοσ 
4ΥΘ6 ἴο Ὀ6 ἔοαπὰ ἴῃ Δρυμάδλῃοο. “ἵμε Κπον]οᾶρσα οὗ {818 οἰγουπηβίαποθ 
Ὑ111, ΡΥ ΠΆΡ8, ᾿ταρασί ΠΟῪ ἴογος ἴο [Π6 ῬΓΟΙΆΪΒ68 τη8646 ἰο {Π6 (ἀΘμ 6168 
ὈΥ ἰμ6 δυδηρσοὶϊολὶ ρσορμοῖ, 7 εῖγ ραδέμγες δἠαἰὶ ὃ πὶ αἷΐ ᾿ϊσὴ ρίαςος, 
ἐδον 8λιαῖ ποὲ ἀπο ποῦ ἐξιγϑὲ ; ποίέλον δλαϊί ἐξ δμὶ ΟΥ ἤεδαΐ δηιῖέο 
ἐλδηῆὶ; ῶγ ὧδ ἐμλαέ λαΐδ πιεγον οπ ἐλόπὶι 8λαϊί ἰραά ἐΐϑηι, συθπ ὃψ {Ἶι6 
ϑρτγίπφβο 9 τοαίογ βμαϊὶ ἠδ σιμῖάο ἐΐεπι. (188. Χ]χ. 9---]11.}} ὅδε α8ο 
Ἐν. νἱ}. 16, 17. 

1. ΑἸΙΒουρΡ ΒΙΨΕΕΒ ἅγο γθαῦθ ΠΥ τηϑη]οηοα ἴῃ {π6 Θβογοά 
ὙΥΥΙπρΒ, γοῦ, Βίγ ΟΟΥ Βρθακίηρ,, [Π6 ΟὨΪΥ Τἰνοῦ ἴῃ 1[Π6 ΗοΪγ 1,απάὰ 18 
1Π6 “οτάδῃ, ᾿ΒΙΟΝ 18 ΒΟ ὕη68 ἀοβισπαίθα ἴῃ {Π6 Θουρίυσα 88. ἐδ 
γῖσον πἸπουῦ ΔὴΥ ΔαΑΙΠΟΙ ; 88 4180 18 (ῃς ΝΙ]6 ((6η. χ]!. 1.; χοά, 
Ι, 22., 11. ὅ., ἴν. 9., γ1]. 18., ἀῃηα γν111. 8. 9, 1].}, 8η44, ΟὐΟσαβίομα νυ, [Π8 
ἘΡ γαΐθβ (48 ἴῃ «}6Γ. 11. 18.}; ἴῃ {Π686 σδ868, {Π6 ἴβῃμοῦ οὗ {μ6 ἀϊ8- 
ΘΟΌΓΘ6 τημπδῦ ἀοίθυτηι πα ΒΊΟΝ 15 {Π6 ΤΟΥ δούμα!]Υ ᾿πίοπαρα ὈΥ (86 
Βαογοα τυυϊίοσθ ὙΤὴ6 πδιηο οὗ ΥἰΡΟΓ 18 αἶδὸ ρίσϑθῃ ἴο ἱποοῃβι ΘΓ Ϊ6 
δίγθαιηβ δα σιν ]δῖβ, 88 ἰο 16 Ἰβπου (ὑπᾶρ68 ἴν. 7. πὰ ν. 21.) δπά 
[π6 Ατποη. (Π θυῦ, 11). 16.) 

(1.) Τα Ῥυῖποιραὶ σῖνοῦ τ διοῖι γαΐουβ ΔΙ ΘΒ πο 18 {πΠ6 ΦΟΒΡΑΝ ΟΥ̓ 
γαγ- Πα", 1. 6. [86 τῖνοσ οὗ ἤδη, 80 οὐ] δα θδϑοδιβα 11 ἰαῖκοβ 1[8 σῖβ6 1π 
{πΠ6 νἱοϊηιν οὗὨ {1Π6 1016 οἷἵγ οὗ ὕθδῃ. [8 ἔσθ βουγοθ 18 ἴῃ ὕνο 
ἔοιιπίαϊπβ αὖ Ῥδηθδβ (8 ΟἿ Ὀοίίοσ Κποόνῃ ΟΥ̓ 108 Βα βθαιυθηΐ πϑπγ6 οὗ 
Οξϑαγοα ῬΆΙΡΡ1), δ (86 ἔοοὐὺ οὗ Απὸ|-1Ἰθαηυ ; 108 Δρραγθηΐ βοιγοθ 
ον 5 ἔγοτα βϑῃθαίῃ ἃ Βρδοῖοιιϑ οᾶνε δὖ {π6 ἔοοὺ οὗ ἃ ργϑοῖρῖθθ, ἴῃ {ῃ6 
β᾽ 468 οὗἨ τ 16]1 ἄγ βϑυύθσαὶ ηἰοῆθ8 τ] (ἀατϑοὶς ᾿πβουρίομβ.8 Θυτίησ 
ΒΟΥΘΙΓΆΪ ΠοῖΓΒ οὗ 18 ΘουΓΒ6, 10 ΘΟὨΓΙΠμ168 ἴο Ὧ6 ἃ 8Π18}] ἀηα 1ηϑὶρη!βοδληΐξ 
εν οι. [{ ἤονγβ ἄτι βουῖῃ, ΠῚ ἃ ὑογίποιιβ σοῦγβο ᾿πἰοσγυρίοα Ὁγ 
γοαυδηΐ δπα τηοβῦ ἔθαγί] σταρια85, {πγουρἢ {Π6 σοηίτα οὗ {π6 οουπίτγ; 
1πἰουβοοίηρ {Π6 [ΔΚ Μίογοιῃ δηά {86 βθᾶ οὗ ἰακα οἵ (ἀ411166, δηᾶ (1 18 
8814) τοὺ τ ρ]ησ ἢ 118 γαῖου ; δπαὰ 1Ὁ [οβ65 186] ἴῃ {Π6 ἰαἶκο 
Αβρβαϊῖοθβ οὐ ἰδ6 Ποδᾶ 868, Ἰηΐο ψΒΙΟΒ 10 ΤῸ ]}]8 ἃ ΘΟΠΒΙΔΘΥΔΌΪ6 νο]ττηθ 
οὗ ἀδθρ νγαΐϑσ, χὰ τἢ βιιοἢ ΣΆΡΙΑΙΥ 88 ἴο ὑγουθηΐ ἃ βίγοηρ,, δοίϊνθ, δπὰ 
δχροσέ ΒΥ ΤΊ 6, ἔγουη ΒΥ ΩΤ Πρ ΔΟΙΌΒΒ ἴθ. [ἡ {π6 ποὶρῃρουτμοοά οὗ 
)οσῖοβο (μ6 Ὀδί ΘΒ ἀγα σοιῃρο! ] θα ο (16 {ποιηβοῖνοβ ἐοροίθμοῦ 
ΤΌΡΘΒ, ἴο ργανθηῦ {μ6ῖγ Ὀοῖησ βυγορὺ οἵ ΌΥ {Π6 τϑρι ἀἸΥ οὗὁἩ [86 ουγτγοηί. 
ΕῸΣ ὕγγο ΟΥὁἩἨΓὮγΘΘ τ1] 68 δθονο 18 Ἰπποίίου 1} {πΠ6 Π)οδά ὅδα (6 
ογάδῃ 18 τιργορηδίθα σχιῖμ [86 Β8411η6 δπα ὈΙΓΟΤΩΑΙΠΟΙΒ Τηδίίοῦ οὗ (86 

1 ΜΟΥ ΟΣ 8 ϑοοου ἃ ΦΟΌΓΣΠΟΥ (τοῦθ Ῥογβίδ, ". 121]. 
3 πῃ α ἔδιν ἰυβίδῃοαβϑ (Π6 86 18 Τ8|16 ἃ ἃ χίϑεσ, 88 'ἰη ΗδΌ, 11}. 8., π Πότ (16 Πρὰ ὅθα 18 

Ἰηἰοηἀοά. 
5 (δρῖ. ἸγΌγ Β δηά Μίδηρ]οθ᾽ ΤΎατοΪβ ἴῃ Ἐρυρί, ἄς. ΡΡ. 387---289. 
4 (δυποβ θςοο]] στο 5 οὗἨἁ Τ,ΑΥο]5 ἴῃ (Π6 Ἐμιδῖ, Ρ. 388. 1οπάοῃ, 1880. 8νο. ; 
5 ἘῸΙ ἃ ἀοβοτίριίοη οὗἩ 1π6 σοιγβο πὰ πανϊμαίϊίζοη οὗἉ ἴῃς τίνοσ Φογάδη, {Π6 τϑϑοτ ἰ8 

τείοττο, Προ ββαυῖ, ἴο Οδρί. ΤΥ ΠΟ ἢ 8 Ναζταίΐνο οἵ ἴπ6 Τηϊεὰ ϑίδίοβ᾽ Ἐχροάμίοη ἴο {ΠῸ 
ΤΊΥΟΙ Ζογάδλῃ δηᾶ ἴδ6 Ποδά ὅοα. 1 οηάοῃ, 1849. ϑνο. 

95 ἘΌΝ Βομν τ᾿ 8 Πεϑεογρίίτο ἀδορταρΡῃΥ οὗ Ῥαϊοδβίϊπο, Ρ. 48. 



42 Τλγϑδὶοαὶ Οφοφγαρὴψν ὁ ἐἶιο Ἡοῖν 7,απά. 

Ιακθο. ὙῈῸ σι ποΐθ οοῦγβα οὐὗἩ {π6 «“οτάαῃ, ἱποϊυιηρ 118. ΠΌΠΘΥρΙΙΒ 
ὙΠΑΙΏΡΒ, 18 δοουΐ ὕνγχο Πυηατοα Π}1168; 118 Ὀτορτἢ απᾶ ἀθρίῃ ἃγὰ 
ναγίουβ. ΠΧ. [δ σοπιραίοα 10 ἴο θ6 δρουῦύ {πὶ γγ γατγάβ Ὀγοαά, δηὰ 
ἴμγ66 γϑγ5 ΟΥ̓ Πῖη6 ἔδαϊ ἴῃ ἀδθρίῃ ; δ8πά βίαϊεβ ἐμαῦ 10 ἀἸβομαγρθθ ἀδ1]}γ 
Ἰηΐο {86 )οΔα ὅδε δρουΐ 6,090,000 ἰομβ οὗ ναίοσ ιβοουηΐ Ο(ἃ- 
τοϑυ υϊδηα (ὙΠῸ ἔγαυθ]]6α ΠΟΑΥΪΥ͂ ἃ ΟΘΠΓΌΤΥ ΔῸΣ Ὠΐπα) ἔουπά [86 
]ογάδῃ ἴο Ὀ6 δΒὶχ ΟΥ̓ ΒΟΥ ἔδαΐ ἀθδθρ οἷοβα ἰο {μ6 βῆογθ, δπά δρουΐ 
ΒΥ Ρδοββ 'π ὑγοδαθῃ. Οὐουπί ὙΟΙΠΟΥ δββοσίθα {μαΐ 10 τγῶ8 βοδγοοὶν 
ΒΙΧΟΥ Ρδ668 νῦῖἀ6 αὖ 18 μη δουομθαγο, Μίοβθγβ. Βδη 8 αηὰ Βυοκιηραπι, 
0 ΟΓΟΒΒΘα 10 1η ϑῆυδτΙγ, 1816, ρΓΘΟΥ ΠΘΑΓΙῪ αὖ [Π6 Β8Π16 ἔυγα ΟΥ̓ 
ΜΠΟᾺ {π6 ΒΓ 6} 1168 ΡαΒ86α οἡ {π 6 χβί δηΐοσηρ (Π6 ργοϊηϊβοα Ἰδηά, 
ἴουμπά {Π6 Ββίγοδμι δχίχθ 6 Υ ΣΑΡΙα ; πα 88 10 Πονγγοα αὖ (μδ΄ ραγί ΟΥ̓Ὸσ 
ἃ Ὀοα οὗ Ρ6ὈΌΡ]68, 18 ΟἸΒΟΓΤ186 ὑπ 1 τγϑίθυβ ΤΟΥ ΤΟ] ΘΓΔΌΪΥ ΟἰΘαΓ, 88 
Ὑ6]] 88 ρῬυΓ6 δπα βυθοῦ ἴο {Π6 ἰαϑίθ.35 [Ὁ 18 Π6ῦθ ξοσάδθ]6, θοὶηρ ποΐ 
ΤΟΙ {πδη ἔουγ ἔδοῦ ἀθορ, νι ἃ Τὰ ρα ουττοπί.ὃ 

ἈΑΠΟΙΘΏΠΥ (μ6  ογάδῃ ονογβονϑα 15 ὈΔΏ ΚΒ ἀρουΐ {Π6 {π|6 οΥὗἩὨἁ ῬαΥΪοΥ 
μαγνοδύ (9 ο8ἢ. 11. 1δ., 1ν. 18. ; 1 ΟἌτοη. χὶϊ. 1ὅ. ; {6Γ. χ]ῖχ. 19.) 
ΟΥ̓ {86 ἔδαϑδῦ οἵ [6 ρϑββουεῦ; Ὑ θη, {Π6 ΒΏΟΥΤΒ Ὀδϊηρ ἀἸΒβοϊνθά οα {Π68 
του ηἰ81}85, {86 ΤΟΥΓΘηΐ8 ἀΙβομαγροά ὑποιηβοῖνοβ πο 118 σἤδπη6] 1} 
στοῦ πωροϊποθιίγ. ΘΩ τἱδϑιύθα Ὁγ Μτ. Μαυμαγοὶ, αἱ [86 θ6- 
σἰπηῖηρ Οὗ [86 οἰρμίθθητα οθηΐυτΥ, ἢ οου]α ἀἰβοθσ ὯῸ βῖρῃῃ ΟΥ ῥσο- 
ὈΔΡΌΙΠΟΥ οὗὨἩ βυοἢ ᾿πυπάδίοηβ, ἐμουρ ἢ 80 Ἰαΐθ δ {μ6 801} οὗ Μαγοβ; 
ἈΠ 80 ΤᾺ γγαὰβ {Π6 σῖνοῦ ἴγομλ ονυοσῆοντηρ, μαῦὺ 1Ὁ ΓΔ δἰπιοβί ὑν7ὸ 
γαγβ 6] {Π6 Ὀγῖηὶκ οὗ 108 Θμδηποὶ. [Ὁ τᾶν Ὀ6 βαϊἃ ἴο μανῇ {νοὸ 
ὈδηΪΚ8, --- (ἢ6 γβῖ, {Ππαὺ οὗὁἨ (Π6 ΓἼΥΘῚ 1π 116 ἡδίιγαὶ βίδία  (ῃ6 βϑοομά, 
{παὺ οὗ 115 ονοσῆονίηρθ. Αἰἴογ ἀθβοθπαϊηρ ἴμ6 ουΐαγπγοδὺ Ὀδηϊς, {Π|6 
ἸΥΔΎΘΙ]ῈΣ Ῥγοσθοβ ρου ἃ ἔυυ]οηρ ΡΟΠ ἃ ᾿ανοὶ βίσαηα, Ὀϑίοσθ 6 
ΘΟΠ168 ἴο {86 ἱτητηοαϊαίθ Ὀδηὶς οὗ [86 τῖνοσ. ΤῊΪΒ Βοοοπᾶ ὈδηΚ 18 ΠΟῪ 
(45 1Ὁ ΒηΟ ἸΘῪ Μ088) 80 Ὀαβθὺ τι Ὀυ51|68, ΓΤ θ8, ἰϑτηα Ί8..8, Ὑγ]] ον 8, 
ΟἸοΔΠΘΥΒ, δηα οΟἰμῸῚ ΒΏσιι 8 δῃα ἴγθθ8, ὙΥΠΙΟΪ ἔοστα Δ 88υ] πη [ῸΓ 
ψ δ οῦΒ Ὑγ114 δηΣγη418, ἰμαῦ πὸ γδίου ἰ8 ρΡεγοαρί 016 ἀη0}} (86 ἰγάνθὶ]οῦ 
᾽)49 τηϑ6 18 ὙὙΑΥ͂ ἐβγουρ ἐμοῖη.6 [ἢ {(Π18 {μ]οἸκοῖ, βανθσαὶ Κιημαβ οὗ 
Ὑγ11 Ὀδαβίβ 864 ἔογτ ον ἴο σομοθαὶ {μοιλβ να 8, ἀπ }}} [Π6 5 ]]ηρ 
οὔ Π6 τῖνοῦ ἄγονα {ποιὰ ἔγοτα {μ6]γ οονθσίβι Τὸ (Π]18 ἔλοΐ {π6 ρχορβοῖ 
“) ἀγαπχῖδῃ 4]} 468, ἤθη 6 ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ ἴΠ6 τἸηραίθηοα οὗ Εάοιῃ δηᾶ 
ΒΑΌΥ]οη ὑπᾶϑγ [16 αἰνῖπο ἡπαρταθπίβ, ὕο {μ6 σοπιΐη ΜΡ 07 α Ἰΐοπ ἤγοπι 
ἐλε ϑισοϊϊγισε 9. Ψοτάαπ. (Φ 6γ. ΧΙῖχ. 19.) Οὐ {μα Ιδ6ν6] βίχαπα δρουδ 
ποίοοά, 10 ργορθΌ]ν πγ88, {παῦ ΦοΠπ (μ6 Βαρίιβι βίοοά, δπά ροϊπίρά ἴο 
{π6 βίοῃμϑ οὐ Δ ]10}} 10 νγβ ΘΟ ροβϑά, ἤθη μ6 ϑχοϊαϊτηθα, 7 βὰν ππίο 
ψοῖι, ἐμαὲ αὐά ὃς αὖίο οΓΚΓ. ΤΉΈΕΒΕ ΒΤΟΝῈΒ ἴο χαϊβθ ὉΡ ΘΠ] άσθη πηΐο 
Ατάβαμῃ : πα ὑπγηΐϊηρ' ἴο {86 δεοοπά ὈΔΠΚ, ψ ΒῖοΝ νγᾶ8 ΟΥ̓ΘΥΡΤΟΤη 
ὙΠ} νυῖοι8 ΒΓ ὮΒ ἃ πα ὑγθθβ ὑμαῦ μα Ὀθθὴ βυβογοα (ο σγοὸν μ1|ἃ 
ἴογ ἀρ6β, 6 δα αθά, απ ποιῦ αἶδο ἐδδ αχὸ ἐ5 ἰαϊὰ μπίο ἐΐ6 τοοΐ 9.Γ,. ΤῊΕ 

1 ϑΠδνν 8 ὙΤΤΆγΟΪ5, γο]. 11. ΡΌ. 156, 1δ7. 
5 Βυςκιηρἤ δια ΤΎδνο]8, Ρ. 81] 5. 8. ΤΈγοο ὕροἶα ἰῃ Ῥα]οβεϊπο, Ὁ. 90. 
4 Λίλιιπαγο! ! 5 ΦΟΌΓΠΟΥ, Ρ. 110. Ὦγ. Μδοιηΐοῃδο]᾽» Τύτανο]8β ἴγοση Μοβοον ἰο Οοπεβέδη- 

ἘΠΠΟΡ]6, πὶ 1Π|ὸ γΟΔΓΒ 1817, 1818, }. 19]. Τοπά. 1819. 4ἴο. ΤΊ Φογάδῃ 18 ἈΠΌ Α}]}Υ ἴγο- 
ᾳαπομτοα ὈΥ͂ πλΔΠῪ που βδηα ΡΣ] ρτίπιδ, ΟὨ ἰοΗ͂Υ οἵ 1π6 ασοοκ οΠυΓΟΝ, ἀπάογ ἴμ6 ῥῬγοίθοιϊίοη οὗ 
ἴπο Μοοβι τα, οὐ ΤΌ γΚ 8.) ἀούογπου οὗ Φογαβαίοη, δηὰ ἃ βίσοηρ το] οϑοοσί. [0 ]α. 
ΡΡ. 191, 192. ἘΙομαγάβοη Β Ὑσανο]β, νοὶ, 11. Ρ. 887. γγ8 δηὰ Μδηρίοβ᾽ Ὑταυςἷ8, ΡΡ. 
329, 8330. 



Ἰδϊυογ. 43 

ἘΠΕΕΒ : ἐλογο γε δυο ἔγεθ τοϊοΐν ὀγίπσοίδ ποὲ ζογί σοοά ἘΆΙΤ, ἐδ 
λειοπ ἄοιση, απά εαεί ἵπίο ἐδο χο. (Μαῖί. 11. 9,10.) Τῇ ραββᾶσθ 
οὔ. {π19 ἄδορ δῃηᾷ χαρὰ τῖνου ὈΥ ἴΠ6 15γ86 1168, αὖ {Π6 τηοϑύ υμίαυουγ- 
8016 ββαβϑοῃ, ἡ ΏΘη δυρτηθηΐθα Ὀν {Π6 ἀἸδββοϊαςοη οὗὨ [86 τ ϊ μου ΒΠΟΥ͂ΤΒ, 
ὙΔ5 ΤΠΟΓΘ ΣΩΒΔΗΙΘΒΕΥ ΓΑΙ ΓΒ ΘΙ] Ομ 8, 1 ῬΟΒΒΙΌ]6, {Ππ8ῃ {Παΐ οὗ (δα Βρά 
οι; Ὀοσδιιϑα ἤθγα ΠῸ πδίυσαϊ ἈΡΌΏΟΥ ἩΒαύΘΥΟΥ τγἃ8 ΘΙ] ΟΥα ; ΠΟ 
ΤΑΙΡΉΓΥ τη 48 ἴο ΒΥ ΘΟΡ ἃ ῬΑΒΒΑρΡῸ 851 ἰΠ6 ΤΌΥΤΩΘΙ οΆ86 ; πὸ τϑῆυχ ἴῃ 
τπ6 [16 οη ὙΠΟ ταϊπαῦα ΡὨ]]ΟΒορ 6.8 τηϊρῦ ἐπδίθη ἴο ἀδργοοϊαΐο (ἢ 6 
τηΐγϑοϊθ, [10 βθϑῃῃβ, ὑμοσοίοσθ, ἴο αν Ὀδοπ ῥῬγου 6 0 18}}Ὑ ἀοϑισηοά 
ἴο 81:16 Π66 οϑν}]8β ΓΟβρθοίηρ (86 ΓΌΓΣΤΔΘΣΥ : 1 γα8 ἀοπα δ΄ Ὡοοπάδυ, ἴῃ 
186 ῥγδϑβοηοα οὗ {π6 ποιρπθουτσίπρ' ᾿ΠΠΔὈΙ ΑΠβ; δηα 10 ϑίγυοκ ΤΘΥΤΟΥ 
ἱπίο {Π6 Κίηρε οὗ {πΠ6 Αὐλογθβ δπα (ὐδημδδηῖίοβ νγοϑίνγαγα οὗ {86 ΥἹΟΥ͂, 
τσήοδβο ἤεαγίς πιοίἐοα, πείἐδεῦ τισα8 ἐλέγο αἀπν 8ριγὶξ ἴπ ἐθέπι απ πιοῦο, δ6- 
σαικι86 ΟΓ ἐδι6 εἰίϊάγοπ 9 ]βγαοῖ. (Φοβῇ. ν. 1.) Τὴ ραθα σβοσγα [}6 
5γβθ] 168. {8118 ταὶ γδοι ] ΟἿ ΒΥ ῬΑ886α {118 ΣΟΥ, 18 ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο Ρ6 {86 
ῶωτας 9 ὕοτάαπ ταθητοηθά 1η «παρ. 111. 26. 

ΤΠ6 ΟΥΠΟΣ ΤΟΙΏΔΔΙΚΑΌΙΘ ΒΒ ΓΘΔΠ8 ΟΥ τἱνυϊοίθ οὗ Ῥαϊθβίϊηθ δύ {{6 
ΓΟ] οσ ησ : -- 

(2.) ΤῈ ΑἙΝΟΝ, ὙΠῸ ἀθβοθη 8 ἔγοτη ἐπ6 τηουπίδιηβ οὗ (Ἰ]οδα οΥ 
ἽἍολΡ, δπα ἀἰβομαγροβ 1166] Ἰηἴο {πΠ6 Πορᾶ 868, δῖοι 4 οουγβο οὗ 
δου οἰ ΡΉΥ τλ1168. [{ 18 ο41164 Ὀγ [86 Ατδῦϑ 6]- Μό)10. Τ]|6 Αὐσποη 
δϑραγηίθα 1μΠ6 Αὐηοσῖίθβ, αηα δα ρβοαυ θη  (μ6 ὑγῖρα οὗ ΕουΡοη, ἔγομι 
1η6 Μολθιΐοθβ, δῃά ἐοστηθα ἰμ6 βουΐβογη ἵπμοῖν οὗ 106 δαϑίοσῃ ρατγύ οὗ 
Ῥ]οϑπ6. 

(3.) Τὴ ΒΙῆηοκ ((π6 Βε]υ8 οὗ δηῃοιθηῦ ρθορταρΒουβ, δ Ῥγαθοηῦ 
ο8]1οα τῃ6 ΚΚαγάδῃδῃ) 88 118 βοῦσοα δϑουΐ ἴουσ σὰ1168 0 {86 οαβὺ οὗ 
1πΠ6 Ποδὰ οὗὨ {πΠ6 τῖνος Κίβρῃοηῃ. [10 τυαΐθυβ {Π6 ἢ]41π8 οὔ Αογα δπά 
Ἐρβάγδοίοῃ, δηά {8118 Ἰπῖο {π6 βθᾶ αὖ ἴμ6 ρῃ]ρἢ οὗ Κα οἰ ]δῇ. 

(4.) Ὑπὸ Ῥγοοῖς ΦΑΒΒΟΚ ἔβδίκοδ 18 σῖθα 1ῃ (Π6 τηοππίδιηβ οὗ (Ἰ]οδά, 
86 [4118 ᾿πΐο {Ππ6 ΤἾΥΘΥ ογάδῃ, [Ὁ 18 ἃ τὰρὶα βίγθδτ, ον Ἰρ ΟΥΟΥ 
8 τΌΘΚΥ Ὀ64; 108 τγδίουβ ἃΓ6 οἷθδγῦ, ἃπα δστθοδῦ]6 ἴο {Π6 ἰδία, δηάᾶ 118 
ῬαΠΚ8 ΔΙῸ ΥΟΡΓῪ {ΠῚΟΚΙΥ ποοαθα 1 ΟἸΘΔΠ6 Γ᾽ 8π4 ρἶδηθ ἰγθθβ, σα 
ΟἾτνο8, ψ 11 δἰπηοπαβ, δπα πυτηθγουβ οΟἴμοσ ἔγεθθ. ΒΥ {6 Ατδῦβ ἴὖ 18 
ΠΟῪ ἰοτιηοα Ναὴλγ-εἰ- Ζεγκαΐ, ΟΥ 16 τῖνοῦ οὗ Ζογκδῇ, ἔοση ἃ ποῖρῃ- 
Ὀουτίηρ᾽ βίδιϊοῃ ΟΥ υἹ]αρα οὗὨ {μα΄ πᾶπλ6, δ᾽ ταῦθα οα 1Π6 σοιΐθ οὗἩ (19 
ῬΜοβδιωτηθάδη ῬἹ]ρτὶπι8 Ἰουγπουίηρ τόση ᾿ατλδδβοιϑ ο Μοροϑ. 

(6.) Τὴε ΚΑΝΔΗ, οὐ βγοοῖ ὁ Ποοαβ, Βρτῖηρβ ἴγοτη [6 τηουηΐδιη8 
οὗ Ψυάα!, Ὀὰῦ ΟὨΪΥ ἤονγβ ἀυγίησ {π6 ψ]ηΐοΓ, δηὰ 10 [118 Ἰηΐο (Π6 
Μεοάϊίοσσαπθδη ὅθα πρῶ Οθβαγθα: 1ὑ ΟΥΤΩΘΥΪΥ βοραγαϊθα {Π6 {106 οὗ 
ἘΠ γαΐπι ἔγοπι {μαὐ οἵ Μαπαδββοῃ. (“Ψοβῇ. χυἹ] 8, 9.) 

(6.) πα Ὀτγοοῖκ ΒΕΈΒΟΚ (1 ὅδαπι. χχχ. 9.) [118 ἱπίο [Π6 βϑη8 βθᾶ 
Βείνθου (ἀλΖα δηα ΒΒ ΠΟΟΟΙΊΓΑ. 

(7.) Ὑπὸ ΚΊΒΗΟΝ, ΠΟῪ οΔ]]6α [86 Μουκαίίζοιια, Ἰδβι 68 ἔγοταῃ {Π6 
τηοιηΐδιηβ οἵ (ἰδγιηοὶ, δὲ {π6 ἴοοἱ οὗ νοῦ 1ὖ ΓΌΥΤΩΒ νγὸ 8 γ68Π)8 ; ΟΠ 6 
ἤονν8 οδαβϑίναγα ἱπίο {π6 868 οὗ (0411166, δπά τπ6 οἴποσ, ἰδκίηρ ἃ 
Ὑ ΘΒίουΥ οουγβα ὑμγουρἢ [86 ρ]αῖη οὗ “6 ΖΓ66] οὐ ΕἸβάγαοίοη, ἀἰβομαγροβ 

1 ΘΒ αν 8 ΤΥΑυοΪβ, νοὶ. 1ϊ. Ὁ. 38. ϊ 
2 Βυοκίηρδαπιθ Ττανεὶβ, Ρ. 825. ΒΑΟὶ βουσί 8 Ποθογριϊνα ΟςΟστΔΡῊΥ οἵ Ῥαϊοβ- 

ἔἶπο, Ρ. 52. 
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180 1 πο [16 Μραϊοσσαμθδη 868, αἵ ἃ βῃογί ἀϊβίδποα ἰο {π6 βου οὗ 
Αοοδο οὐ ἄοσγθ. Αἰ 18 θδηίγταποθ 1ηΐο (6 808, Ὠγ. ὙΥ ]8δοπ ἰουπᾷ 1 
ἃ ΤᾺΡΙΑ βίγϑδῃ, ὑνγοῖνα γαγὰβ Ὑ166 δπα το ἔδοὶ ἄθβεορ. ΤῊΪΒ 18 {Π6 
Βίγοδπι ποίιοοα ἴῃ 1 αϊηρβ χυ!!]. 40. [118 ῬάΠΚΒ ἅγὸ πἰηροά σι] ἢ 
ΟἸΘΆ Πα οΥΒ πα οὐ ἢονγουῖηρ Βῆγαρ8θ. [{8 81Ζ6 δἀπά νοϊιμηθ ἀΙΗ͂ΘΣ 
ἢ (16 βράβοπ οὗ {Π6 γϑᾶσ. [}ἢ Βυχημηογ 1 18 Δἰπχοδύ ἀγὶθά ἀρ; Ρυΐ 
ὙΠ6Ὲ ΒΎΤΟΠ]Θη ὈΥ̓͂ ΠΘΑνΥ Ταὶη8 ᾿ῦ ὈΘΟΟΠΊ6Β οί ἄθθρ πᾶ ταρὶά, δηά 
ΒΟΠΊΘ ΕἸ Π1685 18 ἱΠΡΆ858016.}1Ϊ ΟἿ δοοουπύ οὐ [18 αὐ]ϊοϊκϑαπάθ 10 18 
φοηϑίἀογοα {Ππ6 τηοϑύ σἀΔΠρΡΘΓΟΙΒ ΓΙῸ 1π {Π6 απ. Τἢϊθ δχρ]δὶηβ 
)υᾶροθ ν᾿ 21]1., σμοσο Το ΌοσΔἢΒ πα Βαρὰκ τοϑοϊοα Ὁ {Π6 νἹούουυ 
οὈίδιποα ονοῦ {π6 μοβύ οὗ ϑίβοσα, βιηρίηρ, 716 γίυον ὁ ἸΚίβλοπ διοορί 
ἑλόηι αἰσαψ, ἐλαΐ απεϊοηΐ τῖυογ, ἐλ6 τῖυον ἰβῆοπ. ““Ἴμα δτὴν οὗ [Π6 
ΘΠΘΙΙΥ͂ 8 ἀοίραϊοα ΠΘΔΓ {86 τψαΐοβ οὗ Μοερίάαο, [μ6 βουγοθϑ δᾶ 
Β:46-ϑἰτϑδπλβ οὗ {π6 αἸβδῆοη. ΤΟΥ {μαΐ δα Ὠδα ἴο ογοββ {μ6 δά οἵ 
{π6 τογγθηὺ: θα (6 Τωογὰ δβοηὺ ἃ ἤθᾶνυ σταϊη. Τῇ νγαΐθεβ ΧΌΒ6. 
ΤὨΘ ὙΑΥΤΊΟΥΒ βία Ὁ]64, ἀπα [61] πο {π6 υϊοκβαηαϑ ; ἀπά [ἢ6 τγανεβ, 
γ᾽ ἸΟὮ σά. 6 ΤΌΒΠΙηρ ΟΠ, Α8η6α {Π6ηὶ ΑΥΥΔΥ ἰο {Π6 868.᾿ 

(8.) Τα ΚΈΡΕΟΝ, ΚΙΡΕΒΟΝ, οὐ ΟΕΡΒΟΝ, 88 1 ἴθ νδυϊοιβ!Υ ἐδστηϑαᾶ 
(2 ὅδ. χυ. 23.: 1 Κιηρβ χυ. 18.; 2 Κιηρβ χχὶ. 6. 12.; 2 ΟΠ γοη. 
ΧΧΙΧ. 16. ; «6ζΓ. χχχὶ. 40.; Φόμη χυΐὶ. 1.), ἤοτνβ {πγουρἢ 186 γα] Ὺ 
οὗ «6Βοββαρμδί, θαβύνγαγα οἵ «ογαβαίοση, Ὀούνθοῃ ὑπαὺ ΟἿΟΥ δπὰ {ῃ6 
Μουμπῦ οὗ ΟἸῖνοβ. Εχοαρῦ ἀυσίηρ [86 ὙΥ ΠΟΥ, ΟΥ̓ ΔΙΓΟΥ ΠΟΥ ΤΆ] 8, 
118 660 σῆδηποὶ 18 σ(ΘΠΘΥΆΙΥ ΟΥὙ, Ὀαΐ, ΒΘ βγ  ]θη ΟΥ̓ ἰοΥΓο ΐ8, 
10 ἤοτγβ τι} στοαί ἱπιροίποκιίγδ; 108 ὙΔΈΟΥΒ 8ΓῸ βα]ἃ ἴο Ῥθοοπια ἀαγκ 
Δα τυ] 4, ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ὀδοδαβα 1ὑ οΟἸ]θοίθ {π6 ᾿ψαϑίθ οὗ {86 δα]λοθηῦ 
ἢ1118: δπᾶ, 1|κὸ οὐμοσ Ὀσόοῖκβ ἴῃ οἰζϊ68, 16 18 οοῃίδιηϊπαίοα ἢ (6 
61, οὗ ὙΒΙΟΩ Ὁ 15 (16 τϑοθρίδοϊο δῃηα σομ ΠΟ 866. 86 Ὀ]οοά 
8ηα οἵα! οὗ {μ6 υἱοί τβ βδουβοθα ἴῃ {μ6 ἰθιωρὶθ ἃτὰ βαϊ, ἴῃ ἰδίθγ 
ἰἰπη65, ἴο αν Ὀδθῃ οϑιτὶοά οὐ Ὁ ἃ ἀναῖῃ ἰηΐο [86 Καάγτοη. Α58 πο 
ΤΩΘΏΤΟΠ 18 τηδα6 οὗἨ Ὀγᾶρθδ ἴῃ Ῥαϊοβίλπο, ᾽Ὁ 18 ργόθδῦ]α ὑῃαῦ (Π6 1 - 
Βα Ιαηΐβ ἔογαθα {μ6 σἰνοσβ Δπα ὈΣΌΟΚΒ ΏΘΓΟΝΟΥ 1 τγ88 ρυϑούϊο δ Ὁ ]6 
((π {Π6 βᾶτηθ ΆΠΏΘΙ 88 ῬΟΓΙΒΟΩΒ ΟὗὨ Ὀοίϊι Β6χθ8 ἀο ἴο {118 ἀΔΥ ἴῃ 
Β6ηρΆ]), νυ οἷ 18 Δ] ἀραὶ ἰο ἴῃ ἴδβα. χίνη. 2. 

2. ΟΥΓ τ1πΠ6 [μ.ΚΕ8 τπηθηςοησδά ἴῃ [Π6 Θογιρίαγοβ, {πγθα ἀγα ραυ ΘΟ] ΑΓ]Υ 
γΟΥν οὗὨ ποίϊοα; νἱΖ., {πα οὗ Ο'αἰϊίοε οὐ σεππεεατγοίδ, ἀπὰ 186 Ζαλε 
9 ϑοάοπι, Ὀοί᾿ οὗἩ νυ οι ἄγ ἰσττηθα δθαβὅ, ἈΡΎΘΘΔΟΪΥ ἰοὸ {πὸ ΗοΌγονν 
ΡΒ ΓΑΒΘΟΙΟΡΎ, ὙΒΙΟΝ ρῖνοβ ἴη6 Ὥδπὶθ οὗ 8βθ8 ἴο ΔὴΥ ἰαγρα Ῥοᾶυν οὗ 
Ὑγδίοσ, απὰ {86 Ζαλε λεγοπι. 

} Οαγηοβ Τρίζοσβ, ἢ. 250. ἘΠ ΟΒογ 8 ῬΠΡτίπηαροβ ἰη ἴΠ6 Ελλβί, ἱπ 1815, 1816. (Οδθποῖ 
οὔ Ἐοτοίσῃ  ογαροβ, γο]. 1. ῬΌ. 159, 160. Τοπάοῃ, 1825.) ΕἾ5Κ᾿Β Ραβίοτ᾽β ΠΟΟΟ ΘΟ Οἢ8 
οὗ Ἐργρῖ, ἄς. Ρ. 3685. ὙΥ]Δη 8 ΦουγποΥηρβ ἴῃ 6 Τδηά οὗ Ι5γαοὶ, Ρ. 57. ΥΥ̓ [508 1.8 η 48 
οὔ τῆς Β)ῬΡΌΪΕ, νο]. 11. Ρ. 2388. 

3 Ὑ8ῃη ἄα Υὶ ο 68 Ναστγαῖίνε οὗ ἃ ΦουῦγηοΥ τγουρἢ ϑγγία δα Ῥαδβιῖπο, ἰῃ 1851 δηὰ 1852, 
γοΐ. ἱ. ν.- 389. 

3 Τη ||ἶκὸ ΠΊβΉΠΟΓ Π6 τίν ΓΒ οὐ ΟΥ̓́ΡΤυΒ (ὙὙ ]Οἢ ἰβαπὰ 1168 ἴο 186 ποτ -τυσβῦ οὗἉἩ [πΠ6 ΗΟΪΥ 
1,3π4} αγὸ ἀγν ἀυτίπε [Π6 ΒΕ ΠΊΠΊΟΥ Το 8, ἀπ ὰ ΣῈ δυγ ἢ ἰηἴο [ΟΥΓΟη 8 ὈΥ δι ἀ ἀρ ῃ Τα 8. 
Ὧγ. ΟἸΑγκοΒ ΤγανοΪβ, το]. ἦν. ἢ. 75. 

4 Τὐριυοοῦ β ΟΠοτορσταρ σαὶ ΟοηίαΓΥ, οὐ Μαιίμονν, οπδρ. 838. πο. (ὮογΚ8, νοὶ], ἱ. 
Ῥ. 80.) 

5" ΤΉΒ. ΔρΡοΪαἰΐοη 18 τοϊαϊ πο Ὁ ([Π6 πηοάστη ἱππαὈϊ δηῖ8, ΏΟ τοβίἀο ἴῃ 115 υἱοϊηἶν, 
“Φ{ὙΠ0, κα τη οατ] οϑὶ ΟΠ65, 6811} 1ΠΟῚΓ τυ δίοσ ἃ δα, δῃη ἃ σοσκοὺ 11 δηὰ 16 Ι)ολᾷ ὅθε ἴο ἴΠ6 
Βοπίῃ οὗἩἨ ποτὰ ἴο Ὀς6 1806 ὕπο ἰαγροδὶ Κποῦσῃ οχοορῖ (86 στοαῖ οοσϑῃ." Βυοκίηρ δ. Β 
Ὑτανοὶβ, ἡ. 471. 
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(1.9) Το 58 ΟΕ ΟΔΙΙΓῈΕ (50 οΔ]]οα ἔγοπι 118 βιδυδίϊοη οἢ {Π6 
ΘΑΒίοΓ ὈΟΥΌΘΙΒ οὗ {πᾶΐ αἰνιβίοη οὗ Ῥαβ]δβίπθ), {πγουρὴ πο ἢ {Π6 
“ογάλῃ ἤουγβ, νγὰ8 δ ποθ] ο4]16ἃ {Π6 δα. 9. ()ϊπποτοίδ (ΝΌΤΡ. 
χχχῖν. 11.), οὐ ΟΜ Ππουοίῃ (οβἢ. χὶ, 8.), ἔγοπι 118 ὙἹο ΠΥ (9 {Π6 
ἴον οὗ ὑμαῦ πδᾶπι6:; αἰϊοσνγαγαὰβ ἐλ Ῥαίογ ο.Ρ0Ρ' σεπρθβαν (1 Μδοο. χὶ. 
67.)}, ἀῃὰ ἴῃ [Π6 ὥτηθ οὗ «68ὺ8 ΟἸγ]ϑὶ, ἐλ 7 αλο ὁ.|:Ἠ ὐσεπεβατοίΐι ΟΥ 
Οεππεεατοί (ἸΚ6 ν. 1.), ἔγοτα 186 ποῖσῃθουσίησ Ἰαπᾶ οὗ [Π6 8816 
πδπια (Μαῖί. χιῖν. 384.:;: Ματκ νἱ. 63.); δηᾶ αἷβο {η6 ϑεα 9" ΖΊ,δογίας 
(ϑοδη νυὶ. 1., χχι. 1.), ἔγοιῃ {86 οοπίσαοιβϑ οἷἵγ οὗ Τιθοτῖδθ, ΤῊΪ8 
ΘΆΡΔΟΙΟΙΒ ἰΔΚ6, αἰπχοδῦ δαυλὶ] 1π ἴΠ6 σΥβηάθοΣ οὗ 118 ΔρΡρϑδάγδησα ἰὸ {παῖ 
οὗ ἀοπονα, Βργθδα 8 118 600] πα βυγοοὺ ὑγδηβραγθηΐ γαύο 8 ΟΥ̓ΘΡ 8}} (6 
ἸονΟ ἰαυτι ον, δχίθηαϊησ ἤοπλ {π6 Ὡογίῃ-ϑαδὺ ἤο {Π6 βουί})- τοδί : 
1018 27} [ΔἸ οῖη8, οὐ 1606 ἔδοῦ ἴηὴ ἀθρίῃ. ὙὍΤῃδ ναΐοσβ οὗ [86 πουίμογη 
Ραγὶ οὗἹἉ (818 Ιακο δρουμᾶα σι Η8}}: {818 Οἰγοιπηβίϑῃμοθ τα κ8 [86 ῥγο- 
ῬΓΙΟΙΥ οὗ ουν Ἰμοτα δ Ῥαγϑῦ ]6 οὗἩ 186 ποὺ οδβύ ᾿πίο {16 βορὰ (δι. ΧΙ, 
41, 48.) ὙΠΙΟΒ νγ88 ἀ6] νουθα Ὀγ Πἰπὶ ἔγομι ἃ γ 6886] ΠΘΔΥ 1.6 ΒΠΟΥΘ. 
ΤἬΏΘΓΘ 81 ἢνο βοτίβ οὗ ἔβη, τ ὩΙΟἢ δγὰ βαιά ἰὸ 6 πηοβὺ 446 ]1 6108 : 
{πον ἅγα οδυρῃῦ, ραγγ ὈΥ {μ6 βββοσυσαθη ροϊηρ' πο [86 τγαίθυ, ἃΡ ἴο 
{Π6ῚΡ νγαῖβί, δῃα ἐπγονῖπρ' ἴῃ ἃ Πδηα ἠοῖ, Δη6 ΡΑΓΠΥ ΣᾺ οαβεϊηρ ποίβ 
ἴτοσα 186 Ὀθδοἢ ; ἃ τηϑίμβοά ψΏΟΩ τημϑῦ γὙ]6]ἃ ἃ ὙΘΙΥ 58118}} αὐ Ώ ΠΥ, 
ΘΟΙΡΑΓΘα ἴο τυῦραῦ (ΠοΥ πυου]ὰ σοῦ τη Ὀοαίβ."} 

Ῥ]ΊΩΥ βίδίθϑ {Π18 ἰακο ἴο 6 βιχύθϑῃ τλ1168 ἴῃ Ἰθηρίῃ ὈΥ̓͂ ΒῚΧ ΤΩ1168 ἴῃ 
Ὀγθδάιῃ. «οβορῆυβ, μο86 Ἰηπ τηαΐα Κπον]θᾶσα οὗ ἷ8 σοιιπίγυ ρῖγοϑ 
ἢ15 ἀδβοσιρί! 08 ἃ ὨΙρ οἰαϊπι ἴο αἰΐϑηίοη, βαυβ {μαῦὺ “ 1185 Ὀχθδα τ} 18 
[ΟΓΓΥ Πα] ΟΉ ΡΒ, 8Ππα 1(8 Ἰδῃσίῃ ὁπ Ὠπηαγοᾶ δηα ἔοσίγ. [08 ψναύουβ ἃγ6 
Βυγθϑί, 8ηἃ ὙΘΓῪ ΔρΎΘΘΆΡ]6 ἴον αὐ ηἸκῖηρ, ΤῸ ΠΟΥ ἃγὰ ἤποσ {πὴ {Π6 
{Π|0κ τψαΐουβ οὗ οἵμογ ἴθβῃβ. ΤὮδ ἰβΚο 18 α'8δὸ ριιγο, Δη4 ΟἹ ΘΥΘΙΥ 8146 
648 αἸΓΘΟΙΥ δ {π6 βῆογθϑ, δῃ4 αὖ {πὸ βδηά : 10 18 4180 οὗ ἃ ἰϑιῃρογαῖθ 
πϑίυτα ἤθη ἀγάνγῃ ὑΡ, Δη4 δβούίοσ {πδῃ ΥἾΤΟΥ ΟΥ Τοπηΐδὶη γύρου : ἀπά 
10 18 80 ο0]4 {παῦ {Π6 Ῥϑορῖο οὗ ἴμ6 ρΙαοθ σδηποῦ σγάστα 1 ΟΥ̓ βοϊϊπσ Ὁ 
ἴῃ {Π6 δα, 1ῃ {π6 Βοίϊζοβῦ βθάβοῃ οὔ ἴ{μ6 γϑαγ. ΤΉΏΘΓΟ ἅτ Βού ΓᾺ] ΚΙπ 9 
οἔὗ ββῃ ἴῃ 1ἰ, αἰβδγθπῦ Ὀοΐῃ ἴο {π6 ἰᾳδίθ δπᾶ βισῃξ ἔγομη μόδα 6]86- 
γΠογ6. [0 18 αἰν:ἀθα 1πἴο ὕὑνγο ραγίβ ΕΥ̓͂ {Π6 Υἶνοῦ «ογάδη.᾽" 3 
ΤΠ ΠΟΥ οὗὨ Ψοβορῃυ8᾽8 ἀθβουιρίϊοῃ 15 δὐὐθβίθα ὈΥ τηοάοχη γανο]- 

Ιογβ. Μν. Βυοκίηρηαπ), τὸ Ὀ6μ6] ἃ 1ὺ ἴῃ 1816, οὔβοῦνοβ ὑμαΐ ““ 8]} 
1686 [δαί γ65 ἀγα ἀγαῦσ τ  δῃ ΔΟΟΌΓΔΟΥ {παὺ οου]α ΟὨΪ]Υ μαγα ὈΘ6ῃ 
αἰἰαϊ πο α ὈΥ ὁΠ6 τϑϑι ἀδηΐ ἴῃ {πΠ6 οΘουπίσυ. ΤΠ6 81ΖΘ 18 51}} Ὡθαυ]ν [ἢ 6 
ΒΔΙΩΘ: [μ6 Ὀογάοτβ οὗ {Π6 ἰαἶκα 5{}}} οπά αὖ {ῃ6 Ῥθδοῖὶ οὐ {πὸ βδη45, οἵ 
16 ἔδεϊ οὗ [86 τηουπίδιηβ ΒΟ ἢ ΘηνΊτΟη 10. [8 τυδίθυβ ἈΓῸ 8{}}} ἃ8 
βυγ οοῦ δῃὰ [οπηρογαῖΐθ 88 ουϑῦ, δπα (6 ἸάΚα δΔθοιυη 8 τ ἢ} στοῦ ΠῚ 06 Γ8 
οὗἔὨ βι5ἢι οὗ νϑγῖοιβ 81Ζ68 ἀπά Κἰηάβ. ΤὴΘ Ἀρρϑάγαποο οὗ {πῸ6 ἰαϊζθ 48 
ΒΘ66. ἴσοι (δρογπδυτη,7 Μγσ, ΒυΟΚΙΠρῇδιη βίδίαϑ, “ 18 5[}}} στδηᾷᾶ : 108 
στοδίαδί ἰθηρίῃ ΓᾺΠ5. ὩΘΆΥΥ που πα βοαίῃ ἴσοι ἰποῖνα ἰο ἤίτοθη 
ΤΩ 1168 ; ἀπά 118 ὈΓΘΔΑΙ βθθιῃβ ἴο Ὀ6, 1 ρσθηογαὶ, ἔγοτα 51Χ ἴ0 ΠΏ 6 π}168. 

Δ ΤΥΑνοΪβ ἴῃ Ἐρυρί, ἅς, ὈΥ Ορίαίπβ [ΤῸ δπὰ Μίδηρίο, ρ. 295. Μαδάοη Ττανο]8 ἷἰπ 
Ταύτκον, ὅς. γοἹ]. 11. Ρ. 812. Οαρῖ. Τὐπο ἢ Β Νατταῖῖνε οὐ ἴῃς ΤΠ] 64 διαῖοθ᾽ ἔχΡού ΟΝ [0 
(6 Ηἴνοῦ Φογάμλη δπὰ ( Πεβδὰ ὅϑθα, ρ. 165. 866 αἴ3ο Οαγπεοβ Γοἴϊοτβ ΠῸπὶ ἴΠ6 Εδδῖ, Ρρ. 

254-- 8368, ΗΙΟΒΙοτ Β ΡΠ ρτίπιαροθ πὰ τὴ6 Εδβί, (Οανίποι οὗ Εοτεῖριι. ὙΌΣ Δροδ, το]. ἷ, 

Ρ. 157.) 
2 ψοβερῆι ἀο Β0]1. Ζαὰ, 10. "1. ς. 10. 8 7. ῬΥΙΙ Ιηϊτοά. ἱπ Νον. Τοβί, Ρ. 508. 



40 Ῥλγεὶοαϊ ατογγαρὴν 0 ἐδλε Ἡοῖν 7 απά. 

ΤΠ6 Ὀαγγθη δϑροοῦ οὗ {86 τηουῃίδῖπβ οἢ δϑοῖὶ βἰ4θ, δηᾶ {Π6 ἰοίαὶ δ0- 
Β6Π06 οὗἩ ψοοά, σῖνθ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ἃ οαϑί οὗ ἀυ]ηθβ8 (0 {Π6 ρἱοίυχα; δηά 
{818 18 ᾿πρμλἘΕ ἢ ἴο τηϑ] ῃοοὶΥ Ὀγ ἰ(π6 ἀρδβά οδἰμι οὗ 118 τνδίθιβ, δῃά 
{Π6 8|]6 ποθ οὶ τοῖρηβ μγουσιοιΐ 105 Π0]6 οχίθηΐ, ψ ἤθσο ποῦ 8 
Ὀοαὺ οἱ ν6886] οὗ ΔηΥ Κιπά 18 ἴο δ6 ἔοιιπα."} “ΤῊ 8016 ΘΟΙΠΙΣΥ͂ 
ἴῃ 118 ποὶρῃουγῃοοα 18 ν»Χ06}} ηἰσὰ ἀδρορυ]αίοα Ὀγ [86 }παστηθηίβ οὗ 
(ὐοά «πᾶ 1Π6 ἀοργανυΥ δηα τηϊθρονογηπιοηῦ οὗἉ τηδη. 

Ὧγ. ΟἸαγκο, ΌῪ βοτὰ {818 16 Κα τγᾶβ υἱδβιίβα ἃ ἔδυ γϑᾶσγβ βοΐοσε Μ.. 
Βυο Κρ ΔΠιΒ ἀύτῖναὶ, ἀοβοῦ 068 1Ὁ 88 ἸΟΠΡῸΥ ἃπᾶ ἤπογ ἔμδῃ οὐγ Οὐ πὶ- 
Βουδηα δηὰ ΥΥ ββί πλοῦ δηα ἰακοβ, δἰ Ππουρ 10 γ᾽6]48 ἴῃ τρα]θβίν ἰο (Π6 
βία ρομάου8 ἔθαϊαγοβ οὗ [μοοἢ ᾿μοϊμοῃά 1ῃ δοούίδηα. 1216 οὰν ὙηάοΥ- 
Ἰη6 Γ6, {π6 [Κὸ οὗἨ (ἰβπηθβαγοίμ 18 οἴὔθηῃ συν ἀρ αίοα ΒΥ τ ]η65, 
(αι, νι]. 23---27.) Τα ἴογοα οὗ {πΠ6 σγανοδ 1ῃ ἰπαῦ σΆ86 18 8180 80 
στοῦ {μαῦ τηΔ}Υ οὗ ἴμ6 Βουδδβ 'η (86 ἴοτῃ οὗἩ (ἀθμποβαγοίῃ ἅγ {μου 
Θηαἀδησογοα.58. Α βίγοηρ' ουγγοηῦ τραῦῖβ (86 μᾶββαρα οὗ [86 “ογάδη 
Τπγουρσὰ {86 τη] 661]6 οὗὁὨ (18 ἰακὸ; δηὰ σψ ἤθη (818 18 ὁρροβϑᾶ ὈΥ δοῃ- 
ΕΥΔΙῪ πὶμάβ, 1 οἢ Ὁ] μογα ἢ 186 ἔογοθ οὗ 8 Βυσγίσδηθ ἔγομῃ (86 
δου -ϑαϑί, βυυθορίηρ ᾿πῦο [Π6 ]ΑἸκ6 ἔσοτῃ [86 τηουπίβιηβ, ἃ Ὀοϊδίθγοιϑ 
ΒΘ8 18 ᾿ΠΒΙΔΠΕΪΥ Ταϊϑθα : {818 [86 8118}} γ6886}8 οὐ [16 σου πίγυ ἀγα 11] 
αυΔ]1Ε8{εα ἴο τϑϑιβί, “" ΤΊ ὶπα,} Βα Βαυ8, ““ σϑηδεγοα 18 βιισίδοθ γουρῇ, 
8δηα οΔ]]6α ἰο τηϊπα ἐπα βιζυδίζοη οὗ οὐὐ ϑαυϊουσ Β αἸΒΟΙΡ 68; ὙΠ6Π, 
1 ΟΠ6 οὗὨ {δ Βη14}] ν6886]8, Ἡ ΒΙΟἢ ὑγανουβοα {Π686 τγαΐθγθ, ἱΠΘῪ Ὑγ6 ΓΘ 
ἰοββθα ἴῃ ἃ. βίοστη, δπα δ Ὁ «6808 ἴῃ [86 ἔουγίῃ ναίοι οὗἩἨ {π6 πὶσῃῦ 
ΜΑἸΚιηρ ἰο ἴΠ6 πὶ ἀροὰ (86 ψγανο8.᾽ (αϊξ, χῖν. Ἐπ} ΤΉΒΒ6 Δρ]- 
ἰἰοη 5, Βουγονοσ, ἀο ποὺ ἰαδὺ ἴῸὉΓ ΔὴΥ Ἰδηρίι οὗἁ {{π|6.--- [8 Ὀτοδα δπά 
Ἔχίθπμαβά βυτίδοθ, οονοσίηρ {π6 Ὀοΐίουμι οὗ ἃ ργοξουμα ν8}16ν, διν σοπϑα 
γ Ιοΐγ δηὰ ργϑοϊριΐουβ διβίποποθβ (οχοθρίιπρ ΟὨΪΥ ὕΠπ6 ΠΔΥΓΟῪ 6ῃ- 
ἰγᾶποο δηᾶ ουδὲ οὗὨἨ {πΠ6 «“ογάδῃ δ᾽ δδοῖὶ δχίχομυ), δα θα ἰο {6 
πη ΓΘΒβῖοη οὗ ἃ οαγία! ἢ γτονογθ [14] αὐ ὩΠΑΘΥ ΠΟ ον σΎ ΟἸυβθδη 
ΡΠ] στῖπα ἈρΡΡγόϑο 8 ἴ{, ρῖνα Ὁ ἃ σμαγδοίο οὐ αἱ ἢ ΠΥ ἀηρδγΆ]] 6164. Ὀγ 
ΔΩΥ͂ ΒΔ] αν ΒΟΘΠΟΙγ. Θη πού δριίαϊοα ὮΥ ἰδιηροδίβ, {Π6 νυδίοσ 18 
βίδίβα ὑο Ὀ6 88 οἰθᾶῦ 88 {μ6 ρυγδδί ογγϑίδὶ, βυγθαῖ, 000], πα τηοϑὺ Γ8- 
ἐγοϑῃίηρ ἴο 1Π6 ἰαδίθ. ' 

(2.) Τῆὸ ΥΑΤΕΕΒ ΟΕ ΜΈΒΟΜ, πηρηἰϊοπρά ἴῃ «08}.. χὶ. ὅ. 7., Ἀτὸ 
{π6 16, δἰθασνγαγαβ οἂἹ]Ἱθὰ ϑδιηοομοη 18 ὈΥ͂Τ ΦΟΒαρ 8, ἩΒΙΟΒ 1168 
βούτψϑοι {Π6 Β68α οὗ {16 ΥνΟΥ ογάδλῃ δηα ὑπ6 βθὰ οὗ ΤΊ σῖ8. [08 
Π]Οἄθτ ἢ πϑιη6 18 Βαὴγ Ε]- ΗΠ ]6 ἢ, οὐ (86 [μαἸκα οὔ Ηουϊθ. Δοοοταϊηρ 
ἴο Ζοβδρῇαβ, 1ὑ 18 {ἰτγ {Π]ΟΠρΒ Ὀγοδα, δηὰ βιχῦυ ἔαΠ]ΟΩΡΒ πη Ἰοησία; 
ΔΗ 108 ΤΊΔΓΒΠ6Β Θχίαπα ἴο 1Π6 ρίδοθ ο]16 Παρ ποῦ, τ μογο {Π6  ογάδῃ 
1θθιι08 ἔγοπι 1ᾧ. ὙΒΟΌΡὮ [1(8 γαίοσβ ΔΓΘ ΩῸ ἰοηροῦ Ὀἰ((6γ, {Π18 ΚΘ 
ἀογίνοβ ὯΟῸ 8128}} Ἰηογοϑὶ ἔγοια {816 1] υδίγαιοηΒ δμα 8]] 8108 80 οἴθῃ 

1 Βυσκιηρἤαπιβ ΤΎαυοἶβ, ΡΡ. 470, Χ71. Μτ. Ζοιν οι β οβεϊπηϑίθ ὨραΥΪΎ οοἰηςοϊ 408. ΜᾺ 
{παὶ οὗ Μτ. Βυοκίηρηαπι ((Ἰ τ βιϊδη ἘΘΒΘΆΓΟΠΟΒ ἴῃ ϑγτία, ᾿. 175.), 5 αἰδο ἀο ἴποβο οἵ ΜΤ. 
Εδλα ὙγΊ1 βου (Ἴτανο]β ἴῃ 86 ΗΟΙΥ 1.ΔηΔ, νοὶ. ἰϊ. ὑΡΗ. 18, 14. 884 φαϊξοη) δηὰ οὗ 180 Εϊοτ. Φ. 
Π). Ραχίοηυ. (1μειῦοῦβ ἔγοιῃ Ῥαβ]θβιίηο, ἢ. 181.) 

2 ὙγΠ8οηΒ 1,Δηά οἵ (86 ΒΙ0]6, Ρ. 111, 112. 
8. ΘΟ ΔΓΖ Ποβογρεγο αΘορτΆΡΩΥ οὗ Ῥαϊοϑιΐηο, Ὁ. 47. 
4 Ὁγ. ΟἸΑυ κ᾿ 8 Ττανοΐϑ, το]. ἱν. ΡΡ. 209, 210. 325. ΒιυςκΙη ἢ δ ΤΎΔΥοἾθ, ΡΌ. 468. 471. 
δ Ὧκα Β6]]. Φαά, 110. ἰν. ο. 1. 81. Βοϊαπαὰ οοπ)δοίαΓο8 {πδῖ, ίογς αρῆπε, ἱπ 1π18 ραβϑαρθ 

οἵ Φοβορδιβ, νγγὰ οὐρὰς ἰο τοδὰ 7)απ, 88 ἴβογα 'ἰ8 0 τῃηθητίοῃ οἵ ΒΥ ρΪδοα οδ]] 6 Ὀδρῆπο ἴα 
{18 νυἱοϊηϊγ, δηᾷ Ἰλρῆηθ ΠΟΑΣ Αηλοοδ γδ8 ἔα αἰδβίδης ἴγοπλ 16 Ὑγδίοσβ οὐ Δίογομι,, 
Ῥα]ε βίη, όσα, ἱ. Ὁ. 268. 



ΓῪλε εοαα δα, 4 

τηδθ ἰὸ ὁ Ὀγ {π6 Ῥτορμοίβ. “Ἅ“ Ου 18 τηδγρίη 8ηα ΟΥΟΡ ἃ ροοά ρατγὺ 
οὗ 118 βυγίδοθ {Πογθ ἃ ἃ ργϑδαῦ ἸΩΏΒΗΥ͂ βοάροβ, Γυβῆ68, δηα Ἰούμ868. 
ΤΗουδβαπα5 οὗ δαυδίιο ΟΙγὰβ γα β6θὴ ρϑιῃθο]ηρ Οἡ 18 Ὀοβοιῃ, δηᾶ 
ΠΙΔΏΥ ΒΥΓΆΙΠΟΥ͂Β ΒΚΊ Πα Πλϊπρ' 108 ΒυΓΆ06. [18 γγδίεγβ βανθ πού αυϊίθ [86 
Ρυγγ οὗ [86 18Κε οὗ ΤΊ ΘΓΙΔΒ, 88 1Ὁ 15 ἔβα ὈΥ͂ βαυθῦαὶ του ἋΥ βίγθδΠῚΒ 
ΤΌΠπΙηο {ΠΓΟῸΡῊ ἃ ΤλΟΓᾶ58. 10 ψουἹα Ὀ6 πὸ αἸΒου]ῦ τηδίίοσ (ο οἴἶδοὶ 
115 ἀταῖπαρο.ἢ"} ᾿ 

(3.) Το ΤΚῈ οὐ ΒΕΑ ΟΕ ΟΡΟΜ, οὗ {1πΠ0 ΕΑ 5ΕΑ, [88 θθθῃ 
οΟἸοὈγαίθα ποῖ οαἱν Ὁ {Π6 βδογρα συιύοσβ, ρα 180 ὈΥ «056 ρ]1ὺ8, ἀπά 
ΒΟΨΘΓΆΙ ρχοΐδηθ δαίμοσι 10 ψγβ ΔΠΟΙΘΠΟΥ ΟΔ]]6α 1η (Π6 Θογιρίυγαβ 
1Π6 ΘΕᾺ ΟΕ ΤΗΡ ΡΙΑΙ͂Ν (θουῖ, 1. 17., ἢν. 49.), Ὀοϊηρ βιϊυδίοα ἴῃ 8 
γΆ]16γ, ἢ ἃ ρῥ]αὶη ᾿γίηρ ἴο {π6 βοιίμ οὗ 11, ποτ οὔσα βουγΒηοά 
[π6 οἴ165 οὗ δοάοτῃ δπᾶ (ἀοιμοόσται, τι} [86 ΟἾΠΘΥ Οἱ{168 ΟὗὨΤμ6 ρ] δὴ ; 
--- 6 ΚΑῚΤ ΘΕᾺ (θοῦ, 11. 17.; Φ΄ο8}. χυ. δ.) ἴτοῦὶ (86 δχίγθ 
88411π6, 83π6 Ὀλῦογ, ἰδΔδβίβ οὗ 18 ννϑδίϑυβ ; ---ῃ ΒΑῚΤ ΕΑ ΒΑΒΤΎΑΕΒΡ 
(Νιαθ. χχχῖν. 3.),, --- δρά (Π6 ΕΑΒῚ ὅὲα (ΕΖοκ, χὶνι. 18. ; 406] 1. 
20.), ἔτοια 118 βιϊυδίάομ τοίνυν τὼ Ψυάτα. ΒΥ «οβορβυβ δπάᾶ 
οἴμοῦ ΓΙ ΟΓΒ 10 τγ88 οδὶ θα 86 [1ΚῈ ΑΒΡΗΑΙΤΙΤΕΒ, {παΐ 15, 1Π6 
Βιυυμηουβ [,Δ8Κ6, ἴτοιλ 186 Δρυπάδησοε οὗ διζυμηθῃ ἐουμπα ἴῃ 1; δηά 
Ὀγ Φοτγοιμθ, {86 ὍΒΑΡ ΕΑ, ἔγομι δηοιθηῦ ἰγϑα! 0 π8, ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
1ΠουρΡἢ σΘΠΘΓΑΙΥ γτϑοοῖνθα, {μαὺ πὸ ᾿ἰνιηρ ογθαῦασα οδῃ οχιϑῦ 1 118 
βίδρῃδης δηα Ὠγαγο-ϑυ ] ρμυγοίίεα τγαύθυβ ; σβῖομ, Τμουρὰ {πον ἸοοΚ 
ΓΘΙΩΔΓΚΔΑΌΪΥ ΟἾΘΑΓ δηα ΡΌΓ6, ΓΟ 1ἢ {ΠπΠ6 ΒΙρἢοϑί ἄθσταα βα]ῦ, Ὀϊ{ῖοΓ, δηά 
ὨΒΌΒΘΟΙΒ, δηα σὲ βυιοἢ ἃ ἄσρτοθ οὗ βρθοιῆς ουδυ Υ 88 Ὑ1}] Θη80]6 ἃ 
τλϑῃ ἴο ἢοδι ου {μοῖὶγ βυτίδοα πιΐδοιΐ τιοοη.ὃ ὍΤΠ6 δου δα] [Π 688 

δ ᾿ασπο᾿β Ηοοο]]οοίίοηβ οὗἩ [6 ἘΔϑί, Ρ. 39. Ὑ]8οη  1,Δπᾶ8 οὗἩ [6 ΒΙ[0]6, νο], 1]. Ρ. 162. 
3 Φοβορῆαβ ἀθ Β.}]}. Φαά. 110. 'ν. ο. 8. 8 4 ; ΡΙίηγ, Ηἰβι. Ναῖ. 10. ν. ο. 16. ; Τδοϊζαβ, 

Ἡ1ϊ. Ὁ. γ. ο. 6. ; Φυδίη. 0 χχχνί. ο. 3.; ϑίσδαδο, Ὁ. χυΐ. ῬΡ. 1087, 1088. εἀϊτ, Οχοη. 
3. Ἰγῦγ᾽5 δηὰ Μαῃρ ο8᾽ Τγανοὶβ, Ρ. 3380. Οπαγί ΤΥ Φουγιδὶ οἵ ϑδείθηςο, Τἰϊογδίαγο, δπϑπὰ 

1 Ατίδ, νο]. υἱἱ. Ρ.ὄ 164 Αἢ δῃδϊγβίβ οὗ ἴῃ τυδῖοσγ οὗ ἴῃς θ)εδὰ ὅθ (8. ρ} 184] οὗἨ τς 
᾿αἃ θδοη ὑὈτοῦρην ἴὸ Επρίαπα Ὁ Μτ. αοτγάοη οἵ ΟἸ]υμπίθ, αὐ [86 τοαασβὶ οὗὨ δ᾽. Ψοόβορὶι 
Β4}Κ8), οοπάποιϊοὰ ὈΥ τ. Δίαγοοῖ, σατο [Π6 1Ὁ]] ον ρ ΓΟΒΌ]18: -- ΤῊ8. ὙΥΔΙΟΣ 15. ΡΟΥΘ ΟΠΥ͂ 
ἰΓδ βρδτοηῖ, δηὰ ἀοε5 ποῦ ἀδροβὶϊ ΔΠῪ ΟΥΥΒΙα]5 ΟἹ βίδπαϊηρ ἴῃ οἴοδβθ υ6886]8. --- 18 ἰαϑῖθ 18 
ῬΘΟΌ] ΓΙ ΠΕΣ, 8811ηὴ6, ἀπὰ ραπροηῖ.--.- ΤῊ ΔΡΡ]σδιίοη οὗἁὨ 6508 ΟΥ̓ ΓΟ-ΔρΘἢ8 ὈΓΟΥ͂ΘΒ δαί 1ὲ 
οοῃΐδίἢ8 ἴΠ6 τη] ἰὶο δηἀ 8. ]ρματὶς αοἱά8. ὙΆΟΓΘ ἰ8 ἢῸ δἰαπιίηα ἰῃ 1, ΠΟΙ ἀοθ5 δ ΔΡΡΘΑΓ 
ἴο Ὀὸ δοϊυγαῖοἀ Μ᾿} τηδγί πο 8810 ΟΥ πιυγίαϊο οὗ 5048.---- ΟΠ Βυμηπλῖηρ ὰρ ἴπ6 σοηΐαη!8 οὗ 1860 
σταῖηβ οὗ 186 τδῖοσ, [ΠΟῪ σγοσο Το ἃ ἴο ΠΟΙ ἰπ βοϊαίοη ἴΠ6 ζΟ]] νης δα ϊδίαμσοβ, δὰ ἴῃ 
τῃς πηἀοιτησηςοησρα ΡῬΓΟΡΟΓΟῺΒ :---- 

5415. Αοά. 
Μαυτγίαία οὗ πὸ -Ἂ., - - διϑδρταῖηδ. 3.89 ὑ,,ΤΆΪη8. 
Μυτγίαϊο οἵ τηδρηδδία - - 156.37 - 8.61 
Μιιτίαϊα οὗ δοῦδῪό' - - - 156.8Ὲ4Ὃ « -- 7.1 
ϑδοϑηϊίο - - - - - 005. -- --α - 

836.87 18.65ὅ 

Ἀπά, σοπϑοαποηγ, ἔπ Ργορογέϊοηβ οὗἨ δοδο 84118 'π 100 ρσγαΐῃβ οὐ 1Π6 νδίοσ πουἹὰ Ρ6:--α 
τα. 

Μαυγίαίο οἵὨ 11π|6 - - - - - 48.920 
ἈΓυγίαῦο οὗἁὨ Τρ 818 - - - - .. 10.246 
Μυτγσίαϊς οὗ βοάα - - - - - 19.360 
ΦΌΙΡΗ Δία οὗ 11 τ - - - “- “ 0.084 

24.580 

ῬΈΙΟΒορΡ ἶοΑ] Ττδηβδοιΐοπβ οὗ {π6 Εογαὶ ϑοςίοιΥ οὗ Τωπάοη, ἕο 1807, ΡΑτὶ 1]. ῬΡ. 298 --- 
512. ΑΠΟΙΒΟΣ 8η ΔΙ γ8ῖ8, τὰ Ὁ ἰδ οπαϊποηῦ ΕΥΘΠΟΙ οἰροιηίδι, ΔΙ. Ογ-1μι888ς, ἴῃ 1819, 



48 )ιγείοαὶ Οεορταρῆν φΓ ἐδο Ποῖν 7 απά, 

οὗ 18 τγδίθυβ 18 τοῦ ρτοδίου {π8η {πα΄ οἵ [Π6 868; δηά {π6 Ἰδηά, 
ΜΓ ΈΙΟΝ ΒΟΓΓΟΙΠ8 {18 ἰ8|κ6, Ὀοΐπρ' ΘΑΌΔΙΥ πωργορπαίθα τ} {Ππαᾶΐ 
ΒΔ] [Π688, ΓΟΐΏ865 ἴο ὈΓΟΘΊΟ6 ΔΗΥ͂ ρ᾽αηίθ οχοορύ ἃ ἔθ ιν βύμηϊθα {ΠΟΓΏΒ, 
ΜΉΘ ΘΓ (86 Ῥσγοόνῃ ρὰγΡ οἵ 186 ἀδβοσί. Τὸ {18 οἰγουτηβίβησθ 
Μοβ68 4]}|υ)θ58 τη Π)οαΐ. χχῖχ. 23.: “776 εὐ]οῖο Ἰαπά ἐλογοο ῦ ἐ8 Ὀτίτα- 
βίοῃβ απά βα}1.} Ὑ[θ6 δἱν 156], Β]Οἢ 18 ὈΥ δναρογαίϊοῃ Ἰοδοα ψ 1 ἢ 
10, πᾷ ψ ΒΊΟΝ. 18 πηργορηδῖθα τι ὍΠ6 ΒΡ υγΘουΒ δηα Ὀἱζυμαΐ μου 
ὙΔΡΟΌΪΒ, 18 [Δ (8] ἴο νϑρϑίδ!!οη ; ἤΘΏΘΘ ΔΓΪΒ6Β {Π6 ἀδρααίψ ἀβρϑοῦ π ΒΟ ἢ 
ΤΟΙΡῊΒ. ἀγουπα {Π6 ἰακ6.2 ΤΏθβα οχμδδοηβ (αρίαϊη Γγποἢ (οὗ {Π6 
πιο δίαϊοθ᾽ Νανυ, γὸ ἰπ 1847 ἔγβί πανϊραίθα {86 Ποβά 868 
Βίποα ἴμοβα οἰϊ68 6Γ6 ΘΩΡ.ΪΡΠΘα ἴῃ 10) δου ῖθ68 (0 {Π6 ἔωιἃ βρυϊηρΒ 
Δη ΤΠΔΥΒΗ6Β Δ᾽οηρ (86 ΒογοΒ οὗ {6 568, ᾿πουθαβθα ρογβδρβ ὈΥ 6χ- 
ΠΑ] δἴϊομβ ἔγοσα βίαρῃβηῦ Ῥο0]8 ἴῃ [Π6 ἢδῦ ρ]αῖη 1 οἢ θου πα 10 ο {86 
πογῖῃ.ὃ8 Ὑγοοά, κ4}1] ἱποσυιίθα ὑχιτ βα]ΐ, 1168 ἴπ στοδῦ αυληί 168. οἢ 
186 Βῇογε. Ηδσα ἔὈΥΤΌΘΥΪΥ βίοοα {86 οἰ[168 οὗ δοάοχῃ δηα (ὐοτηοσγϑῇ, 
08, τι {ἢγθ6 οἴμοσ οἱ 68 οὗὨ [Π6 Ρ]41Π, σοῦα οομβυτηθα ΌὈΥ ἢσθ 
ἴγοτα βϑασθῃὅ, Τὸ [18 ἀδβ γι οοι {ΠΟΓ6 ἈΓΘ ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ 8] }1810}8 ἴῃ {86 
ΘοΟΥΡίυΓΘΒ, 88 αἸΒρ αυηρ τηοϑῦ 8Ίρη Δ} ν [86 ΘΟΥΙΔΙΠΓΥ δηα 80 θη 688 
οὗ 16 ἀϊνὶπο }ιϑί166, τ ΒΙΟἢ. ΒΟΟΠΘΓ ΟΥ̓ ἰδίθσ. ονουίακοθ {86 ᾿πρΘ ΠΣ ΘΠΕΠΥ͂ 
νγἹοΚοᾶ, Ὑιονίηρ {118 βοα ἔγοτῃ {μ6 βροῦ ὙΠ6ΓΘ {η6 «“ογάδη ἀ18- 
ΟΠάΓρ 8 118 γαΐογβ ᾿πίο 1ζ, {818 ΒΟΥ οὗὨ τίσ ἴβκεβ ἃ βου ἢ- βίου Υ 
ἀϊγθούϊοη υἹ810}]6 ἔοῦ θη οὐ ΗΘ τ}1}168, ΠΘῺ 1 αἸΒΆΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ἃ 
ουγνο ἰουαγβ {Π6 οαδί, [8 βυγίδοθ 18 βἜΠΘΓΑΙΥ ὑηγυ θα, ἔγοιῃ 1Π6 
ΠΟΙ] οὗἉἩ {Π6 Ῥαβίῃ ἴῃ οἷ 1Ὁ 1168 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ᾿  αγτέντα {π6 ἔγοα ρδβ8- 
ΒΔρΡ6 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ ἃ Βίγοηρ ὈΓΘΘΖΘ; ἰὖ 18, ΠΟΥΘΥΟΥ, [ῸΓ {86 ΒᾶΠ16 
ΤοΆβοΩ, Β0]οοῦ ἴο ΜΕΙΓΙΙΠΒ ΟΥ 860.8}}8 οὗ Βῃογύ ἀπγαίϊοιι. 5 Τ]16 
Θχρδᾶῃβα οὗ τγαΐοσγ αὖ {818 ροϊηῦ 88 Ὀθθῃ Βιρροβοα ποὺ ἰο Ἔχοββά ἢνθ 
ΟΥ Βχ τη 1168, ἡπουρῇ (Π6 τηουπίδιπβ, τ ΒΔΟΒ Βῖσ οδοὴ βιας οὗ {116 
ψΆΠΟΥ οὗἩ μ6 θολὰ ὅθι, ἃγθ Δρρδγθῃίν βαραγαίθα ΟΥ̓ ἃ ἀϊβίαποα οἱ 

αν ΠΘΔΥΙΥ ΒΒ πα 8. τοβη]18. (566 Οὐδγίο τ] ΦοῦτΙιΔΙ οὗἁ βείοηοο, δα. γο]. υ1}}. Ρ. 165.) 
Ὧγ. Ἐοδίμδοη ἢ85 ρίνοη ἴῃς δηδίγβοβ οἵ τ. Ματσοοῖ δηὰ οὗ ΟδυΥ-1λι8βδο, ἴο Ὡς ἢ ἢ [88 
δαἀοᾶ τμοβὲ οὔ Ῥσγοῦ, Ο. ΟἸπο]η, οὗ Τυδίηροη, ἰπ 1820, δηᾶ οἵ τ. Αρ)οδη, οὗ Ὀυ]η, ἴῃ 
1829. (ΒΙ011ς4] Εοβθαγο 68, νοὶ]. ἰΐ. Ρ. 224.) Τὴδ τϑβ0}} οὗἨ [Π6868 ΒΟΥΟΓΔΙ ΔΠΆΪΎΒ68 18, ἴΠδὲ 
1π6 απιοιπὲ οὗἉ 858118 18 ἴῃ φΌΠΕΓΑΙ 6απ8], 8116 τῃ6 τοϊδῖνο ργορογίἑοηϑ δβδδοϊσποὰ ἴὸ 106 
αἰ οσοην 58118 ἀγα Ἔχοθθα ΡῚῪ ἀΐνγοσβο. “Ἡθηςθ ἰὑ ΔΡΡΟΆΓΒ [πδ΄ [ἴῃς 1)οΔἃ 8588 νγδίῖοσ ποι 
σοηϊδίη8 Δρουῦϊ ὁπ 7οιγί οἵ 118 νεῖ εξ οὗ Βα], δα ρροβαὰ ἴῃ ἃ βίδϊο οὔ ροσγίδοϊ ἀθϑισοδιίοῃ; ΟἹ, 
1 ΠΟΥ ὈῈ ἀσείοοαϊοα δὲ 1726 ἰοιηρογδαίισγο οὗ 1809 οἡυ ΕΔΒΓΟΏ ΠΟΙ ν᾽ 8 βο8]6, ΠΟΥ .ν1}}} ἀιηοσῃῦ 
ἴο 7υγίψ-οπο μὲν οεπί. οἵ 1μ6 νγαῖθσ. [1 ΔΠΥ͂ ΡΘΓΒΟ Ὑ 158} ΓῸΓ 8 ΒίΓΟΏΡΘΥ σΟῊ βτγηλδῖίοη οὗ [ἢ 
ΘοΥρίαγα δοοοιηΐ οὗὨ 186 οτἱρίη οὗ ἴμ6 Τ)οδὰ ὅδ 1μ8ὴ 18 }8 {ῸΓΠ]51168, 76 σ8Π ΟἸ]Υ͂ ΡΙΥ 1860 
ΤῊ ΒΟΓΆΌ]α δαί οὔ ἱποσο Ἀ]Π Ὴ  ἴὸ ΒΙοἢ 6 18 τοδιιοοα, ἀπ οοιηταΐδ τη ἴο 186 ἱπῆ αΘΏ(68 οὗ 
τ δῦ ΡΟΥΘΥ ἢ οἢ οΔἢ σαα86 116 “ ΠΔΟΥΠ 655 ἴ0 Ὀ]ΟΒΒΟΠῚ 858 ἴΠ6 τοδο,᾽ 8Ππ4 ἴγοπὶ “ Βίοῃμοϑ ΓΔ186 
ΠΡ ΟὨ] ἄγοη αηῖο ΑὈταπδιη. ἡ ἘκΙεεῖς Πουΐον ἴον 1809, νοΐ. γ. ρῥασὶ 1. Ρ. 134. 

Ὁ ΤῺ {Π|Ὸ νὙἱο Δ} ΟΥ̓ (818 δοα Οδρίδίη8 [τ δὰ Μδηρ]οβ ςοἸ]θοϊοα ἸΡ5 οὗὨ εἰ δηᾶ 
ἢηα βι] ριγ, ἔγοτη ἴῃ 5β|χ6 οὗ ἃ δυϊπιορ ἴο (μδὲ οὗ ἃ 8π|8}} πεπΒ ἐρρ, ὙΠΟ ἢ δὰ ὈδΘὴ 
Ὀχοῦρῃς ἀονγῃ ἔγοτα ἴπ6 δυττουηάίηρ οἸ188 ὉῚ 18 ταὶη. Ὑτανο]β ἰη Ἐργρῖ, δός. Ρ. 458. 

2 ΨοΪμεΥ Β ΤΎάνοΪβ ἰπ Εὐμγρίῖ, γο]. ἱ. Ρ. 288.; Τυγηογβ ΤΟᾺΓ ἰὴ ἴ80 ονδηῖ, το]. 1, Ρ. 227. 
3 (πρίλι ΠΥ η6}᾽8 ΝΆΓΓΑΙνο, Ρ. 296. 
4 Τοτγὰ πη |8ΔΥ8 [,διἴογβ οα Εἰσνρῖ, ὅς. γο]. 11. Ρ. 67. 
δ᾽ Μ. ἄς ϑὅ'διι ον, ἃ τοσοηΐ ὑγανυο! ογ ἴῃ ῬΑ] πο πο, τι β᾽ ἃ (88 1 ΔΡῬΘΔΤΒ) ὈΥ͂ {Π6 ἰγδάϊϊοη αὶ 

βἰδιοπιοηῖβ οὗἩ 18 Αὐδὺ συΐάςβ, ἱπηασὶποα {πῶ ἢ. Πδά οι πᾶ τ6 Γοπηλ 8 οὗ θυ] ἀρ δπὰ 
εἰεῖοβ, ἀπ σβρθο}}γ οὗἩ ϑοάοπι. Ηἰ8 Πυροῖμεβὶβ ([ὉΓ ἴξ 18. πὸ τχοτο) ἢδ5 Ὀδδὴ τολιῖοά, 1. ὈΥ͂ 
τ ον. ὁ. Ρ. Ὑποπιρβοη, οὗὐἨ Ναὸν Υ̓οσκ, ἴῃ ἃ Μοπιογῦ οἡ ἴπα Ἰξοοοπὶ Εὐχμιογϑιίοιβ οὗἉὨ [16 
1)θπα ὅθι, ἰῃ ἴπ6 ΒΙΘΠΟΙΠοοα 8 να [ῸΓ ΨΈ|7, 1855. ΡΡ. 528---δ58.; ἀπὰ 2... 5. ἴο ϑοάοτῃ 
ἀπά Ζοατγ, ὈΥ Μ. γι ἀο ψ6]4ς, πὸ {ταν ]]οὰ ἴῃ ϑγτία δηα Ῥαϊοβεῖπο ἰπ 185] δηά 1852. 
Ἐρτ᾽ ἴπο οὐμὸγ ἴἤγοα οἰτ69 οΥ̓́ τα ρ]αὶπ, Μ, νη ἀὸ Ψο]άα ἀἰὰ ποὺ πη κ 10 γοσ 8116 ἴῸ 
Β66Κ. ( δῃ ἀδ Ν εθ᾽ β Ναγτγαῖϊνο, νο]. 1. Ρρ. 115---ἰ 17.) 

9 Βυοκιηρσμδηλ δ Τ ταν δ ἰη Ῥαδ]οδιίηθ, Ρ. 293. 



{7.6 Π)εααὰ ϑ'εα. ΝΣ 49 

εἰσι π}1165.} ὙΠ686 τπουπίδιἢ8 ργοβοηΐ (0 {π6 δ) οἱ'ἱ {π6 βρϑοίδίου 
στδηῖΐθ, δηα (ποβα οὔμον σόοκβ, τ μἱοῖ (Δοοογάϊηρ ἰο 16 ὙΥ̓ἜΥγπουίδῃ 
βυϑίθιηῃ οὗ ψϑοϊορυ) οπαγδούβσιβο [6 οἱἀθδῦ οὐ Ῥυϊπηῖ να ἐοστηδίοη. 
Αὐ 86 πογίμοσῃ Ἔχ γι οὗὨ {Π6 βθᾶ ὑποῦα 18 ἔουπα 8 ὈΪδοῖς βῃϊηΐησ 
βίοπθ, ψ ἘΔ ]1οἷ ῬΑΓΕΔΙΠΥ Ἰροϊΐαβ ἴῃ 186 γα, δηαὰ δι 6. Οἱ τ Ποὺ 8 
Β16}}: 1 18 υδρά δ «6γυβαίοια ἔοσ {π6 τηδηυΐβοίαγο οὗὨ ΓΟΒΑΓΊ65 δηά 
οἴδον 1||6 το ]οθ. ϑΌΪ ΡΟΣ πα ΠἰγΘ ἅτ 4180 ουπα 1π ναγοῦβ 

ΑἹ] [686 οἰγουμηδίβποορβ ἰθβ ἐν το πὸ γοϊσδηὶο πδίυγα οὗ τδ9 
ὙΠ016 τορίοῃ, ὙΠΙΟΙ, αὖ ἃ στοιηοΐθ ρουοᾶ, νγὰϑ {Π6 {ποαῖτα οὗἅὨ ᾿τὰ- 
ΤΩΘΏΒ6 ΨΟΪοδηοΘβ.52 «86 Ρἢ 8 δίαϊεθ {πΠ6 ἰοΐδὶ ἰθηρίμ ἰο Ὀ6 δ80 
[ατεοκΚ] δἰδάϊα, οὐ δρουΐ ΠΥ -ϑιχ τ21168, δηα 115 Ὀσοδατ 160 ϑἰβάϊα, 
ΟΥ θαύΐνθοη βέϊθοη δηα βιχύθθῃ ταλϊθα. ΥΥ̓Τ ἢ18 σοτηρυϊαίοη ΠΘΑΥΪΥ 
δ΄ταθ (μς δοοουπύ οὗἩἨ Μτ. (ὐδσπθ, ψῃὸ νἱβιύβα 118 β68 ἴῃ 1825, δπᾶ 
ὙὯῸ τοοκοῖθ ἐΐβ ἸδηρῈ δὖὺ δρουΐ ΒΙ ΧΤΥ τα 1168, δῃα 1.8 σΘΠΘΓΑΙ Ὀγοδα ἢ 
αἱ εἰρμίθοη.;Σ Βαυΐ [π6 δοουγαί δαπηθαβιγοιηθπῦ οὗ {860 ον. Ὦγ. 
ἘΟθίηδβοι, τϑᾶθ 1π 1838, ἴπὰ ποῦ τ. ὙΠ Ιβοη δοαυΐθβοθβ, ἤχοϑ 118 
Ιϑηρίῃ αἱ Οὐἰγῦυ -μ6 ΟΥ̓ ΤΟΥΓΥ σΘΟΡΤΆΡΒΙΟΑΙ Τ1168, οὐ δρουῦ ΠΕΗ͂Υ 
ΕΠρ]δἢ τα1]68, δα 118 σϑῆθταὶ Ὀγοδαῖῃ δὖ ἴθ οὐ ἔσαν τη1]68."Ὁ 
Τοναγάβ {π6 βου 8 Ὀγοδα ρϑῃΐϊηβαα Ὀσχο)θοίβ ἔγομχ [ἢ 6 δαϑύθυῃ Βἤοσο, 
Δα σοπέγαοίβ 118 ὙΠ 0 ὙΠ ΠῚὰ ὕνχο τη }]68. δου οὗἁὨ [18 ροϊηί 
[6 νγαΐϑυ 18 ΒΒ! ]ΟΥ ; δηα ἴῃ ΒυΙΏΠΊΘΣ, ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΠηΘΕΘ Οὗ ονδρογαίίοῃ, 
{π6 ἀαρίδ ἀδογθαβοα ἔσομαι ὕσγοῖνο οὐ θαι ἔδοῦ ἴο 1688 {πῃ Ομ 6 ἔοοί. 
ΘΙ] ποθ, ἀν Ὦ] 848 ἀθαίμ, πδηρθ οὐοσ {Π6 ἰακα: 8. ΤρΡΡΪΘ 18 βοίἀοτι ἴο 
Ὀ6 866 ΟἿ 118 Ββυγίαοθ, 8ηα ἐδ ΒΏΟΓΘΒ ΔΓΘ ΓΆΓΟΘΙΥ ΥἹδβιίθα Ὁ ΔΩΥ ἴοοῦύ- 
βίθρβ δυΐ ἴΠοκα οὗ ἴπ6 νὰ Αταῦβ, στο οο]]θοὐ ἔτοστα ἔπθῖλ {πΠ6 οἰϊοῦ 
ΒΌΡΡΙΥ οὗἩ 8410 [0 {μον ἐδ πλ}}168 ἀπά ἤοοκβ. Νοΐ ἃ διγά Ρ011 48 118 
Ππαοϑί, ΟΥἨ ΡΟυΓΒ ἔογίἢ 118 βίσγαὶπβ 1 [Π6 ΥὙἹΟΪΏΙΥ οὗ {Π|Ὶ8 Β68.: ΠΟΥ 18 
ΔηΥηρ ἰο Ὀ6 ουπα πρὰρ 1: ὅπὰ ““ 118 ἀεβοϊαίβ ἐπουρῇ τηδ]θϑίὶς 

1“ ΤΉ, πηουηίδηβ ΟἹ ἴ80 Φυζεολὴ δ᾽ ἀ6 ΑΓ6 Ἰονγοσ {π8η ΤΠ 086 οὗἩ [86 Αγαδίδη, δπὰ αἷ5ο οὔ 
8 δία οοἰοῦγ; ἴπ0 Ἰαῖζεσ ομδίη, δ 118 βου ΠΟΤ ΟΧΊΓΟΙΩΪ ΠΥ, 18 βαϊὰ ἴοὸ σοῃδίδὶ οὐ ἀατὶς 
τδηϊίο, δηὰ οἵ ναγίουβ οοϊοῦσαθ. ΤΏ δ]114, ὙΠ Ιοἢ ὈΓΔΏΟἢ ΟΥ̓ ἴγοιῃ τ86 Ὑγοδίοσῃ οπᾶ, δ.γῸ 
Ἑςοπιροβδὰ οπείγοϊν οὗ τυ μίϊο Ομ ΔΚ : Ὀἰτατηοα δου 48 πιοδὲ ὁπ [89 ορροδίϊθ δῆογο. Ὑῆοτθ 
8. ὯΟ ΟὔΕΪοῖ ἴο 1.15 ἰαΐίκο, ἐΒου ἢ 116 Φοτάδη ον ἱπίο ᾿ξ, 88 ἀϊὰ ἐοστη Υ]γ ἴπ6 Κοάγοῃ, δπὰ 
1856 Ατποῦ ἴο 16 δουϊ. [( 18 ποῦ Κπουγῃ [δαὶ ἴΠ6τῸ ἢδ8 ὈΘΘΠ ΔΩΥ͂ Υἱδί ὉΪ6 ᾿ἰπόῦοαβο Οὗ 
ἀοογοδϑα οὗ 118 Ὑγϑίῖθσβ," (Οδγηθ 1, γ8, ΡΡ. 8317, 318.) Βυῖὶ {ποὶγ παπίΐοστη Ἰονοὶ 18 βὺ ἢἢ]- 
ΟἰΘΏΓΠΥ δοοοτιηιϊδᾶ ἴοσ ὉῚ ἴδὸ αυδηῖν πο 8 ουδροσγαῖεὰ, (86 Ὦγ. βῃδνεβ Ὑσανοΐδ, 
γοϊ. 1ϊ. ῬΡ. 157, 1δ8., δηὰ τ. Βοδίπδοη Β ΒΓ ς8] Βοβοδσοοβ, υοἱ. 1ϊ. Ρ. 326.) 

5 »γχ. Ἐοδίηϑοι᾽ 8 ΒΙ0]1ς 8] Βοδοδγοιοθβ, νοΐ, 1ΐ. Ρῃ. 221, 222. ΜοΪπογ 5 ΤΥΑΥΟΪ8 ἰη ϑ'γτία, 
γο]. ἱ, ΡΡ. 381, 282. Ὑτανοὶδ οὔ Αἱ ΒΕ (Μ. Βδαΐδ), νοὶ. ἰϊ. ρΡ. 368. Βυοϊκίηρμδη 8 
Ἴτδυεὶθ, ρΡ. 443--448. 0 65.}1᾽ 8 Ῥα]οδιῖπο, Ὁ. 412. 

8 Οὐ Μτ. Οδσηθ᾽᾿ Β δΣΥΙυ Δ] αἵ [8 δῆοσο, ἩΠΟΓΟ ἴπ6 ὝΔΙΘΟΤΒ ΙΔῪ ᾿ἴκο Ἰοδὰ, {86 6 γγᾶβ ποὶΐ ἃ 
ὌγοδΝ οὗ πὶ. “  Βοσνον," βᾶγδ (δὲ ᾿ηἰς Πχοης Ἰσαν ]]οῦ, “ 888 θθθ 6 Ποδὰ ὅθα, νὴ]} 
ΕΥΟΡ δήοσ δεν 1ΐ δϑρεοῖ ἱτηργεδδοὰ ΠΡΟῺ 8 ΠΙΘΙΊΟΤΥ ; ἰΐ ἰδ, ἴῃ τσ τῆ, ἃ σ]ΟΟΤΩΥ δηὰ ἔδασέιϊ 
δροείδοϊο, ὙΤῆο ῥγοοὶρίςοδ, ἱπ βΌΠΟΓΑΙ, ἀοδοοηὰ ΔΌτρΕΪΥ ἱπίο ἴπ6 ἰδκθ, δῃὰ οὐ δοοουηΐ οὗ 
τ μεν περ αῦ ἴς ἰδ βεϊ ἄοτα δαί δίοὰ ὉῪ τπ6 νυϊηπάδ. 115 ΒῆΟγεϑ Ἀσὰ ποῖ υἱδέϊθὰ ὈΥ͂ ΔῊ ἰοοιδίορ, 
δῶν ἴῃδι οὗ (6 νυν] ἃ Ατγδῦ, δπὰ ὃς Βοὶάδβ ἰξ ἴῃ δυρογδιϊιου ἀγοδὰ. ΝῸ πηρίἰεδδδηῖ οὔατα 
ΔΙῸ ΡΕΓΟΘΡΓ 6 τουπὰ Στ, απ ὈἰΓὰ8Β 8.6 δθθη ΟΟΟΒΒΙΟΠΑΙΪΥ ΗΪΠΩ ΔΟΙῸΞΒ. . ... Α ἴον 
ποῖα ὈΘΠΟΘΙΝ {86 δαυγίδος οὗὨ [86 τηπὰ ἀχὸ ἔουπὰ ποθ ὈΪδοῖκ Βα ΡὨΠΓΟΟῸΒ δίοποθ ουΐ οὗ 
ὙΒΙΟΝ ΟΓΟδϑ08 ὮΓΟ πιδάς, δΔηἀ 5δο]ὰ ἴο τῃ6 Ὀἰατίπιδ. ὙΠῸ Ὑυδίοσ ἢδ88 δὴ δϑοϊηίπδοϊο ᾿δϑβίο, ἴῃ 
ὙΠίοἢ ΤΠ δὲ οὗἁἨ δα}: ῥγθάομπηϊηδῖοβ; δηὰ νγὸ οὐὔβοσυοᾶ ἱπογιβίδιϊουδ οὗ β8}} οὔ {π6 δυγίδοα οἵ 
δόπὶα οὗ ἴΠ6 τοςΐκ5. [ΔΈΟΣ ἔγσοσῃ πὸ Εδϑὶ, ὑῃ. 816, 317. 

4 Ὧγτ. Βοδίμβοη᾽ Β Βι ἢ] σα] Ἐοδοάσοῃοβ, τοἱ, ἰϊ. ῃρ. 217, 2918. ἘΙ οίποςα ϑαςῖα, (Νεῖν 
Υοτκ,) 1848, Ρ. 175. ὙΠδοηΒ 1᾿πάβ οἵ [86 Β[0]6, γνοἱ. 1. Ρ. 24. βευγασί Σ᾿ Β Ποβοσίρειτο 
ΟΟΣΤΆΡΕΥ οὗ Ῥαϊεβιΐης, ρῃ. 48--- 45. Οἡ {πὸ ρεοϊορίςα] Ῥῃοποιηθπδ οἵ ἴ!6 Ὠεδὰ ὅ'οὶ, 
Ἵπαγα ἰδ δὴ οἰδθογαίθ σηδιηοὶς Ὁ Ὁγ. Α. 126 ἰπ ἴδ6 Ατροτίςδη Βί δ᾽ 1οδὶ ΒΟΡς 3 ΠΟΥΥ, τοὶ, 11], 
(Ν. 5.) Ρ". 3835--- 352. 

ΥΟΣ,. 11]. ῈἙ 



δ0 ῬΑγεϊοαὶ (ὐεοσγαρήιῃ οΓ ἐδε Ποῖν 7, απά. 

ἔοραΐυγοα δὰ Ὑ76}1 βυϊοα ἴο {[Π6 4168 τοϊαίθά οοποογηΐηρ 1Ὁ ΕΥ͂ {Ππ6 
᾿ΠαὈαπίθ οὗὨἨ (86 σοΟΥΠΙΤΥ, ὙΠῸ 811 βροαὶς οὗἹἩ 10 τι ἰοττον. ἢ ΤῊΘ 
ἀορί οὗ {818 β6α σναῦῖθϑ ἴῃ αἸἴοσοηῦ ρασίθ.Ό Μ. Οὐγη]ο, τ8Ὸὸ δά- 
νϑησοα ὈρΡναγᾶβ οἵ ΒΔ Ῥαοθβ Ἰπίο {Π18 8θ8, ἴουπά {πὲ 18 ἀορίλ αἰὰ 
ποῦ δχοθοῆ ὑνο ἔδοῖ. ἯἮδ βίδίθβ ἐμπαὺ μ6 ὑα κθά, ποῖ ἀροι βαπᾶ, Ὀὰΐ 
ὍΡοα {86 το ἴ8ῃ} διυαμηϊμου δ οαγίῃ, ΘΟ ογθα ἢ αὶ παγὰ ογιβί, τ βίο 
βῆοοξκ αὖ {π6 8]])σῃαδβι ταούϊοπι οὐοσ 1.323 Ὁγ. ΒΟ ίπβοη δπά οπο οὗ ἢΪα 
ΘΟ ρΡΑποηΒ τϑθα οὐ οἷρηῦ οὐ ἴθῃ τοᾶὰβ Ὀθέοσα 186 ναΐθυ σοδοποᾶ 
{Ποῖ βμου]άογβΣ Βυΐ {πὸ στοαῖοδί ἀθρίδ οὐὁἨ {Π18 868, 88 δϑοογίαϊ πο 
Ὀν Οδρίαϊη Γγποῖ, 18 208 ἰαίμοιηβ, οὐ 1300 ἔδοῖ, Ὑῆδ τηοβὲ ᾿πὶ- 
ρογίδηϊ αἀἰβοουθῦυ, ΠΟΎΘΥΟΥ, ὙΠΊΟΝ 6 πιδ6θ ὙΠῸ} σοΐθγθηοα ἰὼ 1Π6 
ΒΟΟΌΤΔΟΥ οὗ δῶν ὑθτ ΠΙΒΙΟΥΥ, 18 οοῃηθοίθα ὙΠῊ 186 δβουπάϊηρβ. 
“ ΤῊ6 1ηΐοσοποο το ἰδ6 Β10]6᾽ (86 ΤοπιαΓΚ8) “ ἐμαὺ {Π|8 ΘΠ ΌΓΘ 
σμαδῖλ τγ88 8 ἢΪ81} βΒη}ς πὰ “ ουεγιοποίγιοα ὈΥ ἴπ6 στταῖ οἵ αοά 
ΒΘΘΠ8 0 Ὀ6 βυδίαϊποα ὈΥ͂ {Π6 ΘΧΊΓΒΟΓΟΪΔΤΥ Οδαγϑοίου οὗ οὔσ βουπά- 
ἴησβ. ὙΠ Ὀοίϊζοιῃ οὗὨ [Π18 868 ΘΟὨΒΙδί8 οὗ ὕγο βιιιλογρθα ρῥἰδῖηθ, δῃ 
οἰδναίθα δῃὰ ἃ ἀβθργβββθά ομϑ ; {86 ἰαβδί αυθγαρίηρ ἐλέγέεοη, [ἴῃ 6 ΌΥΤΩΘΥ 
δοουῦ ἐλίγέεεη ἀμπαάγοά ἴδοῦ Ὀοίον [Ππ6 βυτίδοθ. ΤὨγουρ {Π6 πογίμοση, 
δηα Ἰατσοβῦ δηα ἀδαρϑδῦ οὁῃ6, 1π 8. [1π6 ΘΟ ΒΡΟμαϊηρ τὶ {π6 θ6α οὗ 
1Π6 Φογάδη, 18 ἃ ΤΆΥΠ6 ὙΠΙΟΝ ΒΘοΘΙΏΒ [0 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠα τ {π6 ὙΥΔαγῪ 
6] 7610. ΟΥΓ ταυνπο ὙΠΠ1Ὲ 8. ΓΑΥ]η6, δῇ ἐΠ6 βου μα οὗ [Π6 βοα.Ἶ 

(4.) Το ΟἜΒΑῚ 5ΕΑ, θη οπϑα ἴῃ ΝΌΩΡ. χχχῖν. 6. ἀπά δἰ βοΠ ΓΟ 
ἴῃ {886 ϑαοτοᾶ γοϊυπιθ, 15 (16 ΜοαΙοσταπθδῃ 368, 80 0816 ὈΥ ψΑΥ οὗ 
Θϊηθησθ,. [Ιη Εἰχοα. χχὶν. 81]. 10 18 681164 {π6 ὅεα 9 ἐλ Τλεϊεδίϊποε, 
βδοδιβο {πο ῖνῦ ΘΟΙΠΕΓΥ ὈοΟΥαΟΥΘα Οἱ 118. ΒΠΟΓ68: 1ῃ “088. ΧΧΊΙ. 4. [86 
Οτεοαὶ ὅ'εα ισοϑέισαγα ; δῃᾷ ἴῃ Ὠουί. χι. 24., 406] 11. 20., δπα 6΄ΒοΎ ΠΟΓΘ, 
(μ6 ζ]ἐογηιοδῖ, ΟΥ ἔ7ᾷπιοδί ϑὅεα. 

(6.) ΤῆῈ ΒῈΡ ΚΕΑ, βὸ οἴϊεῃι ποίἰοβᾶ, 18 ποὺ Κηόῦση ὈΥ̓͂ {8Π6 Δρ06}- 
Ἰαϊϊου οὗ {1πΠ6 Ατδαρθίδῃ (υ]ρ}. 

Υ. Βεβίάθβϑ {μ6 Ῥγθοθάϊηρ συἴνουβ ἀηα ᾿ακθβ, 6 ΘουρίυΓοϑ τηθπίϊοι 
ΒΟνΟΓΆΙ ΕΟΌΝΤΑΙΝΒ δηά Υ̓ΈΙ1,8. [ἢ ἃ ΘΟ ΥΓΥ ΠΟΤ [686 ΔΓ6 ΟΥ̓ΤΆΓΘ 
ΟΘΘΌΣΤΘΠΟΘ, Ὁ 18 ΠῸ ΜΟΠΟΟΥ {παὺ ΤΟΥ Βμου]α δηοθ Πν μαγα αίνοη 
Τἶ86 ἰο Ββίγ6 δῃηὰ σοῃίθπξοη." ((6η. Χχὶ. 26., χχνὶ. 20.) ΤΏ πιοεί 
ΓΟΙΏΔΓΚΑΡ]6 οὗὨ {π686 ἔοιηΐδιηβ δηα τν6}]8. ἅτ ---- 1. Το Εουπίδϊη οὗ 
Ἐπ-Εοροὶ; 2. ΤΊ ΤΠρΡοῦ δῃὰ Ἰμόσοσ ῬοοΪβ οὗ ΟἸμοη ; 8. ΤῊ Εουη- 
ἰαὶῃ «πα ῬοοΪὶβ οὗ ϑ᾽]οδ : δηα 4. ΤὴΠ6 Ῥοοὶ οὗ Βοίποβάβ: τυ ΐοὶι 
Βεΐηρ; βἰϊπαϊοα 1ἢ δα ποδσ [0 «ΘΓ Βα] θη, ἃ ποίϊοα οὗὨ {μϑτὰ 18 ρσίνϑῃ ἴῃ 
ὉΡ. 27---29. ξιργα. Το [μ686 τηδὺ ὃ6 δααρα, 

(0.) ΦΑσο0Β8 ὝΥΕΙ,,, ἃ ἄθερ γ6}} δπθσοὶυ πόση οὐἱ οὗ ([Π6 5ο1ἃ 
τοοῖς, ΒΊΟΝ 18 βιυδϊθα δ ἃ βιη8}} ἀϊδίδμοθ ἴσοι Κ''σἤθια Οσὁ ΒΟ Ω, 

1 ἘῸΣ δὴ δοοουης δηὰ γοζαϊδίίοη οὐὁἩ τπ6 δηοίεπι γα το ἢ σοποογηΐπρ ἴδ Τ)οδᾶ ὅ68, 506 
Ὧγτ. ΟἸαυκοβ Τγαυοῖὶβ, νοὶ. ἵν. ΡΡ. 400---406. ϑνο. Νενν ΜοΠΙΠΙΥ Μαγασζίησ, τοὶ. 11}. Ρ. 354. 
Α σοπιργομοηδβῖνο αἰροβὶ ΟὐὗὮἨ ΠΘΑΣΙΥ 811 {πὲ 88 Ὀδοη τ ἴση σΟΠΟοΓΠΐπρ [Π18 808 Ὑ}} Ὁθ 
[οπηὰ ἴπ ἴΠ6 Μοάοτη Τ,δγυθ]]ον, Ῥα]οβιὶπο, ΡΡ. 904---9924, 

32 δουνόηϊτβ ἀ ὍΤΙ οηϊ, Ῥὰγ φησὶ σότγηῖ]]ο, ρΡ. 345, 3846. ῬΑΣίβ, 1886, ϑ8νο, 
5 ΒΙΌ]108] ΒΘΒΟΑΓΟ 68, νοΐ. 11, Ρ. 318. 
4 Οδρῖ. τ ποῖ 5 Νασγαίίνο, ρρ. 378, 379. 
8 ὅ60 [Π0 δτγιίοϊς ἘῈΡ 88λ, ἰπ ἴῃς ΗΪΞιοτγίςαὶ δη ἃ Οδοσταρῃΐοαὶ ᾿πάρχ, ἐη7γα. 
4“ Ποη Οδρί. Πὐρσιις ἀοδοοηδοᾷ, ἱπ 1814, ἰηΐο ἴπο Ῥδδιθ Ὁ} μ]Δὶη οὐ ϑορίιογα, οὐ 856- 

ῬΒΟΌΓΥ, δὲ ἃ βῃοτὶ ἀϊβίδποο ἔγοτη Νδζαγοῖ, 6 δῶν ἰη ἴΠ6 σΟΠΙΓΟ 4. Ῥαπα Οὗ ΠΟΥ βπηοῃ, αγπιθα 
ἶΓἢ τσ κοίβ, νγϑῖοσῖηρ ἐΠοῖσ οΔ 0116 ᾽π ἃ ἰαῦσο βίοπο τοβοσνοῖσ. ὙΠ Ή {Ππ6πὶ ἢ6 τγα8 οὐ] σοά 
ἴο ἢαγα 80 δ᾽ ογοδιίοη Ὀεΐοτο ἴΠῸῪ του ]ὰ Ῥαττηῖς Ὠΐπὶ ἴο ὙΓΑΙΟΥ 118 ἤότεο, τυϊποῦξ ρϑυὶης 
ἴοΣ 186 ῥχίν!ορο. Ὑτγδυοΐβ, ἢ. ὄ 196ὅ. ΤὮγοο Ὗ ἐοἸκ5 ἴῃ Ῥαϊοβίίπο, Ρ. 68. 



ἩεἰΔς.---- Γλοῖγ Ππηρογέαποε. δὶ 

αἶδο οδ δὰ ϑὄγοδαν, ἀπά αὖ ργϑϑϑηΐ Νϑροΐοβο:; σοῦ Ρ]666. τγχαϑ {Π6 
Γοϑιἄθηοα οὗ δοοῦ Ὀοῖοσα Π18 Β018 βίονν [ῃ6 Θῃθοδοιηοβ. Ὁγ. γ᾽. βοὴ 
ϑοουίδι πο 1Ὁ ἰοὸ Ὀ6 βανθηΐυ-ᾶνο ἔθος ἄθθρ, δηὰ 18 ἀϊαυηθῖοσ αθουΐ 
πἷπα ἔδοῖ, [11 ὈΘΆΥΒ ΤῊΔΓΚΒ οὗ {π6 στοαίθϑῦ δῦ αυμν ; δηά 1Ὁ 88 θη 
νἱβι θα ὈΥ͂ ΡΠ στ πιΒ οὗ 411 ἀρθϑ, Ὀυὰῦ ΘΒρΘΟΙ ἢν Ὀγ ΟἸγιβίϊδηβ, ἰο τ ΒΟΙὰ 
1ῦ 88 θθοοσμθ δὴ οβ]θϑοὺ οὗ νϑπογδίϊοη ἔτοπὶ {π6 τπϑτηοσγα Ὁ] 6 ἀἰϑοοιγβο 
οὗ ουγ ϑδνί ον τ} (86 πτοσηδη οὗ ϑαιηδγια. (Ὁ ἢη ἵν. ὅ--- 380.) ΤῊΘ 
Βροῦ 18 80 αΙβύϊ ΟἽ] τηλγκοαὰ ὈΥ {πὸ ονυδηρθ δῦ ἢ, δπα 18 8ὸ 11{|16 
1:4Ὁ0]6 ἴο υποοσίδιηΐυ, ἔγοσῃ {π6 οἰγουτηβίδποσ οὗ {Π6 νγ6}} 1861 δηὰ {86 
ἐοαΐαγοβ οὗὨ [Π6 ϑοιυηίτυ, ὑπαῦ, 1ἢ πὸ γα! τοῃ οχιβίθα [Ὸγ 18 Ἰἀοηυγ, 
186 βἰία οὗ 10 οου]αὰ βοδγοθὶυ Ὀ6 ταϊβία κοη 

πὶ Θομβθάιθῃοθ οὗ [Π6 ΒΟΔΙΟΙΓΥ οὗὨἨ τγδίδσ ἴῃ {Π6 Εὐαβῦ, ἐγανθι ] 6 γ8 ὩΓ6 
σαγοίαϊ ἴο βύορ 88 οὔγβῃ 88 Ῥοββι Ὁ] 6 ΠΘΆΓ ΒΟΠ16 ΕΙΥΘΙ, ἰοπηίδίη, ΟΥ Μ08]]: 
{18 ψ|11] ργοθ ΌΪΥ δοοουπῦ ἴον «6000 8 Βα! Πρ ΙΓ ἢ18. (ἈΥΣΪΥ αὖ {86 
ἔοσά Ψψαρῦοκ (αδη. χχχιὶ. 22.}; ἔου (86 Ιβγϑϑὶ 68 δββθιῃ ]ρ ἘΠ ΘῚΡ 
ἔὈγοθβ πϑδὺ [π6 ἔοι πίϑι 8 οὐὨ «}6Ζγϑ6] (1 ϑδτω. χχῖχ. 1.), 288 (86 ςε]θ- 
ὑταίοα Μοβδίθηι ΤΑΥ̓ΤῸ 4 81 αὐύουνγαγὰβ 6143: ἀπ ίοσ Πν]  Β τηθη 
[παὲ ΤΟΥ͂Θ ὉΠΑΌ]6 ἰ0 τηλγῸ ΒΒ Π Πῖτὰ, σαὶ τπρ [ῸΓ δἰμὰ ὈΥ {Π6 ὈτοοΪς 
Βεβοσ. (1 ὅδῃ).  χχχ. 21.) [1018 ποῦ πα ρτοθαθ ]6 ὑπαῦ 116 ἀποϊθηΐ τγ6118, 
τοηοποα 1π 6η. χνυὶ]. 14., χχῖν. 20. δὰ Εὐχοά. 1]. 16., 6 Γ6 ΓΒ ΗΘα 
ὙΠ ΒΟΙῚΘ ΘΟΠΥΘΠΊΘΠΟΘΒ [ῸΓ ἀγα ηρ γαίου ἴο γϑΐγθδῃ (Π6 ἰδ πύϊπρ' 
ΚΥΆγΘΠ]οΣ, δπα τ ἐγουρἢδ ΟΥ ΟΥ̓ΠΘΙ ΟΠ ΓΊΔΠΟΘΒ [ῸΣ ΒΌΡΡΙ γἹηρ' σαί 116 
ὙΠ0Ὶ ναΐοσ, δἰ μη δῦ ἰο ποθ Ὑ ΙΟἢ ἀγὸ ἰὸ {118 ἀδὺ ἰουπα ἴῃ Ῥοσβῖα, 
Αταῦΐα, δηά οἴδποσ οουπίσ]68 ἴῃ ὑμ6 Εδδί.ὃ [Ι͂ἢ Ἰὰςο]. χιὶ. 6. δοϊοϊηοῃ 
81.468 ἴο ἃ ψΠΘοΪ 48 θοΐηρ᾽ οἸηρ]οΥ α ἴο [86 ΡυΓΡοΟΒβα οὗ γϑϊδιηρ τυδίοσ. 
τοαῦ ρῥγθοϑυ 08 ὙΓΟΓΘ ἰδ κθ ΠΟΙ ΘΗΟΪΥ, 88 γ76}] 88 10. ΠΟΘ ΤῊ [ἰτη68, ἴο 
Ῥγουθηῦ {86 τπουϊηρ Β8 48 ἔγοιη ομόοκιηρ Ρ 861 νγ6118, ΕΥ ῥ᾽ δοίην 
ὃ Βίοῃμθ οὐϑσ (86 τπου ἢ ((6η. χχὶχ, 2--- 8.), δέον [6 Γϑαυβιύα ΒΌΡΡΙΥ 
Πα Ὀδθῃ ἄγανσῃ ὉΡ ; οΥ ὉΥ ἰοολῖπο ἴθ ἀρ, ψ ΒΊΟἢ δ᾽. ομη ΟΒΑγαὶῃ 

1 Ὧγ. ΟἸαγκοβ Ττανοῖς, νοὶ, ἷν. ὑΡ. 278--2806, Αἀάϊδοπ᾽ 8 ΦοῦΤΏΟΥ βουϊησασγιὶ ἴγοπὶ 
Πγαπηδϑοῦβ, πὶ ἴἢ6 Μοίγορο ἴδῃ Μαρασίηθ [ὉΣ 1889, νο]. χχυ. Ὁ. 148.Ὀ. )γ. ΤΥ Πβοπ Β 1.6 ηα5 
οὗἩ (Π6 Β:Ό]ς6, νοἱ]. ἰ1, ῬΡ. δ4. δ7. ὅϑοτης ᾿Ἰθασῃθα τῇθη ἢδΥα Πςοπ͵οοϊατοά ἴπδξ 4 Ποῦ Β τ ο]]} 
ὙΓ848. ΟἾΪΥ͂ ἃ Οἰδίογῃ ΟΥ̓ ΤΟΒΟΓΎΟΙΓ [ὉΣ Ταὶπ τδίοῦ; Ὀὰϊ [Π6 016 οὗ ἴπῸ Βυϊτου  ἀΐης ΒΟΘΠΟΥΥ 
ΘΟΠ ἔστη {Π6 οΥληρο 1818 ΠΑΣΤΑΙ͂το, δηὰ 186 ΔΠΠΑΌΝΥ οὗὨ ἴΠ6 γγ86}1. δα οἢ οἰβίογπηβ, ἱπάθοί, 
ὉΙῸ ΘΟΙΉΓΠΟῺ ἴῃ (6 ΟΥΟΠ4] ἀοΒοΥΒ ἴο [Π18 ἄδγ ; δηὰ ἴὑ 18 Ῥοσῦδρ8 ἴο σοηυθῃ!θηςο8 οὗ {Π|8 
Κιπά, τδάβ ογ τοηονγοα ΕΥ̓ ἴη6 ἀογουῦϊ ΙΑγ 6} 1008, ἐπ 1[Π6 τ] οἵ Βάᾶςα, ἴο ἔβοὶ ταΐο ὑΠοῖν 
ποίησ Ρ 10 Φογαβδίοση, [παὶ [16 ῬΒδὶ πηϊδὶ σγοῖουβ (Ἰχχ χὶν. 6, 7.) ὙΠΈΤΘ Ἦδ βροακβ οὗἉ σοὶπῃρ 
[τῸΠὶ ΒΙΤΟΠΡΊΤΝ ἴ0 δίγοη σι 111} [ΠΟΥ ΔΡροδγοὰ ἰῃ Ζίοη. Ηδστηογβ ΟὈΒοσυ βίο 8, νο], ἰϊ. ῥ. 184. 
Τὸ ργενβηὶ δοοίἀοηδ ὈΥ ἴΠ6 ΟΥ̓ΠΟΥΒ ΟΥ̓ βποἢ οἰδίουηβ ἰοανυΐηρς [6 πὶ ἀποονοτοά, Μοβοδ 
οηδοῖοα νδυίουβ τορσιϊδιομβ. ὅδ Εχοά. χχὶ, 833, 834, 

3 Ἠασιηοσ᾽β Οὐδβοσυδίίοῃβ, γυο]. 11], Ρ. 401. Τὸ Ογιδιαῃ Κίηρβ οὗ Φοχιβδίστ), ἴῃ 1Π6 
εἾοβο οἵ [86 ἔττο ἢ ΘΘΠΙΓΌΓΥ, 6180 διϑβοση θὰ {Π|πεῚ᾿ [ΌΓΟΘ8. δὲ ἃ ἔοιιπίδίη θοῖνεθη ΝΆΣΑγοιῃ 
δηὰ Βορποῦίς. [Ιϊά. 

8 Τπ 86 Υἱ]Π]αρὲβ οὗ ἘΠΙΪορία Μέοβατβ. Ἡ δά ἀἰηρσίοη δηὰ ΗΔΗΒΌΓΥ ΤὙοαΠ ΠΕ τηοὶ ἢ 
Βαῖδ ὈΥ 1πΠ6 τοδά. δ'ἀο. σοπτδὶηΐηρ ἸΑΤρῈ 6 γ8 οὗἁ Ὑγϑῖοῦ ἴογ ἰταυθ! ]ογθ, ὙΉ θη (Π6ΓΘ 8 ἢῸ Βαΐ 
1Πς Ἶ4τ 18 ΦΈΠΕΥΘΙΥ ΡΙδοοὰ ὑπάοῦ ἃ ρἷπο ἴτο0. Φοῦγηαὶ οὗ ἃ Υὶ ἰδὶς τὸ ἘΚΗορίδ, Ρ. 835. 

4 Ιῃ ὅπ υσπδ δηὰ ΤΠΔΗΥ͂ ΟΥΒΟΥ Ρ]6ς6 8 ἱπ ἴπ6 Εδδί, ἃ ἰδγρα ἢ θεῖ] 18 ἥχοὰ ουὐὲσ [86 τοῦς 
οὗ 8 Ὑ6]] ἱπ ἃ υεγτῖςϑὶ ροβίοη : ἴο 18 ὙΠ6 6] ἃ παστοῦ οὗ ὈΙ ΟΠΟΓΒ 18 δἰἰδοποᾶ ἴῃ δυο ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΥ, ἴῃ δὲ ΟΥ̓ πη6Δῃ3 οὗ 118 τονοϊυτοη, ὙΠ 18 οἰδοϊοα ὈΥ͂ ἃ Ποῦδο, [ΠΟΥ͂ δΓῸ σΟΠΕ ΠΌΔΙΪΥ 
ἀεβοθηάϊπρ' δπὰ ΝΠ] πρ. πὰ δϑοοηάϊηρς δπὰ ἀἰϑοπαγρίηρ Ἐπουιβοῖνοβ. (Ηδγ οΥ 8 ΕΒ ΒΘΘΤΟ 68 
ἴπ Οτόοςο, ΡΡ. 33δ, 236.) 1η [πὸ Βππδβίδη ουσγηηθηὶ οἵ ἵνοῦ, ἢν. Ἠσοπάογβοι τνδ8 βίτπιο ς 
νεῖ [ἢ 6 ΠΠΤΩΌΟΡ οὗ νγ6}18 ἘΟἢ Β6 8αῦν, ΟΥ̓ΣΥ ὁΒοἢ οὐἔἨὨ ὙΠιίοἢ 18 81} ἃ Ἰᾶσρὸ οοάθηῃ ΔρΡΡα- 
Ταῖυ 5, ΠΟ ΒΕ τς ΟΠ ΘΗ͂Υ οΟὗἩἨ 8 τὶ] 4585, τ ἢ ἃ ὙΠ 66] Δθους δἰχ ἴθοῦ ᾿π ἀϊαπιοῖοῦ, ψ ΠΙΟΝ 18 
ἴατποά τουπᾶ Ὁγ τῃ6 Ὠδηά, δπὰ {ππ5 [8:6 Ὑγαῖοῦ 18 ἄσγανσῃ Ὡρ ἰη 8 ὑψρκοῖ, Ηῤ 15 οἵ ορ' πίοῃ 
{παῖ ἴδ 18. ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ἴο ἃ τη δο πο οὗ τη ἷν Κἰηᾶ (παὶ βοϊοιηουῃ τοίοτϑ ἰῃ δἷ8 ΠΣ Υ ΠρΌγαοτο 
Ῥἱὶἴατο οὗ οἷά ἀρ. ΒΙ σαὶ Ἐοθοάσοο8, Ρ. 32. 

»: 



δ2 )ιγεοαὶ αεοφσγαρὴν ὁ ἐλε Ποῖν 7απα. 

11 Κ8 νγαβ ἄσῃς αἱ 1Αθϑη ν6]1, οὗ ψ μι Βδομοὶ, ρογ]λρ8, κορὺ {86 
Κου. (πη. χχὶχ. 6. 9) Ὑ}6 βίορριηρ Ὁρ οὗ ν6118 18. ὅο [118 ἀν δῇ 
δοῖ οὐ Ποβι τ πὰ ἴπ6 Εἰαδί, 88 1ὖ 88 ἴθ 1ῃ6 ἀδυγβ οὗ Αθγαβδῖι δά 
1εδ8ς (ἅδη. χχνυὶ. 1ὅ---18.), δὰ οἵἩ ἨθΖοκιδὴ (2 (Ἔγοη. χχχὶ!. 8, 4.) 
Δ 4180 Ἰοηρ' δι διμοηρ ΒΟ γα δποϊθηΐ ὩδίοηΒ. ΤῆαΒ, ἴπ6 δογ- 
{ϊ8π8, πῃ {ποῖν σοίγοδς θοίοσο ἴΠ6 Ῥοσβῖδῃβ, ὑπάον Πλασαβ, 8116 ἃρ 
1[Π6 ψ| 6118 δῃηὰ ἔουπίδιηθ τ ΒΙΟἢ ΙΔῪ 1 (ΠΟΥ ΜΑΥ ᾿ : δῃὰ Αὐβαοθϑ ογάοσρα 
16 “6118 ἴο 6 Ὀγόκθϑῃ δῃὰ 8]]6α ὑρ, ἀροι ἰλ6 δάνδαμποβ οἵ Απίοοδυθ 
ἴτγοπι Εοθαίδπα; πΠ116 1ῃ6 Ἰαζίοσ, 0 γγαδ {}]}}7 δσᾶσο οἵ {Π6ῚῚ 60Π- 
ΒΟ]ΈΌΘΩΘΘ ἴο ᾿1Πη861} δα 18 ΔΥΩΥ͂, βοΐ 8 ἀοίδοβιηθηΐ οὗ ἃ ἰβουβαπά 
οῦβθ, ἴο ἀγῖνο ΔΑΥ ἴπ6 ῬΟΓΒΙΔη ΟΑΥΑΙΤῪ ὙΠῸ ὙΟΣΘ ΘΙ ρ] ον θα ὑροὴ 
{818 βοσυΐοθξ ὮὌΓΣΥ 6118 θα υϑοα 88 0] 068 οἵ οΘοποθαϊαθηΐ (2 βδι). 
ΧΥΪ,. 19.) 88 ὙΠ6ΥῪ ΔγῸ 86}}} ἴῃ [πάϊΔ.ὃ ΔΝ δια ἐουηΐαϊηϑ ΓΘ 4180 
᾿υν Κῆηρ- ΙΔο68 οὗ ΤΟΌΘΘΙΒ δ: 8888851:}8, Πα ΘΏΘΙ168 ΘΓ δοουδίοσηοα 
ἴο 116 ἴῃ διαθυβῇ δὲ ὑμθι, 88 ΤΠ6Ὺ δ΄ ΠΟ. Τὸ (818 Ποθοσδὶ 8]}ὺἀ68 
1η ΒΟΥ βοηρ. (ἀρ. ν. 11.) ὙΠῸ ΟτΥυβδάοσβ βυϊξογθα τυοῖ ἔγοια {86 
ΘΑΤΔΘΘΉΒ, ὙΠΟ ἸΔΥ͂ 10 διῃὈιι ἢ ἔοσ {61 ἴῃ {Π|6 ΔΉΠΟΥ ; πὰ Ὠζγ. ΠΑ 
τηθηΐοη8β ἃ Ὀοϑυ 1] γἡ16}1 ἴῃ Βασράσυ, [ἢ6 αΐου οὗ Ποῖ 18 τοοοϊγρά 
1ηΐο ἃ ἰαγρο Ὀδδῖη [ὉΓ ἰδ δοοομπημηοάδίοῃ οὗ ἰγανθὶ]εγ8: δῃα Ὑ ὮΙΟΒ 
15 ο8]1.4 ϑλγμδ τοῦ ἀγεδ, (δαὶ 16, ϑυίπὰ απα αἰσαψ, ἴτοτα 16 ἀδηρσοῦ 
ὙΓΒ1Θἢ (ΠΥ ἸΠΟῸΓ οὗ τηϑϑῦηρ ΜΓ Δ584 5818 {πο γα." 

Ι͂ῃ οὐῦγ οὐ ἰζπη6 1Ὁ 18 {86 ουδβίοτῃ [ὉΓ [86 οΥἹοπίαὶ σόσλθη, ραγϊου- 
ἸΑΥΪγ πο ἢῸ ἃΓ6 Ὁημλδτὶοα, ἴο δύο τυδίοσ ἔγοτῃ {π6 γν 8118, ἱπ {Π6 
ΠΟΥ ΠΙΠΡΒ 8Π4 δυθηϊηρδ; δῦ ὙΠΟ {π|68 ΠΟΥ ρῸ ἔογί δαογηθα 18 
{ποῖγ ἐπι κοίβ. ΤῊ 11] δοοουηῦ ἴον ΒΘ ὈΘοοδ᾿Β ζοοδιηρ γαΐοσ (απ. 
Χχῖν. 16.), δὰ νὑ}}} ὈγΊΠΟΥ ργον ἰμαὺ [Π6γ6 8 ΠῸ ἹΩΡΓΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ 
ΑὈΥδμαμ 8 βουνδηῦ Ῥγθϑοηηρ ΠΟΣῚ ὙΠΓΠῚ ΤΌΤ να] Ὁ]6 16) 76}8 πδὴ 
18οβ6 886 μδὰ Ὀθίοσθ οῃ πὸ μβαπάβ. ((λθη. χχῖν. 22---47.}} 

1 Ἡετγοάοίῃᾳβ, 11. ἷἱν. ας. 120. ἴοτ. ἱ. Ρ. 392. Οχοη. 1809. 
2 Ῥοϊγνίυβ, 10. χ. ο. 29. ἴοπι. 11]. Ρ. 258. αἴ, ϑδοθνο ΠΟ ΌΘΒΟΥ, 
8 ἩοθοΓί8᾽ 8 Οτίοηίδὶ ΠΙυδιγδιοηβ οἵ ϑοσίρίυσο, Ὁ. 189. 
4“ Ἡδιπηοσ Οὐβογυδιίοῃβ, νοὶ. ἢ}. Ρ. 409. ὅν Ἴτανοΐβ, νοὶ. ἱ. Ὁ. 63. ϑνο. Βαυγοκ- 

Βεαγὰ 5 Τγανοΐβ ἴῃ ϑγτίδ, ὅς, Ρ. 627. Οδρίδϊηβ ᾿ΣῸΥ δηὰ Μδῃρ]θδ βίορροά δἰ δοῃγα νν6}}5 
οὗ ἔΓοϑἢ δία, ὙΠΟΣῈ ἸΠΟΥ ἰουπὰ 6 στοαὶ δβδοιδίδρο οὐἨ σϑτλοὶβ δ ἸΏΔΗΥ ΑΥΔΌΒ, ΠΟ Δρ- 
Ροδγοὰ ἰο δίορ 4}} ρβαββοῆβοῖβι ΤΉΘΥ δηϊοτεοα ἱπίο ἃ Υἱοϊϑηϊ ἀϊδρυΐο ἢ 1Π6 οοπά ποῖοι οὗ 
1Πο86 ψαπηοοη; δηὰ ὈΓΟΒΘΉΠΥ Ἰονϊθὰ ἃ σοηιγὶ δυο οὐ ἴΠ6 Αὐδὺβ ψηῸ δοοοιηρδηϊοα 
τε. Α δἰπιῖϊαῦ ἴθ που] ]ὰ οοσίδίην πᾶν δυναἰνοα τἤοτη, πδὰ 1 ποῖ θοθ ἴοσ [86 δρρεδγ- 
8.6 οἵ ἱποὶσ δστηβ; 88 [πὸ σἰϊοῦ ΓΟ] ονγοὰ {πο πὶ 811 [16 ἯἩΓΔΥ ἴο ΕἸ Ατἰβῃ, βυγνογίης ὑπο 
θασσαρο “ἢ ἘΠ ταοβὲ τϊονὶπρ ἱηαα δ᾽ εν ο π658. ὙΥδνε]δ ἰη Ἐρυρῖ, δα. ΡΡ. 178, 174. 

δ ἩδττηοΓ ΟὐὈβογυδιίοπβ, τοὶ. ἱ. ΡΡ. 198, 199. γοἱ]. 1ΐ. ΡΡ. 125. 184. 198. γ]. 11}. ἢ. 40]. 
“Τῃ (6 γΑ]16} οὗὁἨ Ναζδγείϊ," βαγ8 Ὦγ. ΟἸασκο, “ δρροδγοὰ οὔὸ οὗ ἰποδὸ Τοπηίϊδίηϑ, ν Β ςἢ, 
ἤτοπι {πιο ἱπιπ]οπ]οτα], πανο Ὀθοη ἴἢ6 Πδἰεἰηρς ΡΪαοα οὗ σαγαυϑηβ, δηα βοτηθιπλο8 [Π6 06 9 
οἵ οομϊοηϊίοη δηὰ Ὀἱοοάειοα. ΤΠῸ ποηηθη οἵ Ναζαγοῖ ΤΟ ῥϑδδίης ἰὸ δπὰ ΠῸσα ἴδ 
ἴοτση ὙΠ Ρἱοοτβ ὑροῦ (μοὶ ποαβ. 6 διορρϑὰ ἰὸ υἱοὺν ἴπ6 τοι οὗὨ σδζμο]β ν Ἰἢ 
τοῖς ἀγίνοσβ ὙΠῸ ὙΕ͵Ο ΤΠ6ΓῸ ΣΟ ροδίης ; δηἀ ΟΔ] Πρ ἴο τηὶπαὰ 186 ΤδήποΓα οὗ ἴΠ6 τηοδί γ- 
τποΐο αρζοϑ, να σεπεινοα ἴδο βο]]} οἰ διίοηβ οὐὁἨ ΑὈγαμδσηΒ βοσυδηΐ ὑπίο Πεῦσοσδ, ΟΥ̓ 186 ν.}}} 
οἵ Ναῆογ. ὅση. χχίν. 17." (ὙΤτανοὶβ, νοὶ. ἰν. Ρ. 165.) ΑἍἔὄβἰταΐϊδῦ οὐδίοπι ὑγ88 οὐυϑεσνοὰ 
ὉΥ 186 δ8π|6 γανυο] ἶοῦ ἴῃ (π6 1810 οὗἁ ϑ'γτοβ. (ΥΟἹ. νυ]. Ῥ 152, 1563.) Απὰ ὃγ Μν. Ἐπιογβοη, 
([διΐοσβ ἴτοπι ἴμ6 Ζζοβη, νοὶ. ἰΪ. ὑ. 45.) Αἱ Οδῃα, Μσ. ἤδο ὙΠ δοη, (ταν εἶδ ἴῃ ἴ8ὸ Ηοΐγ 
1Δπὰ, νοὶ]. ἱξ. ΡΡ. 8, 4.) απὰ αἷδο Μυ. ὕδγης, οὐδεσνϑὰ δεύογαὶ οὐἉ {86 Ὑγόσλοη Ὀεδεΐπρ δἴοη 6 
τυδίοσίηρ- Ροῖ8. οὐ 18εῖν ποδὰβ 88 1ΒΕῪ τγοϊυσιεὰ ἤοπὶ ἴπ6 νν9]}}1. ([αἰύοσβ ἔγοτῃι ἴπ6 Ελεῖ, 
Ρ. 253.) [ἡ Βαοημραὶ ἰΐ [8 ἴη6 αηίϊτεγβαὶ ργϑοῖίοθ [ῸΓ ([Π6 γοπιθηῃ ἴο 9Ὸ ἴο΄ ῬΟΟΪΒ δῃὰ ΓῖνεΓΒ ἴο 
ἔειοἢ τϑίοσ. ΟὐΟἸρδηΐοβ ΟὗὨἨὨ ΤΟΌΓ, δἰχ, ἴθ, ΟΥ̓ ΤΏΟΓΘ, ΤΠΔΥ Ὅδ6 ΒΕΘἢ ἰῇ ΟΥΟΓΥ ΟὟΠ, δ} 
βοϊηρ ἴο ἔοίς ἢ σϑίοσ, υάτ [06 Ρἱ ΠΟ ΒΟΓΒ γοβιϊπο οὐ (ΠΟΙΣ δ:468. ( δὰ ΝΊΟΥ οὗ [86 Ηἴδ- 
ἴοΥΥ, δος. οὗ 186 Ηἱηάοοβ, γο]. 'ϊ. Ρ. 3816.Ὺ ἘΟΌογῖ8᾽Β Οτοπίαὶ {|| πδισγαῖοῦ 5 οὐἨ ϑοσιρίιγα, 
Ρ. 27.) [Ιπ 186 ἰοϊαπὰ οἵ αοΖδ, ΒΊΟΝ 18 εἰχηίοοη τα ὶϊςδ ἔγοτα Μα]ια, Μῖσ. δονοῖξ βαυβ, δὶ 



Οἰδίογη 5. δᾷ 

(7.) 4.8 [6 οΥΔ168 ὙΤ6Γ6 πλοβίΥ ογθούθα ἢ ΘΠ ΠΘΠ 668, Πα (48 τῦ8 Πᾶνα 
ΔΙΓΟΔΟΥ 866} {Π6 ΤΑΪΠΒ [411 ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 Βργῖπρ' ἀπά δυΐαμηη, [π6 μη ῃᾶ- 
ὈΣιδηΐβ οὗ Ῥαϊθϑίπο οοηῃϑίσιοίοα ΟἸΒΤΕΒΝΒ, ΟΥ̓ ΤΘΒΟΓΟἾΓΒ ἔῸΓ 6Ο]] ΘΟ Πρ’ 
νγαῖου ἀυτίηρ' [Π6 ΤΑΙΏΥ͂ Β6ΆΒΟΠ, 1π {Π6 οἸ0168 Δηα [.6]498, ἀπα 6]οηρ' {6 
᾿σἷὶ τοϑάβ, ἴῸ [16 βιυιβίθηδησο οὗ {ποιηβοῖνϑβ, δἀπὰ οὗ {μοῖν ἤοοκβ δὰ 
ΒΕΡΑΒ; δῃὰ ἴον {86 οοπηξοτῦ οὗ {86 ῥραββίπρ' ἔγανθ]]ογ. Οἰβίθσγμβ ὑοῦ 8180 
τηδθ 1ἢ ρυῖγαῖθ πουι868, 81} 51 008 ἴο ὙΠΙΟΝ ΟΟΟῸΓ ἴῃ 2 ΚΊηρβ χυῆ, 31., 
Ῥγον. υ. 1δὅ., απὰ 188. Χχχχύϊ. 16. [Π2ΖΖίϑ], Κιηρ οὗ Ψυάκῃ, οὐδ ουἱΐ 
ΤΑΒΔΕΥ͂ Οἰδίθγῃβ (2 Οἤσοη. ΧΧυΐ. 10.) [ὉΓ [86 βυρρίὶγ οὗ δῖβ οδἱ{]6. ΟΥ̓ 
[86 οἰθέθσῃβ βχἰβύϊηρ' δὖ «[ϑγυβαϊθτη, ποίϊοθ [88 δἰ γββαυ Ὀθθη [ἈΚ ἴῃ 
Ραρθ 260, φέργα. ΟἸδίβσῃβ οὗ ΥΘΓῪ ἰδῦρθ ΑἰτηΘΠΒΙ0}8 αχὶβί, αὖ {18 ἀδν, 
1ηὴ Ρα]οβπθ, ἰηΐο τ ]Οἢ 18 οΟἸ]]οοίοα 186 ταῖη ψαΐοσ [μα΄ ΓᾺη8 ἀονῃ 
ἔτοσῃ ἰδ τοοΐβ. ἼΠ686 ο]οβοα οἰβίθυηβ τὸ ἀθ6 Ὁ δηὰ Ὀσγοδᾶ; δηὰ {Π6 
γδίον {π8 Οὐ ΔΙ πο ἰβ βαϊὰ ἰο Ὀ6 χυϊΐα ἔγθβϑὴ δῃηά ροοάᾶ ἴον ἀγὶπκίησ, 
Τῃ 16 νἱοϊηϊν οὗἩ ΒοίΒ θη), 1 ραγίϊουϊαν, {ΠΟ γ6 ἀγα ἴΠγ6 6 οδρδοΐοιβ 
ΡΟΟΪΒ, Κπόνσῃ ὈΥ̓͂ {Π6 πδιηθ οὗ ΒΟΟΜΟΝΒ ΡΟΟΙ8. ὙΠοΥ ἅγο ἴῃ 
186 δαρθ οὗ 8 ἰοῃρ' Βα 86, ῬΑΓΠΥ οὐδ ουΐ οἵ {86 Β5Βο]1ἃ σοοκ, 
Δα ΡΑΥΓΥ Ὀ01} οἡ δα 51468 σι τορι αν ΠΟΤ δβίοῃθβ, οογογθά 
σὰ ἃ ΤἈΝ οοδὺ οὗὨ ρ]αβίοσ ἐπ {π6 1ηβιἀθ, δῃᾶ βϑυρρογίβα ὉΥ͂ ἀραυῦ- 
τοθΐβ: [86 ὙΟΙΚΙΠΔΉΒΠΙΡ ἱπγουρμουΐῖ, κ ἜΥ̓ΟΥΥ ἱδιηρ 618}, 18 
ΤΏΟΓΘ ΤΟΙΙΔΓΚΑΡΪΘ [ῸΣ βίγθηρῈἢ ἼΩΝ Βοδυίγ. ἸὙΠΟΥ͂ ἅγὰ βἰἐπαίθα αὐ 
{π6 βουΐϊῃ δῃμὰ οὗ ἃ 81:18}} νϑ]]ογ, ““δῃά δ΄ ἃ βῃοσί αἰβίδποα ἔχου ΟῊ6 
ΔΏΟΙ ΘΓ, δδοῦ οἢ ἃ ἀἰἔογοηΐ ἰονοὶ, 8ὸ ἐμαὶ (16 ψναΐοσ ἔονγβ ἴτοτωῃ {Π6 
ὌΡΡΟΥ ἰηΐο {π6 ταἱ4]6 Ροο], δπὰ {μποποθ ᾿πΐο {π6 Ἰονγασ ροοὶ, ἔγομη 
ΜΠΊΘῊ 11 186 οοπάἀυοίοα τουπα {μ6 1118 ἰο ΒΟ] ἤθη, δηα ἔχοι Βοίἢ- 
Ἰοβθσῃ ἴο 6γυβαίθη. Γῆθ νγ81}18 οὗ 186 ῬοοΪ 86 οὗ 8011 τη βοησυ, 
οογαγθά οὐασ Ὑἱ οομηοπί." ὙΤΠδ [0] ηρ᾽ 15 ἴπ6 τηραβυτγοιηθηΐ οἵ 
{π686 Ρο0]8, τηϑάθ 1} ἃ 11π6 ὈΥ͂ το 618 οὗ [η6 ΠΘρυϊΔοη ἐουτηΐπρ; 
[(Π6 ϑβοοίβη Μιβδίοη ἴο {π6 96 0178 ἴῃ ῬΑ] δῦ ηθ, 48 δοουσαίο! Υ 845 [86 
στουπά σπου] δα). 

41], ΤὴΟρἌἅ ὕρρεον οὐ Ῥεεέογη οοί, 
Ἐδοι. 

Τρ ηρτι οἵ ποσί 8146 - - - - - 889 
οὗ βουϊἢ 8146 - Ν - - - 880 

Βνοδάιῃ οὗ νυοϑὲ β᾽46 - - Ξ - - 299 
οὗ οαϑί βἰἀ6 - - - - - 286 

Βορίἢ δἱ οπα ροϊηΐϊ - κον κ - - 2428 

9, Το Μ|ᾷααΐε ΤΡοοὶ. 

Τϑηρίὰ - - - - - - - 428 
Βγϑδας οὗ νι οβὲ βιὰ - - - - . 188 

οἵ οαϑὲ δἰ 46 - - - - -. 280 

8. 7Τλε Πιοισεεί ογΥ  αξίογη δ οοΐ. 

Ιϑορι «“- - - - - - - δ88 
Βγοδάιἢ οἱ τοϑϑὲ 8146 - - - Ξ - 148 

ΟὨ Θεδὶ 8146 - '- - - - 202 

(δε ποϊθθη, 88 ΠΟῪ ΡῸ ἴ0 ἴῃ γγν6 118 [ῸΥ Ὑγδίου, σΑΥΤΥ {Ποὶγ ΤΡ ἢ δε λονν ΒοΥΪ ΟΠ ΑΙ οη 
«δεῖν Βοβάκ, ἢ τα τοῦτα Ἰοοκὶπρς Ὀδοκνασάβ. (Μίββίοπδιυ Πρ ρίδιον [0 1818, Ρ. 297.) 

Μῶν ποῖ εἰ 1] πδίγαῖο Ψ6Γ. χῖν. 8. ὃ 
ν΄ Ἡδρηδὶ βονυνασζ᾽ 5 ̓Ποβογ ρίϊτε ΟΘΟρΤΔΡΗΥ οἵ Ῥαϊεβιίπο, Ὁ. 325. 

Ὲ9 ᾿ 



δά Ῥηιγψεὶοαὶ Οατοσταρὴν οΓ ἐλ ἩἨοῖν 1, απά. 

“ Αὐ 411 [π6 σΟΥΏΘΥΒ ὑπθστο ἀγὸ Ηρ 8 οὗ βίθρβ, ἀθδοθπάϊηρ 1ηΐο {86 
ΡοΟΪ8. ΤᾺ6 νγαῖου 18 ρυγθ δηᾷ ἀβ] ρα], ΟΥ̓ [6 σγοδῦ δηαυν οὗ 
{8686 ΒρΡΙ6 πα] τοβούνοῖτβ ἴμογο οϑὴ 06 ὯῸ ἀοιδί; δπα {μοῦ βθϑηλβ 
ΟΥΘΓῪ ΡγΟΌΘΒΙ ΠΥ {μπαῦ (ΠΟΥ ἀτὸ 116 σψόοῦκ οὗ δοϊοιμβοη." Αδουΐ ἃ 
Βυπαγοα γαγάβ᾽ ἀϊδίδηοο ἔγομπι [8.686 ΡοὺΪ8, 18 186 βργίηρ [μδῦ ΒΡ 168 
186, δηὰ σψβῖοι {Π6 το οὗ {π6 1π Οομηνοηῦ δἱ Βοίλ ] ἤθιὰ 
αἴτια ἰο Ὀ6 116 βοϑαϊϑὰ ἰουπίαϊῃ τοίοσγθα ἴο ἴῃ δοϊ, δοηρ, ἴν. 12. 

ΥΙ. Ῥαϊδβύϊηθ 18 ἃ ἈΠ]|γ, δῃὰ ἴῃ ΠΠΔΩΥ͂ ΡΪ]8668 ἃ ΤΠΟΌΠΙΔΙΠΟΙΙΒ 
ΘΟΌΠΥΓΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ὑμαῦὺ ραγὺ οὗ 10 ὙΙΟΙ 18 βιξυλίθα Ὀαίνγθθῃ {86 
Μοάϊογγαπθδ οὐ ατοαῦ δα ἀπά {86 σῖνοῦ ογάδῃ. ὍΠ6 ῥγιποῖραὶ 
ΜΟΥΝΤΑΙΝΒ 816 ἰμοβο οὗ [μοθαποη, Οὐδστηοὶ, ΤΆθογ, {Π6 τηουπίδϊηβ οὗ 
15γδοὶ, δπὰ οἵ (Ἰ]οδᾶ : (ἴο86 1 αγὸ οἰ 6 τυ 186 ἸΙτα 8, ΟΥ ἴῃ 
(6. ἱπηπχράϊαϊα νἹο ΠΣ ΟΥ̓ Οὗ «Θγβα θα, πᾶνθ Ὀ6Θη ποίιοθα ἴῃ Ρρ. 20--- 
22, ΘΆΡΤΑ. 

1. ΓΕΒΑΝΟΝ, Ἀγ ἴμ6 Οτϑοκβ δπα [,8[1η8 ἰοττηοα 12108Π1|8, 18 ἃ ἰοπν; 
ΓΆΠρΡΘ ΟΥ οπδὶῃ οὗ ̓ Πἰταθϑίοῃβ του δῖ ηΒ, οα {Π6 τηοβῦ οἰθναίθα βγη 8 
οὗ ψ οὶ ξοϑϑι ἰβθα βηὐθα:]υνδη ἤ8ηιοθ, 864..-8}}6118, δα ΟἾΠΟΙ ΓΔ 6 
βιιδβίδῃοοβ αν θθθῃ ἀϊβοουθυθα 3; οσχίθῃαϊηρ ὨΘΑΡΪΥ ΒΥ Τ}168 ἴγοπι 
1Π6 ποὶρῃθουτβοοά οὗ Βάοῃ, ου [Ππ6 νυϑϑῦ, ἰο [16 Υἱοιπιῦν οὗἉ 1λατηδβοῦϑ 
δαβίναγα, δηά ἐοσταϊηρ [86 οχίγοαθ που βου ὈουμάλγΥ οὗ {Π6 ΗΟΪΥ 
Τ,Δη4. Αποϊθηίϊγ, 1 Δθουπάοδα ὙΠ ΟὐοΥ σου ἴγθθ8 οὗ νϑγίουβ ἀ6- 
βουιρίϊοηΒ, ἔσομι ΒΟ {π6 πχοϑύ ου του συηΒ ἀηα 4 ]βαπὴβ ὙΟΓΘ 6Χ- 
ἰγαοίο.82 1 18 αἰνιἀ6α ἰηΐο {π|ὸ ὈΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ στ αρθ8 ΟΥ̓ ΥΒΏΟ 68. ῬΑΓΆ]]6] 
ἴο δδοῖ οἶμορ, {Π6 τηοϑὺ τ ϑϑίουϊυ οἵ ψ ΒΊΟἢ 18 Κηονγη ΟΥ̓ (Π6 πϑη16 οὗ 
ΤΊΒαν δ, δπα {Π6 ορροϑιύθ οὐ δαϑίθυῃ στᾶσα ὈΥῪ {Π8 δΔρρα]δίοη οὗ 
Απη-Πλῦαηὰβ; Ὀὰϊ (6 Ηρῦτγονγβ ἀο ποῦ δα {{π|8 αἰδίϊηοίοη οἵ 
πϑίη68, ἀφ μοιηδύϊηρ; ὈΟΓΝ Βαμα π}1 8 ὈΥ {8.6 ΘΟΙΏΙΏΟΙ ὨΔΠπ16 οὗ [ΔΘ ὈΔΠΟΗ. 
ΓΏΘΒ6 του ηίδι! 8 ΤΑΥ͂ Ὧ6 ΒΘ6Π ἔΤῸΠΙ ἃ ὙΘΤῪ ΘΟΠΒΙΔΘΙΆΌΪα αἰδίδποο, απὰ 
Βοὴ6 ρᾶγὺ οὐ οἴμον οὐ τπθῖ 18 οογογθὰ σις βπον {πγουρδουῦ {116 
γ68 1. του {818 οἰγουμηβίδποθ ὈΥΟΌΔΌΪΥ [86 τηοάοτπ παίνϑβ ἴθστα ἴζ 
ΟἿ] Τροθαπ οσ {πΠ6 ὙΥΗΪ6 Μουπίαϊη. (ὑπ [μα Ἰοξιαβὺ βυτηγ οἴ 8]], 
Ὅτ. ΟἸασκο ορϑοσνϑᾶ {π6 ΒΠ0Ὺ ἱγῖηρ, ποῖ ἴῃ ραΐοῃθ8, 889 Βα μ8α βϑϑὴ ᾿ξ 
ἀυτίηρ {Π6 ΒΌΓΣΏΤΠΘΙΓ ΠΡΟῚ {Π6 ἴορ08 οὗὨ νϑυΥ οἰθναίθα τιουηίδῖπβ, Ὀὰὶ 
ἱηγαβίηρ, 811} {π6 σοῦ ραγὶ ἢ (πᾶὺ ρμογίθος ν μϊῖ6 πα βιμοοίι 
νον κα ἀρρθάγθησο ὙὙΒΙΟΝ ΒΟΥ ΟὨΪΥ ΟΧὨΣυ 8 ὙΠ6Π Ὁ 18 ὙΘΓΥ͂ 
ἀ66ρ ---- ἃ Βιγ Κιηρ Βρθοίβοϊθ ἴῃ βαοῆ ἃ οἰϊπηαΐθ, βθγα {π6 ὈΘΒΟΙΔΟΓ 
βϑοκίηρ ργούθοοη ἴσοι ἃ ὈΌΣΠΙηρ 801}, δἰπηοϑύ οοηδιθτβ (6 βττηδ- 
τηθηῦ [0 06 οῃ ἤγα." 

ἼΠ686 χτρουπίδὶ 8 ΔΓ ΟΥ̓ ΠΟ 6818 ὈδΙΤΘΗ ; Ὀυΐ ἅτ αἰτηοϑῦ 811 νγ6}]} 
οὐ] ναῖοα ; δηά οοπίαϊηδα ἃ ρορυϊαίϊοη οὗὨ ποαυΎ 200,000 1 ΔΙ Δ η18 
(το Θχοθθαθα {μαῦ οὗ 411 [Π6 τοϑὺ οὗ Ῥα]θϑίϊηθ) θοΐοσο 1Π6Ὺ ὝΘΓΘ 
αφβοϊαίθα ὈΥ οἷν] Μγαῖβ ἴῃ 1848ὅ--7.ὃὉ ΤΠ βυχητλϑ οὗ [ἢ 686 τηουῃ- 

1 Ναγγδαῖΐνο οἵ ϑοοιἰβὰ Μίβδίοη ἴο Ῥα]θϑίϊπο, Ρ. 176. ϑίθρῃθηβϑ [πεϊἀοηΐ οὗ Ττγαδγυεῖ, 
ΡῬ. 439. Ὅτ. ΕἸοΒαγάβοη Β Ἴταυθὶβ, γοὶ. 1ϊ. ρρ. 879, 380. ἘοδέηβοηΒ ΒίΌ]1ς 81 Ποϑοαυοοδ, 
νοΐ. 11, Ρν. 165. Ὑθο 8 1,Δηἀ8 οὗ ἴΠ6 ΒΙ1016, νο], 1, Ρ. 887. ΦΨΦουγηαὶ οὗ 16 Περυϊδοι 
ἴτοιι Μαϊίδ Ῥγοίοδίδηι (Ὁ]]ορὸ ἰο ἰδ Εδδβῖ, νοἱ. 1ϊ. ὑΡ. 400, 401. 

53 866 [Π6 Δ ΠοΥ ἶ68 ἴῃ ΕἸδπὰ 5 Ῥαὶβιηδ, ὕοτα. 1. Ρ. 321., δηὰ ΕΠΙ1ΙοΙ 5 Τ δυο }]8. ἴῃ 
Ααβίτίδ, Εἰιι5518, δη ὰ ΤΌΣΟΥ, νο]. ἱϊ. ΡΡ. 256, 257. 

8 Τήε δλείσλίδ 0.Γ ονοποῦβ Ζιεδαποπ ἃγὸ οὐἱορίθοἃ ὈΥ Μυβδοιβ:- Διίθανου ϑυοεντος ἐνὶ 
πτερνγεσσι. ΟΑοοὐ δ Βαοτοὰ [ἀγ]8, Ρ. 122. 

4 Ὧν. ΟἸασκοβ Ττανοὶβ, νοὶ]. ᾽ν. ὑρΡ. 201, 202. 
δ ΚΟ Π8 ΕἸ]ΒΙπιθης οἵ ῬΙΟΡΉΘΟΥ, ΡΡ. 3237---239., {π|Γγ- βίχτῃ οὐϊίοη. 



ΜΙοιπίαϊπς 9 ἐλιο Ἡοῖν Γαπά, ὁ δδ 

ἰδ] 8 4,6, ἴῃ ΤΩΒΗΥ Ῥαγίβ, ἴα να], δα ἴοόσια δχίθηβῖνα ρ᾽δῖηβ, ἢ Μ ΠΙΟΣ 
ΔΓ ΒΟΥΤΏ ΟΟΓΏ, 8Πη4 4}} Κιη48 οὗ ρυϊβθ. ΤΉΏΘΥ δγ6 ναί ὈΥ Πυστλθγοιβ 
οο]4 δονίμσ Βρυῖηρβ, τἰνυ]οίθ, ἀμ βίσθαπιβ οὗ 6χοο]θηΐ τναΐοσ, ἡ Β]οἢ 
ἀπἶῆιβα ἔγοϑῆηθββ δηα ἔδυ ΠΥ Οἡ 411} 81468, θυθὴ 1η {Π6 πιοβί οἱοναιοα 
τορίομβ. ΤῸ {Π686 βοϊοϊηοῃ ἢδ8 ἃ Ὀθϑυίβι] 4]} βίοη. (βοπρ; ἵν. 15.) 
ὙΙπογαγάβ, ἀπ ρῥ]δηίδοηβ οὗ τ] ὈΕΓΥΥ, οἷἶἶνα, πα ἢρ-ἴΓ6 68, Ἀγα αἶβὸ 
ουναϊρα ἴῃ 8. ὙΥΟΠΟΘΙΪΌΪ ΤΩΆΠΠΟΥ, ΟἹ ἰδυγϑοθθ Τουτηθὰ ὈΥ 7818, 
ὙΠΟ. βαυρροτὲ {π6 φαγί ἔγομι θοῖηρ γαϑηθα ΔυναΥ ὈΥ {Π6 ΓΔ1Π8 ἔΤΌΙα 
[Π6 5:468 οὗ ἐπ6 δοοϊ ἐν 168.:}: ΤΠ 8011 οὗἩ (86 ἀθο]ιν 168 δηὰ οὗ {88 
ΒΟΙ]ονΒ ἰμαῦ ὁοοὺγ Ὀούνγοθη ὑπο 18 πιοβί δχοϑὶ]οηί, δηα ργοάιιοοβ 
δυυπάλποα οὗ οογῃ, οἱἱ, δῃὰ ὙΠ1Πη6:; ὙΠΙΟΝ 18 88 τηθποῖ σα] ταίθα ἴῃ 
(Π6 Εαδί ἴῃ [Π6 ῥγϑϑοιΐ ἀδῪ 88 1ὉἪ 88 ἰπ {πὸ {1π|6 οὗ 186 ργορβμοί 
Ἠροϑδβεβ, νῃΟ Ῥδυυ συ Ἁγ]ν Δ] 468 (0 ὁ, (Ηοϑβ. χὶν. 7.) ἸμοὈδποη τγ88 
ἈΠΟΙΘΏΌΪΥ ΠΟΘ ὈΓαίθα [ῸΣ 118 βίβδίθὶ Υ σθάδυβ, ὙΠΟ ΔΓΘ ΠΟῪ 688 πῦ- 
ΤΑΘΓΟΙΙΒ ΤΠ 8} 1Π ΤΌΤΤΩΘΙ {ἰπ68. ΤΏΘΥ ΤΟΥ διλοηρ {Π6 ΒΠΟῪ ΠΘᾺΓ {86 
ΠΙσμοϑὶ ρατί οἵ {86 τηοπηῃίαίη, Δρουΐ βῖχ ἰμβουβδηα ἔδοῦ ἄθόονα (86 6 να] 
οὗ [Π6 868 ; Δα ΔΓ6 ΤΟΙΩΆΥΪΔΌ]6, 88 γν 6}}] Ὁ {Ποῖ ρα δηά 81Ζ6, 48 ΤῸΓ 
{π6 Ττοαυοηὶ 8]} 8108 πιδάθ ἴο {Ποῖα ἰῃ (μ6 δογιρίατοβ. (866 1 Κῖηρβ 
ἵν. 838., Ῥμα]. Ιχχχ. 10. δηᾶ χοὶ!. 12, ἵο. ὅς.) ΤΏδδα (γ668 ἔοστω ἃ {{{{|Ὸ 
ὅτονα ὈΥ ὑΠοιμβοῖνεβ, 88 1 ρ]δηΐθα ὈΥ γί, δηὰ ἃγὸ βοδίβα ἴῃ ἃ βο] ] ον 
ΔΙΆΪα τ ΟΪΚΥ Θαϊ ἤΘΏ668 4}} δΔγουπα {Π6τὰ, ἀπα ΤΌΤ ἃ 84}} σοοά, 6300 
ἔεεῦ αῦονϑ {86 ᾿ἰδνο] οὔ τπ6 δβοβ, αὖ 186 ἰοοῦ οὗὨ {86 γἱάσα ν᾿ Π]Ο ἢ ἔΌΓΠῚ8 
1π6 πὶσιοδί ῥοαῖς οὐ Ἰμοθαθοη. ῬΤῃα πυσθοῦ οὗἩ {{6 Ἰαγσαδβὺ ἰγθθϑ Πα5 
ΤΑΓΙΘα αὐ αἰ δγθης {1π|68. [η 1656560, Β6]]}ομὶ ἔουπα (μθῖι ἴο ὕὈ6 ὑυγθηΐν - 
εἰσῃῦ ἴῃ πυηῦοτ, Βδυνο , 'ὰ 1678, οουηΐρα ὑνοηίγ-ἴουῦ ; ΠΑ πά ηὶ 
ἴῃ 1600, απὰ Ἰμανοποῖ δρουΐ ΒΓΥ γΘΑγΒ δου, δπιιτηογαίθα ὑννοηΐν- 
{πγθθ. Αμπά {πὸ ον. Ηθηγυ Μαυμπάγοϊ, 80 ἴσαν} ]]6α 1π| (818 τοσίοη 
ἴῃ. 1696, τοοκοποᾶ βἰχίθοῃ οὗ (6 Ἰαγρϑβί 81Ζ6, ὁῃ6 οὔ ὙΠ1ΟΝ ἢ6 πη6ὰ- 
Βυγοα, δηά ἔουπα 1{ ἴο Ὀ6 ὕγχοϊνθ γαγαὰβ 8η4 βὶχ 1πο 68 10 ρΊγι}, ἀπὰ 
οι ΒΟυ Πα ; δῃα {ΠἸγίγτβουθη Ὑαγὰβ ἴῃ (Π6 βργϑδὰ οὗ {π6 Ὀουρῇδ. 

τ. ῬόροοΚο, 1 1788, ἰουπα Πέθοη βίδπαϊηρ, Δα οηα ψ Ὠϊοἢ μδα ὈσΘη 
ΓΟΟΘΏΓΥ ον ἄονῃ. ΤῊ οΘ]οὈγαϊθα οὐἹοπίαὶ ὑγάνθ!]οσ, Μνυ. Βυγοῖκ- 
Βεαγάΐ, ψῆοὸ ἰστανοσβοὰ Μουηύ [ἰραπιβ ἴθ 1810 (1 τ Ποπὰ ρΊΘ6Β 
1η6 Βδν. “. Ὁ. Ῥαχίοῃ, ψῆο νἱϑιιθα {π686 σοάλγθ ἴῃ 1836), οοιηίοα 
οἰθνθῃ οὗ ὑνοῖνα οὗ π6 οἰ ἀοβύ δηὰ Ὀδθδὶ Ἰοοϊκίηρ ἴσθθβϑ, ὑννθηΐυ -ῆνθ 
ΨΟΓΥΥ ἰαυρα ΟὨ68, δρουΐ ΒΕ οὗἩ τρἱ Δα] πρὶ 8126, δηα τόσα ἔμδη (ΠΓΘΘ6 
Βυπαγοα Βε)8} 16 Υ δῃὰ γουηρ ὁπθ8. Μγ. Βυοκιηρθδια, ἴῃ 1816, οοπι- 
Ρυϊοὰ ἰμϑπὶ ἴο Ὀ6 δρουΐ ὕνο μυπαγοαά ἴῃ πυταθ6", ὑΘΤΥ οὗ ψ ΒΙΟΝ 
ὍΘΙ ΨΟΥῪ 6.3 [πῃ 1817-18, Οδρίδιηβ [ΤΡῪ δηὰ Μδῃρ]οβ βίαιθα 
(μ4ὲ {ποτὰ ταῖροῦ Ὀ6 δρουΐ ΒΥ οὗἩ ποτὰ, πού οὔθ οὗ ψ μῖο ἢ Πδα τ ἢ 
τη τ ΟἸΠΟΥ ἰῸΣ αἰ Θ ΒΟ ΩΒ ΟΥ ὈΘΘΌΪΥ; [Π6 ἰαγροδῦ διμοηρ ἰδοῖῃ 
ἀρροβδυῖϊπρ ἰοὸ θ6 {86 )υποί!οη οὗ ἔοι οΥὁ ἔνα ἐγυηκβ ᾿ἰηΐο ομα ἰγϑο. 
Ὦγ. ΕΙοδαγάθοῃ, πὰ 1818, Μυ. Ἐοθιηβου ἴῃ 1830, Μ. ἀς [1,4 Μαγίπμθ 
ἴῃ 1838, Τιογὰ ΠΑ Υ ἀπὰ {π6 Εν. Ο. Β. ἘΠΠοι, ἴὰ 1837, βἰαιθα 

1 δε 8 Τγδνυεὶβ, Ρ. 219. Ἐοδίπβου 8 Βἰ Ὁ] ς αὶ Ἐδϑοδγομεβ, γο], 111, ρΡ. 440, 441. “Ὑ7ο 
ΒΑῪ ΟἹ βοῖπθ ΟΥ̓́ ἰΐ8 ΘΙ ΠΟΠΟΘΒ, ἸΏΟΓΘ ἴμδὴ ἔννο ἱποπβδπὰ ἴδες δἰρσῃ, ν"] ]αρε8 βδηὰ Ἰυχογίδηϊ 
γοχεϊδιίοι, διὰ οἱ βϑῖμα οἵ ἰΐδ ρεβκε, εἰχ ἱπουβαδηὰ ἴδοι εἰρα, νγε οου]Ἱὰ ἀΐϑοεγῃ [411 ρὶπεβ 
αὐσαἰϊπεῖ ἴη6 οἷοαῦ ΚῪ δεγοηὰ." Ναταῖίνο οἵ ἴπὸ ϑοοιεἰδῃ Μίδείοῃ ἴὸ ἴδε ὅενν5, Ρ. 24]. 

3 Βυςκίηρ δην Β τανε διηοης ἴ86 ΑΥδὺ Ττίῦοδ, ΡΡ. 475, 476. ᾿ 
3 Ἰγὺγ᾽3 δι! Μδηρίεβ᾽ Ἰτδτοΐβ, ΡΡ. 209, 210. 

Ἑ4 



δ ῬΑγεῖοαϊ (ὐἰεοσγαρὴν 9 ἐλε Ἡοῖν Σιαπά. 

{Π6 οἰ ἀο80 ἔγβθβ ἴο 6 πο τῆῶοσὸ ἴβδὴ βασϑθὴ οὐ οἱρῃί. Ὦγ. Ὑ͵ βου, ἴῃ 
1843, βίδίθα ὑπαῦ {Π6 γθῆθσαῦ]α ρδίγδγορ ἰγθθδ, σοῦ ἤᾶνα βίοοά 
186 ὈΪαβίβ οἵ [πβουβαηαβ οὗ τυϊπίοσβ, διηοιηΐ ΟἾΪΥῪ ἴο ὕνγοϊνα ; Ραΐ [Πο86 
οὗ ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ δηα 5811}} γουῃροΥ στον, 88 ΠΘΆΓΪΥ 88 ὁδῃ Ὀ6 Τοϑοκοηορά, 
[ἀιποιυηὐδα (07 ἴἤγθα Ὠυιπατγοα δηὰ ὑπθηΐγ-ἤνο.52 ΤὙναῖνα ο]4 οράδγα, 
Βοῃιθ οὗ {πθλ ὑἰτύν ἔθος ἴῃ ΟοἰΓου  ῬΓΘΠΟΘ, 6.6 ΟὈΒογνϑα ἴῃ 1849 ᾿γῪ 
16 Τορυΐαίίοι ἰο {86 Εαβῦ ἔγουιλι (86 Μα]ία Ῥγοίοβδίδπς Οο]]θροὃ ; 
8ηα [16 βδῃθ ΠΌΤ ΌΘΙ 18 Βρϑοιβοα ὃν Μ, ἴδῃ ἀθ ε] 6, 88 δανΐη 
Ὀθοη β6θῃ ὈγΥ δϊηλ ἴη 1856]- 2,,Ἰ ΤῊ18 στοὺρ οὗ οδάδγβ 18 μοὶ ὰ ϑρθϑν 
Ὀγ [86 ατοοῖς ΟΠ τος οα δοοοιηῦ οὗ 8 Ὀ6] 16 {μα (Π6Ὺ στ γα βίδηα- 
Ἰησ ὙΠ 6 «ΓοΥβα θ πὶ σγα8 Ὀὰ1, ΤῈ ο]ἀοβῦ ἰγθθβ διὰ ἀϊβίϊσυϑῃοα 
ΌΥ Βανίπσ [16 ξυ]ασθ δῃμὰ 8η}8}} Ὀγβηοθ8 αὖ [88 ἴ0Ρ ΟὨΪΥ, δπά ὉῪ 
ἔουσ, ἔνθ, Οσ θυθὴ δβαύθῃ {στ }}8 ΒΡΥΙΠρίηρ ἔγοιη οὔθ ὕᾶβα; ἰῃ6 
ὈΓΔΏΟὮ6Β πα ἐσ ηκ8 οὗ {πὸ οὐμοῦβ ἃ ἰοοὶ ; {πΠ6 {τ} 8 οὗὨἩ {16 ο]ά 
ἴΓ6 68 8΄Γ6 Θονογθα 1} (86 Ὠδ)68 οὗ [Χυ 6 γα δηα ΟὐΠΟΣ ΡΌΒοῚΒ ὙΠῸ 
μαναὰ νἱϑιίθα {Π6, δοῆθ οὗ ψΔΙοδ ἀγὸ ἀδίοα 3435 {Ὧγ Ὀδοὶς 88 1640. 
ΤᾺ ἔσυηκβ οὗ {με οἰ ἀοβύ ὑγθθβ (116 "ψοοά οὐὗἨἁ τ ΙΟΝ 18 οὗ 8 ζσσϑὺ (ἐπ) 
ΒΘΟΙ64 ἴο Ὀ6 αὐ ἀεβ4,.5 ΤΏθδθ σϑάδσβ γογο (μ6 σϑβοχσὺ οὗ δᾶρ]ββ 
(ΕΖοϑκ, χνυἹ!. 3.); 88 (86 ἸΟΗ͂Υ βυμμπῖβ οὗὨἨ (μ6 τηουπηίαϊηβ σγαῦθ {Π6 
Βδυηίβ οὗ ἸἸομβ πα οἴμοῦ Ὀδαϑίβ οἵ ῥΥϑὺ (801. ϑόοηρ ᾿ν. 8.), ψ βοὴ 
υϑοα [ο ἀδϑθοθῃά δηὰ βυγρυῖβα [86 ὈΠΎΤΑΣΥ {τΆν ] ον. ὅμει ἰηβίοδα οἵ 
1Ππ686, ἴΠ6 ἔγανϑῖ]οῦ ΤΩΔΥ͂ ΠΟῪ ΤΥΘΑῸΘΏΠΥ 866 {86 Παγί οὐ ἴμ6 ἀθοῦ 
18816 ἔγοσῃ [18 οογοσὺ [0 8 κ6 ἷ8 {π|γϑὶ ἴῃ {86 βίσγαδχηβ {παὺ ἴδββιιθ ἔχοι 
ἴπ0 τηοππίδιμβ. ΤῸ {18 οἰγουχηδβίαποο Πᾳνα Ὀοδα  ]]Υ 41104 68. ἴῃ 
Ῥβᾳ]. χἹ". 1., τ ΟΝ 88 ροιηροβοα στ βοη ἢ6 ψγχὲ8 ἀτίνθη ἔγοιῃ «“6γι- 
ΒΆΪ6 πὶ ὈΥ {π6 τϑῦο]οη οὗὨἩ Δυβαίομ, ἀμ τγὰ8 μα θυϊηρ διμοηρ [Π|686 
ΤΟΙ Πἴ81}8," 

ΑΝΤΙ-ΠΙΒΑΝῸΒ ΟΥ ΑΝΤΙ-ΕΒΑΝΟΝ [18 [86 ΤΊΟΓΟ ἸΟῪ σἱᾶρα οὗ 16 
ὕνγο, Δηα 18 Βυτϊωμδ 18 οἶδα τ δἰπιοδύ ρογρούιϊια] ΒΏΟΥ,, Ὁ ΒΟ νγὰ8 
ΟΑΓΓΙΘα 0 {π6 πεΙρ ουτΙηρ' ἑονγ 8 ἴοσ ὑπ 6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ οοο]ηρ Ια ΟΥΒ 
(Ρτονυ. χχνυ. 18. αῃὰ ροσθδρβ «6Γ. ΧΥΪ]. 14.); 8 Ὀγδοίίοθϑ ν]οἢ Πα8᾽ 
ορίαἰπαϑα ἴῃ {πε Εαϑὺ ὑο {π6 ργθδθηὺ δ. [{8 σοοῖς 18 ρυϊπυῖίλνα ο8]68- 
τθουϑ, οὗ ἃ ὅπ σταίη, τ ἃ ΒΑΠΑΥ͂ βἰαΐθ ἀροὰ {π6 ΒΙΡΉΘΙ ρᾶγίϑ: [Ὁ 
δῇογαβ σοοά ραϑίυγαρθ ἱπ ΤΒῺΥ ϑροίδ ὙΉΘΓΘ μ6 ΤΟΣ ΚηηληΒ ἐδοα {ΠΕΣ 
σΑ{16, θα (π6 ταβίθσῃ ἀθο νΥ ἰοιγασγβ {μ6 αἰδίσιοι οὗ Βϑδὶθθο 18 
αυϊῦ8 Ὀαγγοη.7 [0 ἢδ5 ὑγ ΡΘΔΚΒ ΟΥ Βυχμητηϊβ, τ ΒΙοἷ οἰγουτηδίδποα 86- 
οομηΐβ [ὉΓ [Π6 ΡΒ] πιῖιϑί βρϑακίηρ οὗ {818 τηουπίαϊῃ ἴῃ [86 ρῥ]υγαὶ 
ὨΙΠΏΡΟΥ, 88 (6 Ηοσττηοηβ. ὃ (8. χἱὶ. 7. ὙΒΙΟΩ ἴῃ ΟἿΣ ὙΘΥΒΙΟΩ 18 
ἸΠΘΟΥΓΘΟΪΥ τϑηάογοα (Π6 Ηδσιο 68.) ΤΠ6 τηοβὶ οἱ οναίθα βυχηχλ οὗ 
1Π18 τᾶσο τὰϑ ὈΥ [86 Ηθῦσγονβ γα! ΠΥ ]Υ οΔ]164 ἩΈΒΜΟΝ ; ὈΥ 186 

Σ Μραπάγο]]β Φούττπογ, Ρ. 191. 18 Ἄοσπο, ὕἴογαρε ἀθ ϑ'γτία οἱ ἀὰ Μουΐ 11 8ῃ, ῥ. 88. 
866 δ'5ο ὕγ. Εἰομαγάβοπ 8 Ἴτανεἶβ, νο]. 11. ρρ. 512, 518. Ποδίπβου Β ΤΥδΥοΙβ ἱπ ῬδΙοβιὶπο 
δηὰ ϑιγτίβ, νοὶ. ἰΐ. ρῬῃ. 86, 87. 1)Ὲ 14 Μαγιίηθ᾽ β ΡΠ ρτίπιαρο ἴοὸ τπ6 ΗοΪγ Ταηὰ, νοὶ. ἰΐ. Ὁ. 868. 
ἘΠ|Ιοὐ 8 Ὑτανοὶο ἴῃ Απδίσία, Επβεία, απὰ ΤΌΣΟΥ, γ0]. ἰὶ. Ρ. 3256. Ιἡπάθαγ᾽α 1, ίθοσα οἡ 
ἘρχγΥριὶ, ὅς. νοΐ]. 11. ρ. 209. 

3 ὝΥΠβοη᾽ Β [.ζΔη68 οὗ 186 Β΄Ό]6, γο], ἰϊ,. ἡ. 8389. 
8. Ζουγηαὶ οὕ τ[η6 Περι δείοπ, ραγὲ ἱ, Ρ. 254. 
4 Ἄδῃ ἀο οϊάθ᾽ Β Ναγγδινθ, το]. 11, ρ. 478. 
5 Βιυιτοκπαγάτβ Τγανο]8 ἰῃ υγεὶδ δα [πΠ6 ΗΟΙΪΥ 1δΔηὰ, ΡΡ. 90,21. Τοπάοῃ, 1822. 4ϊο. 
8 Ἡρτηΐετ Β Οὐδοσυδίίοηβ, νοὶ]. ἱϊ. ὑῃ. 156, 157. . 

1 Βυτοκδαγαι 8 ΤΥδνο]β ἴῃ ὥὺγτία δηὰ ἴπΠ6 ΗΟΪΥ 1,Δηὰ, ΡΡ 20, 21]. 
8 ἨοδΙη5οη 5 ΒΙΌ] οἰδοοῦ ϑδογα, Ὁ. 13. Νον Ὑοτῖς δηὰ πάσῃ, 1843. 8νο. 



Μριιπίαϊπϑ 9 ἐὸ Ποῖν 7Ζαπά. δ7 

Βιάοπίδηβ, ΘΙΕΙΟΝ ; δῃὰ ὈΥ (16 Απιοσῖΐββ, ΞΒΈΝΙΕ (ΒΠουΐ, 11. 9.): 
1 ἔοστηθα 186 πουίμογῃ Ὀουπάλσυ οὗ {16 οουπίσυ Ῥεγοπὰ “ογάδῃ. 
ἍΟΥΥ σορίουβ ἀθνϑ [8}}] Πθγθ', 88 ΤΠΘῪ 4180 ἀϊὰ 'π [Π6 ἀδγ8 οὗ (ἢ6 
Ῥβα]πιϊθῦ, (866 Ῥβ8]. οχχχιι. 8.) Το τηουπίδίη οὗὁὨ ΑΜΑΝΑ, τὩθ- 
εἰοποὰ 1 80]. ϑοῃρ ἴν. 8., 15 [π6 ΒΟᾺ ΠΟΥ ραγί ΟΥἩἨ δϑυτημ οὐ Απί- 
1 δπυ8, ΡΓΟΌΘΟΙΥ δοὸ οδ]οα Ὀδοδιιβα {86 ΣἸΥΟΣ Ατηδηβ ἀδβοθηάορά ἔσοόση 
10, τ Β10}} νγαύθσθ {π6 ἰογτιύοσίθβ οὗ ᾿δαμιδβουβ. 10 18. 8}}}} μβαυπίθα ὈΥῪ 
μδαδϑίβ οἵ ῬΥϑΥ, 88 1Ὁ νγδ8 1 {86 {1π|6 οἵὗἨὨἁ δοϊοιβοῃ. [π Ὠροαΐί. ἱν. 48. 
118 τηουπίαϊη 18 ο816 ἃ 51ΟΝ, ἡ Β1Οἢ μλ8 Ὀθθὴ βυρροβοα ἰο 6 εἰἴμοσ ἃ 
ΘΟμ γβοίοη, ΟΥ ἃ ΔΌ]Υ τοϑαϊηρ ἕο δϑισίοη : Ὀυΐ ΒΙβῃορ Ῥοῦζοοκε 
ἘΒ 1} Κ8 10 ΡΥΟΌΔΌΙ]6, (δαὶ Ηοιτηοη πγὰ8 [86 πδιηθ οὗ {π6 πὶρἢμδδὺ ϑυτημαῖε 
ΟΥ̓ 1818 τιοπηΐδιῃοιβ σϑηρ6. 8ηα (πα 8 ἰονγοσ ραγί οὗ 1. ([π6 πϑιὴθ 
οὗ δίοη. Τιβ ον αίθϑ [86 ζϑορταρῃῖολὶ ἀμ Που]γ τ ἰ ἢ βοπλο ᾿ῃΐου- 
Ῥτγοΐθσβ βανο ἱπιαριηθα [0 οχὶϑῦ Ἰη ΒΔ]. Ἔχ χχἹ. 8. Πότ Μουπὶ ἴοι 
15. θη οπθα 1 οοηπθοίοη ὙΠ} Ητταομ, δηᾶ 18 ρΘΏΘΙΆΙΥ ἀπάογ- 
βίοοά ἴο "6 Μουπύ δἴοῃ ἴῃ «Θγαβαίθιω, ψμῖοῦβ 88 πλοσθ ὑμλη (δἰ τ Υ 
ΤῊ}168 αἰδίδηί. ἊΑοοογάϊηρ ἴο {86 ὈΪΒΏΟΡ᾿Β βιρροβιίίομ, (6 ἄθνν [Ἀ]]- 
ἵπρ' ἔγοιι 16 ἰοὸρ οὗ Ηθγπῖοπ ἀονῃ ἴο {Π6 ἰοντοῦ ραγίβ, ταϊρηΐ νν6]]} 
ὍΘ ΘΟΙΙΡΑΓΘα 1π ΘΥΘΙῪ Γαϑρθοῦ (0 {Π6 »γεοΐοιβ οἱηίπιοπὲ μροπ ἐδε λεαά 
ἐλαὲ γαπ ἀἄοισπ μπίο ἐδε δεαγά, εὐεπ ΑΙαγοη᾽ δεαγά, απᾶ τυεπὲ ἀοιρη 
ἐο {διε δἀίγία ΟΓΓ ᾿ιἶ8 σαγηιεπέε (Ῥϑαὶ. ΟΧΧΧΙΣ. 2.), ἀπά {μαΐ οί οἵ 
{πθηλ, ἴῃ π|ὶ8 Β6η86, 8ΓΘ. ὙΘΤῪ ὈΓΌΡΟΥ δ ] θη οὗ (86 δ] βϑίηρβ οὗ 
ὈΠΙῪ δηα ἔγθηαβῃ!ρ, Ὑ μῖοῖ ἀἸἔ86 ὑποιηβαῖνοθ {πγουσῃουῦ [μ6 ΒΟ] 6 
δβοοιοίγ." 
ΒοΙΝ Τ θΔμοη δηα Δ 0- 1 Όδ μοι ἀγα οοηρυϊοα ἰο δ6 δρουΐ πἷπθ 

τπουδαπα ἔδοῦ ἰμ μοῖρμΐ, δπα οὔδσυ ἃ σταπὰ πα τηδρηϊβοοθηΐ ρῥγοβρθοῖ 
ἴο [πὸ ὈΕΠΟΙάογ ; ἔγοσῃ τ ΒΙΟἢ την οἰθρδηῦ τηθίδρΠοΥΒ 8Γ ἀοσῖνθα ὮΥ 
[6 βδοσθα τι ίθυβ. ὑρὰ 188. χ, 84. χχῖχ. 17. δῃὰ χχχν. 2.) [,6Ρ6- 
ΠΟΙ ἯὯΔ8 70ΒΕΠΥ ΘΟΠΒΙἀΟΓΘα 8ἃ8 ἃ ὙΘΙῪ δίσοηρ ὈΑΥΤΙΘΓ ἰὼ (Π6 1,5πᾶ οὗ 
Ῥχοχηΐβθ, δηἃ ορροβίῃηρ 8 δἰπιοδῦ ᾿πβυστηουπίδ θα οὐδίδοϊα ἰὼ {86 
ΤΩΟΥΘΙΘηΐ8 Οὗ σδυδίγυ δηὰ ἴὸ οδβαγιοίβ οὔ νγᾶσ. “ὙΈΏοΩ, ἱπογοίοσα, 
ΘΘηηΔΟΒοσῖῦ, 1 06 ΔΙΤΟρΆΠΟΘ ΟΥἨ 88 Ποατῖ, δῃὰ {86 ρῥγιὰθ οὔ ΗΪ8 
ΒίγθηρΊ, τ ]ΒΠ64 [0 ΟΧΡΥ 88 [Π6 6886 ὙΠ ΒΊΟΝ Β6 μδά βυράποα ἰπ6 

ἰοϑῦ ΑἸ ΟῸ 168, ἀπ ΠΟΥ ναὶ γ͵δ8 {Π6 γοϑἰδϑίδησοο οὗ Η ζοκίδῃ δά 
8 ῬΘΟΡΪΙο, Βα βαυϑ, δὲν ἐδι6 πιμίϊαε ὁ πὶν ολαγίοίδ ἤαυε 1 σοπις ἴο 

ἐδε λείσἠξ 00} ἐλε τιοιιπέαϊπιϑ, ἐο ἐλ εἰάε Γ᾽ 1,εδαποη ] απαά 7 εοἱϊ οἱ 
ἄοισπ ἐδε ἐαϊ] εοάαγε ἐλογεοί, ἀπά ἐδδ οἰοῖοσο 7γ-ἔγθοα ἐλέγοοῦ ; απὰ 1 
εοἱἱ! ἐηίοτ' ἱπίο ἐδ λεῖσἠί ὁ ἀΐ8 δογάογ, απά ἐὴλε ζογεεί οΓΓ] ἀΐ (Οαγηιοί, 
([εα. χχχυἹ. 24.) ὙΥ Βὰϊ οἰδοσβ δοδοιρ δ οἱ ἔοοῦ, 1} τηυοῖ Δ ΟὺΣ 
δηά {1 ρστοδίεδι αἰ], ὈΥ 8 ]ΠαΙηρ ρϑίμ ουΐ Ἰηΐο δίβρβ, ἢ οι 
ΠΟ Ὀδοδβὺ οὗ θυγάρδη, ὀχοορ {Π6 οδυϊζουβ δηα βυγο-οοΐθα τη]6, οδῃ 
ἰτοδά, {πδὲ ΒδιρΠΓΥ τλομάγοι νϑυηΐθα 6 οου]Ἱά ροσγίοστῃ 1 ΠΟΥΒ68 
δ 6 του] ταάθ οὗὁἨ οδαγιοίβ. δ 1υγπρ [86 Ἰαϊίοσ ρογιοά οὗ {π6 
Ἐοιδη ΘΙΆρΡῖΓΟ, ᾿ΘΌδμοη αβοσγαάθα ἀπ δϑυ]υη ο απ γουΒ τοῦ Όο ΓΒ, 

ἢ Μραηάδκεῖ!, ν. 77. 
5 Οδεθηϊ8᾽ 5 ἦν. δὰ Ἐπρὶ. Τοχίοοῃ, ὈΥ ΒΟ πδοη, Ρῥ. 78. 

᾿3 Βαοκίηρδαπιβ ΤΥΎδνοὶδ διηοηρς ἴἢ6 Αγαῦ ΤΥΡεΒ, Ρ. 395. ᾿ 
4 Ῥοοοοκο᾽β Ποθοσίριίου οὗ 86 Ἐδδὶ, νοὶ. ἰϊ. μαγί. ἱ, ρῃ. 74, 75. Βρ. Ῥοοοςκοβ ἔχρίδηδ- 

τίου ἰ8 ἀρρτονυεὰ ὈὉγ Μυ. Βαοκίηρμαπι. Ὑγανοὶβ διθοηρ ἴῃ6 Αὐτὰ ΓΥΡΕ6Ββ, Ὁ. 39ὅ. 
ὁ Ῥαχίοπ᾽ 5 ΠΙυβιγαιίοηδ οὗ ϑετγίριυγα, νοὶ. ἷ. Ρ. 1534. ΕἾγδι οἀϊτίοπ. 



ὅ8 Ῥλγεϊοαὶ τοσταρὴν 90, ἐδο Ἠοῖν 7,απα. 

ὙΠῸ ᾿πέοδίθα (μ6 ποῖρῃβρουτίησ τορίοηβ, 8ο {μαῦ [Π6 ΘΑβύθυτ ΘΙΏΡΟΓΟΙΒ 
Ἰουμά 1 ΠΘΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΘΒ Ὀ]18. σΆΓΓΊΒΟΩΒ {ποτο.} 

2. ΜουΝῚ ΟΑΒΜΕΙ, 18 βιζυδἰθα δου ἴθ τ 1168 ἴο {π6 ϑου τ Ὁ Αογο 
οΥ Ῥιο]θιηδῖθ, οα 186 βῆογο οὗ (86 Μραϊουταπθδη 888: 1Ὁ 18 ἃ σϑηρ6 
οἵ Ἀ1118 Ἔχύβθῃαϊπρ' 51Χχ Οὗ δἱραῦ τ ]68 ΠΟΑΣΪῪ ποσί ἀπα βου, οσοταΐπρ' 
ἔγοσῃ {86 ρ]δίη οἵ Εὐβαγβθίοῃ, δπὰ ϑπαϊηρ ἴῃ [Π6 ῬὈΓΟΙΠΙΟΠΙΟΤΥ͂ ΟΥ̓ ΘΆΡ6 
ὙΒΙΟΝ ἔΌΓΓΒ {π6 ὈΔῪ οὗ Ασομο οὐ Αογθ [Ὁ 18 ΨΘΙΥῪ ΤΌΟΚΥ, δπά 18 
ΘΟΙΩΡΟΒΟα οὗ ἃ ὙὨ] 8} δύοπο, τ 1 Εϊηΐ8 πη θα α6α ἴῃ 11. Οἱ [86 δαβδὶὺ 
18 ἃ ἤπϑ ρῥἰδίῃ ψδίοσοα ὈΥ {π6 τῖνοῦ βου ; δηὰ οἱ {Π6 νγϑδὺ ἃ Π87- 
ΤΟΥ͂ΤΟΣ ὈΪδὶη ἀοδβοθηάιηρ ἴο (Π6 βεα. [18 στραίοϑί μοῖσιῦ 4068 ποΐ Ἔχοθοᾶ 
ὕναϊνο οὐ δένθοη μυπαγρα ἔθο.32 ΤΠ6 δυσησηδ οὗ {818 τηουη δὶ ΔΓΘ 
Β814 (0 Δθοιπα ὙὙ}1}} ΟΑΚ8, Ρ1Π68, )ᾶῃα ΟἴΠΟΥ {Γ6 68; 8η4, Διηοηρ; ὈγΘΙΏὈ Ϊ68, 
Ὑ114 νἱπθ8 δῃα ΟἸνθ ἴγθθβ ΔΓ 80}}} ἰο θ6 ἔουῃά, ρχουϊπρ' {πὶ Ἰηἀυδίτν 
Βιδά Του ]Υ ὈΘΘῺ οι ρου αὶ οα {118 τπηρσταῦθα] 801] : ΠΟΥ 18 {Π6 ΓΘ ΔΩ͂ 
ἀεοἤοΐομπου οὗ ἔουμπίδιηβ δπὰ συ οίβ, Βο ρστγαΐθία] ἴο {(πΠ6 Σ᾿ ΒαὈϊίη 8. οὗ 
1η6 Εδϑί. ὙΠΘΥΘ ΓΘ ἸΏΔΏΩΥ ΟδνΘΒ ἴῃ {118 που ΔΙ ΠΟΙ8 ΣΔΠρΘ, ρΑΓίϊοιι- 
᾿ΑΥ]Υ οα 186 νγϑβίβθγῃ 8146, {π6 ἰαγρεδί οὗ ψΒΊΟΙ, ο4]164 {Π6 βοβοοὶ οὗ 
ἘΠ]. ἢ, 18 τι οἢ νοπογαῦθα Ὀοΐῃ ὈΥ ΜοβιδιπθαδΔη8 δηὰ «618. Οπ {Π6 
ΒΓΑ, ἐδοῖηρ ([Π6 868, (ὙΔα ΠΟ βίαίθβ, (πδῇ {ῃ6 ργορμοί βίοοα ἤθη 
ἢ ῥγαγϑᾶ ἔὺγ σϑῖῃ, δπα θη] ἰδ οἱομα ἀγῖβα ουῦ οὗ [Π6 Βθ8 ὃ: δηὰ 
οα {86 8116 ποχύ 16 568 18 ἃ ἸΟΓΥ δπαἃ ϑρϑοίοιβ οᾶνθ, ἴο ὑψοῖ ἰγδαϊ θη 
ΓᾺΥΠΟΥ βίαίθβ {παᾶῦ {π6 γῥτορμοὺ ΕΣ] }) 8} ἀοδισοὰ ΑΒΔ ἴο Ὀσίηρ 88} 
Ῥγορμοῖβθ, στ Βθη ΘΟ] θβίϊαὶ σε ἀθβοθηαθα οἡ ἢ]8 βδουιῆσθ. (1 Είπρβ χυἹ]. 
19---40.}ὺ Τα βροῦ οὐ {86 βου! ῃ-οαδὶ οὗ {Π18 τηουπίδίπ, οδ]]6 ἃ Εἰ 
Μολλγαλα οὐ [6 βιγηΐ }ίαεο, Μ. ,αῃ ἀθ γε] 46 88 βῆονῃ, τὶ 
ὙΘΥΥ βίγομρ δνἱάθηοα, [οὸ ΡῈ {ἢπ86 Ῥγοῦδῦ]6 βοθῃθ οὗ [π6 ῥγόρβϑιβ 
ΒΒΟΥῆοΘ.6 ΟΔΥΔ6] ἈΡΡΘΑΙΒ [0 παν Ὀ6Θη {Π6 πᾶηηθ, ποῦ οὗἩ {86 ἢ1}} 
ΟΙΪΥ ἀἰϊδεϊησι θα 48 Μοιυπί (ὑαγπιθὶ, οα 186 ἴορ οὗ ψΒΙΟἢ {π6 [Ἀ10}}- 
ἔμ] ργορμοῖ ΕἸ) 4} οὔἶβγθα βδουῆσθ, θαῦ αἶβο οἵ {86 ψ 8016 αἰδίσιοί, 
ψ ΒΙΟἢ αῇβογάθα {86 τιομοδύ Ῥαβίυγο:: δηα βῃθρμοσάβ τὶ Ἐμοὶγ ἔσο κκϑ 
ΑΘ ἴο Ὀ6 Β66ῃ ΟἹ ᾿ΐ8 Ἰοῃρ' Ο,ΆΒΘΥ Β]0068, ὙὙΠΙΟῊ δὖ ργθβοηΐύ αἴογαὰ ἃ8 
ΤΙ Οὗ ἃ ραϑίισθ ρΥΟῸ Πα, 838 1η 186 ἀἄλγϑ ἤθη Ναθαὶ δα [8 πυϊηθγοιι8 
μοράβ οῃ (ὑγπιοὶ.ὃ ΤῊϊΒ νγᾶβ ἐλ οχοοϊίοπον 9 Οαγνηιοῖ τ Ἀἰοὴ 8818 ῇ 
(χχχν. 2.) ΟΡΡοβθβ ἴο 1Π6 Ῥαστθὴ ἀδβουῖ, [0 18 τῃηθηθοπθα ὈΥ̓͂ Απιοβ 
(1. 2.) 48 ἐλε λαδιξαζίοπβ 97) ἐδε βλόρμονίβ. ΤῊΘ χργαββίοῃ, 7ογεβέ οὗ 
λὲς Οκγηνοὶ (2 Κιηρβ χιχ. 23., 188. Χχχυ!. 24.), ᾿Π}0}}168 {παὶὺ Ὁ 
δοουπάρα αἱ οη6 6 τι ποοῦ : Ὀυὺ 118 ΓΟΙλοΐθιη 688, ἃ8 ἴπ6 ὈΟΓΩΟΓ 
σουηίτυ οὗ Ῥαϊθβίίπθ, δῃὰ {π6 σου θ88 ομδγδοίουβίο οὐἨ ραβίογα! 
ΒΡ 8, ταῦθα {Πδὴ 115 ἸΟΙ 688. ΟΥ 18 ᾿ΠΘΟΟΘΒΒΙ ὉΠ, τηυϑύ Ὀ6 
Δ]υάρά ἴο ὈΥ {86 ρσγορμοῖ ᾿πιοβ (ἰχ. 2, 3) ὙΠοσθ ψγ88 δῃοίθο ῦ 
Μοιιὲΐ (ὑδγιμοὶ, τὰ ἃ ΟἸΕΥ οὗἉ {Π6 βᾶπη86 πᾶχηθ, δἰἐπαϊθα ἴῃ {π6 ἰχ106 οἵ 

1 ΟἸγεθο Απηδὶ. 110. χὶν. Ρ. 91. Ῥσγοοορῖαβ ἂς 6}1, Ῥοσϑ. 110. ἃ. 6, 18, 110. ᾿,, α. 16. 19. 
εἰοά ἰη δ᾽] 5 ῬΑ] δι ηδ, ἴοτη. 1. Ρ. 822. 

1 Βυοκίηρῃδπι Β Τγαν δ ἰη Ῥαϊοδεῖπο, ρρ. 119, 120.0 Ὧγτ. ῬΥ Ιβοπ 8 1αμ 8 οὗ 186 ΒΙυ ]ς, 
τοὶ. 1. Ρ. 342. Μτ. Ηδο ὙΊἴβοη, μόνγοναῦ, οβυϊτηδίος 28 Βοίρ ες δὲ ὕνοὸ Πιουβαηὰ ἔδοῖϊ. 
Ττανο]5 ἴῃ τ[Π6 ΗΟΙΪΥ 1,Δη(, νοὶ. 1Ϊ. Ρ. 561. Ταϊγὰ οἀϊιίοῃ. 

3. 5001 χ᾽ ΤΥαν δ ἴη Εργρίὶ, δος. οἰτοὰ ἱπ τ6 Βτίϊ, Οὐ, δηἃ ΤΊ60], Ἰβονίονν, νοὶ. 1. Ρ. 8372, 
Οαγηο 1οίλογβ, Ὁ. 249. 

4 ἴδῃ ἀο Ὑο]ἀ θ᾽ Β Φουσηου ἐπρουρὰ Βγτία δηὰ Ῥα]οβιΐηο, γο]. ἱ. ΡΡ. 821---827. 
δ ΜΟΠΣΌΒ σοῦ ΒΑΙΏ 68 ἴῃ β,υχίδ, γῸ]. ἱ, Ὁ. θ6, ΟὝΣ 8 ἘΕΟΟ]Ἰοο Οη8 οὗ ἴΠ6 ἘδΔβῖ, 

Ῥ. 48. 



Μοιμπέαϊῃβ 0 ἐς Ἡοῖν Σαμά. δὅ9 

“υδεΐ, δα τπθη!οηθα ἴῃ «οδβῆ. χν. 5ὅ., 1 ϑδιη. χχν. 2., δηὰ 2 ὅληι. 
1}. 8., ΠΠΟὮ τγ88 το ἴῃ ραδίυσασο. [{ 18. ποὺ οδ]]6α Ἰζυσηλ!. Ὁ. 
Ἐίμβοι ἔουπα ΠΟΓα οχίθηβινα συ ϊη8.} 

8. ΤΑΒΟΒ ΟΥ ΤΉΑΛΒΟΒ [8 ἃ ΟΔΙΟΑΓΘΟΙΒ τηοπηΐαϊη ΟΥἨ ἃ οΟπί λα] ἔοστω, 
δρουΐ ἰἄγοα πουθαπα ἔδοῦ ἴῃ μοῖρΐ, δας ΓΟ ἀθίδομοα ἔγομη δὴν 
ποὶσβθουγίηρ' πιουπίδῖπ, δηα βίδη θ᾽. Οἢ. 0Π6 8146 οὗ {π6 στοαΐ ρ]αΐπ οὗ 
᾿ὐβάγβοϊου : ἰἢ6 81468 ἃ τυρρσοα δπὰ ῥγϑοϊριίουβ, δυΐ οἱοίμοα τ} 
Ἰυχυτίδηΐ (γΓ668, ΡΥ ΠΟΙΡΑΙΪΥ τ, δηά ν|11ἃ ρῥἱβίδοιϊοβ, δῃα Ὀγυβητοοῦ, 
δχοαρῦ οὐ [86 βουΐμογη 8146 οὗ {86 τηουπίαϊη. Ηογο Βδυακ γὰ8 6ῃ- 
οδιηροά, π θη, αὖ [86 βιιρχεβύοι οὗ 6 θογδῃ, 6 ἀοβοοπμἀθα τ ἢ ἴθ 
1ῃουβαπα πηθῃ, δηά ἀϊδβοοτηθιοθα {πὸ Βοδβὶ οὗ δίβογα, (ἐσ. ᾽ν.) ΤΠ6. 
ΤΩΟΙ 81} 18 βίου οὗ δϑοθηΐ, δῃὰ 18 οοτηρυΐδα ἴο 06 ΠΘΑΓΥ͂ ΟὨ6 1.116 ἴῃ 
Βοῖρῃῦ. Τὸ 8 ρογβοῃ βίδπαιηρ δὖὺ 118 ἔοοῦ, 10 ΡῬΘδτβ ἴο ἰθστηϊπαΐο ἴῃ 
8 Ροϊηΐ; θυΐ τη αὐτὶγοα δ {Π6 ἴορ, Β86 18 ΡΥ ΘΘΆΌΙΥ Βυγργιβοα ἴὸ 
Βπα δὴ οὐδ] ρ]αίη οὗ δρουῦ ἃ αυλγίεσ οὗ δ τμ1]8 1η 118 ρτοδίεϑί ἰθηρίῃ, 
οονοσοα 1 4 θ6α οὗ ἔδγ}]6 8011 οὰ {π6 νυϑϑί, δῃα μανιηρ οα 118 βδαϑί- 
ΘΓῚ 816 ἃ. τ2888 Οὗ ΓΌΪΏΒ, ΒΕΘΙΩΣΩΡῚΥ [86 νϑϑίρϑϑ οὗ ομασοῦ 68, στοίίοσθϑ, 
8η( Βίγοηρ, 1Χ8}18, 811 ἀβοι θα ϊγ οὗ βοπλθ δηθα}γ, πὰ ἃ ἔδυ Ἀρροδγ- 
ἴὴσ ἰο μ6 π6 σγοσκϑ οὗ ἃ ΥΘΥῪ τοιλοίθ ἃρ6.2 [υγηρ {Π6 στοδίοσ ραγί 
οὔ {Π6 διιησηοῦ, ΤΆΌΟΥ 18 1 {86 τηογπΐηρ' σονογθα ψν ἢ οἰου 8, ΠΙΟἢ 
αἰβαρρθᾶν ἰονσαγδ ποῦ. Τὴ6 Ῥγοβρθοίβ ἔστομι {818 τη ἰδίῃ ΔΓ6 81Π- 
ΒΌΪΑΥΙΥ ἀοΙρ Ὁ] πα οχύίθηβινθ, ΤῸ {86 βουίδ 116 [6 ΜΟυΝΤΑΙΝΒ 
ΟΕ ΕΝΘΕΡΡΑ ΑΝῸ ΘΑΜΑΒΙΑ; ἴο {π6 που] -οαβί, ἀθουῦ Β1Χχ τ} }68 οἢ, 
ΡΡοδτΒ ΜΟΥΝῚ ΗΈΒΜΟΝ, Ὀοηθαίῃ ΒΙΟὮ οτὸ Ναὶ δηα ὕπαάοσ. Τὸ 
{6 πο 116 {πΠ6ὸ ΜΟΥΟΝῚΤ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΑΤΙΤΟΘΕΒ ὃ, ἤογα (Ἰγιδϑὶ 4ἀ6]}- 
νογοα 1}}8 αἰ ν᾽ βουτοη [0 {πὸ του] υἀ6 (0 ἡΤ6γ6 ταὶ γϑ οι] οι Β]γ [ρα 
1η 118 νἹΟΙ 1: 4), ἀπά {Π6 ΜΟΟΝΤΑΙΝΒ ΟΕ ΟἼΜΒΟΑ 80 ἰδία! ἰο ὅδαιυ], 
ΤΠ Ἰαύοῦ ἃτα 5}}} οδ θὰ Ὀγν 186 παίύϊνοβϑ Ζ))οδοὶ ΟἰἸἰϊδο, οὐ Μοιιπί 
ΟἾΡρο. ὍΠΟΥ γα ἃ ἰδηριποηρα γτἱάρα, τἸβίηρ ὉΡ ἴῃ ρϑακβ δρουΐ αἱρῇ 
δΒυπάτγοα δος αροόονα {π6 ἰανοὶ οὗ 186 σοβά, ργοῦδθὶυ δροιΐ οπο (που- 
βαηά ἔδος αῦονο 1ῃ6 Ἰἰογοὶ οὗ {6 “οτάδη, δπὰ αδρουΐ ἔννεῖνα μυηάτγοά 
Δθονο {πδὲ οὗἩ [π6 Βοα ; δια θουπάϊηρ; {π6 Ρ͵αϊη οὗἨ {πΠ6 ογάδῃ οὐ {6 
ψγοϑί, {ἰὸς βοϊίυαάθ 18 Οἢ ΘΥΘΥΥ 8146 οὗ {π686 του ῃΐβ᾽ 8, τὺ ΒΙΟ]": 

1 Βοδίηδοη"5 Β Ὀ᾽᾽ο41 Βοβοδύο 68, γοὸ]. 1ϊ. ΡΡ. 196---199. 
5. Χ2011ΠΠ} 8 1,ἴϊογβ ἔγοπι Ῥα]θβδιίηθ, Ρ.ὄ 140θ. Βυςκίηραπιβ ἼΤΑΥΟΪ8 ἰὼ Ῥα]οβιίηο, Ρ. 104. 

ἘυγΟΚΒασά 8 Τγανο]β ἰπ ϑγγία, ὅς, Ὁ. 334. Μοηγοβ Εδδ]6 ἴῃ ϑγσγία, νοἱ. ἱ. ῥ. 297. 
Ιοτὰ ΓληάβαΥ ἷ8 οἵ ορὶπίου ἐπδὶ ἴπ6 ταΐη8 οὐ Μουπὶ ΤΆΌΟΥ ἀγὸ ἴΠοθ6 οὗἨἁ ἴ[Π9 δηοίθηϊ ἴοννη 
8Ππα [ογγοδβ οσϑοίοα ὉῚ Φοόοθερῆυβ. (1ιἴογ8 οὐ Ἐμβγρὶ δηὰ Ῥα]δδβιΐπθ, νοὶ. ᾿1. Ρ. 86.) Τῇδ 
υἱκηοῖίο οὗ {18 τηοιιηίαίη ἴῃ Ρ. 838., 8 οορὶοἀ ἴτοῃ Ὧγ. Ει..1). ΟἸαγκοβ Ὑγαάνοῖβ, νοὶ]. ἰν. 

234. [Ικ τοργοβοηῖβ [6 τηοπηΐδίη 88 866 ἴῃ ογοβϑίηρ ἴΠ6 μ]αίη οἵ ϑοζγθοὶ οὐ Ἐβασδοίοῃ. 
8 ΤῊϊΐδ ἢ} τᾶ πᾶν δὴ οἱδναιίίοη οἵ ἔγοϊῃ ἴνγο ἴο ἴἤσθο μυπάγοα ἴθος. ΤΠ ῥγοβρθϑοῖ 

ἔτοῖὰῃ 115 διτπιὶδ, τὶς ἢ 18 Δ θα ΟὗἨ ΤΩΏΔΗΥ͂ ΔΟΙῸΒ ΘΟ ΔΙ πΙηρ δεδιίϊογοὰ συ ΐηδ, ἰ8 ὈοΙἢ 
οχίοδηκῖνο δηὰ Ὀοδι!,. ὙΔδομ ΒΒ Τσανεἶβ ἰῃ ΕΥΡΙ δηὰ ἰδ Ἡοὶγ 1ηά, Ρ. 843. (]1.ου- 
ὅοα, 1822, ὃνο.) 

4 ὦ ΨΥ ΘΙΠΟΣ,"᾿ Βα γγ5 Μτ. ϑίορμθῃβ, κ ἰδ 06 ἴ[Γ10 ΟΥ 0 ἰΠ8ὲ {πὶ8 ττῶϑ [6 Μοπης οἵἩ Βοδιὶ- 
τυ άο8, ἰζ 16 αδὶ (ῃ6 Ρἷδοθ σποσο, ἰῃ [080 ῬὈεϊτΐνο ἀδΥβ, ΟΥ ουΘἢ ἴῃ 186 δίαΐθ οἵ βοςϊ 
ὙΠ ΠΙΟΝ ΠΟΥ οχ ϑίδ ἰη ἢ 6 ΗΟΪΥ [Δπά, δαςῖ δῷ ονθηϊ τηϊσ ιν ἤν Δ Κοη ῥ]δοα; [06 ῬΓΟΔΟΒΟΣ 
ἰδ ἀΐηρ ἃ 1116 ἀἰδίδηοθ ὉΡ ἐδ 6 11], ἀπ 186 τον! πάδ δἰτης ἀοννη Ὀδέοτο ὗπι. [Ιηἀθοᾶ, 
80 δι: ΓΙ κὶ ΠΟΥ βἰ πα ]ασ, ἰπ 411 18 ἀοίδ116, 15 [ὴ6 δἰϑίε οὐ δοςίθιυ ἤοσγα οχἰβιΐης ποῦν (0 ἴπαὶ 
ὙΠ σοἢ οχίδιθὰ ἴῃ 106 εἶχηθ οὗ Οὐν ϑανίουσ, (μδὶ 1 σοι θοῦ, θη δέδηΐπα οὐ [Π6 ταΐη8 οὗ 
8 8118}} σμυσο βυρροδαὰ ἰο σουοῦ [86 ῥγεοΐδα βροῖ ὑνΒβοσο Ομ γβὲ ργεδομοὰ μὲ σοπιροηάϊυπὶ 
οἵ σοοάποδα δηὰ υυἱβάοιω, ἰδ βίγιοὶς τὰ (ηδιὲ, ἰἶ 1 ΟΥ̓ ΔΕῪ ΟἾΒΟΙ τδη δου] Ὀγθδ ἢ μον πὰ 
εἰταισο τπΐηρα, [6 Ῥϑορὶθ οι οοσηθ ουΐ ἔγοτῃ ἰδ οἰξίεϑ ἀπ υἱαρθ8 10 ἀϊδβριιθ, 88 {Π6ῪΥ 
ἀϊὰ ππάοσ [80 Ρτοδομίης οὗ ουν τὰ." ϑϑιθρῃ θη β᾽8 [ποἰἀοη(β οἵ Τύανεὶ, Ρ. 582. 



60 Ῥ)ιψεῖξαὶ (ἰδοσγαρὴν 90 {πὸ Ἡοῖὶν 7ιαπά. 

αἴογὰ πο ἀνθ] ηρ- ἴδοδδ ἴοσ τλθη, οχοθρῦ ον {Π6 νδηάθσίηρ' βΒμδρἢθγα, 
ὙΉΟΒ6 ΒΘΑΓΟΪ ΤῸΣ Ῥδδίυσαρο τυϑί οὔἵθῃ 6 1ἢ νδὶῃ ; 88 ἃ 11{{|6  Πογϑα 
ὅταββ Δα ἃ ἔδ6 Ὁ Βοϑῃςυ βασι δ, ἀἸβρογβθα ἴῃ ἀἸδγοηΐ Ρ]δοα8, οομϑταία 
1Π6 “ἼΟ]6 ργοάποο οὗ ἴπ6 πιουπίδιηβ οὗ ΟἸ]θοα.} ὙΠ6 ὅθα οὗ ΤΊΡοσῖδβ 
18 Οἰδαυὶγ ἀϊδοονογαᾶ ἰονγαγάβ [π6 πογί,-δαβϑῦ, ὑθστηϊπαίθα Ὁ ἔπ βῃον- 
σλρροα Ηδσοπ.3 Οἱ {μ6 δδβϑίθσῃ 8146 οὗ ΤΆΌΟΣ ὑπο γο 18 8 β1Ὼ8}} 
μοῖρσμῦ, σοῦ ὈΥ δποϊθηῦ σαι. 15 ΒΌρΡροΒοϑα ἴο αν Ὀθθη [πὸ βΒοθῃ6 
οὗ ουν [ΟΣ δ ἰγαπεῆρυγαοη. Οπ [86 ΔΠΗΙΥΘΓΒΑΓΥ οὗὨ [1:6 ἰγαπεῆριγα- 
«ἴοι οὗἩ 9688 ΟΠ γβῦ, δοοοσάϊηρ ἰο {π6 τἱίπδὶ οὗὁ [ῃ6 Ἑλου 8 βθοίΐοι οὗ 
186 ὑπίνογβαὶ ΟΠ βίδῃ Ομυγοῦ, ἴΠ6Γ,Ὲ 18 ἃ ζτοδῦ Ὀγοοθ βίο, ΘΠ τηδ88 
18 Ῥουζοσταθα αἱ 1Π6 αἰΐίαγβ, συ ιοῖ ΒῸΡουβ θη ᾿δ8 οσθοίθα στ ἤθσο ἐμ6 
{Ὦγοα {Δ ὈΘΥΠ 8016 8 ΓΘ ΒΌΡΡΟΒΟα ἴο ἢᾶνα Ὀθθὴ τηϑδᾶβθ. ΤΉΘΥ δ. ἴῃ ἃ 
Βα ὑοστδηθοιβ γα] .ὃ (Μαι, χυ]], 1---8., Μίαν τχ. 2---9ϑ.) Θιυγίηρ; 
116 ρστοδίοσ ραγὺ οὗ [Π6 βυμπηοῦ, {86 τηουπίδίπ ἰ8β οογογοα ἢ {μ6 
ΤΑΟΓΏΙΩρ ὙΠ ΠΟ} οἱοι δ, το ἀΙβροσβο ὑονγαγβ τά - αν. ΜΟΥΝΤ 
ΟΑΒΜΕΙῚ, 18 ἰο {π6 δβοιϊῃ-τυϑϑί, δηα δοῃοθαΐθ (6 Μραϊουσαπθδη ἔγομι 
ὙἹΘῪ δᾶ δῇ {π6 ἴοού οἵὗἉ {118 τηουηίδϊη {πΠ6 βρβοϊουβ δηᾶ ου]Ἱυϊναίοα 
Ρἰαὶη οὗ 1 Βαάγϑθίοη βργθϑαβ 1186], 

4. ΤῊΘ ΜΟυΝΤΑΙΝΒ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚΙ,, Α1θὸ ο8]1.06ἀ [16 ΜΟΥΝΊΤΑΙΝΒ ΟΕ 
ἘΞΡΡΗΒΑΙΜ, ὙΘΓΟ βιζπαἰρα ἴῃ {Π6 ὙΟΙῪ Οοηίτο οὗ {μ6 ΗΟΪΥ 1,8πη4, δηὰ 
ΟΡΡοβιία ἴο 86 ΜΟΥΝΤΑΙΝΒ ΟΕ Φυθ.ΑΗ. 76 801} οὗἨ ὈΟ(Β τ άρθβ 18 
ἔογ]6, χορ ποθ ραγίϑ οὗ {Π6 τηουπίαϊῃβ οὐὗἨ [βγϑ6] ψ ΒΙΟἢ δ Ρ- 
Ῥτόδοῦ {86 τορίοη οὗὨ (}6 ογάδῃ, δῃὰ τ 1 ἀγὸ ΟΝ τυρροα ἀπ 
ἀπβου]ε οὐὗὨ δβοθηΐ, δὰ αἷἰβδο 8 ἴπ6 οὁχοδρύοη οὐ {π6 ομιδΐῃ 6χ- 
᾿ϑπάϊηρ ἔγομι {ηΠ6 Μουπί οὗ ΟἸΐνεβ. ΠΘΑΣ «Θγυβαίθπιλ ἴο [π6 ῥ]αὶπ οὗ 
δ) γοο, ΜΒΙΟΝΒ πᾶ8 αἰνναγ8 αῇογαθα [υγἰκῖηρ ρἴδοθθ ἴὸ ΤΟΌΌΘΙΒ. 
(κα χ. 30.) Τδ πηοδὺ οἰθναϊθα βυπιμῖ οὗἨ {18 τἱ σα, ΒΟ ἢ ἀρ- 
ῬΘδγΒ ἴο 6 16 βαπια ὑπαῦ νγᾶβ ΠΟΙ ΘΠῪ ο4}16α ἰπ6 Ποοῖ ὁ, Πἰἐπιπιοη 
(Ψυάρ. χχ. 45. 47.), 38 αὖ ργββθηῦ Κπόνῃ ὈΥ 16 ἤδη οὗ καγαηπέαηϊα, 
δηά 18 Βρροβοα ἴἤο αν Ὀθθῃ [π6 βοθῃδ οἵ οἷν ϑανιουγ ἰοιηρίδἝοη. 
(Μαίυ. ᾿ν. 8.) [0 18 ἀδβογιθθα ὈγῪ Μδιμάγο!] 4, ἃ8 βιὑυαίθα ἴῃ ἃ τηουη- 
ἰαϊπουϑ ἀθϑοσῖ, δα 88 Ὀδὶηρ' ἃ τηοϑῦ ΤΩἸΒΟΣΆΡΪΥ ΟΥὟ ἀπα ΒΑγΓΘη Ρἶδοο, 
οομϑιβίηρ οὗἨ σῇ ΤΟΟΚΥ τηοιπηἰδίηβ, ἴόση δηα αἰβοσάθγοα, 88 1 {Π6 
ΘΓ δα ποῖα βυβοσοα βοβθ ρτθδῦ σοηγι ϑίοθ. ΤῊ6 οα]οὈγαίθα 
Μοιυιιίαϊμβ οὗ ΕΒΑῚ:, (βϑομιθπηθϑ υυσιτύθη (6081) δὰ ΟἜΒΙΖΙΜ (Β ουΐ. 
χὶ, 29., ΧΧΥΙ;. 4. 12. ; Φο8}.. νυ. 80---85.} ἀγὸ βοραγαῖθα ἔγοτη θϑοῇ 
ΟΥΠΘΥ ΤΘΤΘΙΥ ΟΥ̓ 85. 1 ΟΥυΘηἱηρ; ΨΆ]]ΘΥ͂ ; ΠΟῪ 816 βἰζυδίθ, [Π6 ἔΌΓΠΔΘΥ 

1 ἩΪοΟΝαγάβου Β Τταυοὶβ, νοὶ. 11. Ρ. 425. Οδγηθ᾿ β Βϑοο ]οοιοη8 οὗ ἴλ0 Εδδβί, Ρ. 19. (οὐ-» 
ἄοῃ, 1880, 8νο.) 

3 ΤΑρι᾿ 5 Ττδυοὶς, Ρ. 200. 
8. Μαῖοσ ϑκίηπογ᾽ Β Ονοηϊδηὰ ΦοῦσγηοΥ ἰοὸ Τηἀΐα, νοὶ. ἱ, ἢ. 1831]. --- Ἐσοπὶ (Π6 δίἰθποθ οὗ 186 

ΘΥ̓ΔΏΣ ΘΙ ΒΒ. 88 [0 ἴδ6 πιοπηίδίη οὗἩ ἐταπεῆρυταιίοι, δηὰ ἤοια ἴΠ6 οἰγουτηκίδποο οὗ 5688 
Ομ γίδε θοίηρ ᾿αδὲ Ὀοΐοσο δὲ σββαγοα ῬὮΪΠΣΡΡΙ, βοτὴθ Ἰοδγηθὰ τηθῃ δύο οοπιίοπαοα ἰπδὲ 
Ταροῦ οου]Ἱὰ ποῦ ᾶνο ὈΘΘη [86 ϑοθῃ6 οὗ (πὶ στοδῖ ουθηῖ. Νο πιοπηίδίῃ, ἰὰ '8 ἔγαα, ἰδ ΒΡ6- 
εἰβοὰ ὈΥ͂ (6 ονδηροὶἶβι, ποῦ 18 16 δεῖ οὗ ΤΟΣ Ὀεΐπας ἃ τηουπίδίη ἀραγὲ ὃν ἐΐδεῖ ΒΥ 
ιρυπιοηῦ ἰη ρμοΐϊηϊ; Ὀπΐ, 88 [0 βδοσοά ὙσΊΘΣΒ ΘΧΡΓΘΒΟΙΥ δίδιο ἰξ ἴο δυο Ὠδρροηθὰ εἰσ ἀδΥ8 

ΟἿΣ ϑδνίουγ᾽Β ἀϊβοοισθο δὲ ὕββασοα ῬἘΙΡΡὶ, 6 δὰ εἶπ ὁπουρῃ ἴο τοΐπση ἰπῖο 
ΔἸ 1166, το 88 Ὠοῦ ἀρονα ἐνθηῖγ- ἄν ἰθαρτοδ᾽ ἀϊδίδηοο ἵγοπὶ Ταῦοσ. [1 18, ᾿ΠΟΓΟΘΙΌΓΟ, 

ποῖ ᾿ΩΡΓΟΌΔΌΪΘ ὑπαὶ [Π18 τηοπη 1 Ὑγ788 1.6 δοθὴθ οὐ ἢἷ8 ἰγαῃδβρτγαιίίοη, Βοδαβοῦσο δηὰ 
1; Επίδηϊ᾽ 5 Ιηἰγοδυοσίίοη. (Βρ. ΥΥ δίϑοῃ β Τυδοῖβ, νοὶ]. 1. Ρῃ. 271, 2372.) 

4 Μαιηάγο!!, ΡΡ. 106, 107ζ.Ὀ ΑΑ ᾿δαΐοῦ ἰγδυοῖίοσ, Βόονουονῦ (σ. 201186), ἰδ οὗὁἨ ορίπίοῃ 
ΘἸΆΕΤΗΕ Υἱὸν ἴγοιῃ {18 τηουπίδίη 8 ποῖ ΒΒ] οἰ ΘΠ οχίθηδῖνο 1,οὐἴογβ ἔσομι Ῥα]οδι Πα," 
Ῥ. 129 : 



«Μομπίαϊῖπα 0 ἐδιε οἷν 7, απιίί. 61 

6 186 Δότίῃ, δῃὰ {πὸ ἰαίίου το ἴπ6 βου οὗ ϑδσθπ οὐ ΝΆΡροΪ]οβα, 
ὙΠ086 βίγθοΐβ ΣᾺ Ὀᾶγ8}16] ἴο (ἢ6 ᾿ἰαίίον τηοιηίαῖη, ΤΠ] Οἢ ονουίοοῖκα 
[16 ὕονσῃ. ““ΤΏΘΓΟ 18 8 Κιπά οὗ β] 16 ΠΟΥΤΟΥ ἴῃ {π6 ἸΟΠΥ͂, ογασρΎ, 
8η4 ὈΑΣΥΘη δβροοῦ οὗ {ῃ686 ἴνγχο τηοππίβὶηβ, ὙΒ1οἢ Βθοῖη ἴο ἔδοθ δϑοὶ 
οἶμον 1 δὴ δἷγ οὗ ἀθῆδῃοσ ; ΘΒρθΟΙ ΠΥ 48 ΠΟῪ βίδα οοηίγαβίοα 
ὙΠ [6 το σνΆ]] Ὺ Ὀθηθδίμ, σμοσο 86 οἱἵγ [οἵ Θ΄βιθοβοπι οσ Νδρο- 
0867 Δρρϑᾶσβθ ἴο Ὀ6 ᾿πιροααθα ὁ δἰἴ ΠῈΣ δ᾽ἀ6 ἴῃ ζύθθῃ ραγάθηβ δηᾶ 
δχίθηβῖν Οἱἶγ6 στοῦ ΠβΒ,.---- ΚΘ πἀογθα τόσα νογάδης ὃγ {μ6 Ἰοηριμοηοά 
ῬΡοσιοάβ οὗ βῆδα 6 τ οῖ ὉΠΟΥ͂ ΘΏ]ΟΥ͂ ἔσομαι {Π6 τηουπίδι ηΒ Οἢ. Θ6Ο ἢ δἰ 6. 
Οὐ {6 ἔνο, ΟοσιΖίτα 18 ποῦ ὙΠΟΙΪΥ πιουΐ οὐ ἰναϊοπ.} [ἢ [Π6 
ἹῬΜουμπίαϊηδβ οὗ υάδἢι 6 γο δῖο υμθσοιβ (ὑαγοδ, βοῖηα οὗὨ ἃ ΘΟὨΒΙ 6 Γ- 
Δ0]6 81ΖῈ : ἐπ6 τηοϑὺ σϑιηδγκαθ]ο οὗ {π686 18 ἔπ6 ὅδνα οὗ Αἀυ]]Δη, 
ΤΟ Ποπρα ἴῃ 1 ὅδηλ. ΧΧΙ!, 1, 2. 

ὅ. ΤῊο ΜΟΥΝΤΑΙ͂ΝΒ ΟΕ ΟἼΣΕΑΡ 8Γ6 βιἰυδίοα θαγοπά {π6 «“ογάδῃ, 
δῃα οχίθηα ἔγοσα Απ|1-θαπβ οὐ Μουπί Ηδιτηοη βου νγασα ἰπίο 
Αταδῖα Ῥείσδβ. Τμα πογέλεγη Ῥασὶ οὗ ἰμοπὶ, Κπόνσῃ ΒΥ {86 πδπι6 οὗ 
ΒΑΒΗΛΝ, ψ88 σα] χαίοα [Ὸγ 118 βίδίθ Υ οδκβ 3, δῃὰ πυμηθτοῦβ Πογάβ οὗ 
ΟΔ{{16 ραϑίαγοα οη 108 ἔδυ 1]6 601}, ἴο ἡ Π]οἢ {ΠΟΓΘ Δ.Θ ΤΩΘΏΥ 8} π1810}}8 
πὰ {86 ϑοτρίασοβ. (866, διμοπρ ΟὔΠΟΓ ῥάαδβαρθθ, ᾿ουῖ, χχχίϊ, 14.; 
Ῥρᾳ]. χχιῖϊ. 12. δῃηᾶ ᾿χυἹἹ, 1δ. ; 188. 11. 18. ; ΕΖΟΙΚ. χχχῖχ, 18.:; Απηοὸβ 
ἷν. 1) Ὑρ2δ Βαὶγ οὗὁἩ [86 ροδῖβ ἔπαῦ Ὀγονβοα δροὰῦ Μουπίὶ ΟἸ]δαά, 
ΔρΡρδᾶγβ ἔγομλ 30]. δοηρ ἷν. 1. ἴο παν Ὀθθ 8ἃ8 πο 88 {μδΐ οὗ {ῃ6 
οὐἹδηΐαὶ σοδῖ, ἡ ΒΙΟΝ 18 Μ76}} Κπόυσῃ ἴο Ὀ6 Ροββεββϑα οὗ [86 ἤποιμθϑββ οὗ 
(6 τηοβῦ ἀο]ϊοαίο 8111, δηά 18 οἴὔδβη οιηρίογϑα ἴῃ το θτῃ {ἰσηθ8β ΤῸ (86 
τηδηθΐαοίυγα οὗ ταιδβ, ὙΤΠ6 πιΐάαϊε ραγὺ οὗἁ [Π18 πηουη αὶ πΠΟῸΒ σαηρο, ἴῃ 
ἃ ΒΕΠΟΙΟΙ 8686, Μἷὰ8 ἰατιηοα ΟἸεαά ; δηὰ ἰῃ 411 ῬγοῦθὈΣ ΠΥ 18. 1Π6 
του παῖ ΠΟῪ ΟΔ]16α 7))εδεὶ ]))οϊααἀ οὐ 7))οδοὶ Π))οϊαοιιά, οχ ΜὮΙΟΝ 
18 186 ταϊποα ἕονγη οἵ Ὠ)6]αδα, τ Π]οἢ τηδὺ Ὀ6 {86 δ106 οὗἨ ἰΠ6 δποιθηΐ 
οἷἐγ ΟἸ]οδὰ (Ηοϑ8. νἱ. 8.), οἰβθύυβεσα οδΠοά Βαπιοίἢ ΟἸ]οδά. [πῃ {π8 
δομέλετη μαγὶ οὗ [86 Β4η16 τϑῆρο, Ὀογομα {Π6 «“ογάδῃ, ΘΓΘ, ---- 

6. Το ΜΟΥΝΤΑΙΝΒ ΟΕ ΑΒΑΒΙΜδὅ, ἃ Γηρα οὗ Τυρροα 8118, ἔογπι- 
ἱηρ' 186 πογίμογῃ 11π|105 οὗὁἨ ἴπ6 (οΥτ ΟΥΎ οὗ Μοδῦ, ὙΠΙΟΒ ἃ. ὁοη)6ο- 
τυγοα ἴο Βανο ἀογινοα {Π6 1 πϑὴθ ἔγοτῃ {86 ραββθα Ὀαΐσθθῃ (ἢ6 ἢ1}]8, 
οὗ ψ Βιοἢ ΤΠΟΥ γα ἔοστηθά, οὐ, ρουθδρβ, ἔγοπι {Π6 [5σϑα] το Βανϊηρ 
Ῥαββοά {μ8 σῖνοῦ «ογάδη ἰπίο ἔπ6 Ῥγοιαιβοα ἰδπά, ορροβὶΐθ ἰο {8688 
τηοὰηΐαῖηΒ. Ασοογάϊηρ ἰο Ὦγ. ὅπανν, {Π6Ὺ ὅγε 8 ἰοῃρ τἱᾶρε οὗ 
σι], το ΚΥ, δα ργθοϊρίΐουβ 81}}8, τ] οἢ ἅγ οοπύϊπυθα 4}1 δἱοην 
{Π6 οαβίδσῃ οοδβὺ οὗ ἴι6 Ποδα ὅθβ8, 48 [ὯΓ 8489 ἴ᾽6 ογϑ οδῆ σϑϑσῖ, ΝΘΑΥ 
(Π686 τηουηίδὶη8 (6 [5γ84611068 Πα Β6ΥΘΓΆ] Θμδιρηθηΐθ. Τὴ τηοβί 
οι πϑηὗ δηοηρ ἰμοπὶ ΔΓ ΡΙΒΘΑΗ δηα ΝΈΒΟ, σι βἱοἢ ἔοστῃ ἃ οοπ πυρά 
σἤαΐῃ, 8δηα ΘΟΙ 84 8 νἱον οὗ [6 ψΠΟΪ6 ἰδπά οὗ δπαδη. (Πουΐ. 111. 
27., ΧΧΧΊΙ, 48---ὅ0., χχχῖν. 1, 2, 3.) Ετοπι Μουπὶ Νοῦο Μοβϑδ βυγ- 
τογοά {16 ῥτοιηϊβοα ἰαῃά, Ὀεΐοσα 6 γβ σαΐλεγεά ἰο ἐὶβ ρεορίε. 
(ΝΡ. χχσι, 12, 13.) Το Ἡρθῦγονηβ γα ΘΕΥ ρῖνο ὑπ6 δρὶτποί 

Σ ΤΖονεῖι᾽ 5 Οἢ γί διϊδη Ἐοδοδγοῖοα ἰη ϑ'γτία, ὅς. Ὁ. 102. (Ἰοπἄοῃ, 1825. 8ν0.) ᾿ 
3 ΤῊ οδκ, νι ῃΐοἢ ἰπ αἀποίοης εἰπιο8 δαρριεὰ (᾿6 Ὑγτίδηβ τὶ οετβ (εκ. χχυ]ϊ. 6.), 18 

8.}}} ἐγεφίθης ἰο Ὀ6 ἴοππά Βογὸ: ἴπ6 δβοὶϊ ἰ8 πιοδὲ Ἰυχασί ΠΕ} ἔδτιῖϊα; δὰ [86 ποπιδάϊο 
ΑΥ̓ΔΌ ἱπδθἰϊδπὶδ αγὸ 88 γοῦαϑὲ δὰ ΠΟΠΙΊΘΙΥ 85 ὙΓῸ ΠΙΔΥ͂ σοῃοοῖνα 18 δηοίοπὶ ΡΟβϑΟβΘ0Υ8 ἴο 
πδυς Βαθῃ, δοοογάϊηρ' 1Ὸ 106 ποίίοεβ σι μῖς ἢ ἸΠο ΔΘ ΓΑΙ ςοον ἴῃ ἴΠ6 Βαογοᾶ ψοΐππηο. 806 
Μγ. Βυςκίπρἢαπι ἰῃηνεγεδιίηρ ἀοδογ ροη οὗἉ τηΐ8 τοζίοῃ. Ὑγανεὶβ, ΡΡ. 328---829. 

3 Αδαγζίπι ἀρῃοῖοβ ῬΆ5505 ΟΥ̓́ΡΑΒΕΔΡΌδ. 
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οὗ ευογϊαφίίπφ ἴο {Π6}Γ τηουηίδιηδ, Ὀθοδαθο {Π6Ὺ ἅτ 88 οἷά 858 ἐδπ6 
φασί 16, 8.66, διμοηρ οἴδοὺ ᾿ηϑίδποοθ, (ὕὑθῃ. χ]ῖχ. 26. δὰ Ποιυΐ, 
ΧΧΧΙΙ. 15. 
ΤῊ πιουηίαϊηβ οὗἉ Ῥαίθβῦπθ Ὑ76Γ6 ὉΠΟΊΟΥ ρΐδοοβ οὗ τοῖισθ ἰο {Π6 

Ἰππαθ  απίβ τ μθη ἀοίοαϊοα 1π γὰῦ ((ἀοη. χὶν. 10.) ; δπά πηοάοτη ἐτα- 
ψ6]16 γ8 ΘδβΌΓΘ 8 180 ΠΟΥ ΓΘ 5811}} γαδοτίβα ἴο ἔθ {π6 βαᾶπγθ ρυγροβα. 
ΤῊΘ ΓΤΟΟΚΥ βιυιπημϑ Ἰου πα ΟἹ ΠΙΔΠΥ͂ οὗὨ {Ποῖ ἈΌΡΘΑΓ ἴο πᾶν Ὀδοη ποΐ 
ὉΠΓΘΑΙΘΏΠΥ οπιρ] θα 88 δἰ ΑΓΒ, ὁπ τ ΠΟΙ Βα ΣΙ 668 γογο οἰδγοα ἰὸ 
“9 6ἤόνδῃ (δυάς. νἱ. 19----2]. δηα ΧΙ, 16 ---20.); Δ Βουρῇ ΤΠῸΥ τ γ6 
δου νγασ 8. σοηγογίθα τη Ὀ]6 668 ἔον 140] που ΒὮΡ, ἴοσ τ οι [Π6 ῥτο- 
Ρμοῖϑ Ιβαϊδμ (ἰνιϊ. 7.) δὰ ΕΖθκιοὶ (ΧυἹ1]. 6.) ΒΟΥ ΓΟΙΥ ταργουο {Π6]Γ 
ἀεροηογαῦθ ΘΟ συ. ΑΠπά ἃ8 ΤὩΔΗΥ͂ οὗἉ {Π6 Τηουἴ81}8 οὐἁἩ Ῥα]ββίϊπο 
ὝΘΓΘ βιζυαὐθα ἴῃ ἀαβοσγῦ ρίδοθβ, {Π6 δλαάοιο ἵΠ6Υ ῥτγο)θοῖ μ88 ἔχη βῃοά 
[π6 ρῥγορμοὺ 1βαϊδἢ σι ἃ Ρ]αϑίπρ' ᾿πηασα οΟὗἩἨὨ {Π6 ΒϑουτΥ {μαΐ 8841] 
μ6 οπ)ογϑᾶ υπᾶρν ἴπὸ Κιησάοπι οὗ Μοββίδῃ.32 (χχχίϊ. 2.) 
ΟΊ], Ετοσὶ {Π6 τηοιιηΐδῖηβ, (16 ἰγδηϑιτῖοη ἰοὸ ἰῇ6 ΨΑΙΙΕΥΘΣ [18 
παΐαγαὶ δηἃ οαβϑγ. ΟἿ ἰῃοϑα ὙΒΙΟΝ ΔΓΘ τηθηοηρά ἴῃ {6 ϑαοτγοά 
Ὑγεησβ, {π6 ΠΟ] ον ἀγ6 [86 τηοϑὺ ΘΟ] ΘὈγαϊθα :; ΥἱΖ. 

Ι. Τὴο ΨΑΙΚΕΥ ΟΕ ΒΙΈΒΒΙΝα (πὶ Ἠρῦτον, {Π6 Ά]16Υ οἵ Βογαὰ- 
Οἢ4}}},, 1. {π6 {τἴδ6 οὗ πα δῆ, ὁπ {Ππ6 τγοβὺ βίάθ οὗ {86 Ἰαἶκα οὐ ϑοάοπι, 
δηᾶ τὰ (ἢ 6 ὙΠ ἀογηθδα οὗ Το κοῦ. [0 ἀογῖνθα 108 πβπηα ἔγοϊῃ 8 βίρῃδ 
νἱοίοσυ σοῦ Οοα ρψταπίθα ἴο {πΠ6 μίουβ Κιηρ «6ῃοβμαρμαΐς ΟνοΥ 
{86 σομθ!ποα ἔοτοθβ οὗ 1πΠ6 Μοδθὶῖοβϑ, Εἰ ἀογωϊίθϑ, δηα Αἰημλοηϊΐοϑ. 
(2 ΘΒ του. χχ. 22---26.). 

2. Το ΨΑΙῈ ΟΕ ΞΙΌΌΙΜ, ΤΩΘΙΠΟΥΆΒ]6 ἴον π6 ονογίῃσον οὗ Ο6- 
ἀουϊδοσιοῦ ἀπα δὶβ σοηπέδάογαϊθ δπαγΒ ΟΥ Κίηρθ. ((6η. χῖν. 23 -- 10.) 
Ιη {18 να]θ βίοοά {π6 οἰ68β. οὔ ϑοάοτῃ δπὰ (ἀοιλοσσδῃ, τ ϊοἢ Τ6Γ6 
εἴτουν αγάβ ἀδδίτογοα ὈΥ ἤγο ἔσοτῃ ἤϑάνθῃ, οὐ ὙΠ]ΟΝ δοοουπηΐ {Π]18 να] 
18. αἰβο ἰδγπιϑά {π6 ϑαΐϊξ 8ὅ.ιαβ. ((ἀβῃ. χὶν. 3.) 

3. Το ΨΑΙΕΥ ΟΕ ΒΉΑΥΒΗ, α'8ο οδ]]ϑὰ {π6 Αὐησ᾽ 9 αἴο (ἀεῃ. 
κῖν, 17.; 2 ὅδ χυλ], 18.), ἀογινϑα 118 παηγα ἔχοι 8 οἱ Υ οὗ [μ6 βαπιθ 
ῃδῖη6 {πα δἰοοά ἴῃ 1. Ηρτγο Μο]ομίβοάοὶ,, Κίηρ οὐἩ ϑδϊθιῃ, τπηϑὲ (68 
νἹούουϊουϑ ΑὈγαδδτα δον (86 ἀοΐοαϊ οὗ [Π6 οοπίδαογαία Κίησβ. ((ἃἀθη. 
χὶν. 18. 

4, ἿᾺ ΨΑΓΕ ΟΕ ΒΑΓΤ ἴθ ΒΌρροβοα οὸ ἤανα Ὀδθη ἴῃ {π6 ἰαπά οὗ 
Τθάοιῃ, οαϑὶ οὗ {μ6 Το ὅθα, θοίνοοῃ Τδάμπιοσς απ Βοζεαῆῃ. Ησσο 
Ὀοΐὰ αν δπὰ Αὐπαζίϑῃ ἀἰϊδοομμβίοα {Π6 Ἐπάἀοτηϊίο5. (2 βιὰ. νυἹ]ῖ}. 
18.; 2 Κιίῃηρβ χῖν. 7.) [π {Π6 ΟΥΥ βϑΆϑοῃ 1Ὁ 18 8 ΒΑΠΑΥ͂ μ]Δΐη, δπά δἱ 
ΟἾΠΘΥ {1Π108 8. 8410 ΠΙΑΓΒἢ.ὃ 

ὅ. Τὴ6 ΝΑΙΕΥ ΟΕ ΜΑΜῈΕ τοοοϊνοα 15 ἤϑηὴ6 ἔγοπη Μαωτο δῃ 

ι Ηδστηοῦβ Οὐβογυαι οηβ, νοΐ. 1}. ρῃ. 429, 430. 
3. ὦ Αβοοπάϊηρ, ἃ δδῃ -ἢ}}} [πὶ ονογ!οοκοὰ τα ῥ]αίη, τυ βαὺν Φοτίοῃο, σΟΠΙΓΑΓΥ ἴὼῸ Οὔτ 

ὮΟΡΘΒ, δ ἃ ρτοδὲ ἀἰδίδποο: απὰ {86 Ἰονοὶ ἰγαοὶ τὸ τηιβί Ρ8885 ἴὸ δσγίγο δὲ ἰξ νχὰ8 οχροβοὰ 
ἴ0 8 50] ΓΥ 80}, τὶς πουῦΐ ἃ βίηρίο ἴσος ἴο αθογὰ ὰ8 ἃ ὑδΠΙΡΟΥΆΓΥ δδάθ. ὉΠ δἰ πο οὔ “ [ἢ 
δηδάον οὗἨ 8 στοιῦ τοοῖς ἴπ 8 ΨΟΑΥΥ ᾿δπὰ ννᾶϑ8 ΠΟΥΟΓ ΠΊΟΓΟ (ΌΓΟΙΌΪΥ ἔθϊς." (Ογπο 
1,οἴΐοτγβ, Ρ. 5330.) --- ὙΤΠς δηδάον οὗὨ ἃ στολῖ ργο)οςιηρ τος κ 5 [16 πχοδὶ γϑγοβδΐης {παῖ ἰ5 
Ροβ5ι0]6 ἴῃ ἃ ποῖ σΟΌΠΙΓΥ, ποῖ ΟΠ]Υ 88 πιοδὺ Ῥδγίο ΠΥ οχοϊπάϊπσ [Π6 ΓΑΒ οὐὗἨ [Πα δαπ, Ὀπὶ 
αἶδο βανὶπρ ἰπ 8617 δ ἢδία ΓΑ] σοοΐηοβδ, ψ ἰοἢ ἰδ τοβοοῖδ πα σοπιπηπηϊοσαῖαβ ἴο ΘΥΘΤΥ ΤΠὶηρ 
ἀροῦὶ ἴ0.) ΒίδΠοΟΡ 1οντ 5 δαϊδῃ, νοὶ. ᾿ἷ. Ρ, 221. ὅ66 αἰβο τ. Ηδηδοσβοη β ΤτανοΪβ ἴῃ 
Ἰοοϊαπὰ, γο]. ἷ. Ρ. 206. δηὰ Ὦτ. 1 πατγάβομ᾽ Β Τσανοἷβ δοηρ τὸ Μοάϊογγδποδη, δος. νοὶ]. 11. 
Ρ. 186... 

3 ΒΙΒΠοΙΠοοα ὅδογα ἴοσ 1847, ἢ. 406. 
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Διμοσγῖίο, γὼ τγὰϑ ἴῃ 8|Π|8ησο τι ΑΌταἤδτη : 1Ὁ τδβ σοἰ ταίθα [ῸΓ 
[6 οσὰ (ΟΥ̓ 88 ΒοΠη6 ΟΥ̓ 108 ΤΟΠ6Υ 1 Του ὈἸπ.}-} ἔγεθ, ἀπᾶθν ἡ ΒΊΘἢ {Π6 
Ραισ γοῖ ἄποὶῦ ((ἀθη. χῖϊ. 18.), ἴα [86 νἱοϊπιγ οὗ Ηδῦτοπ. 10 18 81}}} 
ὙΟΥῪ ἔογίι]α ; δηά 1.8 ἢρ-ἴχθο8, Οἶἴνϑβ, δηα ροπιοργδηδίθβ ἃσ6 Γαι Κ- 
4Δ0]6 ἔοσ ὑποὶγ Ὀδδυς δηα υ8}1{γ. 

6. Τα ΝΑΙ ΕΥ ΟΕ ΕΒΉΟΟΙ, 18 Βα ρροβϑα ἰὸ βανα ἀογινοά 118 δὴ 
ἴτοπι Εὔβῃοοὶ, ομθ οὗ {π6 σοῃθἀογαῖθϑ οἵ Αγϑηδπι, οτι ΠΟΥ δββιβίθά 
ἴῃ ἰδ φυγδυϊ οὗἩἨ ΤΠ6 ἔουγ ΚΙηρΒ 88 γοϊαϊβα Σὰ θη. χῖν. [1 ἴα βιυπαϊρά 
αὖ ἃ Βιοτί ἀϊβίδποθ ἔτοσα ἩδΌσου οα {πΠ6 τοδᾶ ἰο “6γαβαίθη. Ηρσο 
1ῃ6 ΗΘΌΓΘΥ Βρ168, ν Π116 ΧΡ οσηρ ἴπ6 ΘΟυΠίΤΥ, ουὖ ἃ ὙΘΥΥ͂ ἰαΥρο 
Ο]υδίον οὗ σταρθϑ, ποῖ γα οαττοα Ὀούνγοθῃ ἔνγγχ2 οῸ ΠΊΘΠ, 88 ἃ ΒΡΘΟΪ ΘΠ 
οὗ 1η6 ἀε]οίουβ ἔγα!ϊῦ ρτοάυσοα 1η {παὶ τορίοη. (ΝΌΤΩΡ. χὶ. 28, 24.) 
“Τῆς οδμαγδοίου οὗ 118 ἔγυαϊδ 8111] ΘΟ ΓΤ Βρομ 8 ἴο 118 δηοϊθηΐ ΘΟ] ΘΟΥΙΥ ; 
8ηα Ροπιορτδηδίαβ δπα ἢρϑ, 88 γ76}] 88 δρυϊοοίβ, απ] Π 068, δηα {π6 ΙἰΚο, 
8{}}} στοῦ ἴποτὸ 1ἴπ δουπάδπῃοο." “΄ Ετοτῃ {Π6 ν᾽ πο υαγάβ, σταροδ οὗἉ [ἢ6 
Ἰαγροδβῦ 8126 ἀμ ἤἥποβί αυδὶ ν ἀτὸ δ ργοδβθηῦ Ῥυοοισ 0 ]6.᾽} 

7. Τῆς ΝΑΥΕΥ ΟΕ ΑΥΛΔΙΟΝ 18 σΘοηπριοῦβ ἴο 1Π6 οἱΐγ οὗὨἨ [6 βδπὶθ 
ΠδΙΏ6, 1ἢ ἴπ6 οαπίοη ἈΔ]]οἰοα ἴο ἴπ6 {χ]ρ6 οὗὨἨὨ Τθδπ : Ὁ 18 ΤΟΙ ΟΥ̓ΘΌΪ6 ἃ8 
1π6 βοθῆθ οὗ (Π6 τωῖγϑοὶα τοϊαίθα ἴῃ “οβῇ. χ. 12. [{ 18 βαϊ ἃ ἰο 6 οὗ 
Βυ βηοϊοηῦ Ὀγοδαϊῃ δ ηα ΘΟμΊραδΒ ἴο 81|10Ὁ7 ἃ πυπΊοτοιβ ποδί 0 δηρασΘ 
Πόσο, 718 ψδι]ον 16 Ὀοιτου ἸημΔ Ια δηα οὐ ναϊοα ΤΠδη τηοβὶ 
ΟἴΠΟΥ ΡΪασθβ ἴῃ {πὸ ἰΟΥΥ ΤΟΥ, 84 ΒΘΘΠῚΒ ἴο ΘΠΪΟΥ͂ ἃ ΤΏΟΓΟ 6408] ἀπά 
ΒοαΠ Π ΐ ἰοτηρογαίαγο. 

8. Τὰ ΝΑΙ ΕΥ͂ ΟΕ ΤῊΒΕ ΒΕΡΗΑῚΜ (οΥ {π6 ΟἸδηΒ Ὑ 8116 0. νγὰ8 80 
8164 ἔγοτῃ 18 ρσΊρδητο ᾿πΠΔὈΙΔη18.: 1Ὁ γα8 βιζυδίθα οἡ {Π6 σΟΠΠΠ 68 
οὗ [86 ἰογτιίοτιοβ Δ] οὐἱοα ἰο {π6 {γῦ68 οὗ υἀδῃ δηα Βοπη)]δπλῖη. [Τι 
ὙΓ88 Τ]ΘΙΠΟΓΘΌΪΘ, 88 Οἴθη πη68 Ὀαοΐηρ {π6 ἢο6]α οὗὨ Ὀδίι16 θοΐύσθθη [ἢ 6 
ῬὨΠ ΒΕ πο8 απ {π6 9678 ἀπάον Πανια δηα ἢ18 βυσοθββουβ. (2 ὅδπι. νυ. 
18. 22., χχ!ϊ. 18.; 1 Οἤγοη. χὶ. 1ὅ. ἀπά χῖν. 9.) ΤῊΒ νδ]] 6 α͵8ο δρ- 
ῬΘΔΥΒ ΠΟΙ ΘΠΕΥ ἴο ἢανα ὈΘΘῃ αἰδυϊρτβῃοα ἴῸΣ 115 Δουπάδηϊ Βαγνθβίβ. 
([βα8. χνὶ!. 6.) Τα 411} {π6 σου πίτυ δρουΐ « Θγβα] θη), Ὁ 18 ΠΟῪ βίοηυ, 
Δα ΒΟΉ Υ ἔπτη Ιβμθα τ ἢ ραίομοβ οὗ ᾿σῃῦ γα 801}1.2 Βοίἢ 118 βἰ 468 
8ΓΘ οἷὖ ἀονη ΡΟΙΡΟΠαἸΟΌΪΑΥΪΥ 88 17 Ὁ πδα βογνϑα 88 ἃ ἀΌΆΥΤΥ ἴο {Π6 
δηοσϊοηῦ οἱἵγ. [18 ἰδηρίῆῃ 18 δδουΐ ΒΗ͂Υ γαγάβ, δῃὰ 115 ἀδρίῃ ἀρουΐῖ 
ὑπνθηΐγν, (Παΐ ἴθ, ἔσοτα [6 Ὀοϊΐομι ἴο {Π|| Πισμοδὲ ρατὶ οὔ Μουπὶ Ζίοῃ. 
Α νἱηΐοῦ ἰοσγοηῦ σῦηθ ἰπτουρῇ 18 θ6α, πᾶ [Ἀ}18 Ἰηΐο {π6 Βτοοῖκς 
Κοάγοπ." 

9. Τα ΝΑΙ ΕΥ ΟΕ ΒΟΟΗῚΙΜ (οΥ οἵ ῇεορίπ) ᾿γᾶ85 -ἴἰπ8 ἀδηοιη!- 
παίοα ἴτοτῃ {ἢ 8 ἀπίνογθαὶ τηουγηΐηρ οὗ ἔπο ᾿βγϑο ἴθβ, οἡ δοοουηΐ οὗ 
(16 ἀδηυποϊδι!οηβ {Πογα τηϑδ ασαϊηδῦ ὑπο πὶ, ἔῸΥ {ποῖτ ἀἸβοδοάϊοηοα ἰοὸ 
{πὸ ἀϊνῖπα σοτητηδηβ σοϑροοηρ [16 πδίοπβ βοσῃ πο Ὺ Βαᾶ ἱηνδαδά. 
(Φυάρ. 1. δ.) 

10. ΤΉγοο π1] 65 ἔσγοα Βοι] ἤθη, οὐ {6 τοδα ἴο 7εἴξα, 1168 ἐμ6 
οοἰοδναίθα 7Τογοδίπίλῖπο Ῥαῖο, οὐ Ὑ ΑΙ ΕΥ ΟΕ ΠῚ,ΑῊ, ποῦ ἀρονα Δ] 
αι 116 ἴῃ Ὀτοδαί, δηα που Ὁ] 6 848 {μ6 Π6]4 οὗ 16 νἱοίοτυ ραϊποά 
Ὀγ 16 γοι!μι] Πανὶ ονοσ {π6 ἀποϊγουμμοιβοα ομδιηρίοι οὗ {86 Ρ]ι- 

: Ὧγτ. Ἐοδίησοπ᾽ 5 ΒΙΌΪ.8] Ἐοβοδτοβοβ, νοὶ ἱ. Ρ. 816. Ὧγ. ὙΥ]δοπ Β 1,δπᾶὰβ οὗ (μοὸ ΒΙὉ]ο, 
γο!. ἱ. ῥ. 381]. 

3 Ο(ἀγπο δ Πσδοο] οοτοης οἵ (πα ἘΠ45:, ῬΡ. 137. 140. . . . 
᾽ Βυοκιηρμαπιβ ΤΎδυς]β, Ρ. 216. 4 Ἠοδίηδοη 5 Τγανεὶβ ἰπ Ῥα]οβίης, νοΐ. ἱ. Ὁ. 105, 



θά Ῥλγείοαὶ αεοσταρὴν 9 ἐδιο Ηοῖΐγ Ζαπή. 

᾿Ιϑ1η68, Ὑπὸ Πα ἀρηοα ἐδε αγηιΐες 9 ἐδε Ποίας αοά. (1 ὅδῃι. χυ]], 
2, 8.) “0 18 ἃ ῥῬγοίυ δηὰ ἱπίθγοβεηρ Ἰοοκιηρ βροῦ; ἐπ6 Ὀοίίζοῃ 
ΘΟΥΘΓΘα 1} οἸἶνα ἴγθ68. [18 ῥγοβθηῦ ΡρΘΆΓΆΠΟΘ ΒΗΒΎΤΟΙΒ ΘΧΘΟΙΪΥ ἴῸ 
1π6 ἀφβου ρου ρίνθῃ ἴῃ Θουιρίαγο; ΓῸΣ ποίμπρ Πα8 ΟΥ̓  ὁσουγΓοα ἴο 
αἰΐοῦ {π6 Δρρϑάγδῃοο οὗ [86 οουπίσυ. ὙὍμὸ ὕπνο 8118, οὐ ψ οι 186 
ΔΓΙΏ168 οὗ 186 βυϑο  ἴθβ απὰ ῬΆῚ] ἰβῦϊποα βίοοα, ΘΕ ΓΟΙΥ σοπῆπο 1Ὁ οἢ 
{π6 τρῃῦ δηᾶ ἰοῖ. ὙΠηὸ ὙϑσῪ Ὀγοοῖς, ἤθποθ Πᾶν ἃ ολοδο ἀΐπι 3ῦ6 
δηιοοίς δίοπες (Ὑ ἸΟἢ 48 Ὀδ6Θ ποϊορα ΕΥ̓͂ ΙΏΔΗΥ ἃ {δΊγϑίΥ ΡΠ ρτίπι, 
ἡουγπογὶπρ ἴτοπι 488 ἴο «Θγβ8] 6 π},}) 801} ἢονγβ {πγουρἢ (ἢ 9 να]ϑ, 
σΥΠΙΟἷ 18. νασῖθα νυ ἢ ῬαΠΚΒ ἀπ ἀπάυϊδίοηθ. ὙὍΠ6 τυΐῃβ οὗἩ ροοά!γ 
οαἸῆοε68 δἰίαϑῦ {Π6 το] σου θυ οη θη ογίδϊ δα 1 Ἰδύθυ θυ] ο8 ἴῸΣ 
{πΠ6 Βα] ονγϑα βροῦ : Ὀὰΐ ὄνθὴ 8686 8ΓΘ ΠΟῪ ὈδΟΟΙηΘ 80 ᾿ηδρηϊβοδηΐ, 
{παῦ [ΠΟῪ ΔΓΘ ΒΟΔΓΌΘΙΥ αἰΒΟΘΓΏ0]6; δηα ποίδιηρ σδῃ μ6 βαια ἴο ἴπ- 
ἰογταρῦ [86 παῦνο αἸΡΏΥ οὐἨ {818 τηθσμοσαῦ]6 βοθηθ.} ΤῊΪ8 να]]6 0 18 
ΠΟῪ ΟΔ]]οα 16 Υ̓ Δαγ οδ- ϑὕύμιϊ, οὐ γα]ο οὗ 6 Τ᾽ σοη1ἢ, ἴγοτα {86 
δουπάδηοθ οὗ 118 ὑθυθὈ ἢ ΟΥ Τὰγροη πα ἴγθθβθ, (π6 Ἀγ} 18πὺ στθοῃ 
ο]αρο οὗἁὨ νυ] οἢ σΥΘΑΌΥ 6] νη ϑ [818 ν]]6γ."ὕ 

11. Τὴθ παῦγοὸν ΑΥΕΥ ΟΕ ΗΙΝΝΟΜ [ἰ168 αὖ {(Π6 ἴοοϊ οὗ Μουπὲ 
Ζιοῃ, υ8ὲ βου οὗὨ «“}ογυβαίθμ ; 10 γγαϑ γγ}} ψαΐοσοά, δηα 1 δηοϊθηὶ 
Ὦπιο8 ψ͵ϑ τηοϑῦ σογάδης ἀπ ἀο Πρ ἈΓ Ό]ΠΥ βηδάθα ἢ} ἔσθ. ΤῊΪΒ 
ΨΔΙ]ΘΥ͂ 18 ΘοἰοὈγαίθα ον 1π6 ᾿Ἰπυϊηδη δηα Ὀαγθαγουβ, 88 γ76}1 δϑ 140]5- 
[τοῦ ὙγΟΥΒΏΡ, ἀπὸ Ρδ1α ἴο Μοϊοοῖι: ἴο νιοὶ ἀθιγ ἐμδιθια ντοήρντος 
{ΠΕΡ δ} ]πρ οββρειηρ ὈΥ τηακίηρ ἰμοῖὰ {πγουρῖ 86 ἢγο. 
(2 Κϊηρβ αχίη, 10. ; 2. Ὅμτση. ΧΧΥΊΙΙ. 3.) 1 οὐ (86 απο η 80 6 
ΒΏΓΙΘΚΒ οὗἩἨἁ {π6 ΟΠ] άγθ ἰμ8 ἱτηπιοϊαίοα, τηυβῖοαὶ ᾿πβίσαμτηθηίβ ἰῷ 
ἩΘΡΓΟΝ παρᾶ Τ᾽ ρἢ) ψοτα ρἰαγθά; ψθθημοθ {Π6 βροῖ, θοῦ 16 
ὙἹΟ 8 χοῦ Ὀυγηῦ, ͵88 6814 ΤΌρλεί. Αἰτοῦ {Π6 σαρυϊνιγ, {Π6 «6 νν8 
Τοραγα θα (18 δροῦ τ ἢ ΔΌΠοστθμοα ὁ δοσουηῦ οὗ ἴ86 Δοοσ ΠΟ ἢ9 
ὙΒΙΟΝ πδὰ Ὀθ6η Ῥγδοιβοα (ἢθγα ; πᾶ, [Ὁ] ονηρ {π16 Θχϑηιρ]ο οὗ 
“) οϑίδὰ (2 Κίηρβ χχῖὶ, 10.}, {π6ὺ γον ἰπΐο 1Ὁ ΘΥΘΥῪ Βρθοῖθβ οἱ 811}, 
ἃ8 Ὑ6]1] ἃΒ {Π6 ΟδΥΌΘΒ868 οὗὨ δῃΐ4]8, απα μ6 ἀοδά Ὀοα 68 οὗ τηα]6- 
ἰδοΐοτβ, ὅθ. Τὸ ργονθηῦύ [86 ρββ!θποα Ὑν Β]οἢ βυοἢ ἃ τᾶ88 πτουϊὰ οὐ- 
οαδβίοῃ, [ἢ ἰοῦ ἰο ρυϊγοείγ, οοπδίδηϊ ΓΒ 6.6 τηδϊηἰδἰποα ἴῃ [πὸ ν8]16 Υ, 
1Π ΟΥΘΓΙ [0 δοηδυσηα ἴπ6 80]; Βθῆσα [86 ρΪδοθ σϑοοϊνοα [16 ΔρΡ6]- 
Ἰαίίοη οὗ Γεέννα. (Μαῖίξ. ν. 26.) Ἐν δὴ θδϑϑὺ πηϑίϑρδογ, {Π6 «6008, 
ὙΠΟ ΘΟΥ]α ἱπηᾶρ!η 6 ΠΟ βου ΓῸΓ ἰογιηθηῦ ἔπ8η ἰμαΐ οὗ το, ὑγαῃδέουτοα [Π18 
Ὠδη6 ἴο {π6 ἐπήεγπαὶ 37γΕ, --- [ο τμαῇ ρατί οὐ Αδης οὐ [16 ἸηνιΒ1 Ὁ]6 
Ὑγ Σά, ἴῃ τ Βιοῖ ἔΠ6Υ δα ρροβϑά ἐμαΐ ἀθσβοῃμβ δῃα {Π6 βοὺ]8β οὗ νψὶοκοὰ 
ἸῃΏ6ἢ ὝΘΙΘ ὈΕΠΙΒΗΘα 1π οἴδγμαὶ ἢσο. Τὴ6 ρ͵δοθ ΠΟΥ͂ ΒΏΟΥΤ δ8. [1186 
γον οὗ Ηϊπποπὶ 18 ἃ ἄθορ στανίηθ, οἰοβοα ἱπ οπ {π6 τρῦ ὈΥ {Π6 
βύθαρ δοο νιν οὗ Μουμπί Ζίομ, δῃά οη {Π6 Ἰον ὈΥ 8 11πὸ οἔἉ ο}}Εἔὦἢϑι ῃπγοσγο 
ΟΥ̓ 1688 αἰθναῖίθά. Α ὙἹηΟΣ ἰοσγοηῦ σὰὰηβ {Πγουρἢ 118 Ὀ6α, δηά [8 
πο {π6 Ὀτοοῖκ Ἰζράγτομ. Τὺ 18 βῃδάθα Ὀγ ἃ στοαῖ υπιῦογ οὗ οἸῖνο δηά 
Ῥοπιορταμαία ἴγθοβ [{8 ργοϑοηῦ Ασδθις πᾶηθ 18 Τ᾽ ΔΑῪ «Θἤθπμδμι. 
““Ετοχῃ βοπιθ ροϊπΐ ἴῃ {π686 οἰ 8 ὑγρά! το στοαί {παΐ ἐπ δροδβίαίο 
Ὀοίγαγοῦ οὗ ουν Ἰμοτὰ βουρμὺ ᾿18 ἀοθρογαίθ δπᾶ; δπα [π6 ροβι θη οἵ 

᾿ Ὧγ, ΟἹ] ο Β Ττδνυοῖα, νοὶ. ἦν. Ρ. 422. ΟἌσπο Β 1αἰΐογα, ΡΡ. 999, 300. ἘΕἸ]οὐΔ 5 Τγαν 5 
ἦπ Απβιγία, Ηπδείδ, απ ὰ ΤΌτΚΟΥ, νοὶ. ᾿ϊ. ΡΡ. 305, 206. Ὁγ. οδίηϑοη᾿ 8 ΒιὈ]1οα] Ῥεϑοδυο μος, 
γοΐ. 1]. Ρ. 350. 



Ῥαϊους ἐπ ἐδιο οἷν Τιαπά. θό 

1η6 ἔγαθοβ, ψ οῖ ἴπ γδγίοιιϑ ρατίϑ ονοσβδηρ (μ6 Ὀτονν οἵἨ ὠ{π6 οἸ ΠΗ͂Ι, 
δοοογὰβ πὶ [ἢ6 ΤΩΔΉΠΘΥ οὗἉ ἢ158 ἀθαίῃ.ἢ 

12. Τῆο ΨΑΙΕ ΟΕ ΘΉΛΒΟΝ (ϑοηρ οὗ 8350]. ἰϊ. 1. ; 188. χν.10.}) γγᾶβ, 
ἃ8 1Ὁ 18 ἴο {1818 ἀΔΑΥ, ἃ Βρβοίοιιϑ δῃὰ ἔθ γ0}16 ρἰαὶη οὗὨ ἄγ 0]6 ἰαπάᾶ, Ἔχίθπηα- 
ἴπρ' ἔγοια Οβαγθα ἴο ὅόορραᾷ. Ηον να] υδ0]6 {818 Ἰδηα πιαβῦ μαν ὈΘΘῃ 
ἴο ϑοϊοθοῃ ΘῈ Π6 τη8646 18 Θδηραροιηοιῦ πῖ ἢ Ηταμ Κιηρ οὗ ΤΎΤα, 
---δοά ἰο Ηοτγοὶ ποθὴ ἢ τιλυκοα 18 αἸβρ] αβϑισα αἀφαΐπϑέ ἐΐόηι ὁ 
Τυτε απὰ ϑίάοη, ---- ΥΑΔῪ Ὀ6 ᾿πίοστθα ἔτοσῃ 1 Κὶπρβ ν. 7--- 11. απὰ Αοἵβ 
χὶ!. 20.323 Ὑμδ βοὶϊ 18 δοιῃροδθα οὗ ψΨ ΥῪ πο βαῃα: πϊομ, ὑμπουρἢ 
ΠλἰΧρα νι στανοὶ, ΔΡΡΘΑΥΒ Θχ γι ὶυ ἔθ]. Αὐ ργοϑϑηῦ, [818 ρ]αιη 
18. ΟὨΪΥ ΡαγΈΔΠγ ουὐἱναίοα, δηα 5811} 1688 ᾿πμβὈιθα: (ῃ6 ρστὶπαϊηρ 
Ἔχϑοίϊομβ οὗ {86 ΤΌΣΚ, δηὰ {86 ῥγϑαάδίονσυ ἱῃοαγβίομβ οὗ {86 ΑσδΌ, 
ΡΓανοπῦ {π6 ττοίομοα ΠΑΡ Δ η18 ἔσομι ΠῚ πρ’ τοῦ ὑΠ8η 18 ΔΌβο αἴθ Ὺ 
ΠΟΟΘΑΒΑΓῪ ΤῸΓ {Π61Γ Βιρροτ. ὙΤῃδ Ἰυδρταρηῦ ἀσμουποοα ἀρδὶμδύ {86 
Ἰλῃα ἴθ 164. ϑλαγοπ ἐ8 ἰΐλο α τοϊάοτπεβ5. (188. χχχὶϊ. 9.) 8 

13. Το ΥΑΣΙΕΥ ΟΕ ΦΕΗΟΒΗΑΡΗΑΤ, πιο] οη66 ἴῃ 4706] 11], 2---12., 
18 ἃ ἀ66Ρ 8η4 ὨΔΥΤΟῪ ΓΆΥΪΠΟ, ϑιὑπαϊοα 8. δῃογύ ἀϊβίδῃοα ἴο [86 δαβί οὗ 
δ  γειβαίθηι: 10 18 ΒΡΡοΟΒαα ἴο ἤδνο ἀδγινϑα 18 πδῆλθ ἴτομῃ {Π6 οἰγουπι- 
βίδα ΟὗἩὨ 6 μοβμαρμαῖὶ Κἰηρ οὗ υάδμ δοῖηρ ᾿μίοστοα πόσο. [Ὁ [88 
αἷἰδοὸ Ὀ6θη ο8]16ἀ {πΠ6 Κ͵αϊίεν 95, ἐλο Κεάγοῃ, Ὀδοδαβο ἐμ Ὀσοὸκ Κοαάγοπ 
ἤοντ 8 {προυρῃ. 10, 8πα (ἴῃ «706] 11. 2. 12. 14.) (86 Τζαϊίον ὁ. ]εεϊβίοη, 
1ὴ ψ Β]οἢ (ροἱἢ “Ψ6ν)}1 ἀπ Μοβαιητιθάδηβ Ὀ6]16ν6) [86 ΑἸτρσηΐΥ ψ1}}} 
ΆΠ 6 Υ 411} παίϊομβ, ἴΏ ογάθσ ἴο Ὀ6 Ἰυάσοα, Αὔθῃ Εἶζγα, ΠΟΎΘΥΟΥ, 
Ἰλ ἼΠΘ8 1 ἴοὸ Ὀ6 {πΠ6 816 Ὑ οἵ ΒΙ]οββίηρ ον ποίϊοθα: δῃηα βοῖμθ 
ΘΟ θῃ δΟΥΒ ΘΟΏΒΙΔΟΣΥ (86 Μοτὰ ἴο 6 βυτῃθο 104], βιρπιγιηρ {86 
ἡυαρσπιλοηΐ οὗ (ἀοά ; ογ, Φεμονδὴ μιάροῖῃ. ὙΤΉΘΥ 816 οἵἨ ορίπῖοη, {μα 
18 ΠΊΔΥ͂ ΠΘ8ἢ 801Ὼ6 0Ϊ8466 ψΠογτα ΝΟΟΌΘΠΔαΉΘΖΖΑΡ Βμουα ραΐῃ ἃ ρτοδί 
θαΐ16, νι ἢϊοῃ πγου]Ἱά αὐίου]γ αἰβοοπλῆς [Π6 ἀποϊθηῦ Θμθιμῖθβ οὔ [ἢ 6 ἌΝ 
δΔηἃ ΤΘΒΘΙΩΌΪ]6 [Π6 υἹοίοσυ οίδϊηθα ΒΥ Ὁ Ποσμδρμαῦ οὐοὸῦ {Π6 Απ}- 
τη πῃ 68, ΜοΑθΙῖοΒ, απα Ἐἀοταϊΐοθ. ἜΒ]18 ΠΔΙΤΟΥ νϑ]]6 0 Π88, ἔγοτη 8 
ΥΨΕΥΥ͂ ΘΑΥΥ ΡΘΙΟΩ͂, βουνὰ ἃ8 ἃ θυνα] -ο͵δοθ ἔοσ [Π9 1 ΠΔὈϊαπίθ οὗ 
ΘυΒΆ] 6 πὶ; 88 Ὑ76 ΓΊΔΥ͂ ΠΥ ἔγοσα {86 δοοουπΐ οὗ {86 ἀδδίγαοίοι οὗ 

ἸΔοΪαίσΥ ἴῃ Ψ06ἋΔἢ} δπὰ οὗὨ [16 νϑ886}8 τηδᾶβ ἴοσ δὶ, σβθῃ (86 ῬΟΠ6Β 
οὗ 1Π6 ρῥγιθδίβ σα Ὀυγποα ἴο δϑ)68 αὖ [86 Ὀγοόοὸκ δάγοῃ, δηα γγογθ 
οαβῦ ΡΟ ἴδ6 ρστανοθβ οὗ 9 ομ] άγϑη οὗ (86 ρΡθορὶθβ. (1 Εϊπρβ χ. 2. ; 
2 Κίηρβ χχῖ. 6.; 2. ΟἜγοη. χχχὶν. 4.) ““1Πιὸ ρίοοινν δῃᾺ β.1 1} π 688 
{πα 1 σζἴΘΠΟΓΑΙ Γοβϑίβ οὐνοῦ {Π6 ναϊΐοψ 97 ἐδ6 δλαάοιο 9. ἀεαίλ 18 ν16]]} 
σὩ] οι] θα ὕο τλᾶκα ἃ ἄδορ ἱπιρτγοβαίοι οἡ 86 ταϊηἷβ οὗ (Π6 ἨἩΘΌΓΘΥΥΒ 
δηα Μοβ]θη)8, επὰ ἰο βίσεηρίμθη [16 ορίῃϊοπ τ ΒΙΘὮ {6 Υ Θπίογίδιπ (δαὶ 
ΣΓ ἢ 1Ὁ 18 ἴ0 ΔΚ6 ρὈ]δοα ἴπ6 πᾶ] ἡυαρτησηί.᾽ 

Ατηο:ρ; [86 Δποϊοηῦ ΤΩ ΟΠ ΤΩ ὨΪ8 1 [818 ν8]]6 0, {ΠΟΤῈ 8.6 ΌῸΣ, πῖαρ 
ἴῃ {Π6 ῚΓ ρρδϑδγδηοα δηα σομβίσιοίοη, δηα Κηονη ἔτοσῃ {ἰπ6 ᾿τητη6- 
ΤῊΟΤΊΆ] 85 {16 ἰοσαθ8 οὗ ΑὈβαίοσα, οὗ Ψϑβοβμαρμδαῖΐῖ, οὗ δδαϊπῦ «8πλ68, 
Δηα οΥ̓ [π6 ργορμοὺ Ζϑομβαγδῃ. ΑΚ] ἂγὸ ουΐ ουὖ οὗἩἉ [Π6 80]14 τοοκ. 

Δ ἨοδΙπβοη Β ατ, ΙΧ. ἴἰὸ Νονν Τοδιαπηθηΐ, το Γεέννα, «Ζονγοι β ΟἸ γίβι δ ἘΟΘΘΑΓΟΒ 8 
ἴῃ ϑγτία, ὅζο. Ρ. 362. ΕἾ 8 Ῥαβδίοτ᾽ Β Μοιηουίδὶ οἵ Εργρί, δια. Ρ. “57. 

2 Φονοιι ̓β ἔθβοαγοῦοβ, Ὁ. 805. ᾿ 
85 ΤὮτγεο ΘΟ κ᾽ Ἰλοβίάθησο ἴῃ Ῥα]οβϑιΐηθ, Ρ. 11. Ἐοδίηβοπ᾽ Τα οΪ8 ἰπ ϑ'γτία, νοΐ, ἱ, 

ΡΡ. 25, 26. 
4 Ατο ῦρ. Νονοοιηθ, απὰ Ὦτ. Λ. ΟἸδγκο, οπ 4“οο] 11}. 2. 

ΥΟΙ,. 111. . 



66 Ῥλυείοαϊ αἰεογγαρὴν οΓ ἐ]ιο Ηοῖν 7 απά, 

1, Τὸ ΤῸΜΒ ΟΕ ΑΒΒΑΙΟΜ [ΙΒ 1ῃ ἴΠ6 ἔρτῃ οἵ ἃ ὑπο-ϑίουυ ΒοιΒα, 
δθοιῦ ἔπταϊνο δος βαυδγο, απ ογηβϑηθηίθα τι ὑυγθίγ - ΟΣ δβοιηῖ- 
οΟἸαμηηΒ οὗ ἰδ Ιομὶο ογάδσ, δι ρροσίηρ ἃ ὑγϊδηρσοϊαν ῥγγδιηάδὶ ἰορ. 
Τ0 18. ΒΟΙΪονν, δῃηα ἀΡΡΘΑΣΒ ΟΥΙΟΊΠΑΙΪΥ ἴο δανα πδα Ὀὰΐ οπ6 531|8]} 6ῃ- 
ἴγδησο, ρα ὺρ ἷἰπ ἔγοπῖ, τ ]οἢ γα8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ δβίορροα σὶ ἃ βίοηβ 
τηϑάδ ἰο δὐὺ 1. Το 81:46 σ4118, ἱβγουσῇ ὑ ΘΟ ΒΟΥΟΓΑ] Ἰᾶγρα ΠΟ 68 
παν Ὀθθ ὈτΌΚΚΘΙ, ΡΡΘΑΓ [0 να ὈΘΘῺ ἔγοιι οἱρηίθθῃ ᾿ἸΏ6Π68 0 ἔτννο 
δαί {π|δι ; [Π6 ΤῸΡ 18 Ὀαϊογοα απα ἀοίβοοα : δηα πὸ ρἱρτίτ, τ ΒΘΙΠΟΥ 
6 οὐ Ομᾳθίίδῃ, ΟΥΟΣ ρ88868 ἱβγουσῇ {π6 νϑ]οῪ οἵ « μοβμαρῃδί, 
γι Ββουῦ οΑβίϊηρ ἃ βίοπο αὖ {πῸ6 ϑϑρυ οῦσγο οὗ {86 στ ϑ]]ουβ βοῃ οὗ 
Βανὶα. “η6 ἰοτγοῦ ραγῖ οὗ [Ππ6 πιοηππιοηΐ, τ ὨΙΟἢ 18 οὗὨ 801 σοοκ, 
ΤΩΔΥ Ὁ6, πᾶ ῥγοΟΌΔΌΪΥ 18, οὗ Β!ϊρῇ δηθαυν." Βυῦ “186 βου]ρίυγα, 
τ ΠΙΟὮ ἈΡΡΘατΒ [0 Ὀ6 οὗἉ [16 ἰαΐον (ἀτϑοΐδῃ Β0γ]6, ΣΔῪ ὈΘ ΤΏΟΤΘ ΤΟ ΟΓΏ 
{π8η [μ6 ἅπηα οὗ {Π6 Ιἀυτθδη ῥΥ]ποθ8.᾽ 

2. Βεομιπά τ86 το οὗ Αδβαίοπι 18 ἐμπαὺ πμο 18 ᾿ΠΟΟΥΤΘΟΌΥ 
ο4116α 1η6 ΒΕΡΌΠΟΗΕῈΕ οὗ ΦΕΗΟΒΒΗΑΡΗΑΊ, Κιηρ οὗ δ υάδῃ, εοἦο τοαϊλεά 
ἐπ ἐδα ιραῃϑ8 οΓ ἐδε Ἰογά, απα τσα8 διιγίοα εοἰξᾳ ἤϊδ ζαΐϊιοτϑ ἐπ ἐλε ΟἸέν 
97. Ταυϊά λὲς ξαίλεν. { Κιηρβ χχίῖὶ. 60.) [Ὁ 18 δὴ δχοαγνδίίοη ἴῃ {Π6 
ΤΌΟΚ, μαυϊηρ Βουθγαὶ ἰαυρα σοοϊὴϑ οοπμηθοίθα Ὑ{ΠῈῃ δδοῇ οἴμοσ, ΤΠ 
ὙΓΔΥ ΟΥ̓ Δόοθβ8 18 ἰὨγου σῇ ἃ 81714}} ἰοῦ μο]Ϊ6.ἁ. ΑἿΣ δῃύθγιηρ 8 ἔθ 
ἔδοῦ {π6 βρᾶθθ Ὀθοοῖηθβ ἰδυροσ, 80 {πδῦ ἃ ῬΘΙΒΟΩ δα νγαὶκ ογοοῦ, [Π6 
Ρδᾶββασο {Π6Π ΟΡΘΠΒ ἰηΐο ἃ ἰᾶγζα τν6}}- Πρ δα τοομη. 

8. 1] ποχῦ 18 (886 ΤΌΜΒ τ] ἢ ὈΘΑγΒ {86 πδῆια οὐἨ ὅ,αἰντ ΨΑΜΕΒ. 
ΤῊ18 Ἔχοανδίϊοῃ οοῃβὶϑίβ οὐ δῇ δηΐθ- Οὔδι ΟΣ, πιὰ ὑνο Ὠοσὶς ΘΟ] 8 
ἴῃ ἔγοηΐ, σΊ Πρ ΘΗΓΓΆΠΟΘ ἴο ἴΠ6 Βϑρῃ]οῆγα] υϑαϊῦ, ἩΒ]Οἢ 18 τορογίθα 
ἰο παν αἴογαθα ἃ πἰάϊπρ-ρίασο ἰο {π6 Αροβίϊθ “4π|68, ἀυτιηρσ 186 
Ῥοσὶοα τμαὶ ᾿ηϊοσνθηθα Ὀοΐνθοπ {86 Ὀοΐγαγαὶ δπα τοβισσθοίοη οἵ ΟἿΣ 
Τιοτα. 

4, ΤΟ ΤΟΥΒ ΟΕ ΖΕΟΒΗΑΒΙΑῊ “18 ἃ ΒαΌΒΙΟ τόθ ἢ, οὗὨ δδοιΐ 
αἰσμίοοη ἔβας οῃ δδοῦ 8146, οαΐουΐ οὗὨ [86 80114 τοοῖ, ἢ ἃ ργγδηλἊ αὶ 
σονουϊηρ. Α Ῥαββασθ 18 ουΐ ἀιουπᾶ 1, [ 18 δρουῦ οἱρῃύθθη ΟΥ 
ὑνθητΥυ -ου  ἔδοϊ Βέρί, Θχοϊαβῖνα οἵ [86 ρυσγαγηϊα, γι οἢ ΤΔΥ Ὀ6 δθουΐ 
ἔνεῖϊνο ἔθου οσθ. ὙὉῃ6 ΘΟἸυμηπδ δηα Ρηδβίοσβ Ὁγ ποῖ 11 18 οσπδ- 
ταθηϊθα οἢ (6 81468 ἀσὸ οὗ {Π6 Ιοπῖς οστάθσ. [{ 18 δϑϑοοϊαίδά στ 
186 παᾶπγ6 οὗ 106 ῬΘΥΒΟῚ τη ομοα ὈΥ οὐν ],ογα, ΨΜἘῈΟ γγ88 δίαίπ δὲ6- 
ἐιοοεη ἐΐι6 ἐεπιρίε απά {ἦε αἰΐαγ.᾽ 

Νούνιμδίαπαϊηρ [Π6 Βρϑοιῆο πϑῖηθβ ρίνθῃ ἴο {μ686 ἰοτηῦ8, 1τὖ 18 
Δ τοσ θοῦ ἀποθγίδιῃ ἴο ὙΠδῦ ἀσα ΠΟῪ ὈοΙοπρ; ἀπα {Π6 δΒέγ]6 οὗ δύ ἢ- 
τοσοῦτο ργθοϊ 68 {86 βαρροβιοη {μαὺ ΤΠΘΥ δγὸ [Π6 τοσκ οὗ “6 158 
Ὀυ]] ΘΓ. 

Τῆς Ἠρῦτον ρορυ]δίϊοη οὗὁἨ «“6γυβαίθτ 811}} ᾿ῃΐοσ {πεῖν ἀοϑᾷ ἴῃ {ἢ 6 
ψΔΠ16ν οὐἨ « Ποβμδρἢδῦ, ἴῃ τυ 1 οἢ {ΠΟΤ ΔΓ ΠυΤΉΘΓΟΙΒ Το ὈΒΙΟΠ6Β : δηὰᾶ 
8.8 ἃ ΒίτοΟΙρ; ἸΠοΠ πα οη 81}}} οχιβίβ ἀτθοησ (86 6 )]ἷ8 ἤἢο δανο {6} τὸ- 
πηλη8 οηἰομι θα ἴῃ {86 σΟΙΠΙΓΥ͂ οὗἨ ΤΠΘῚΓ Δηοοδίοσβ, ἸπϑὴΥ ΟΥ̓ {Πϑῖὰ 
ΑΥΤῖνΘ πόσο ὙΠῸ [18 νἱον, 1ῃ {86 οουγβα οὗὨ [ἢ6 γϑδγ, ἔγοπη {πΠ6 τιοϑὺ 
αἀϊδίαπς ἰαμάβ.2 Οπα ἀδὺ ἴῃ [μ6 γϑᾶγ [86 “608 ρυγοθδβα ἔγομι {ποὶγ 

1 ΒΙΘΡΠοπ [ποἰιἰοηῖβ οὗἩ Ττανοὶ, ρρ. 483, 484. Ῥαχίοπ᾽β 1 ὉῸΓΒ ἤἴτοπὶ Ῥα]εβιϊπο, Ρ. 198. 
Βασι ]οῖυ 8 ΑἸ Κα δρουΐ οτυδδίθτη, Ρ. 122, ὙΥΠδου Β 1,η48 οἵ 1μ6 ΒΙ0]6, νο]. ἱ. ΡΡ. 488---- 
490. ὙΠ] Δγ8᾽ 8 ΗοΪγ ΟἸΕΥ, γο]. ἱΐ. ἢ. 449. 

2 Μτ. δε Ὑ ἼἸβοιιΒ ΤΥδυο δ ἐπ τ ΗΟΪΥ ᾿δηὰ, τοὶ. ἱ, ῥΡ. 320ό. ΤΊ βάπιὸ ἐπι Π σους ἴγα- 
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ΟΡΡΥΘέϑοσΒ {86 ῬΘΥΤΩΙΒΒΙΟΠ ἴο ββθι Ὁ]Ϊ6 ἴῃ {818 ρΪασο, βοὴ ΠΟῪ Ρ888 
ἴῃ ψοορὶπρ᾽ δηθὰ τλδυ ον ΟΥ̓́ΘΣ ἴπ6 ἀοβοϊδίϊοη οὗ “ ογιβαί θη, δπὰ {Π6ὶγ 
Ἰοηρίμοποα οαρονιγ. 10 νγὰβ ἡ {Π18 8146, (μαῦὺ [86 ΟΥ̓ τγγᾶβ οδυσιθα 
ὮὈΥ δβϑδϊξ Ὁ. 116 Ὀαβιθροῦβ ἴῃ {86 ἢγβί οὐ βδαδ. 

ΥΙΠ1:. Τμδ οουπίγυ οὗ υάθα, Ὀοϊηρ τηουπίδϊπουβ δηα σοοκγ, 18 
Ὰ}}] οὐ ΟΑΥΕΕΝΒ ; ἴο πδ]οἢ [86 ΠΑ δηΐβ Το γα δοουδίομχρα ἴοὸ ἢδθ 
ἴῸγ βῃ του ἔτότα {Π6 ᾿ΠΟΌΓΒΙΟΙΒ οὗὨ {Π6ῚΣ ΘΠ οσηΐθβ. (7 ο8Ἀ. χ. 16. ; Φυάρ, 
νἱ, 2. :1 ϑδζα. χὶλ, 6., χῖν. 11.) ϑοτηθ οὗ {8686 Ἀρρθϑαῦ ἴο αν θθθῃ 
πα ἸΟῪ στουηάβ, δηὰ 1180]6 ἴο ἱππιπαδίομβ, θη [86 ὙΣΥΘΓΒ, ΒΉ ΤΟ] 16 ἢ 
ὈΥ ἰοΥγοπίβ ΟΣ αἰ Ββο υἹὴρ᾽ ΒΏΟΥΒ, ονὐθσήονοα ποῦ ΔΉ ΚΒ, δθα οαγειθα 
411 θοΐογθ ἐἤθιὰ τ ἢ τ βιβί 688 συ. Τὸ (86 βυδάδη ἀοϑίγιοίζοι {π18 
Ῥιοάἀυσρα [δεῖ ῬΓΟΌΔΌΪΥ δ] 68. (χχχυῖ. 17.) ὙΒοτγθίοσθ, ἴο δηΐου 
ἐπίο {δε ᾿οῖεα 7 ἐδλ6 τοοῖξ, απά ἱπίο ἐΐλε σαυε8 ὁ} ἐδε εαγίδ, 307 ἔξαν ο 
ἐλό 71,ογὰ (188. 1.1. 19.}, γγχὰ8 ἴο {86 678 ἃ ΨΘΙΎ ῬΓΟΡΘΓΙ ᾿τηᾶρῈ ἴο ἜΧΡΥΘΒ8 
ΤΘΤΤΟΥ δῃα σοπδίοσηδίίοη. Τὴ6 Ῥσόρμοῦ Ηοβοα [88 οδγυτιθὰ {Π6 βδιηθ 
᾿τᾶρο διγίμοσ, δῃα δα θα ρτγοδῦ βίσθηρίῃ δηα βρὶσιΐ ἴο 1 (χ. 8.}; ὙΒΙΟΣ 
ἰτηϑρθ, ὑοροίμον τ ἢ (Π686 οὗἉ [βδῖδἢ,18 δαορίοα ὈΥ δ6 Β.]πλα ααΐμοῦ 
οὗ τῃ6 Βονοϊδίοι (Υ]. 1ὅ, 16.), πο ἔγθα ΠΥ Ὀούτον 8 Β18 ἹἸΠΆΡΌΤΥ 
ἔγοτα (86 ργορμοῦ 1βδ18}.3 
ΘΟ ΟΥ ἴμ686 σᾶνθθ ὝΟΙΘ ΨΘΙῪ ΟΔΡΔΟΙΟΙΒ: δαὶ οὗ ΑΛΌΠΑΜ 

Αθογἀ θα δὴ δδυϊυμπι ἰο [αν δῃὰ ἔουσ δυπαγθα πλθῃ, ᾿ποϊυαϊπρ 8 
ξἈΤΑἾγ, 180 τοβογίθα Β1 1 ΠῸΓ ἦο ἴπ), (1 απ). χχι. 1, 2.) ““ὙἼὨ6 οἢ]γν 
ΘὨΐγϑμοΘ [0 {Π18 Οὔ 18 ὁη6 υπάτοα ἔδοί ἔγοτα {86 στουπᾶ, Πίσῃ ὁ 
{86 ΟΠ [Ὁ σομίδιηβ ΔΩ νϑυϊύρα. ομδιθοσβ, ιν βῃθῖνοθ δηᾶ 
ΠΟΟΚΒ5 οαὖ ἴῃ δα τοοῖκ, πὸ ἀουδὲ ἴοΣ [6 σοηγνϑηΐθμοα οὗ Πλαν  δΒ τηθη. 
ΤΗ6 σαν γ 18 Βα ἴο δχίθῃπα ΣΩΛΩΥ͂ ΤΩ 1168, ουθῃ ἴο Ηθῦτγοη. 8 ΤῊΘ 
οᾶνα οὗ ΕΝΘΟΕΘΌΙ γγ88 580 ἰδγρα, [μαὺ εν πὰ βὶχ μΒυπαγχοα τθη οοη- 
ορα]οαᾶ ἐβουμγβοῖνοβ ἢ 108 81469: δηα 54] οπίογοά {ὴ)6 τουτῃ οὗ {86 
σαν ψὶπουῦ ρογοθινίηρ [δὲ ΔΏΥ Ο.6 νγἃ8 ἴμογα. “" Αἴ ἤγβῖ, 10 ἈρΡῬΘΑΥΒ 
ΠΟΣΠΟΥ ἸΟΪΕΥ ΠΟΥ ΒΡΘΟΙΟΙΙΒ; Ραΐ ἃ ον ραββᾶσθ οῃ {Π6 Ἰοῖ ᾿οδαβ 1πηΐο 
ΔΡαγίτηθηΐβ, ὙΠΟΥΘ ἃ ῬΆΤΟΥ οΟὈ]α ΘΑΒΙΪῪ ΓΟΠΔ1Π ΠΘΟΠΟΘΑΙΘα ἔγοτῃ {8086 
του. ὙὍὙΠο ἔαοα οὗ [186 ἢ1]}] ἀτουπα 11 δουσθβροηαβ ἴο ἴμ6 ἀ6βουρ- 
{1οη---- ἤ6 σαπιθ ἕο ἐδ γοοΐβ ὁ ἐλε ιοἱϊά σοαί8." (1 ὅϑδια. χχὶν. 2.}. 
ΒΊβηορ Ῥοσοοῖκα Παδ ἀδβοσιθθα ἃ σαγθ τ βιοἢ Π6 {1} 8 τΔΥ Ὀ6 [815 οὗ 
Ἐηροαὶ ; σοῃοοσῖηρ Ἡ ϊοῖ [Π6Υ6 18 ἃ ἰγϑαϊίοι, ὑπαὶ (τίν ἱπουδβαπά 
ΡῬΘΟΡΪ6 τοῦτα ᾿πίο 10 ἴο ανοϊὰ ἃ Ρδα αἱγιῦ «Φοβθρῇιβ᾽ 88 ἰβκϑῃ ρᾶγ- 
«σα ΐαῦ ποίϊοα οὗ β.γ}}]8 Ὁ οΔυ ΓΒ, τ ΒΙοὗ ἴῃ ἢἰθ σηθ 6 γα ἴπ6 8Δ0066 οὗ 
τοῦθ. Μαυμάγο! !ῇ [88 ἀθβουιροα ἃ ἰδῦρθ συ ὉΠἅΘΥ ἃ ΠΡ 
ΤΟΟΚΥ τηουπίαϊη ἴῃ {Π6 ὙἹΟΙΙΥ οὗ Θιάοῃ, σοῃίδιπηρ ὕτο δυπαγοά 
ΒΙΔΘ]ΪΟΙ ΘΟΑΥΘΙΏΒ, Ὑ Β1Οἢ ΓΘ ΒΌΡΡΟΒΘΑ ἴο αν Ὀ6θῃ {86 ΓΣοβιἄθῃοα οὗ [ἢ 6 

γον οοπεϊπα68:---“ ΟὈδΒΟΤΥΪΠΟ ΤΩΔΏΥ 678, τ Ποπὶ 1 ΘοΠ] ἃ ΘΑΒΙΪΥ το ορ 860 ΟΥ̓ ἐΠποῖν γ ] ]ονν 
τυγθϑηβ, Ὀ]δοὶς ὙΥ̓ΘΌΓΟΥΒ, δη ἃ ὈΌΒΑΥ ὈοΑγάΒ, αἰ κὶπρ δρουΐϊ ([Π6 Ῥ]βοδθ, δπὰ σοροβίπρ δἱοὴσ 
το ὕτοοῖ Κοάτοῃ ἷπ ἃ Ῥϑπδῖνο πηοοὰ, ἴ86 ρδιμεῖς ἰαησίαρο οὗ (6 Ῥβα]σηϊδὲ οσοειττεοὰ τὸ 
106, 88 ΟΧΡΓΟΒδίηρ [Π6 Βα γεοῖ οὗ {πεῖν στη δ τΊοη.---- ᾽ν ἐδ γέυεγϑ το δαί ἀοισπ ἀπά τρερί, 
εὐλξη τὲ γεπιεπιδετο Ζίοπ. ἸΤροῦ ἔγοαπ }Υ ᾿παπίτίηρ ἢ τηολῖνο παῖ ῥγοτηρίοα {Π6πὶ ἰὴ 
δεϊοπιριΐπς ἴο ΡῸ ἴο 6 πιβδίοτ, (ἢ 6 ΔΉΏΒΥΘΟΙ 85, ΤῸ ἀἷο ἰῃ [86 Ἰδηὰ οὗἨ οὖ ζϑιογβ. " Γυϊά, 

1: ΤΏγοο ΝΥ ϑοῖκβ᾽ Βοβίἀθηοο ἴῃ Ῥα]εδιϊηα, ᾿. 39. 
3 ΒΙΞΠΟΡ ον 8 [βδίδῆ, νο]. 11), Ρ. 87. 
8 Μαορτορογ δ ΤὭχοο ὈΔΥ5 ἴπ (6 Εαδί, ΡΡ. 583, 54. 
4 Οασπο 5 [αἰἴογβ, Ρ. 807. 5 Ῥυσοοκοβ Ὑταγνοὶβ, νοὶ]. ἴ, ρασί ἱ. Ὁ, 41. 
4“ Απϊΐᾳ. 110. χὶν. ς, 15. αὶ 5. 7 Ἴγδνο]8, Ρρ. 158, 159. 
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ΟΥ̓ ἾΠΑ] ἱμμαριίαμίβ. Νυμλθτοιδ οανο8 ο γα ποί!οοα ὉγῪ Μτ. Βυοκ- 
ἸΠρΠαμα ̓  1η {86 τοοῖκ ἰο ἔπ βου οὗ Ναζαγοίῃ ; βανϑσαὶ οἵ γ᾽] ἢ ποῦν, 
88 ΘΏΘΙΘΏΔΥ, Βοῦνο 88 ἀτγ ]]ηρΒ ἴο ἴἢ6 Ναζαγθηθθ. Μτγ. Ηδυι θυ ἢ 88 
ἀοβου θα ἃ. ΒΙΓΑΣ ΑΓ σαν ΤΏ, ΘΆΡΔ40]6 οἵ δο]αϊηρ ἃ ἐπουβαπα πηθη ὈΥ 
δοίι4] δηυπηογαίίοη, ὙΕΣΒΟΥ {μη6 Οὐοοῖκβ θα, δπαὰ ἰουπα 84 βϑοῦυγθ 
ΒΥ] απ ἔγοιη {6 Γ Μοβδιτηθάδη θηθηϊο8.2 Οὐρίδιη ἴγομ ἢδ8 ἀ6- 
ΒΟΥ 6 ΒΙΠΆΪΑΓ γΘΒἀθηοο8 οσουριοα ὈΥ ἃ ἰτῖῦα οἵ Ἰτοροαγίοβ ἴῃ 
πουίμογη Αἰτοαδ [Ὁ νγᾶβ ῬΥΟΌΔΌΟΪΥ ἴῃ ΒοΙηΘ βιιοῦ αν ἰμδὺ [οὐ δπα 
Π18 ὕτο ἀδυρ γα ἀνγο]ῦ αὔἴον [16 ἀοδίσασμοη οὗ ϑοάοτῃ ((θη. χὶχ. 80.); 
Δ ἴῃ ΒΙΠΎΝΪΔΓ ΘΆΎΘΓΏΒ, οχοδυδίθα ὈΥ ὈΥΤΊΘνΑ] ΒΡ ΠΟΥΒ 88 8 Βῃ6 6 
ἔγοηι [Π6 Βοοσοβιρ Ὀοϑηβ οὗ (86 ΒβΒιιη, Ὠγ. ΟἸασῖκα ἀπα ἢΪ8 [86] -ἰσα- 
γ ]]6γ8 ἰουπά ἃ ρσταίεξι! ργοϊθοϊοη ἔγοσα ἴμ6 ᾿πύθηβα ἤθαῦ οὗἁἨ [ἢ6 βοί δῦ 
ΤΑΥΒ᾽; 88 Οδρίρϊῃβ [τΌῪ δηὰ Μληρ]θβ βυ ΒΘ ΌΘΠΟΥ ἀϊα ἔσομαι ἃ νἱο- 
επί βίοσττη. ὃ Τῆ686 οᾶνθϑ ὙΘΓΘ ΒΟΙ ΘΕ ΓΑΘΒ ἴδ 6 Παηΐβ ΟΥ βίσοηρθο  β 
οἵ τοῦθ (48 {πΠ6 δχοδνδίϊομβ 1π [16 ΤῸΟΚΒ Ὡθᾶγ Βοίμ]  ἤ θυ ἀγ6 ἴο 
{18 ἀλν 5), ἀπά το (δῖ οἷν Ἰμοτὰ ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ 4]]}υἀ68 ἴῃ Μαίί. χχὶ. 13., 
ΠΘγ6 6 ΓΟΡΓΌΔΟΒ6Β {86 96 )78 ΜΠ Βανὶηρ ῥγοίβηθα [816 ἔδῃιρ]θ οὗ 
(ἀοά, κηἀ τρλάθ ὖ ἃ ἄθπ 90 ἐλῖευεϑ. 

ΙΧ. Νυπιοουβ ἔδσγι]α δηα Ἰθνοὶ ἰγαοίβ ἀΓ6 τη οπϑα ἱπ (μ6 δαοτοά 
γοϊυμῃηθ, ἀπά ον (86 {π|6 οὗ ῬΙΑΙΝΒ. ΤΏγοα οὗ [8686 ἃγθ ραγ ο. ]ΑΥ]Ὺ 
νου ὮΥ οὗ ποίϊοα ; ΥἹἱΖ, 

1. Τα ῬΙΑΙΝ ΟΕ ΤῊΒ ΜΕΡΙΤΕΒΕΒΑΝΕΑΝ ΚΕΑ, ὙΠΙΟΒ τοδομοα 
ἔγοια {π6 σῖνον οὗ Εργρὺ ἰο Μουμῦ (ὐαττηοὶ. Τα ἐγαοὺ Ὀούνοοῃ (ἀαΖα 
Δα ΦΌρρδ ν"88 βαρ ν ΟΔ]]64 (6 ἐ]αΐπ ; ἴῃ 1818 βίοοα {86 ἔνε ῥγῖποὶ- 
ΡΆ] οἰ(ι68 οὗ [16 ῬΒ ΠΒ01 πὸ βαίσαρὶθβ, ἀβοαίοη, (ὐαίμ, (ἀλΖα, ΕἸΚΥΟΏ ΟΓ 
Αδοδίοῃ, δηα Αζοίυβ οΥ Αβδβῃάοά. Τα ἐγαοῦ ἴτγοτα Φόορρὰ ἴο Μουπί 
(ὐλττηοὶ νγ88 σα] οὰ ϑΆΓοη ΟΥἨ ϑλαγοπ; ΜὨΙοΝ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 18 ἃ αἸἴθσοηὶ 

1 ΤτΑνο]5 ἰη Ῥαϊοβεῖηο, Ῥ. 118. - 
5. Ζουγηαὶ οὗ ἃ Τουγ ἴῃ ἄτοροθρ, ἰῃ 1828.. (ΜΊΒΒΙ ΠΑ Πορ βίου, ΜΑΥ 1880, Ρ. 2831.) 
3. Ας (Π6 ὨΔΙΪΨΟΒ ᾿ν6 ὉΠῸΘΥ στοιηά, 8 ρΡοσβοι ἀπδοφιαϊπίοα τυῖτἢ γΠ6 οἰτριιπιδίδηοθ ταὶ πὶ 

ΟΓΟΙΒ ἴΠ|6 πιοπιηΐδίη τ Πποαΐ ΟΠσ6 δι ΒΡΟΟΠρ' [Πδἱ 1Ὁ γ88 ἱπῃδδιιθὰ, Α] 16 ἀ τυ! πρσ -ῬΙδσο 5 
Βοΐπρ; ἑογηδά ἴῃ 1Π6 δ8Π16 ΤΏΔηΠΟΥ, ἃ ἀθβοριίοη οὔ [86 Βοι οἱ Κ᾿ Β ΤΑΥ͂ ΒΒΕΙΟΟ [ῸΓ ἴΠ6 Γοδῖ. 
ΤΟ ὌΡΕΙ δοὶ] 18 ΒΥ δαγίὶ οὗ δῦοιιϊξ ΤΟΌΣ ἔδει ἰπ ἀθρίῃ ; ΠΟΥ [18 βαῃά, ἀπά ἱπ δοπΊῸ 
ΡΪδοοΒ }1π|6-ϑ8ίοπθ, ἃ ἰδασρο [010 18 ἀὰρ ἴο 16 ἀδρίῃ οὗ ὑνοπιν -νθ ΟΥὁἨ ΤΒΙΓΙΥ [οοῖ, ἀπὰ 118 
Ὀγοδά ἢ ἱπ ΘΥΟΙῪ αἰτγοσιίοη 18 Δθοῦΐ ἴΠ6 Βάπ|ο, ὈΘΙ ΠΡ, 88 ΠΘΑΥΪΥ ΔΒ οδὴ 6 τηδᾶς, ἃ Ροχίοος 
Βαιαγο. Τα τοοῖς 8 ἤδη βιῃμοοίῃθα, Βο 848 ἴο [ὍΓΤΩ ῬΟΓΡΟΠαΙ ΔΙ 81.468 ἴο [818 Βρδ66, ἰπ 
ὙΓΠΙΟΝ ἀΟΟΥΒ 8.6 οαὐ {ΠγουρὮ, δηἀ Διο οα ΟΠ ΕΓΒ οχοδναϊοά, 80 88 ἴ0 γοοοῖνο {πεὶν ᾿ἰρς 
τοι ἴΠ6 ἀοογβ; {Π686 ΓΟΟΠῚΒ 8[Ὸ ΒΟΙ]Ο Ϊ Πη68 [ὮΓΘΘ ΟΥ̓ ἴΟυ Οὗ ἃ δβίἰ6 ; ἴῃ οὐοσβ, ἃ ὙΠΟΪς δἰ ας 
ΠΟΙΏΡΟΒΟΒ ΟΠ6: ἴπ6 ΔΤ Ιηοη8 ἀοροπαϊηρ οἡ ἴδ ΠυΏΡΟΓ οὗ τπΠ6 ἱημδὈΙδηῖϊβ. [ἴπ ἴἢῸ 
ΟΡδη σου ἰ8 βἜΠΟΓΑΙΪΥ ἃ Ὑ76}}, σγαῖου Ὀοΐηρ ἰουπά δὲ δϑουϊ ἴθ ἢ ΟΥ ἵνγοῖνο ἴοες δοῖον τ 6 
Ὀδδ6 οὗ 186 βαιᾶτθ. ΤὍὕΤῃα ΘηΤΆΠΟΘ ἴο [Π6 ἴου86 8 δρουῦϊ ἢ ΓΙΥ -δὶχ γασγά8 ἔγομλ [86 ρμἷϊ, πὰ 
ΟΡΘΠ8 ἅδονο ὑτουπᾶ. [Ιζ ἰβ ἀοργθὰ οὐδοῦ ποϑδὰ; 18 βΌΠΟΓΑΙΪΥ οαΐ ἰῇ ἃ υἱπάϊηρ αἰτγοςτοη, 
δη ἷβ Ρετίοογ ἀδτκ. ὅδοιηδ οὗ {Π686 ῬΑΒ8ΑρῸΒ δσὸ βΒυ οἰ ΟΠ ΕῪ ἰαγρα (0 δαπὶ ἃ Ἰοαάλοὰ 
οαπιοὶ. ὙΠῸ ΘΠΙΓΆΠΟΘ ἢΔ8 ἃ βίγοηρ᾽ γΥ8}} Ὁ1}}0 ΟΥ̓́ΣΣ ἰΐ, Βοιηοίἱπρ τοβοτ Ὁ] 8ῃ ἰσο- οῦβε. 
ΤῊΪ8 ἰ8 σονογοά οὐ. Βοδά, δῃα 88 ἃ ΥΘΙῪ Βίγοπρ᾽ ΠΟΔΥΥ ἀοογ, τσ ΐςἢ 18 δμαὶϊ δὲ πίῃς, οΥ ἴῃ 
(4868 οὗ ἀδῆροῦ. Αἱ δδοιΐ ἰδ γαγὰβ ἴγοπὶ ἴδ Ὀοϊΐζοπι 18 ὉΠΟΙ͂ΟΣ ἄοοῦ ΘαΌΔΙΙΥ δίγΓΟἢ Ρ, 80 
πὶ 1ἴ 18 ΔΙπιοβὲ ἱπηροββὶ Ὁ] 6 ἴο δον {Π686 Ὠοιι808, Βῃου]ὰ 106 ἐπ ΔΌΪ Δη18 ἀδίοστηΐῃα ἴὸ 
Τοβδῖ, ΕΘῊῪ ΑΥΔῸ δίίδοκβ 1δϑὺ Ἰοηρ δῃουρ [0 οπά ἱπ 8. βίορε. ΑἹ] Ὁποῖν βῆθερ δηὰ 
ῬΟΟ ΤΥ δεοΐηρ σοπῆποα ἴῃ {π60 Ποῦδα δὲ πρῶ, ἴπ6 ὈΆΒηδνν Β ΔΓΙΏΥ, 6 η ἤθγο, μδὰ γεσοοῦγδα 
ἴο βιιβοοσδιηρ ἴΠ6 Ἰηπηδῖ68, Ὀοὶπρ ἀΠΑΌΪ]Ο ἴο βίδγυο Ποῖα οι,"--- ὅθ Οδρ, ΠΤ, γοη 8 ΤΥΆΥ6]8 
ἰῃ Νογίδογῃ Αἰγίσα, ἢ. 295. 

4 ὝτΑΥΑΙΒ ἰῃ ατϑοςο, ὅζο. νο]. ἦν. ῬΡ. 189, 190. δ ΤΥρνο]8, ὑ. 917. 
4 ΟἸαγίκοβ Ὑσανοὶβ, γυο]. ἱγ. Ὁ. 421. ὅ66 αἷβδο ϑδὶγ ΕΒ. ΕΚ. Ρογίογ' βὰῃυ Τγηνοὶβ ἱπ αοογρῖία, 

Ῥεγβία, ὅς. νοἱ. 1]. ὑΡ. 540---544. ἴ0Υ 8. ἀοδοσιριίοη οὐ ἴἢ6 σᾶνθβ ἰῃ 1Π6 τηοππηίδιη οὗ Κζ6- 
τεῖο (ἰῃ 186 ῥγονυΐπος οὗ οαβίοσῃ (οὰ ἀϊδβίδη), νυ] ἢ ἰγαάϊτίοη βιαῖοϑ ἴο αν θοοη δῃο ΠΕΥ 
πδοὰ οσ (ἢ6 β8Π16 ΡΌΓΡΟΒΟ. 
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Ρἶδοο ἔγοτι {86 ϑμαγου {πα 1168 Ὀοίνγαθη Μουμπῦ ΤΆΟΥ απᾶ ἰμ6 ὅ6α 
οὗ ΤΊ οτῖαβ, πα ἔγομὰ ὉΠΟΙΠΟΥ ροἷδοθ οὗ 186 βᾶπι|6 πᾶτθ, ψἈΙΟΝ τῦδβ 
οοἰοταϊθα ἴον 1.8 ραβϑίιγοβ, δηΠα νγ88 βιπιαἰθα τη (86 ἐσῖθα οὗ δὰ Ῥο- 
γοῃᾶ “οτγάδῃ. 

9. ΤῈ ῬΙΔΙΝ ΟΕ ΦΕΖΕΕΕΙ, ΟΥ οὗ ΕΞΌΒΔΑΕΙΟΝ, α͵8ο οὐ] ἰὴ6 
ΟΕΕΑΤ ΡΙΓΑΙΝ (ἴ[Π6 Ατὐτηδρθαάοῃ οὗ ἴΠ6 ΑΡοολΙυ 86), δχίθπαβ ἔγομι 
Μουπίὶ (στο δπά {86 Μοαϊίοσσδηθδη ἴο 1Π6 ρδοα σῇογα {Π6 Φοτγάδλῃ 
ΙΒΒΌ65. ἔγοιῃ [86 ϑ'εβ οἵ Τιθογῖδβ, Ἰβγουρ {Π6 τη! 4]6 οὗ {μπ6 ΗοΙΪΥ 
1.δπ4. Ἠρτχο, 1π [16 τηοβὺ ἔθ }]6 ραγὺ οὔ ἰῃ6 Ἰαπὰα οὗὨ (ὑδπδδῃ, {πὸ {γδ6 
Οὗ ΙΒβδοθαῦ σοοϊσοά ἴπ ἐλιεῖγ ἑεπίς. (Ἰουῖ, ΧχχΙ. 18.)ὺ Τη {μ6 ἢγβδὶ 
8σ68 οὗ {6188 ΠΙΒΌΟΓΥ, 88 ν06}1 88 ἀυγίηρ (μ6 ΒοΙηΔη ΘΠΊΡΙΓΟ δηα {Π6 
ογυαβαοθθ, ἀπ ουθη 1 ἰδίαν ἤπηθ8, 1Ὁ ΒαᾺ8 Ὀθθὴ {Π6 Βοθῃ6 οὗὨ δὴν 8 
ΤΩΘΙΊΟΤΆΒ1]6 οοηὐοδῦ ; (818 ρ]δῖη Ὀοϊηρ {6 ΚΟΥ͂ οὗ [πΠ6 σουπίτγυ, ἔοσ τ ῆο- 
ΟΥΟΡ ἯΔ8 τηϑβίου οἵ 1 σου] ΘΆΒ1]γ βυθδάπο 411 [6 τοϑῖ. ““"Ηδσε 10 γγᾶβ 
(αὶ Βαγαῖς, ἀθβοομαϊησ τ Π18 ἤθη ἰμουδαηα πῆρ ἔγοῃ Μουπί 
Τάδον, ἀϊδοοιηδίοα ϑίβοσα δηὰ αἷἱΐ λὲς ολαγίοίβ, ουεπ πῖπο πμπαάγεα 
σμαγίοῖς 977 ἔγοη, απά αἰΐ ἐδε μεορίε ἐμαξ τσογ τοἱ(ὰ ἀϊηι, σαι μογοα ζ΄ Ὅηι 
Ἡατοελοίν, ὁ 1λ6 Οἰεπεϊϊος τιπίο ἐλο τῖσον οΓ Κίβῆοπ; ψὮθη αἰ ἐδε Πιοεῖ 
9} ϑίδεγα {εἰ μροπ ἐδ βιοογά, απά ἰἤόγε τισαϑ ποῖ α πιαπ ἰοξ; ΜὮΘῈ ἔο 
ἀΐμιρ8 σαπιὲ απά ξοισλέ, ἐδς ἀΐηιφε οΓΓ Ὀαπααπ ἕπ Τααπαςῖ ὃψ ἐδ τυαΐογ8 
9 ΜΙεσίαάο. (παρ΄. ἴν. 18. 15, 16. ν. 19.) ΗΓ δ]8ο 1 νγδϑ Πδ. « οβί δῇ, 
Κιηρ οὗ Φυάδῃ, ἔουρῃῦ ἴῃ ἀϊδβρηβ ἀραϊπδί Νϑοδο, Κὶπρ οὗ ΕρῬγί, δπά 
[6}} Ὀγ 1Π6 ἀττοῦγβ οὗ Β18 δηϊαροηϊδί, (2 Κιηρβ χχιὶ!. 29.)}0 80 στοδῦ 
ὍΟΓΘ [86 ἸΑτηοη ΘΟ .Β ΤῸΣ 818 ἀοαίῃ, ὑπαὺ [πὸ τηουγηΐηρ οἵ «}οβίδῃ Ὀ6- 
ὁΔ116 απ ογαϊπαπος ἴῃ [βγϑοὶ (2 Οἤτγοη. χχχυ. 24, 26.): δπά ἐΐθ στγεαῖ 
πιοιιγπΐπο ἵπ ϑεγιβαΐεηι, ἰοτϑίοϊ ἃ ὈΥ Ζοθομδγίδῃ (11. 11.}, 18 βαϊα ἴο θὲ 
8ἃ5 186 Ἰαπηθηίδίϊομβ ἴῃ {π6 μ͵αὶπ οὗἨ ΕἸΒαγϑο]οη, οὐ, δοοοσάϊηρ ἴο {86 
ΡῬΓΟΡΒΟΙΒ ἰδηρτδσο, ας ἐλθ πιοιγπῖπ οΓΓ Ἠαασαάγίπιπιοπ ἐπ ἐδ υαϊον ΟΥ̓ 
"Μίεσιαάοη. «Φοβορῆιβ οἴνοπι τη Οἢ8 [18 ὙΘΥΓῪ ΤΟΙ ΔΓ Κ4Ό]6 ρατῦ οὗ [Π6 
Ἠοὶγ 1,Δη4, ἀῃὰ αἰ γαυβ Ὅπαον (Π6 Δρροὶ]αοι οὗ {π6 Ογεαὶ Ῥίαΐπ: 
δη ὑῃᾶογ {Π6 Β4Π16 Ὠᾶταθ ἰὖ 18 αδἷδο τηϑηϊομοά Ὀγ Ἐπιβοθῖυβ ἀπ ὈῪ 
“ ) 6γοπ6. [0 δα8 Ὀ6θὴ ἃ Ἵβοβθη μΪἶδοθ Ὁ δῃοδιριηθηΐ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ΟΟΠ- 
ἰ68ὲ σαγγιθα οὁἡ ἴῃ {Π]18 σΟΠὨΥΤΥ, ἴτσοτα {Π6 ἀλγϑ οὗ ΝΟ ΟΠ ἀΟπΟβοΥ Κιηρ 
οὗἩὨ {μα Αβϑβυγίδηβ, ἴῃ {Ππ6 Πιἰϊβίουυ οὗ ΏοβῈ ΜᾺΥ τὶ Αὐρμαχδὰ 10 18 
τη θη ΟΠ θα 48 ἐδε αὐγεαὲ ῬΙαΐῃ οΥ ἘΞάγεϊοηι ', τὰ Ὁ} (Π6 ἀ]Βαβύσουβ τ ἢ 
ΟΥ̓ 186 Ἰαΐβ Ναροίθοη Βυοπεαραγίο ἔγοσα Εσγρί ἱπίο ὅτι. «6.08, 6η- 
{1165, ϑάγβδοθηβ, Ο γιδίϊδῃ οὐ βοσθ, ἀπά δ - ΟΠ γβύδη ΕὙΘΩΘἤτηθη, 
Ἐργράδηβ, Ροσβίδηβ, Ὀγυβεβ, ΤΌΣΚΒ, πα ΑὙΑΌΒ, ὙΥΑΥΓΊΟΣΒ ομέ 077 ἐυεγν 
παίϊοπ τολίοίι ἐδ μπάστ' ἄδαυόη, πᾶν ΡΠ θα {Π6ῚΡ τα πίβ 1η {86 Ῥ]αῖη οὗ 
Ἐπβάγδοϊοῃ, απ ἤν Ὀομο] ἃ {Π|6 νδυουβ ὈΔΏΠΟΥΒ οὗ Π6ῚΣ πδίϊοη τοὶ 
στ [86 ἄοτα οὗἨ ΤΟΥ ἀπὰ οὗ Ηδσγσηου." 5 ΤῊ ΪΒ ρ]δῖη 15 ἀδουύ {ΠΙσΥ 
τη] 65 ἴῃ 118 σγοδίοβῦ Ἰθηρίῃ ὈΥ ἔΟΥΥ ἴῃ Ὀτγοδαίῃ : 10 18 ἱποϊοβοα οἡ 4]]} 
81.468 ὈΥ͂ πιουηΐδὶπϑ : {πΠ6 ἢ1118 οὗ ΝδΖζδγοίῃ ἴο {Π6 ποιίβ,--- (Ποδ6 οἵ 84- 
τηλγὶδ ἰο {Ππ6 δουτἢ,,--- ἴο {π6 οαϑύ {ΠπΠ6 τηοιιηΐδὶηβ οὗ ΤΆΌΟΣ απ Ηρυπιοπ, 
δῃα ΟὐἰἌστηο] ἴο {Π6 δου ῃ- τοδί. Τα Βον. Μσ. ονοί, ἢ Νονδθοσ, 
1823, σοπηΐοά ἴῃ ἢ18 τοβα δου 88 [818 ρ] 1 ΟἸΪΥ ἢνϑ ὙΟΓῪ 5Π18}] ν1}18 068, 
σομδβιβίησ οὗ ντοίομοα ταυᾶ Βονο]8, ΟΠ ΘΗν ἴῃ τυΐη8, δπα ΟὨΪΥ͂ ἃ ὙΘΓΥῪ 
ἴδ τ΄ν ῬΟΓΒΟΠΒ τπουἱηρ ὁπ {Π6 χοβά ; 80 {παῦ ὕο {Π18 βοθὴβ {π6 ποσὰ οὗἉ 

1 Φυά ἢ ἱ, 8. 2 ΟἸασκο β Ττατοῖβ, νοὶ. ἵν. Ρῃ. 255-258. 
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10 Τγινεῖοαὶ Οαεοσναρὴν 4 ἐλ6 Ἡοῖν Σαπά. 

Ῥοθογδἢ ταῖρι ἀραίη δ6. ὑγΌ]Υ ΔΡΡ]16α :----7λὲ λίσλισανδ ι0έγ6 πποοσοιι- 
»ἱοα ; ἐδλε ἐιπαδίίαπέα 9.0.) ἐλθ υἱϊίαψες σεαδεά; ἐδλεψ σεαβεά ἐπ 7εγαεῖ, 
(Φυάρ. ν. 6, 7.) ““ὙἼΠ6 στουπά 18 Δγ8 16, πα οὗ ἴμ6 ἤποβῦ αυδ γ ; 
Δη {πγπβῆθβ, τ μοί σ οὐ ναϊοα οὐ ᾿γίηρ' νγαβίθ, ργοοΐβ οὗ βιιςῇ 6χ- 
ἰγδογα ΠΥ ἔδουπαϊν, (μ΄, πὰ [16 Ορ᾿πίοη οὗὨ ᾿πίθ Π Πρσθηῦ ἔγανθ ]6γθ, 
16 ρῥγοάυοθ οὗἩ {818 βίῃρ!α ρἰδίῃ πρηῦ ΒΌΡΡΙΥ ρταὶῃ βυποϊθηῦ ἰο 
πηαϊπίϑϊη ἴπῃ6 Ὑ8016 Ῥγονίποθ οὗ (ἀ14111660, ϑῖθ 1Ὁ 88 δουπαἀδηῦ] Υ 
βίοοκΚαά σι] ἸΠμαὈιαη δ 8 Ὁ Οὔοθ6 νγ88.}} Βαΐ ἃ ῬΟΟΥ δηᾶ ραγίϊαὶ 
οὐ] ἀναίοη 18 411 ἐπί τηϑοίβ {πΠ6 δου οὗ {π6 ἔγανθὶ θυ, ὙΠῸ β66 Κ8 ἴῃ 
γαΐῃ ΤῸΓ 1Π6 ὙΔΥΪΩρ ΟἿΌΡ δῃα {μ6 χο]οϊοϊηρ Βυθθδμπαμπιδη.5 ΦΟΠῚΘ 
οοἰΐοῃ, ΒΟΎΤΕΥΟΙ, 18 χαὶβθα ἤθγο, [86 αὐ ΠΥ οὗἨ νοΐ 18 ΒΕΡΡοΒβϑα ἴο 
Ὅ6 ΒΌΡΟΘΙΙΟΥΙ ἴο ΒΥ ἴῃ ἴμ6 Εαβί. Τηθ ογ  "Υ οὗἉ [118 ὐτρα 18 μι ον 
ἴο Ὀ6 αἰϊιθαϊοά ἰο 118 Ῥεϊηρ ψαίαγοα Ὀγ 186 τῖγον ιβῃοη, ποῖ 
ἤονυβ {βγουρῇ τ, ὙΒ6 ἀθριυϊαίίοη βοηΐ ἰο {86 Εὐαδὶ Ὀγ {π6 (ὐοπιηλὶ 66 
οὗ τῃ6 Μαϊὶία Ῥχοίεβίδηϊ (Ὁ ]ορο ἴῃ 1849, ἰουπα ποῖ τηοσο ἰπδῃ 8 
Βι χίθοη τῇ ρατγί οὗἁὨ [818 Του} } 6 να]6 ὑπᾶον οὐ ἀνδου. ΤΟΥ ἰουμπα {Π6 
ἀπουϊναίοα ἰγαοίβ οουθγθα τυ ἃ ογοδῦ οὗ {8181168 ΤᾺΌΤΩ βὶχ ἰοὸ εἱρῃ 
ἔδοῦ πιρὰ, ἐδ Ὀθασίηρ ὕσγοῖνθ ΟΥ οἱρηΐθθῃ σρα ραγρίο ἤοδαβ ; Ὀ681468 
{Π1 0 Κ θυιΒμ68. οὗ [Π6 δρίπα εἰγίβίλ, ἀπα οἴμοσ ἰμόσῆβ, νυ ραΐοδαβ οὗ 
Ιυχυτδηῦ ρσταβ8, δα Ῥοδα Ὁ} 11 ἤονγοσθι Α ρστοδῦ ρογίϊοη οὗ {8 
Ιαπα ἢ88 γϑιῃλαϊηθα [ΠΟΥ [ῸΥ ἀρ68; δηα ἸΔΟΌΣΟΙΒ ΟὨΪΥ ἅτ δηΐθα ἴὺ 
ΤΟΠΘΥ 10 ἀσαῖη, ἀπάον (οὐ Ὀϊοββιηρ, δου Πἀδη ΠΥ ρῥτοάυοίνο. ἢ ΤῊΘ 
Ρἰδιη οὗ Εβαγαθίομ ΠΟῪ ὈθᾶγΒ (η6 δια οὗ Ζοοίϊἑ, πα ἢ89 Ὀθθη 6616- 
Ὀγαϊθα ἴῃ τηοάθσῃ Ὠτη68 ὈΥ {Ππ6 υἱοίοσυ ὑβο Μυγδῦ σαϊηθα ονον (ἢ 
Μαπιθ]υκο8 πα Αὐδῦβ, ἴῃ {π6}} αὐϊαπιρῦ ὑο σϑϊϊον οσΣ οὐ ἄοσο, ἴῃ 
ΑΡΙ, 1799... ὙΠουρῇ 10 Ὀοατθ {π6 [16 οὗ “Ρ]αϊη,᾽" γοῦ 10 Δρουπαβ 
τ} 1118, ΒΟ ἢ ἴὰ {μ6 νιον οὗ 1 ἴτοτα {πὸ δα]δοθηῦ του 818, 
ΒΗΣΙΩ πο ποίμϊησ, δ ὙὍΤμὸ Βου. Οὐ. Β. ΕἸΠοῦῦ ἔουπα ἃ ταϊβουδθ]θ 
16 016 νλ]αρθ ἢ 0}18 ΡΪδῖη, ο]]6 ἃ Ζυγδθθῃ : 1Ὁ ᾿γ8ἃ8 βυστουπαρθα ὈΥ 
ΒΟΙῚ16 ΠΏ ΠΟΘὨὔ ΒΑΓΟΟΡΒΔρΊ. 5 - 

38. Το ΒΕΈΟΘΙΟΝ ΒΟΥΝῸ ΑΒΟΌΤ ΦΌΒΡΑΝ (Μαῖΐί. 111. 6.) οοτηρτιβοα 
{Π6 ον ϑὶ δουμύσυ οὐ ὈΟΙἢ βι:468 οὗἨ {μαὺ σχίνοσ, ἔγοτῃ {86 ἰακα οὗ ἀθη- 
Ποβδγοίἢ ἰο {Π6 Πεδὰ ὅϑα. [0 18 βαϊά ἰο δνϑγαρα δρουῦ δ θ πλ1168 
ἴῃ Ὀτοδάιῃ. Οὗ {118 ἀϊδίγιοι (Π6 “͵αϊῃ 9 σετίεδπο, οο] οὈταϊθα ἔῸσ 118 
[ΟΥ̓ δπα {π6 ᾿ηΐθηδβα ποαῦ ἰμαὶ ργθνα}]8 (μογα ἀστὴρ {ῃ6 Βοΐ 
ΒΘΆΒΟΏ, ἰΌΤΙΩΒ ἃ ραγί ; 88 δἷδὸ ἀο {π86 αϊίον οΥΓ ϑαἰξ πιθασ ἴπ6 3810 οσΣ 
Βεδα δὅθα (νμοτο Πανὶ ἀοίοαίοα {π6 Ογτίδηβ (1 ΟΒτγοη. συ. 8---8,) 
Δ ΑἸηαΖιαῖ ἀἰϊδοοιηῆίοα ἰῃ6 Ἐἀοταῖῖ687), δμᾶ {86 “ίαϊπ5 9 ΜΙοαῦ, 
γἤ6γα {Π6 ἰβτγδο ἴθ8 ϑῃμοδιηροαϑ, δθα ἡ Π1Οἢ ΔΘ αἷ8βο ο8]]16 ἃ ϑδλίξέέπι ᾽ὰ 
Ναμῃ). χχν. 1]., “οδβὶ. 11. 1., δπᾷ 111. 1. 186 2]αΐη8 9. ϑλὲ(έϊπι, ἴὰὶ. ΝΌΙ. 
ΧΧΧΊΙ, 49. (πηλΓρΊπαὶ σομἀουῖηρ), ἀθαὰ {μ6 Ῥαϊίεν 4 δλι(εῖπι, ἴῃ 406] 

᾿ Ὑγ]}16᾽5 Μοάογῃι δ: σοτηραγοᾶ τ Ί ἢ Α ποίαπὶ ῬΓΟΡΈΘΟΥ, Ρ. 196. 
ὦ, ΕἸ5Κ᾿Β Ῥαβιοτβ Μοζῃοσίαὶ, Ρ. 352. Φονοῖι 8 ΟἨ τί βιϊδῃ ΤΠ βοδυοοδ ἰπ ϑ'γτῖδ, Ρρ. 19], 

5. ΦοῦγηΑ) οἵ ἐπε Ἰδερπίδιίοη ἔτοτλ [μ6 Μα]ία Ῥτοιίεδβίδῃς (Ό]]6 ρα, ρατί ἰϊ. ΡΡ. 427, 428. 
4 Τρ β Ττανοὶβ, ἢ. 20]. 
δ δονεῖθ 8 Βδβθασοῦοβ ἰῃ ϑυτίθ, Ρρ. 801, 8302. 
4“ ἘΠΠοΙ δ Ττανοὶβ ἴῃ Αὐδιτίβ, Ἠυδεῖδ, δηὰ ΤΌΤΚΟΥ, νοΐ. 1. Ρ. 379. Ὧν. Βοδίπβου ἢΠᾺΒ 

ἀεοβοσ θὰ [6 Ῥαίη οὗ Ἐδάγβαοίοη ΟΥὁἨ 6 Ζγθοὶ, 88 ἰΐ δρροδιοᾶ ἱπ 1888, ἰπ ἷ58 ΒΙ ὉΠ. 81 Εδ6- 
ΒΕΆΓΟΙΊΟ8, νΟ]. 11]. ΡΡ. 160---162. 227. 228. 

Ἶ2 Κίηρϑδ χίγν, 7. 2 Οἤγοῃ. χχν. 11]. 5 Νυτῃῦ. χχὶὶ. 1. ΧΧΥΪ. 8. 



ον η 5505 οΥ ])οβογίϑ. 7] 

11. 18. ΤὨτουρὴ [Π6 περ] οοὺ οὗ {πὸ ῥγϑβϑηΐ ᾿πμαθιἰδηΐβ οὗ Ῥαϊδϑίϊηθ, 
0818 οπο6 ἔγαιτι} Ρ]Α1Π 18 ΠΟῪ ἰοία ΠΥ ππηρτοἀποξινο. 

4. Τὴο ΑΝ ΟΕ (ΔΕΝΝΕΒΑΒΕΤῊ 18 ἃ ὈΘΔΌΙ ] 11{{16 Ρ]αίη, 6χ- 
᾿οπάϊηρ αἰοηρ [86 βῆογε οὗἨ {Π6 ἰακ οὗ ἴπ6 βᾶηθ πδιηθ, δδοιιΐζ ἔΌυΓ 
Τα 1168 ἴῃ Ἰοησίη, δηὰ δεοΐνγοθῃ ὕνγο δηα ἰδγθα τ 68 ἔγοαι {Π6 16Κα ἰο 
186 ἰοοῦ οὗἩἉἁ {μ6 1118. 10 ττᾶβ 8ὸ οδ]θα ἔγομι δι δποϊθηῦ οἱἱν (9 ο8}ι. 
ΧΙχ. 85.), ὙΠΟ Ὦ αἶθδοὸ σαν πδῖλθ ἴο {πΠ6 δα]αθοπῦ ἰακ, Τ}}18 ρ]αϊη 
“ὁ Ὧ8Δ8 {πὸ Δρρθάγαῃοβ οὗ ἴ8μ6 στοαίεδι ἔδυ] ; δηᾶ, τ μθη Καρίὶ ἴῃ 
ΟΥΘΙ δῃα ῬτΌΡΟΣΙΥ ἰδ]α οὐ, νγου]ὰ θ6 ἔγαὶγ Ὀθαυ 1] ἀπα ἀ6] σθαι]. 
ΑΥ ργαβθηῦ 10 ἢ88 βοῦιθ σἱοἢ ραδβίαγαρθ, δῃὰ οὐ] ναίοα Η.6148 Ὀθατίηρ, 
Ἰαχυταηῦ ΟΓΌΡΒ οὗ οοσι, τῖοθ, πα νοροβ Ὁ] 68. ὙΠ βρ8 δῦ 5811} 
ἔουπὰ στονίπρ ἴῃ 1Ὁ 1π Βα σαὶ ρ͵δοθθ. Ὑδγίουβ 11π68 οὐὗὁἨ οἸθδθάθσβ, 
ΡΑυ ἀσαγ] δοηρ [6 βίγθᾶσηβ 0} στὰμ {πτουρὴ 1, δα ἰο 109 
Ὀοδιίγ.᾽"} 
Ἃ οἱοιαδιὶ ΤΑ ὨΠΟΩ 18 τη8 6 ἴῃ [Π6 δοτιρίαγαοβ οὗ ὙΥῚΣΕΕΝΕΞΒΒΕΒ 

ΟΥ ΘΕΒΕΕΤΒ, ΟΥ̓ ὙΈΙΟΣ τῦ6 υϑύδ!]Υ ἀπαογβίδηα ἀθβο]αΐα ρ]δόθβ, δα 4}}γ 
ἀενοϊα οὗἩ οἱἴ68. δπὰ ᾿ἸπῃδθιίδηίβΌ 76 ἀθβογίβ ποίϊοθα ἴῃ {86 ΒΙ0]6, 
Βονανϑῦ, δῖα οὗ ἃ αἰἴδγθηῦ ἀθβουιρίοη ; 8458 {Π6 ΗἩΘΌΓΟΤΥΒ ὝΘΓΘ 8οοιι8- 
ἰοτηθα ἴο ρσῖνο {Π6 πϑηιο οὗ ἀθβοσῦ Οὐ ὙᾺΘΥΠΙ688 ἴο 4]}] ρ]δοθα ἐμπαΐ ὑγοσο 
ποῦ οὐ] ἰναϊοα 3, Ὀὰῦ τ ΒΙΟΝ Ο͵ΓΘ ΟΒΙΘΗ͂Υ Δρρτορτγιαίθα ἰο {π6 Γδβαϊηρ' 
οἵ οδίι]α, δα ἴῃ τηϑν οὗ {ποῖ ἴγθθ8 δῃα βῃσαβ στον τι] Δ. Ηρδποθ 
᾿Π|5 ἴδστῃ 18 ἔΓΘαΘΠΟΥ ΔΡΡΙΙΘα ἴο {Ππ6 δοιμτηοῃβ (48 {μ6Ὺ πψου]ὰ 6 
“416 ἃ ἴῃ Ερ]απα) τ μῖο ἢ σα σοπε ρου 0 Οἱἴι68. ΟΥ 1] αρθ8, ἀπά 
οἢ ὙΠΙΟΩ [06 Ρ]ουρἢ ΠπονοΣ οᾶθθ. Τηθ ὙΠ ΟΣ Β868 ΟΣ ἀθβοσίβ οἵ 
Ῥα]οβπο, ᾿πογοίοσο, αὐτὸ ὑνγοίο]α : βοὴ δῦθ τηουῃίδίποιβ δηά νγ6]]- 
τδίογοα, ψ 8116 Οἰβοῦβ 8.6 βϑίθσι θα ΒΆΠΑΥ ῥ]διηδ, οἰποῦ ἀδβεαΐα οὗ 
Ὑδίοσ, Οὐ δβοσγαϊηρ ἃ ὙΘΥΥ͂ ΒΟΔΏΪΓΥ ΒΌΡΡΙΥ ἴτοπι (6 ἔονν Ὀγϑο κι βἢ 
ΒΡΓΙΩΡΒ ὑπαὶ ΔΓ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠΥ ἴο Ὀ6 ἔουπαά π᾿ {πο πὶ: γοῦ ον {Π|686 
αἰἴογα ὁ σγαίοίαὶ, (Βουρ ἢ τθδρτα, ραϑίασαρο ἴο οδιμθὶβ, ροαίβ, δπᾶ 
Βῇ 66}. 
Το Πεβογίβ οὗ {6 Ἡορτγοννβ ΘΑ ΘΕΓΥ ἀοτῖνα ἘΠ6Ὶν ΔρΡρΘ Δ 0 η8 

ἴτοτα [86 ρῥἴβοθβ ἴο ἡ Ὠοἢ ΤΠΟΥ͂ 6ΓΘ οοπίραουθ. ΤἬυΒ, 
1. Τὸ ΘΕΒΕΕΥ οὐ ΥῚΠΕΒΝΕΒΒ ΟΕ ΗΕ ἰΑΥ ἰοναγδ {πΠ6 ποτίἢ- 

δαβϑίθσῃ ροϊηὐ οὔ {πὸ δα ὅθα. [1}ἢ {818 τ] γηθββ, ΗΑΡᾺΣ ψαπάογαα, 
ΠΘη ὉΠ᾿͵ ΒΟΥ αἀγίνοη ἔγοιη ΔΌγΑ Βαμα ΒΒ ποῦβα ὈΥ ἴμ6 16δ]ουδυ οὗ 
ϑάγῃ. (θη. χνὶ. 7.) [ὑ 16 8[1}}} ουθυύβρυθδ τὴ βίη θα ὈΌΒἢ 68 
δηα βῆχα: δηᾶ 1 88 πὸ ἀουδύ ΠΟΥ ΟἿ οὗ ἴΠ686 {πα΄ Βὴ6 οδϑὺ ΠΟΥ 
14, ((ἀφη. χχὶ. 1ὅ.),} Βοῖῃρ [6 τηοβῦ αἰγοοῦ οοτατη πιο ομ Ρμ6- 
ἔπνϑοῃ Εσυρί δηᾶ ῬαἸδϑίϊηθ, {Π1|8 ἀσβοσὶ Ππ88 Ὀθθη ὑγανογβοα ἔστοτῃ {86 
Θαγ Ιοϑῦ {1π|68 (ΧΟ, χΙ. 17.) ὕἦο {π6 ῥγθβϑηΐ, ΟΥ̓ ΘΑΓΆνΔΏΒ, ΘΥΤΏἾ68, 
Δηα Ῥ6Ορ]θ. Τμ6 [βγδϑ 68 τρδγομ θα {γουρ [818 Ἡ]ΔΘΤΏΘ88. ΤΟΥ 
{ΠΟΥ δα ταϊγασι]οῦβ]ν ογοββοά {πΠ6 Ηρα 368 (Εἰχοά. χν. 22.} 88 186 Ὺ 
4180 ἀϊά βι βου Εν {του ρὮ, 

2, Τὸ ὙΥΙΣΡΕΈΝΕΘΒ ΟΥἹ ΘΕΒΕΒΥ ΟΡ ῬΑΒΑΝ, ὙΠΟ ἰαγ ὁοη- 
ΒΙΔΟΥΔΌΪΥ τότ ἴο {π6 βουι 8, (Νυμι. χ. 12.) [Ι͂᾿ {18 ἀεβογὶ (ἡ ΒΙοἢ 
γγΑ3 βι[υδίρα ἴῃ Αγδθῖα Ῥοίγεδ, ὨΘΔΥ ἃ ΟἿῪ οὗ {6 Βαπη6 πᾶπιθ, [8ἢ- 

᾿ ὙΠθοπ ΒΒ Ἰδηᾶδ οὗ τπ6 ΒΙΌ]6, νοΐ. ἰΐ, Ὁ. 137. 
5 Τῇ ΑὙΔῸΒ ἴο {π|8 ἀδυ ρῖνα {6 Δρρεϊδείοη οὗ 1 εϑεγί ἴο ΔΩΥ δοϊ πᾶς, τ ΒΘΙποΣ θΆστοη 

ΟΥ ἐεστη!]ο. ΟἸδγ ς᾽ 9 Τυδυοὶβ, νυο]. ἷν. ἢ. 422. 
8 Ναιτδιΐνο οὗ [6 οοι ἢ Μιβϑίοη ἴο ἴῃς Φ6τγ5, ἢ. 80. 

Σ 4 



72 Ῥλγϑειεαἱὶ Οεοσταρὴν 9 ἐἶε οῖν 7, απώ, 

τηδοὶ τοδί θα: δῃὰ ἤθη Μίοββθϑ βοῃηΐ οιδ βρὶ08 ἴο Ῥγίηρ 1η061}1- 
σθηςα ΘΟὨΟΟΓΠΪΏρ' [Π6 ΡῥΓοιηϊβοα ἰαπᾶ. (Ναπι. χῖι!. 8.) ΤῊ ἀδδβοσί οὗ 
ῬΑτδη ““ 18 1 ΤΠΔΏΥ͂ ρᾶγίδ Ἰηἰογβθοίθα ὈΥ̓ ὨΙΠΊΘΓΟΙΒ σαν ἱπ68 δηα ρ]6ΠΒ, 
δά Ῥγόκθὴ ὉΥ ἸΟΙΥ ὈΑΓΤΙΘσΒ. Απηοηρ' (8686, {πΠ6 ΠΟΡΪ6 τηοιηίδίη οὗ 
Ῥαγδῃ, ψῚ 18 ΘΠουτηΟΙ.8 ὈΓΘΟΙΡΙ66Β, 18 ΟὨΪ]Υ ἃ Ἰἰοηρ ἀδὺΒ ἸΟΌΓΠΟΥ 
ἀϊδίδηϊ, δα ΑἸ νσαῦ8 ἴῃ βισμῦ ἔγομη {πΠ6 ποὶρουγῃοοά : ἐΐ 18 σαρ80]6 οὗ 
δϑοοηῦ ΟΠ Οἡ ἴπ6 ἰαγιποϑῦ βιάθ, δηα ὑμαῦ ποὺ πιβουίς ἀΙΒηΠου]Υ. 
Ατουπᾶ 108 θᾶ86 ἃγὰ ἢδί ρ]δηβ οὗ βαπᾶ, ν716}} δἀαρίθα ἰο ἰαγρβα δῃ- 
σϑΙρι δ: ΒΟΙΘ δηά ἔῆοσγα, δὖῦ ἰοηρ ᾿Ἰηΐογναὶβ, ἃ οἱ υτρ οὗὨ ρα]π)- ἴγθ 68 
18 Β66ῃ, 8η4 ἴῃ {Π6}} νἹοϊΠὙ γαο 18 ρἜΠΘΓΆΪΥ ἐουηά,᾽" 

8. Τα ΘΕΒΕΕΤ ΟΕ 5΄:ΝΑῚ ψ͵88 [Πδὺ ἴῃ {86 νἱοϊηϊν οὗ Μοαυπὺ ϑ᾽1παὶ 
ἴῃ Αταρὶα: ποῦ [86 βγδϑ} 1068 ΘΥΘ [ῸΓ ἃ Ἰοῃρ' {Ππ2ὴ86 δηοδιηροά, δηπά 
τοοοῖνϑα {Π6 οδμιοῦ ραγύ οὐ {86 ᾿ανῦβ ἀδ᾽ινοσοα ἰο {μοῖὰ ὈΥΓ «΄οἰιονϑὶ, 
{Πγουρἢ [86 ταϊηϊδίσυ οὗ Μίοβοβ. 

4, Το ΥΘΕΈΝΕΒΒ ΟΣ ΖΙΡΗ͂ νγγχα8 ΘΟ Τρ ΟΙΒ [ο ἃ ον ΟΥ ν]]]Δσ6 
οὗ {6 βαῃγθ πᾶτηθ, δῃά ἤοσο αν! οοηοοα] θα ἢλη86 1} ΤῸΣ βοιηθ {ἰπη6. 
(1 ὅαπι. χχὶ!. 14, 16.) Βαΐ {Ππ6 πιοβὲ οο]οὐγχαίβα οὗ 8}} 18, 

ὅδ. ΤΙ ΥΥΙΠΘΕΈΝΕΒΒ ΟΥ ΠΕΒΕΕΤ ΟΕ ῦθΑΗ. (βαὶ. [κ|}. 116.) 
ΤὨο Τεβοτγύ οὗ δ υᾶάφα ἴῃ τσ ῖοῦ Φομη {π6 Βαρίϊδὲ ἀροάθ 11} {μ6 ἀδὺ 
οὗ ἢ18 βῃονιηρ αηΐο ἴβγα6ὶ (1Κ6 1, 80.), ἀπα ψΠΟΓα πα βγϑὺ ἰδισδῖ 
118 σουπίγυμηθῃ (δίας, 11, 1.; Μα 1. 4.), γγαβ ἃ τηοπηίξδϊμοιιβ, 
ψνοοάοα, ἀπα {Ἀ]ηΪγ ᾿ημαρι ρα ἰγδοῦ οὗ οουμπίσγ, Ὀυῦ δρουπάϊηρ ἴῃ 
ΡαβίυΓαβ ; 1Ὁ χὰ βιϊυδ θα δαδοθηῦ ἰο [ῃ6 Π.οδα ὅ8α, ἀπ {6 Εἰνουὺ 
ογάδη. [ἢ {86 ἴπηα οὗ “Ὀβῆυδ 10 δα 851χ οἱ168, τι {μοῖν νΊ]αρθ8. 
(Ψοβῇ. χν. 61, 62.)ὺ [10 18 ποτ ομα οὗ [16 τηοβί ἀγθΑΥΥ ἀπ ἀδβοϊαίθ 
ΤορῖομΒ οὗ {π6 016 Θουπίτγγυ. 

6. ΤΏΘ ναϑὺ ΕΒΕΒῚ ΟΕ ΑΒΑΒΙΑ, σοδοξιίηρ ἔγοσ {Ππ6 δαβίθσῃ βδιἀ6 
οὗ 186 Βοά 868 ἴο {μ6 οΘομῆποϑ οὗ {Π6 ἰαηά οὗ (ὑαπδαη, ἴῃ ποῖ (Π6 
οἸΠ]άγθ οἵ βγϑθὶ βο]ουσηθα δῇοσ {ΠὸῚ0 ἀοραγίατα ἔτοπηῃ Εσυρί, 18 
ἴὰ ἴπ6 δεογρά Υ̓ γι ηρΒ. ραγΠου ]υὶγ ο4}1.64 ΤῊΒ ΠΈΒΕΕΤ. ΥΟΙῪ 
ΠΌΠΊΘΙΟΏΒ 8.6. ἐῃ6 Δ᾽] 810Π8 τη866 ἰο 1, ἀπ το {πῸ. ἀἰνίπθ ρσοΐθοίϊομ 
Δηα ΒΌΡροτΐ, ΒΟ Τα Ἔχίθηἀθα ἰο {πο ἀυγηρσ {μ6ὶγ τηϊρταίϊομ. 
Μόοβββ, ὙΠΘη τοδὶ] δἴϊηρ ΠΟΙ ναυϊοὰβ ἀ 6] Ἰναγϑῆσθϑ, ἰθυτηθ 1815 
ἀαβοσί α ἀεδεγέ ἰαπα ἀπά ισαξίο ᾿οιοϊίπρ τοϊάογηε8ε5 (Ἰ)ουῦ, χχχι!. 10.) --α 
δῃά ἐμαὶ σγεαΐ απά ἐογγίδίε ιοϊϊάογπεδϑ, Μ ΔΘτοὶη Το τα Μεγ βεογροπίξ, 
8οογρίοπιϑ 3, απά ἀγοισλέ, τολοτθ [ΠΘΤΟ ὙὙᾺ8 πὸ ιοαΐογ. (δ οαῦ. ν}}}. 15.) 
1Ἴ1ὸ ργορμοῦ Ηοβθα ἀθβοῦῖθθβ 1Ὁ δ ἃ ἰαπὰ ὁ φγϑραΐ ἀγομφὴΐ. (Ηο68. 
ΧΙ, 6.); θα 1Π6 τηοϑύ τλϊμυΐθ ἀθβουιρίίοῃ 15 ἰμαῦ ἴῃ «761. 11. 6. --- α 
ἰαπά 0 ἀοδογίς αγια 0 Ὠ᾽ΐδ, α ἰαπά οΓ ἀγοιιφἠΐί, απὰ 9. ἐΐλ6 5]αάοιο οΓῦ 
ἀεαΐλ8, α ἰαπά ἐϊπαξ πο πιαπ ραβδεά ἐλγοιισίι, απαὰ τοιοῦ πὸ πιαπ ἀποροῖ, 

᾿ Οἀγηθ Β ΠΘΟΟΙ ΘΟ 08 οὗἉ ἔπ Επϑὲ, ". 278. 
5 ΒΟΟΓΡΙΟΠΒ ἈΓῸ ΠυΙΊΘΓΟΙΙΒ ἴῃ ὅΠπ6 ἀδδοσὶ ἃ8 Ὑ7011 88 1η 41} 1π6 δἀ)δοθπὲ ρμαγίβ οὔ Ῥαΐϊο5- 

εἶπε; 1Π6 πλα στ Υ̓ ΟΥ̓ πος γθῆοπὶ 18 ἰῃ ῥγορογίίοη 10 {πο ὶγ βίχζο; δηᾶ βογρϑπῖβ οἵ ἤφτν 
Ὀ1165 (48 16 Ατϑδοὶς νουύβίομ σοηάοσβ 1)6αϊ. νἱϊ}. 15.) δ ποὺ πηγοαυοπῖ, Βυτοκαγαυ 5 
ἼΤΑνο]5 ἴῃ τα, ὅζο. ΡΡ. 499, 500. 

8 ΤῊΙ8 Θχργοβδίοῃ [88 Ὄχογοϊδοὰ [{6 ἱηρ ΠΣ Υ ΟΥ̓ οοτηπηχοπίδίογα, ῬΟ86 οΟρί πίοη 8. 8Γ6 
τοσϊ οὐ ὈΥ Μγ. Ηδιτηοῦ (Οὐδογνατίοηβ, νοὶ]. ν᾿. ῬΡ. 115,.116.); διιῖ 1Π6 σοττοοῖηεββ οἵ [ἢ6 
Ῥτγορδοῖῖς ἀοβογ μίοη 18 σοηστπηθα ΌὈΥ ἴΠῸ εχ βίθπορ οὗ 8 βί παὶϊασ ἀοβοσ ἢ Ῥογβία. [Ὁ 5 ἃ 
ἰγαςῖ οὗ ἰαπὰ Ὀσγοΐίθῃ ἱπίο ἄδορ γαυΐπεβ, ἀοδίίμῖε 9 τοαίεγ, απάὰ 7 ἀτεαγίπε8ε ιυἱίλοιιί σταηιρίε. 
ΤῊ Ῥογβίϑῃβ ἤανο ρίνοη 0 1Ὁ {πΠ0 ΟΧΙΓΛΟΓΔΙΠΑΥΥ Ὀὺΐ δα ρηδίὶς δρρμοϊ]αιίοπ οὐ λήαίοκ-εἰ- 
“Μοαιάενολ, οὐ ἐλὲ Ῥαϊϊεν οἱ ἐλε «πεῖ οΓ Ἰεαιλ. (Μοτίοτ᾽ Β βεοοπὰ Φουτγηου, ν. 168.) Αἱ 



ογγοΥ ς᾽ ἐγαυοίζπρ ἵπ ἐδι6 αγτοαξ 7)6567 1. 73 

ΤΉ 686 ομαγαοίο 8198 οὗ {Πα ἀοβοσί, Ῥαυ μου υΐγ ὑῃ6 ψαηΐ οὗ σίου, 
Ὑ1}1 δοοοιμί ον {86 ταροαῖθα τηυγηγυσίησβ οὗ [Π6 1βγϑθ] 168 οί ἴον 
ἔοοά τῃᾷ νγαΐοσ (6ΒρθοῖΆ }}ν {πΠ6 ]Ἰαιίον.): δηὰ {π6 οχίγο πη ν οὗὨἉ Τμοῖν 
Βα υηρΒ 18 ὑῃπ18 ΘΟΠΟΙΒΘΙΥ Ὀαΐ τηοϑὲ θα ρΠΑΡΊΟΔ ΠΥ Ρουχίγαγοα Ὀγ {Π6 
Ῥραϊπιλβύ (ον. δ.) 

Ἡδππστν απὰ ἐδιίγοῖν, ΤΉΒΙΕ ΒΟΌΙ, ΒΑΙΝΤΕΘ ἐπ ἐλόηι. 

Τὴ {Π18 οὺγ ἰθιηρογαΐθ οἰϊτηδίθ, ΒΌΓΓΟ Πα θα 88 1716 Δ.6 1 ρΡογροίααὶ 
νογἄσγο, δῃα Ὑ1Ὴ ΟΥΘΥῪ οδ]οοῦ ὑπαῦ δὰ ἀο] σὺ {Π6 ογθ, τ οδῃ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ οομσοῖνο ἔπ ΠΟΙΤΟΙΒ ϑησοπηΐογοα ΟΥ̓ ἴπ6 ΠΔΡ]688 ἔγᾶνθ]]οῦ 
ὙὙΠ6 ἢ ογοββίηρ' [ἢ 6 γᾶ 688 β8Πα8, δῃα Ὄχροβϑα ἰοὸ 4}1] {πΠ6 δγάοιτβ οἵ 
8 ΨΘΓΙΟΔΙ ϑὰη. Τἢθ τηοβῦ γθοθηΐ 88 Ὑ76]] 88 {Π6 τηοϑὺ στάρϊο ἀθβουρ- 
(ἴοη οὗ ἃ ἀδβοσῦ (τ ΒΊ οἢ δα πλῖγαθ]ν 1] πβίγαῦθβ [Π6 ραββαρθϑ ἄρον οἰΐαα), 
ἷ8Β ἐμαὺ ρσίνοῃ ὈΥ {6 δηἰουρυιβιηρ ἰγάνθὶ]οσ, Μγ. ΒθΊΖοηὶ, ὙΏΟΒ6 
ΤΟΒΘΔΣΟἾ 68 ἢανο οοη συ θα 80 τηυσἣ ἰο {πΠ6 οἰποϊἀαίϊομ οὗἩ {πὸ δαογοά 
γυυησβ. ρεακίηρ οὗ ἃ ἀδβογί ογοββϑαά ὈΥ͂ δϊπὶῃ Τρρονῦ Εσγρί, οα 
[Π6 νγαϑέοσῃ 8146 οὗ (6 Βοα 868, δπὰ τ] οἢ 1Β ραγα}]6] τι {πα στοαί 
ἀδδβοσὺ ὑγανοσβοα ΕΥ̓ [16 βγϑθ] 168 ὁ {Π6 ἐαϑέογη, 8146 οὗὨ {παὖ 868, 16 
ΒΆΥ͂Β, “1 15 αΙβου ἰο ἔοστα ἃ οοττϑοῦ 1ᾶθα οὗ ἃ ἀδθβοσὺ νι βουῦ 
δανιηρ ὈΘΘῺ ἴἢ ΟΠ6: ἰὖ 18 Δ. 6Π4]688 ρ]αίη οὗἩ βαπα δηα βίομϑβ, Βοπλ6- 
{ἰπλθ8 ἰηίοσπϊχοα Ὑ1ΓῈ τηοιηΐδιηβ οὗ 4}] ε1Ζ68 δπά ποὶσῃίβ, σι ουΐ 
ΤΟΔΒ. ΟΥ 8μοιίοσ, σι Ποὰΐ Δηγ βοχὺ οὗ ργοάυος ἔοσ οοὰ. Τὴ ἔδνν 
Ββοδίϊζοσρα ἰγθοβ δπὰ βασι 8 οὗ ὑβότηδ, ὑμδῇ ΟἸΪΥ ΔΡΡΘΑΣ ΘῈ {6 ΓΑΙΠΥῪ 
ΒΘΆΒΟ. θαυ 68 ΒΟΙῺΘ Π]ΟΙΒ.ΠΓΘ, ὈΔΓΘΙΥ ΒΟΥ ἰο 66 να δηϊτμα]8, δπα 8, 
ἴον Ὀῖγάβ. Εὔνογυ ἰμῖπρ' 15 ον ἴο παΐαγο ; {π6 δ ουῖπρ' ᾿ΠΒΔὈΙτΑπ8 
ἄἀο ποῦ οὔτ ἴο ουἱγαῖα ουθὴ 1μ 686 ἔν ρἰδηΐβ, ἀπα θη πο γα 18 ΩῸ 
ΤΏΟΤΘ οὗ {π6πὶ ἴῃ ὁπ6 ᾿Ϊδοθ {Π6Ὺ ρὸ ἴο δποίμβοσυ. ΠΘη ἴπ686 ἰγθ68 
Ὀασομλθ οἷἁ «δπὰ ἴοβ {ποὶῦ ναροίδομ, {86 δι, ὙΠΟ. σΟΠΒΙΔΠΙΙΥ͂ 
δαπθ ὉΡΟῚ ΤΠθιὰ, ὈΌΓΗΒ πα στοάμποθβ {πο πὶ [0 8868. 1 βᾶνθ βθθῃ 
ΤΑΔΗΥ͂ οὗὨἨ ποῖ ΘΕΕΓΟΙΥ Ὀυγπί. Ὑμ6 ΟΥΠΟΥ βηλοῦ ῥ]δηΐβ πᾶν ΠΟ 
ΒΟΟΠΟΣ σίβϑη ουὖ οὗ [Π6 φασί [μδῃ ΠΟΥ το ατγιθα ὑρ, δῃά 411] ἰαϊκα {Π6 
οΟ]ΟοὺΓ οὗ βίγανγ, τὰ ἢ 186 ἀχοορίίζοη οὗ {π6 ρ]αηΐ λαγαοσὰ ; 1815 [15 οὔ 
Ὀοΐογο 1ὖ 18 αὙγ. 

“ς (ΔΟΠΘΓΆΙΪΥ βροακίηρσ, ἴῃ ἃ ἀαβογί, {πο γ6 ἅγὰ ἔθ ν βρυίηρβ οὐὗἨ τυδίογ, 
Βοῖὴβ οὗ ἴβϑῖῃ αὖ {86 αϊβίδμοθ οὗ Ὁ, 81Χ, δῃά οἱρῃύ ἀανδ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ 
ἔγοπλ Ομ6 880 86, ἀπα ποΐ 4]] οὐ βυγϑοῖ υυαῖου : οὐ 6 ΘΟΠΈΓΑΤΥ, 1ὖ 18 
σΘΠΘΓΆΪΥ βα]Ὁ οὐ ὈΙ ΟΣ ; 80 {παὺ 1 (πὸ {ΠΙΥΒῸΥ ὑγάν ]]οῦ ἀση ΚΒ οὗ 10, 10 
ἸΠΟΥΘΆΒ65 ἢ18 {πιτϑί, δῃα μα βυ δ τβ τόσο μ8η Ὀοΐοσθ. Βυΐ, ἤθη ἐμο 
ΘΙ ΔΙΑΣΥ ὨάρΡΡΘηθ, ὑμπαῦ (86 ποχὺ Ὑυ6]}, τ ΒΔΟἢ 18 80 ΔΏΣΙΟΙΙΒΙΥ βουρῇί 
ἔογ, 18 Ἰουπα αΥΥ, {Π6 ΤΙ ΒΟΥ οὗὁὨ βιοὶ ἃ βιὐυδίϊοη οδηηοῦ Ὀ6 ν06}} ἀ6- 

ἔοτιτ Ππουχϑ᾽ ἀἰδβίδησα ἔγοπι ἰδ ῬγοπηοηίοτΥ οὗἨ Οὐδττωοὶ, κοορίπρ δ᾽ἱοὴρ ἴπ6 σοαδὲ, Μτ. Βποῖκ- 
᾿πρῆδπι οηΐογοὰ ἃ ἀΥΘΑΓΥ Ρ6488 οἰ ουϊ οἵ [Π6 τοςκ, “8114 Ἡγααά-οἶ-.Α)αΐ, Ἰἐλογ Δ} ἐδε Ῥαίϊον 
Ο ελο ϑλαάοιο οΥ 1)εαίλ. Ἡκτο τνοτὸ Τ[.06 ἈΡΡΘΒΙΆΠΟΘΒ οὗ 8 ψαΐθ ανίηρ οηςο οἰοβοά ἰἰ, 88 
ΡΪδοοδ ἔοτ ΐησοδ ΟΥΘ 5111} υἱβὶ 016; δηὰ ψ 116 [Π6 σοη ΓΘ τγ88 81 Ὀγοδὰ ϑηουρὰ [0 δάπιὶς 
ἃ ὙΠ6Ο]οἃ οαττίαρο ΟΥ Ἰοδἀδα οΔΠ16], ἰΠ6ΓῸ ΟΓΘ ΟἹ ΘΟ ἢ 8116 γεβίϑοὰ οδυδανγαυβ ΠΟΘ οὐῇ 
οὗ 186 τοςκ, 88 1 ἴογ θθπο 68 ΟὗἨὨἁ ΤΌΡΟΒΘ, ΟΥ̓ ἴῸΓ ἔοοἱ Ῥδββοησοσβ, (Βυο κί ρἢδπι 8 ΤΎΔΥ ΙΑ, 
Ῥ. 122.) [τ ν 88, ἴῃ 411 ὑγοῦδ  Υ, ἔγοσηῃ Βοῖη6 δ πλ1} 8. ῬΆ85, ἰῃδ' [6 δοη οὗ 6886 νοττονοὰ 
1Π6 ἤριτιγο οὔ νυ ἢ ἢ τα κο8 80 5. Ὁ}1Π}6 8 1186 ἴῃ [86 {ποθ ηγ-Ἰ ἰγὰ Ρ5α]}πὶ. 

δ 866 ῬΑΙΠου]ατγ ΝΌΤΩΙ. ΧΣ, 2---ὅ. πὰ Χχί. δ. 
5 Τὴ ιδὸ ΟἸτϊδιίδη ΟΌΒΟΥΥΟΣ ἴοσ 1810, ρΡγΡ. 1---9. ἴΠογα ἰδ ἃ ΠΟῪ δηὰ οἰοσαηὶ γουβίοη οὔ 

Π6 παηάγεά δηὰ βανϑηί Ῥβδὶτ, δοσοιηραπίθα ὙΠ ΟΥ ἶσα] δηά ΘΧΡΙ ηδίΟΣΥ ποίθβ, ἔγομι 
186 ρΡδη οὗἁ ΒΙδδορ ΦοῦΌὈ. ' 
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βου θοᾶ, Τῆα σδημοἶβ, ΠΟ ἢ αἰοσα {π6 ΟὨΪΥῪ τλθϑὴβ ΟὗὁἨ 6Βοβῦ6, 8[6 80 
{πιγϑίγ, ὑμδὺ [ΠΟΥ οαπποῦ Ὀσγοσθοα ἴο δποίμου γγ76]} : δῃηά τῇ {Π6 ἰγανε]- 
Ιογβ Κι ἐἤοη, ἰο δχίγαοῦ 186 0016 ἸΙααϊα ΠΟ Τοδ 5. ἴῃ ΤΠ 6ἷγ 
Βίοσαδοίϑ, {Π6Ὺ ἐπϑταβαῖνοβ οδπηοῦ δαάνδηοα ΔηΥῪ ἰδυίμβοσ. Ὅλ εἰζυδ- 
Ὅοη τησδῦ Ὀ6 αἀγοϑαι}, δηα Δαπ}}18 οὗὁἨ ΠῸ τοϑοῦσοθ. ΜδΗΥ͂ ῬθΥ 8}, 
υἱοίίπια 07 ἐδε πιο μογτίδίο ἐλὶγϑέ. [Ὁ 18 16 η {μα 186 να] οἵ α οὺρ 
οὗ τνναῦοσ 18 σϑ!ν ἴθ. Ηδ ἰμαῦ ἢδ8 ἃ ζεπζαδία οὗ ἰῦ 16 {π6 τιομοβί οὗ 
411, [Ιῃ βιιοῆ 4. οδδθ ἴπογα 18 μῸ αἰδθποθοη. [1{{{πῸ τηαβίοσ ἢ88 ΠΟΙΘ, 
1Π6 Βογνδηΐ Ψ1}} ποὺ σίνα 1Ὁ ἴο Βῖπὶ; [ὉΓ ὙΘΥΥῪ [Ὁ ὅτ {86 ᾿πβίδῃοθ8, 
ὙΠΟΓΘ. ἃ τη 011} νοϊ τ Υ 1086 ΠῚΒ 116 ἴο βᾶγα {παῦ οὗ δϑποίπθοσ, 
ΡΑΥΠΙΟΘΌΪΑΥΙΥ 1ἢ ἃ σατᾶνδῃ ἴῃ ἴΠ6 ἀοβογί, ὙΠΘΓΘ ΡΘΟΡΙ6 ἃΓ6 βία  ΥΒ ἴο 
ΘΔ ἢ οἶμοσ. ῇλαΐ α εἰξμαΐξίοι ὅὉΥ ἃ πιαπ, ἱκοιμσὴ α τίον οπο, ρεγῆαρε 
ἐδιο οἱση67' 0 αἰ ἐδ εαγαυαη8} 16 ἐδ ἀγῖπο 707 α σὰρ οὔισαίεγ ---- πὸ ὁπ6 
φίυο58 Τί ο λΐπι ---- ἦθ Οὔ αἷΐ ὧδ »ο5865868 ---- πὸ ὁπ6 ἤδαγϑ ἠϊπι ---- ἐλεν 
αγὸ αἷϊ ἀγίπρ ---- [λουρὶ ὈΥ πγαϊκίηρ ἃ ἴον ποῦγβ ἔΑγίμου ΠῸῪ ταϊρδῦ 
0ὲ βανϑα. ---- ΙΓ [Ππ6 σαμμ6 18 ἀγὸ ᾿γὶπρ ον, ἃπα οαπηοῦ ΡῈ πηδᾶδ ἴο 
ΤΊΒ6 ---- πὸ ὁπ6 ἦαδ δἰγοεηφί ο τοαϊξ --- ΟἸΪΥ ᾿6 {πα΄ Π48 ἃ ρ΄α88 οὗ ῃαὶ 
ὙΓΘΟΙΟῺΒ ἸΙαΌΟΥ ᾿ἰνθ8 ἴο νγαὶκ ἃ τὰ ῖ6 ἔαγί μου, δηα, ρογμαρ8, 4168 ἴοο. 
ἔ (6 νογδρβ οὐ 8688 ἃΓ6 ἀδηρΡΌΓΟΙ8, 80 ἃγῸ ποβο ἴῃ {πῸ ἀοβοσίβ. 
Αὐ 868, {π6 ῬΓΟΥΊΒΊΟῺΒ ΨΘΥΥῪ οἴη ἴ81}; ἴῃ {πΠ6 ἀδβοσύ 1 18 ὝΟΥΒΘ: δἷ 
868, Β[ΟΙΏΒ ΔΥῸ πηοῦ ὙΠῺῈ; ἴῃ {η6 ἀοβογί {ποῦ οδηποῦ 6 ἃ φυδδίου 
Βίοστῃ (δη ἴο Πηᾷ ἃ ΑΥῪ γΧ76]}}: δὖ 868, Ομ τηθοῖβ ]Ὦ ΡΙΓΑίθΒ ---- 7Ὸ 
ΘΒΟΔΡΘ ---- 76. ΒΌΓΓΘΠΟΟΥ --- γο α16; ἴῃ {π6 ἀσβογὺ ἸΠΘΥ τοῦ {π6 ἰτὰ- 
γ 6 γ οὗ 411 ΠῚ8Β Ῥσορϑσίυ μα ννδίου ; {π6υ 1οὺ ᾿ἰτὰ ᾿ἴγ6, ροσπαρϑ, Ὀυΐ 
ὙΠαΐ ἃ 116] το ἀ16 {π6 τπηοβῦ Ῥαγθάγοιιβ δπα δροῃιβίηρ ἀθαίῃ. [ἢ 
Βῃογί, ἐο δὲ ἐλίγϑίψ ἐπ α ἀεδογέ, ιοϊέδιοιιξ τοαΐοτ, δα ροδεαά ο ἐδ διιγπὶπς 
διη, ιοϊίποιέ βλοίζοῦ, απ ΝῸ ἨΟΡῈΒ οὔ ηπαάϊηφ οἰξλοῦ, 5 ἐδ πιοϑδέ ἐθγ- 
γίδίο εἰἑμαΐίοπ ἐλαξ α πιαπ σαπ δο ρίασοά ἔπ, απαὰ οπο οΥΓ {6 φγοαίοδέ 51 - 
ζεγίησε ἰλαέ α λμπιαη δοίη σαπ δβιιδέαϊπ : ἐΐε οψο8 στγοῖο ἱη)απιοά ; ἐδιὸ 
ἐοησιε ἀπά ἰΐρ5 διοοῖΐ; α λοίϊΐϊοιο βομιιπᾶ 5 ἤδαγά ἴῃ ἐδ δαγ8, ιολίοἢ ὀγίπρ5 
οπ ἀδαΐγιε55, απά ἐδα ὁγαῖπα ἀρρέαῦ ἐο σγοισ ἐξιος απαᾶ ἱππαπιοά : 41] 
{Π|686 ἔθ ]ηρ8 8γῖ8δα ἤτοτα {Π6 ψψδηῦ οὗ ἃ 1{{}186 νγαΐθσ. [ἢ {86 τιϊάβῦ οἔ 
811 (Π18 ΤΙΒΟΤΎ {Π6 ἀθοοι{Π| ΠΠΟΥΆΒ868 ἈρροαΡ Ὀοΐοσα {π6 ἰγανϑὶ]οσ αἱ 
ΠΟ στοδύ ἀϊβίδῃοθ, βου ιηρ' {|| ἃ 1616 ΟΥ σῖνοῦ οὗ οἶα ἔγαβἢ τναΐοτν. 
ΠῚ, Ροσγοόβδησθ, ἃ ὑγάνθὶ]οῦ 18 πού ἀπμἀδοοϊνοά, μ6 Βαβίθμβ ᾿ΐ8 ραοθ ἴο 
ΥΟΔΟΝ 10 ΒΟΟΠΟΙ : {Π6 ΤΏΟΓ6 δ6 Δάνδηοοϑ ἰουγαγάβ 10, {πΠ6 τόσο 1 τοοθάθβ 
ἴγοπι πὶ, {11} αὖ Ιαβύ 10 δ βη68 θη ΓΟ γ, ἀπα {π6 ἀοἸυ θα ρΑΘΘΘΏΘΟΓ 
οΟἴδθῃ δ8ῖκ8, Ποσα 18 {π6 γϑίου ἢ ΒΔ αὖ πὸ ρστοαῦ ἀϊβίαποο ἢ Ηδ οδῃ 
Βοδγοοὶν θο]ϊονα ὑπαῦ μ6 τγᾶ8 80 ἀθοοϊνοα: ἢ ργοίδδίβ ἐπαῦ 6 βανν [86 
ὙΑνΟΒ ΓΌΠΗΪΩρ Ὀοΐογα {μ6 τὶπᾶ, ἀπα {86 τοβοοίίοη οὗὁἨ {π6 Βιρῇ τοοῖκβ 
1η {Π6 νγαῖδι. 

᾽ Τοιτιῆς 88 {πὸ ἀθονς ἀθβουρίοη ἴ8, ἱζ 8 σοηβτιηθᾶ 'π πιοβὲ οὐ 118 ἀοίδ!18 Ὁ Οὐυϊηΐαϑ 
Ουγίαδ; τ πο, ἀοβου θη [6 Ῥαββαρα οὗἩ ΑἸοχάπαοῦ [6 ατοδῖ δηᾶ ΗΪ8 ἈΓΤΩΥ ΔΟΓΟ88 ἴπ6 ἀ6- 
Βοτίβ οἵ ϑδοράϊαηκ, {Π8 στα ἢ ΠΒΠγ ἀο]οαῦοϑ 118 ΠΒΟΥΤΌΓΒ :---- ὁ Αἰ δὲ ἃ ἀφασὶ οἵ υυδίοσ, 
ἀοβραῖν οὗ οὐϊδίπιηρ ΒΗΥ͂ Κἰπαϊ]οα (δ γβὲ θαίοσο παΐαγο Ἵχοϊ θὰ ἰ, ΤὨγουρδουϊ ἴοαγ μυη- 
ἀγορὰ βίδάϊβ ποῖ ἃ ἄγορ οὗἉ πηοϊδίῃγο βργίηρβθ. Α8 δοοῦ ἃ8 186 Ηγθ οὗἉ βιιπη 6 Υ ροσνυϑᾶθβ ἴῃ 0 
ΒΔΠ45, ΟΥ̓ΟΥῪ ΤὨϊηρ, 18 ἀγοα Ὁ, 88 ἴῃ αὶ Κι] δἰ νΑΥΒ Ὀιγπίηρ. διιραπιίησ " δε “εγυϊά 6:- 
»απδβε, ισῤιοὶ ἀρρεϑαγϑ ἰϊκο α διγίασε 977 δεα, α οεἰομήψ ναροὺν ἀαγλοηα ἕλε ἀαψ. . . . 77ε δαί, 
Ὑν ΒΙΟἾ, ΘΟΙΠΤΏΟΠΟ68 αἕ ἀαιοπ, ἐχἠαμδία ἐλε ἀπιπιαὶ γμίσοδ, ἐϊδίεγ8 ἰδὲ λίπ, αμὰ σαϊιδ65 ἱπίεγπαὶ 
ἑη Παπιπιαίίοα. ὙΠ δο] ἀϊοτβ δ ἀπᾶάογ ἀςργοββίοῃ οὗ βρίγ δ οαυδοὰ ἣν ὈΟαΙγ ἀρ ἢ 
Φυίμι, Οσαγί, Πἢ, νἱΐ. ς. ὅ. 
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ι (ὁ 1 υπέογίυηδίο! Υ ΔΏΥ͂ 96 [818 810 Κ οἡ {πὸ τοδά, ἴμοσο 18 πὸ 8] 6 Γ- 
παῖϊνα ; ΒΘ τησϑὺ πάτα {π6 ἰΌρασ οὗ ἰγαν ] Πρ Οἢ ἃ οατηοὶ, ὙΒΙΟἢ 18 
ἰγου Ὀ] βοσηθ ούθῃ [0 ὨΘΑΙ ΠΥ ΡΘΟΡΙ6, οὐ 6 πχυδί 6 Ἰοἵν ΘΠ Πα οα {86 
βαῃά, στ πουΐ ΔΩΥ δβϑιβίβηοθ, 8ΠπΠα ΓΟΙΏΔΙἢ 80 {1}] ἃ βίον ἀθαίδι οοζὴβ ἰο 
το] ον πα, Ὑ μαὶ Βουτου  ΥΥ̓ αὶ ἃ Ὀγαΐαὶ ργοοθθαϊηρ ἴο δῃ υπίογ- 
ζυαμαΐο δἰοῖς δὴ Ϊ ΝῸ ΟΠ6 ΤΟΙΏΔ1η8 ὙΠ1Ὴ τὴ, ἢοΐ αυθῃ ἢἰβ οΪά δπὰ 
ἈΠ] βασνδηΐ; ΠῸ ὁμ6 ΜΙ] βίδυ δῃὰ α16 10} Εἴτα ; 411 ΟΣ 18 [αίθ, 
Ὀαῦ πὸ ομβα Μ111 6 ἢ18 Θοτωρδῃῖοη. "ὦ 

ΤῊΘ Ῥβοποιηθῆοη, ἤθσα ἀθβου θα, 18 ὑγοάἀπορα ὮΥῪ ἃ αἰπιϊπυίίοι οὗ 
{86 ἀομβι τυ οὗὨ {86 Ἰονγοσ βίγαϊυση οὐ {88 δἰμλοβρθοῦθ, ΠΟ ἢ 18 οδυιβοα 
Ὀγ {86 ἱπογθᾶβα οὗ μοϑί, δύ δίηρ; ἔγοϊω ὑμϑὺ ὀοτωτηπηϊοδίθα ὈΥ͂ (ἢ6 ταν οὗ 
1ῃ6 δὰ ἴο {Π6 βδηά σι  ΕΙΟῺ (118 βύγαίιμ 18 ἴπ ᾿Ἰτητηθαϊαία οοηϊδοί, 
ΤῊΙΒ ὑῃμομουιθῆοη οχιβίθα ἴῃ (Π6 στοαί ᾿ἀοθοσί οὗ δ πάρα, πα 18 6χ- 
ὈΓΘΒΒΙγ δ] ἀοα ἰο ὈΥ͂ {π6 Βυ 1 πη6 δῃα οἱοσαηΐ [βαϊδῃ 2, γο,  μθῃ 
Ρτοαϊοίηρ {π6 Ὀ]βδίηρβ οὗ [16 Μή δββι δ Β βρισιῦαδὶ Κιηρ ΟΠ), 88 γ8, --- 

7ὴε σίοιοίησ ξαπα3 ελαϊέ δεσοηϊε α ροοΐ, 
“πα ἐλο ἐλὶνεδίψ εοἱΐ διιδόδξἑεπφ δρτίησε. 

Ἀπά 10 18 πού Παρτ 80] 6 {πᾶῦ “} ΘΓΘτ ΙΔ ἢ τ ίοΒ [0 {ΠῸ βοσγᾶ Ὁ ΟΥ̓ ΤΩ γὰρ 6 
θη, ἴῃ ΡΟυΤΙ Πρ; ἔτι Ὧ18 σομρἰαἰηῦ το (οα [ῸΓ τηογοῖθβ ἀοίοσγοά, 6 
ΒΔΥ8, Ἀεὶ λοι δὸ αἰἐοσοίδον πιπέο πιὸ αϑ τοαΐοτ5 ἐλαί δὲ ποΐ 576 (τλλτρΊηδ] 
ΤΟ οσηρ οὗ 6. χν. 18.) (μδ0 18, ιὐλίοελι λαυε πο γεαϊἰέψ, δ8 [μ6 ϑερίια- 
αἰπὺ ἰγδηβ᾽αίογθ ἢαυο το ογθα 1{, ὕδωρ ψευδὲς οὐκ ἔχον πίστιν. 

ΕΤΙΡΗΒῺΙ] δ {86 Βοσγοῦβ οὗ ἴΠ6 ἀδδβογίβ ἃγθ, ΠΟΥ ἅτ δυρτησηίοα 
Βογομα ἀεβοσιρίζομ, βμῃουϊὰ (Π6 ὑγαν ον Ὀ6 ονογίδιςθη ὈΥ ΟΏ6 οὗ [μο868 

᾿ ΒεΪχζουῖ δ Νατγτγαιίνο οἵ ἢἷ8 Ορογδίίοῃβ δηὰ Ἐδδοασοθοβ ἴῃ Ἐργρί, δε. (4ἴο. Τομἄοῃ, 
1820,) ΡΡ. 841--3,:8. [Ιπ δῃοῖποῦ ρατὶ οὗ δ᾽8 νοϊιπιο, Μυ, Β. τῆογα ρδυυ οι ΑΥΪΥ ἀς βου 65 
τς πείγαρε ([ὉΥ Βς ἰΒ (ὴ6 ΔρροὶἸδίίοη ὈγῚ τ Βίοἢ [8 ῬΠΘΠΟΙΏΘΠΟΏ 18 ΠΟῪ ΘΟΙΏΤΊΟΠΪΥ ἱκηονν ἢ) 
ἴῃ ἴδε 70] ΟΣ ἰΟΥΤΙδ :---" 1 ΧΟΠΘΙΔΙΪΥ ΔΡΡΟΔΙΒ Π1ΚῸ ἃ 8[1}} ἰακο, δο πππιουοὰ ὈΥ ἴπ6 νἱηά, 
1Πδὲ ΘΥΟΙΥ της δῦονο ἐβ ἴο 6 Β66ἢ πιοδί (80 ΠΟ ῚῸῪ τοβοοίοὰ ὉΥ ἃ [ΙΓ τη πὶπὰ δρὶϊδίο 
ΔΩΥ͂ Οὗ 16 ΠΙΔηῖ8 {Πδὲ τὶβθ ἀδοόνα ἴπ6 Ποτίζοῃ οὔ [Π6 ταΐγαρο, ἴΠ6 τιοϊίοη 18 ΒΘ ῬδσίΘΟΥΪΥ δὲ 
ἃ τοδὶ αἀἰδίδηοθ. [Ὁ ἴ᾿ὸ ΤΤΑΎΘ]]6Γ δίδηὰ ο]εναϊθὰ πηυοῖ δύοντα [Π6 τηΐγαρο, [Π6 ΒρΡαγοπὶ 
ὙΓΔΙΟΥ ΒΟΟΙΩΒ 1686 πηϊοὰ δηὰ 1688 ἄορ; [οΥ, 88 ἴ86 6γ68 Ἰοοῖκ ἀόνγῃ προη 1ΐ, ἤΟΓΟ 18 ποὶ 
1Π 1 οἰ ἢ 688 ΠΟΙ Ὦ ἴῃ ἴ[Π6 ὙΔΡΟῸΓ Οὐ ἴΠ6 δυτίδος οὗ [Π6 στουπὰ ἴο Θοῃοθδὶ ἔπ 6 δα τ ἴγτοπι 116 
εἰρσῖ; ὃαῖ 1 16 ἸΥΆΥΟΪΟΣ 6 Οἡ ἃ ἰονοὶ ψ ἢ [Π6 ΠοΙΐΖοηῃ οὗ [86 ταΐστᾶρο, Β6 οδῃηοῖ 566 
ΚὨγουρἢ ἰδ, 80 [Πδὲ δ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴ0 Πὶπὶ οἰῶν τδῖοσ. ΒῪ ρυςπρ ΤΥ μεδὰ ἄγδι [0 186 στοιηά, 
84 1π πη τηουπείης 8 σλιηοὶ, [86 ποῖ ρχιὺ οὐἨὨἁ νὨϊοΝ ἴστοπι ἴῃ9 στοπηά ταῖρῃς μανο Ὀθοη δρουῦϊ 
ἴοῃ ἴδοῖ δὲ [πὸ τηοϑὲ, 1 ουπηὰ 8 χτοδῖ αἰ Όσο πο 1 ἴΠ6 ΔρΡΡΘΆΓΔησα οὗ [Π6 τηΐγαρο. Οη δρ- 
Ῥτοδοβίηρ ἰδ, 1 ὈΘοΟπ.68 ΤΠ ΠΠΟΓ, αηαὰ ἀρΡροᾶΓΒ 8ἃ5 ἱξ δριίαῖοὰ ὈΥ εἷς τι|ῖηᾶ, ΚΘ 8 δε] οἵ 
τὶρε σοσῃ. [1 ργδάυδ!]γ γαηὶβ 68, ἃ58 186 ΤΥΔΥΘΙΙΟΥ ΔΡΡΓΟΔΟΊΕΒ, δπα δὲ ἰδϑί θη ΓΟ ἀ1880- 
ῬΟΆΓ8, θη Ἦ6 ἰθ Οἡ ἴδ Βροί.᾽" (Ρ. 196.) Ὧγτ. ΟἸαγκο 88 ἀθϑοσ θεὰ [Π6 πηΐγαρο, 88 δ ἀρ- 
Ῥεδσοὰ ἴο ᾿ἷπὶ ΟἹ 18 ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο Εοβοίίδ, ἰῃ 1801]. (ΤἼτανοΐβ, τοὶ], 11]. Ὁ. 871.) ᾽ΠῚ] ΔΓ 
ἀἰαδοσι ριίοπδ, θαξ ποπθ 580 ἢ} δ {πεὶ οἵ ΜΓ. Βοϊσοηὶ, ἵὭδΥ Ὀ6 δοθῆ πῃ ϑ''γ 4“. Μδ)ςοὶ τι 
Ηἰ5ι. οἵ Ῥεγβίδ, νοὶἱ. ἰϊ. ἢ. δ13.:; ἰη ΕἸΡΕἰπβίοπο β Αδοοπηὶ οὗ ἴ:6 Κἰπράοτῃ οἵ Οδυδα] 
(Ρ. 16. 4ἴο. Ἰωοπάοπ, 1815); Εἰ πποῖγ᾽Β δορτδΡ ο841 Μοχηοΐὶγ οὗ ἴῃ6 Ῥογείδῃ Ἐπιρίγο 
(Ρ. 338. 4ϊο. Τοπάοη, 1813); [διυτοηδηΐ Ῥοιη ον 8 ΤΥατοὶθ ἴῃ Βα] οος ἰδίδη δηὰ ϑεϊὶπάθ 
(Ρ. 185. 41ο. ΙΦπάοη, 1816); ἰη τ. [)61}8 Ο6]}]Δ 8 Ναιταῖϊνε οὗ ἴπ6 ΒΟΥ οὗ ΤΥΡΟΙ 8 Εχρο- 
ἀπίοη, ἴῃ 1817, ἴο το Υ οβίοσῃ Εσοηῖίον οὔ ἘργΥρὶ (Ρ. 568. Ιπάοη, 1822. 8νο.); ἰη Μτ. 
Μδάάεπ᾽ 9 ΤΥύδνυοὶα ἴῃ “ΓΌΣΚΟΥ, ὅτα. νο]. 11. ΡῬῃ. 199, 200. (Ἰωοπάοπ, 1829}; Μτ. Ηδο Ὁ ΠἸβοπ᾿ 
Ὑτανεὶδ 'π [πὸ ΗΟΙΪΥ 1,Δπὰ, Ἐργρίῖ, ὅτ. νοὶ. 1, Ρ. 67.; -Βον. 6, ΕἸδὶκ᾿ 8 Ῥαβίου Β Μεπιογίαὶ οὗ 
Ἐδγρὶ, ἄς. Ρ. 119. Ὧτ. Ηδηάργβοῃ ἢ85 ἀδβοσ θὰ ἴ[η6 ϑοσγᾷῦ δ8 ἰξ ϑρροασγοὰ οῃ ἢΪ8 ἸΟ ΠΟΥ͂ 
ἰοναγὰ8 Κπόγβοη ἴῃ ἴῃς Οτίπιθβ, ΒΙ Ὁ] 1.581 ΒΟΘΟΆΓΟΙ ΕΒ, ῬΡ. 278, 279. (Ι,οπάοῃ, 1836. 8γο.) 

1 158. Χχχυ. 7. Βρ. ον Β ἘΓΑΠοΙ δ οη. 
5 ΤΏ ῬΒοΒοιμδποη χοίοττοά ἴὼ ὮΥ Ιβαϊϑῇ, 18 ἰεστηεὰ ὉῪ [86 ΑΥ̓ΔΌΒ, 8 Ὑ611 85 ΕΥ̓͂ (ἢ 

Ἡοῦτενβ 5 1750 (ϑεκάβ); δηὰ ἴο ἐμἷ8 ἄδγ ἴῃς Ῥεγείδῃβ δηἃ Αγαὺδ το πιδῈ οὗἉ ἱΐ, ὈΥ͂ δΔῃ οἷο- 
ϑῃὶ τποίδρδοτ, ἴ0 ΟΧΡΓΟαβ ἀἰθαρροϊηἰοά ΠΟΡο. 



1θ Ῥηινψϑίσα. αεοσταρῆν Ὁ ἐδ Ἡοῖν 7,απή. 

βαα βίοστηβ Ὑ ΠΙΟΝ Ῥγανδ ἀυγίηρ [Π6 ΟΥῪ ΒΘΆβοη8. ϑοιῃθίϊπγχθβ {Π6 
ΒΙΡῊ νυ ὶπᾶβ γαΐῖβ ᾿πίο {86 δἱγ [Π10Κ οἱουᾶβ οὗ ἀμπβύ βπα βαπᾶ, σπῖο, 
ἀοβοθπάϊπρ ᾿Κ6 ἃ βονγεν οὗ ταῖη, πιοϑὺ οΥ ΘΥΟ ΘΙ Υ ΘΠΠΟΥ͂ 8]] Δ ΟΠ ρ; 
ὙΓότὴ {Π 6 Ὺ [8]1, δπᾶ ραποίγαϊθ [Π|ὸ δου 68, ποβίγι]β, θβᾶγβ, 1 βῃογί, θυ θσῪ 
Ραγί οὗ {πὸ υσηδῃ ἴγαπλα (μδῦ 18 ΘΧΡΟΒΟα ἴο 1, Αὖ οἴδοῦ {{τπη68 [Π6 
ΒΒ η48 ἀγὸ αὐ θα ἱπίο βασι ἤθαρβ, ἰδαῖ, 17 ΔΠΥ δβίοστη οὗ νγἱὶπα βῃου]ά 
ΑΥΒ6, 186 ἔγδοῖ 18 Ἰοβίν πὰ τ 016 ΘΑΥΑΥΆΠΒ ΡΘΓΙΒΆ ἴῃ {Π6 ἸΠΠΟΒρ᾿ (80 ]6 
ὙΠ] ἀογθθθ. ΘΌΘΝ αγὸ {Π6 Βῃονοῦβ οὗ ροισάθῦ απά ἀμϑέ, 1} π ΠΙΟΒ 
Μοβοϑβ ἀεποιπορᾶ ἐμαὶ οά νου] βοομῦσο ἴἰἢ6 αἰΒορϑάϊοπῦ 18γ8611068, 
ἰῃ Ποαΐ. χχνῖ]. 24.1 

᾿ ΒΕΟΊ. 1. 

ΟΝ ΤῊΞΒ ἘΕΝΤΙΠΙΤΥῪ ΑΝῸ ῬΡΕΟΘΌΟΤΙΟΧῈ ΟΥ ΤῊΞ ΠΟΙΥῪ ΤΑΧᾺῸ 

Ι. ΜΟΒΕΒ, δαάγαββίηρ [16 1βγϑθ]ἴο8 ἃ βῃογί {1π|6 θεΐοσα 18 ἀθαίῇῃ, 
οΠμαγδοίογιβοα (Π6 ΘΟ ΟΓΥ ὙΒΙΠΟΥ (ΠΟΥ͂ 6 γα ροϊηρ᾽ ἰο τοδί 6, 88 8 σφοοά 
ἰαπέ---α ἰαπά 9 ὅγοοΐξ 0 τοαΐογ,, ΟΥΓ ζοιιπίαὲπϑ απα ἀερίδ ἐλαΐ δρτίπφ οἱΐ 
97 υαΐϊογς απά ᾿ἀϊϊ5. ἩΟῪ 50} [818 Θοστθβροπαθα Ὑ10} {Π6 δοίαβ] βίαϊθ 
οὗ 186 οουπίτγ, 86 ῥγθοθάϊηρ ραᾶρθβθ ἤαύθ ΒΒΟΎΤΏ: ---- Μοβαβ ἐγ ΠΟΥ 
φαας6α, ἐπαὺ 10 νγα8 α ἰαπά ο.Γ τοϊοαὲ ἀπά δαγίοψ, απά υἱπες απά Μρ-ίγεες, 
απα ροπιεσταπαΐε8, α ἰαπα ο΄ οἱἷΐ οἰἶυε, απαὰ ἔοποῦ, τοῆο86 δέίοπ68 106 78 ἱγῸΠ, 
απά οἱ οΥ τοῆοδο λιὶϊ5 ἐλον πιῖσλιὲ ἀρ ὅγα88. ΤῊ Θμθηηῖοβ οἵ Βδυδἰδίίοη, 
ἔοσταϊηρ {Π6}} ΠΟΙΟΙΒ οὗ 108 ΟΥΠΊΘΥ Ἔχ ογδηῦ ἔογ ΠΥ ἤτγοτα (Π6 ργοβοηξ 
βίδίβ οἱ {η6 Ηο]γ 1μᾳπὰ ἀπάογ [86 ΤΌΓΚΙΒΗ ρονουῃμηθηΐῖ, μβανο Ἰηβἴηιι- 
αἰοα {μαΐ 10 πονοῦν οου]α παν Ὀθοπ {Π6 ἸΟΥΘΙΥ δηά ἔογ}]6 βροὺ ψ Β]ο ἢ 
1Π6 ϑαογοα Υγτιρβ δγπὶ 10 ἴο μανα Ὀθοπ: ὑαΐ 8. ΘΟποῖβα βίαϊθιλθηΐ 
οὗ 118 ῥσοδιοῦοηϑ, 88 171 ΤΙΩΔῪ ΟΟἸ]οοὶ ἴπθπὶ ἴσοι {π6 δου ρίαγοβ, ἴο- 
σοῖμοῦ ψι ἢ [ἢ αἰζαβίδιοπβ οὗ δηοιθπῦ Ὀγοΐδῃθ τυγιύθυθ, 88. ν06}} 85 οὗ 
Τηοἄθσῃ γ ΟΥ̓ Αρ ΓΒ πα ἰχαν ]] 6 γΒ, .01}] 4}} ΘΟ ΟΣ ὕο ΘΒί Ὁ} 15} [86 πιηϊπ- 
ΡῬΟΔΟΒ40]6 νου οι Υ οὐ [86 ᾿μϑριγοα ΓΙ ΌΘΓΒ. 

1. Το Ηοὶγ 1μἀπα 18 βαιὰ ἴο βᾶγο ϑχοβθαβθα δυϑῃ {Π6 γϑσῪ 66]6- 
Ὀτγαϊοά Ἰαπά οὗ ργρύ, 1π [86 Δραπάδηοο οὗ 18 ΕΟ ΟΤΙΟΝΒ. Τὸ {818 
ΟΠΔΟΥῚ] ἔοΥ ΠΥ ΤΩΔΏΥ ΟἸΓΟΙΤηΒίΔΠΟ68. ἈΓῸ ΒΡροβϑα ἴο ἤδνο σοπίσ]- 
Ὀυίϊοα : βυσῖἢ 48 (86 φΘ ΠΟΥ οχοθ]]θηῦ ἰοιαρογαίυσο οὗ ὑμ6 αἷτ, ὙΠΟ ἢ 
Ὑγ88 ΠΟΥΡΟΥ Βιι]οοὺ ὑο 6 χοθϑβῖνο μοαίβ (οχοθρῦ ἱπ [86 ρῥ͵αῖῃ οὗ “ οΥἹο 80), 

᾿ ἘΥΑΡΥΊΟΠ 5 ΒΌΡΡΙΘΠΊΘΉΓΑΥΥ͂ ἰο ΟΑΙπηοῦ 8 Πιοϊϊοπασυ, Νο. 179. Ιῃ {π0 Ιοπᾶου Ὑ ΘΕΚΙΥ 
Πλονίον, Νο, 1. (πὸ 9(ἢ, 1827.) ᾿ΠΠοτὰ 18 δὴ δηϊτηδῖοὰ δηὰ στάρῆϊο ἀρ] ποαίΐοη οὗἨ οπ6 οἵ 
1656. Τουτὶ ῆς βδηα-βίοστῃβ ἰῃ ἴῃ6 ἀοϑοσί, οχίγαοϊθα ἴγσοτῃ [6 τηδηπβοτὶρὶ Φοῦγηδ) οὗὨ [ἢ 
1016 }}Πχοηΐ ὑγανο] οῦ Μσ, ΒυοκΚὶ ρῃ πὰ, ἡγυῇοῸ νγὰ8 Ἔχ ροβοὰ ἴο ἱϊ8 ΓΟΣΥ͂ [ῸΣ Βούθσαὶ ἤοιγβ, δηά, 
ν ἢ} ἢΐ8. ΠΟΙ ΡΔΠΪΟΉΒ, Ῥ͵4ἃ8 ὑγου ΘΠ ΠΑ ΠΥ ῥσγοδοσγοὰ ἔγοπι ἀθδβιγιισίίοπῃ, 

2 Βοβίἀ 65 [86 δι ΠΟΥ 68 εἰὐοὰ ἰπ [6 σουΓβο οὗὁἩ 118 δβοοιίοη, [Ὧ6 10] ον οΥ ΚΒ Ἰανα 
ὈΟΘῺ σοπδυ] θὰ [ῸΓ 1Ὁ; νἱΖ. ἘθΙδηαϊ Τα] βοβιῖηδ, ἴοσὰ. ἱ. ὑΡ. 378-.--391.; Βοῇυ}Ζ!} Ατοπτο- 
Ἰοσὶα Ηροταΐςδ, ΡΡ. 9---16.; Ῥάγοδι, παι 48 Ἡοθτγαΐοδ, ΡΡ. 68---66.; Φαῆη οἱ Α«κοτῖ- 
Τη8ηΠ, ΑΙΟδεβοϊορία ΒΙΌ] σα, 88 16. 22, 23.; Ηδββοϊ αυϊβοβ Ττδνοὶδ; Ὁγ. 5'μαν ΒΒ Ττάνοΐϑ, 
γο]. 11. ΡΡ. 138---158.; δηὰ ΨΟΪΠΟΥ ΒΒ ἼΥανο]8 ἰη ΕρΥρὺ δηὰ ϑιγτία, τοὶ, 1. ρῃ. 290---297. 
ΤΏ τΟΒΟ ΠΟΥ͂ οὗ ὙΟΪΠΟΥ 8 [06 τηοτο γδ]ΌΔΌ]6, 88 6 τγχὰδ {Πγοῦρσ ἢ 116 ἀἢ) ἰπνοΐογαϊο 
ΘΏΘΙΩΥ οὗ ἴπο ΒΙΌ]ς, δηὰ ἀϊγοοοα ἢἷθ ρτοδὶ [8]θη18 ἴοὸ 1.6 ἔτι 01658 ἰΔδὶς οὐὗὁἨ ἀφβίγογίπ 118 
οΥΘαΙ ἢ ΠΥ. ΤῸ {Π|686 ἅγο ἴο 6 δά δα 1116 “ ἘΟΠοΙηΐο8] Οὐ] ασ οὔ Ῥαᾳ]οβιληθ," ἰγαηϑ]αιοὰ 
ἔγοτα {16 Τωαἰΐη οὗἁἨ Φοη ον οὉ ΒΒ. 16 Ὁ {πΠ6 δα τοῦ οὗἩ Οδἰπλοι᾿β 1) οτοΠαΥυ, δηὰ ἰμβογίοά 
ἦπ 116 ΕἼΑΡΤΩΘΏΪΒ ΒΙΡΡΙ ΟΠΊΟΠΙΆΑΣΥ ἰ0 ἴἰδὺ οΥΚ. 8.006 4180 δὴ οἰδθογαῖθ δῃηὰ ρμὶθαβὶπρ 
1)βαυ ϊ δἰ εῖοπ οα ἴ189 Αρτίοσυϊιιγο οὗ [μ0 δυο] ο6, ὈΥ 80 ον, . ῬΙυρίγο, ἴῃ Νοβ. 1. 11. 
δηᾷ [Υ, οἵ 186 πνοβιϊ αῖοσ, 
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ΟΥ̓ 6018 ; [86 ΤαρΌΪΑΓΙΓΥ οὗἨ 108 ΒΘΆΒΟΠΒ, Θβρϑοίδ!]ν οὗ {Π6 ἔοσπηοῦ δηὰ (Π6 
Ἰαΐίου σαὶ ; δῃᾷ {Π6 παίυγαϊὶ Γῆ 688 οὗ {Π6 801}, τυ ιοἢ 18 ἃ πα τηοι]ά 
πὶ βοιΐ βίομθϑ, πὰ αἰπιοδῦ πουῦ ἃ ΡΟΌΒ]6. 

1.ΑΚ4 ρ]εηίγ οὗ ΉΒΑΥ τῦδβ Ῥγοϊηϊβοα ἰο {π6 1βγβοὶτἴθβ οα ὑπμοὶγν 
οὈράϊεποσ (Ρβ8]. Ιχχχὶ. 16. δῃὰ οχὶνυἹ. 14.); δῃὰ βο ἀρυμάδηϊ τνδϑ {Π6 
Ῥτγοάποο οὗἁἩ {π6ὸ ψγβθαὶ ἀπά Ὀαυου, ὑπαὺ βἰστέψ ἀπα α ἀμπάγοα ζοἰά το- 
ψΑγαάοα 1Π6 {01} οὗ {πΠ6 ουϊναίοτ, (αδη. χχυ!. 12. δπὰ Μαι, χὶν. 8.) 
ΤῊ νγὰβ Βοιηθῦϊ 68 βίοσθα ἴῃ δ ΘΥΤΔΏΘΟΙ8 σΥΔΏΔΙΙΘ8, ὙὙΠ10] ἴῃ 
1 Ομγου. χχυ!!. 2ὅ. ἅἃγο ἰοσυταθα βίοσθμουβθβ ἴῃ {π6 6148. ϑιυσῃ στὰ- 
ΠΆΓΊΘΒ 8.6 881} ἴῃ 86 διηοηρ ἰμ6 ΜοοΥβ. ΤΠ ποῦ οὗὨἩ ΜΠ δπὰ 
Ῥδῃπορ νγᾶ8 ραγοΌ ΔΎ] οοἰ 6, ἀπα 8ὸ ῥ᾽] ητι} {πα 10 τγὰ8 6χ- 
γῬογίβα ἴο Τυσο. (ΕΖοῖ.. χχνιὶ. 57.) [ἢ {86 γοαίυ σοποϊ θα θοῦ θα 
ΘΟΪομοπ ἀπά Ηΐγατι Κίηρ οὗὁἩ ΤΎτα, ἴον ἐπα θυ] ατηρ οὗ [π6 ἰθαρ]θ, {Π6 
ἩδΌγονν τπομαγοῦ νγ88 ἴο ΒΙΡΡΙΥ {πα Ἰαυου δημι4}}ν ψιἢ ἐισοπέν ἐδοιι- 
βϑαπα πιδαβιι7 65 0} τοϊοαΐ ξογ ξοοα ο ᾿ξ Ἀοιδολοϊα (1 ἸΚΊΩΡΒ ν. 11.) δῃὰ 
16 βαῖῃθ αὐ Υ ἔου (86 ουσοῦβ ἰμαῦ οαΐ {ρον (2 ΟὭτοη. 11. 10.), 
ἰοσοίμον τ δὴ οασδ] ΠΌΡΟΥ οὗ τηϑᾶβιιγοβ οὗ ρατυ. Μογα ἔμδη ἃ 
1Ποιιβαηα ὙθαγΒ αἰἴζοσ (818 {π|6, {Π6. οοαβίβ οὗ ΤΎσο δηα ΘΙ ἋΟῊ ὙγῸ ΓΘ 
ΒΌΡΡΙΙΘἃ τι οοση ἔσομχ Ῥαϊθβδμθ. (Αοίβ χὶὶ. 20.) ΒΑΒΙΕῪ 880 
γᾺ5 οχίθηβίνοὶυ οὐ ἀναίθα, δηα γγ88 πιδοα ἴοσ Ὀσοδα ( υαρ. νἱῖ. 18.; 
δ νὶ. 9. 13.); δπᾶ, ἴῃ [Π6 {ἴπλ6 οὗ ϑοϊοσμοι, Ὁ Ποσβ68 δηα ἀσοσηθ- 
ἄΑΥ 168. νεἰβόρεον ἵν. 18.) [Ιῃ {86 ποὶρῃθουτῃοοῦ οὗ ΟδΖα, {π6 νυ. 
Μδβδγβ, Βομδῦ δὰ Μ΄ΟΒουμ ἔουμπα ὑπ6 ρθορὶθ, βοὴθ ουϊίηρ' ἀον ἢ 
1π6 ὈΆΓΟΥ ὙΠ δὴ ΤῸ ΤΘΆΡΙΏρ-ΒΟΟΡ ποῦ ὉΠΠΚΘ ΟΣ οὐ; ΨὮ1]6 
οἴμοτβ ᾿ΤΟΓ6 σαί ποσίηρ ᾿πίο βδῆθανοϑ τ μδῦ νγ88 ουῦ. ΜΙδηΥ 6 Γ6 ρ]θαη- 
Ἰηρ,, 8η4 ΒΟΙῚ6 ὙΕ͵Θ ΘΙΩΡΙογοα ἰπ σλΥτγἵηρ ἤοπλα ταὶ δα Ὀδθῃ ουΐ 
ἈΠᾺ σαίμογοδ. ὙὨδ θαυ] ΟΥ ὁπ {Π6 ρμ]αίη βθθηιθα ροοά, Ὀυΐ {86 ΟΥῸΡ 
Ὑ48 ΔΙ]ΔΖΙΏΡΊΥ {81η.2 

ΤῊ18 ΘΟΥΒΙΤΥ αἶδὸ δρουμαθα ψἢ ΠΟΝΕῪ, πού ΟὨΪΥ ἐδπαῦ τηδὰθ ὈΥ͂ 
[86 ἀοπηοϑίϊοαϊθα οΥ ἰνοα Ὀ668, θυὺ αἷδο ψὶ ἢ ΠΟΠΟΥ͂ πηδᾶθ ὈΥ Ὀ668 
ἢπ ἃ Μ1 βίαϊθ, δῃα ἀδροβιίθα οῃ σου κ8 πὰ 1π {π6 ΒοΙονγβ οὗ {γ668 
(1 ὅδ. χὶν. 26. ; Ὠδϑαΐ, χχχὶϊ 18.; Ῥβ4]. ἰΙχχχὶ. 16.), γυ βι ἢ ξοστηθᾶ 8 
Ρατὶ οὔ (86 ἔοοά οὗ Φοδη (16 Βαριεἰϑὺ ἴπ {π6 νῖ]άογηθβθ. (Μία. 1]. 4.) 
ΤΏ6 Μουπί οὗ ΟἸ᾽νθβ απ οἵμοσ αἀἰβίγιοίβ ἰὴ δυάδα απμα (1411166 ργο- 
ἀυοοᾷ 186 ποϑὺ ΟἸΥΕΒ; δηᾶ {86 γοὰ ψῖηϑϑ οὗ 1 θαποπ Ὑγ6γ6 ρατί!- 
ΟΠ] ΑΥΙΥ οΟ]ο γαίθα ἔοὸσ {μοῖρ ἔγαρταποο. (Ηο8. χῖν. 7.) Τὴ στ ]π68 οὗ 
ἩεΙρο βασι βῃθα 4. ργοβίβο]6 ἀγίῖο]α οὗ Ἔχροτγί ἴο ᾿ϑδιηδβοιβ (ΕΣ Ζοκ. 
ΧΧΥΙΪ, 18.), ἀπ τηοάδσι ἰγανθὶ]ογβ αἰαὶ {16 81Ζ6 δῃὰ πεῖρμὺ οὗὨἨ [86 
οἸαδίογβ οὗ ΟἜΑΡΕΒ 8.1} ργοδυσοα ἴῃ Ῥαἰεβίϊπθ, συ ῖο σ}}} δοοουηΐ 
ἴον [16 Βρῖ68 οασσυίηρ ἰμ6 οἰ αβίου οὗ ρυαρββϑ οιὐ ἀονῃ ἴῃ ἴπ6 γ 16 οὗ 
ἜΘ οὶ (ΝΌΠΡ. χα]. 28.) Βούνσ θη ὕνγο ΡΟῚ ἃ βίβ, 

γατίουβ μβουῦβ, βσα 8, δηα {γ668, ἰτηραγίοα ὈδδιΥ δηὰ ἔγαρτϑησθ ἴο 
{818 ΒΙρΡἢ]γ -ανουγοᾶ Ἰαπα, Αὐαοηρ [86 ΒοΥῸΒ δῃὰ βασι 8 τιλὺ 6 α18- 
ΠΙΠΟΟΥ ποιορᾶ, {πὸ 4106 (4]. χὶν. 8. ; Ῥσου. υἱ}. 17.; 50], ϑόομρ ἰν. 14.), 
18Π6 γββορ (1 Κίπρβ ἰν. 33,; Μαίί. χχυῖ!, 48.; Ματκ χυ. 36.), [86 

1 σμοηίον, Ἐδοβοτοδοβ Ηϊδβίοσίαϊοϑ βὰν 168 ΜΙΔΌΓΕΒ, ἴοτη. 111. Ρ. 219. 
2. Ναιταδίίνε οὗ [Π6 ϑοοιἰ8ἢ Μ|ίδβοίοη ἴὸ [ῃς 68, ὑ. 106. : 
8. Ὧγ. 7. Ε΄ ἜΟΥ]Ο, ἱπ δὴ οἰδδογαῖθ Μογροὶγ οὰ ἴπ6 Ηγββορ οἵ ϑετγίριιγο, μα8 ἀϑίοττηϊ πο 

ταῦ ἴξ 18 ἴὴ6 σαροῦ- θαβῃ, νυ δίς ἰδ ἰουπὰ ἴῃ Γοσγοῦ ἘργΥρῖ, ἴῃ (ἢὴ6 ἀοβογβ οὔ δίπαὶι, απὰ ἷπ 
Ῥαϊεβιϊπθ. “118 ὨδΌΪς 18 0 5ΤΟῪ Ὄροη [86 τηοβὲ Ὀδστθη βΒοὶ], οὐ σοοΚΥ ργοοὶρίοθ, οὐ {Π6 8.10 



18 Ῥλγεῖοαὶ αεοσγαρὴν 9 ἐλ οῖν 7, απ. 

ΤΌΒ6, ΟΒΡΘΟΙΔΙΪν {Π6 τόδ οὗ ὅμαγοι (50]. ϑομπρ; 11. 1.), [86 1|γ (10]α, 
1... 16., ἵν. ὅ., ν. 138.; Μαῖϊ. νἱ. 28.1), (86 Βρι|κοηδγὰ (Μαγκ χὶν. 3. ὅ. ; 
50]. ϑοηρ 1. 13.), [86 οἀγον-ἴγαα (κερατίον, λλκα χνυ. 16.2), (π6 ϑρέπα 
Ολγιβεϊ οὐ ἴθόση οὗ ὉΝσιδῦ ὃ, {Π6 πιδπάγακο (8 ἰψεννη οὗ τρϑἱοη) ( βη. 
χχχ. 14.; 80]. βοῃρ νἱῖ. 18.), {86 μαΐπι ἴγθβ, [86 τηγτῇ]ο (88. Χ]Σ, 19. 
δηᾶ ἵν. 18.; Ζεοςβ. 1. 8.2), {16 Βμι8} {τ6θ (8 Βρθοῖθβ οὔ "δοδοῖδ, οοϊω- 
0 πῃ Ατδρὶα Ῥείγθδ) (188. χ]!. 19.), δπᾶ 186 τηυδίαγα ἰτοα (Μαῖί. 
ΧΗΣ, 31, 32.), ψΒΙΟΒ 18 ΠΟῪ ῥγουϑα ἴο 6 {86 δαίναάοτα Τεγδίσα οὗ 
Ῥοίδηϊδίβ; 10 18 ἰουπᾶ 1 Ῥαϊοβίϊπο, Ῥϑσβῖα, δπαὰ Ασδθὶδ, ἴῃ [πάϊδ δπά 
ΑΡυββιηϊα. [{8 8ῃ18]]} ἜΣΕῸΣ ΔΙΟΙΆΔ[1Ο ἃπα ρυηροηῦ 866 68 ΔΓ ΘΙη- 
ΡΙογβά αἱ {Π6 ργθβθηῦ ἀδύ ἴῃ ϑυχῖδ ἴδε. {Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ τηι8- 
ἰγὰ βοϑᾶ; δᾶ ἰδ ρτονβ ἰπΐο ἃ ἰαῦρθ ΒΓ ΟΥ ἰγδθ ὑνθηίγ-ῆνα ἔδοὶ 
Βρἢ (πάθον τ ΠΙΟΒ ἃ. ΒΟΥΒΟΙΔΠ ΤΩΔΥῪ βίδπα ἤθη {86 ΟἸἸτηδῖθ δηά 801} 
ΔΙῸ ἔδνοῦγα Ὀ]6); δηά 10 ρΡγΓοάτιο68 ΠΟ Β ὈΓΆΠΟΙ6Β δηα ἰθαν68, δΙμοηρ' 
ὙΙΟΒ Οἰγάβ ἰ8Κ6 βῃδὶοσ δηὰ θυ] {ΠΟΙ ποβίβ.δ 

ΑἸΒουρἢ τηοάθγῃ γαν 6] ] 6 8 40 ποὺ τηθηΐϊοι ἴμ6 Θχϊβύθμοο οὗ ΔῃΥ 
ΜΟΟαΒ οΥ ἰογοβίβ, οὐ, ἱπά 664, ΔΗΥ͂ ΘΟὨΒΙἀογΔΌΪ6 Πα Ὸ. ΟΥ̓ ἴΓ668, γαί Ὁ 
ΔΡΡΘδΥΒ {μαΐ, ἀπο γ, (86 Ἡοῖὶν 1,δπὰ νγὰ8 γγ6}} οονογθα στ ποοά. 

οἵ ἃ νγὰ]}}; δηὰ 10.159 8 οβδδϑηιτία]; ἴον 1Ὁ 18 βαϊὰ τπδὺ ϑοϊοιωοη ΚηΘῪ 4]] Ρ] Δ πί5, ἔσοτῃ πὸ σα δΓ 
ου Ιβύδῃοῃ ἴο ἴῃ Ὦγββορ πὶ στον οἡ [ἢ6 νγ8}}. 10 88, τ οθουοσ, δἰ ννδγβ Ὀθοη δὰρ- 
Ῥοβϑά ἴο Ὀ6 ρῬοβϑοβϑϑοὰ οἵ οἰ δδηῃδίηρ' Ῥγοροτίῖ68: ὨΘης6, ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ, 118 βοϊθοϊίοη ἐπ [86 σογοὸ- 
Ἰη0Πῖ68 οὗἨ ρΡυτ βοδίοη, ὍΥ 18 ΘΙ ΡΟΥΘ Ὡΐ ἰῃ [ἢ 686 ΤῊΔΥ ἢδνο Ἰ6ἀ ἴο ἴΠ6 διιρροδὶίϊίοη οὗἁὨ 118 
Ῥοββοβδίηρ [86 ΡΟΤΟΙ ΟΥ̓ οσυγίηρ, ἀἴδαδβοθ 1ἰκ6 Ἰθργοσυ. ΕἾΏΔΙΥ, {ΠῸ ΔρΡΟΓ- ΡΙΔπς '8 ΘΔΡΔΌ]6 
οἔὗἉ γίοἸάϊηρς ἃ βιϊεϊς, ἰὸ τὶς ἢ [ὴ6 ϑροῆρο ταὶ ρἣϊ μάνα ὑδθη αβῖχοα, κ8 ννὸ ἰδαγῃ ἔτοιαῃ 8ῖ. οι πα 
(χῖχ. 239.) ννγαὰβ ἄοπα τ ιτῆ [06 ΠΥΒΒΟΡ, τ θη [86 ΒΡΟηρῸ ἀΐρραὰ ἰῃ υἱπόραῦ γ)͵ἃ8 γαϊϑαὰ ἴὸ 16 
Ἰρ8 οἵ ουν ϑανίουν." Κι Φουτηδ) οὗ ϑα]σγοὰ 1ἱϊλογαίαγα, νο]. ἷν. Ρ. 276. 

. Τῃ τ}18 τε5 Ξῆς 2658 ΟἸ γε 18 ΘΟΙΏΙΏΟΠΪΥ Βαρροβοὰ ἴο ἢᾶνο σοίοστοὰ τὸ ἴῃ6 ννἢΐζα ΠΥ 
οὐ ἴο ἴδ ταϊΐρ: Ὀπὺ ποῖ. Ὁ οὔ [650 ρστονβ ν 1 ἴῃ Ῥα]οϑιηθ. [Ὁ 18 παίυγαὶ ἴἰῸ ρσγοδβύσηο [ἢ δ, 
δοοογάϊηρ ἴο ὨΪ8 ἀδιιαὶ ουβίοτῃ, ἢ6 οα] δὰ [η6 δἰϊδηϊίοι ΟΥ̓ Π8 ὨΘΆΓΟΙΒ ἴ0 δβοῖὴθ Οοὐ]θοῖ ἂς 
απᾶ; δηὰ 88 ἴῃ 8.148 οἵ ἴ80 1οναπὶ ἄγ ονοστη ὙΠ ἢ ἴΠ6 απιαγυῖθα ἱμίοεα, οβε κοϊάσοη 
1Π|Δσθουβ ἤονγεσβ, ἰπ δυϊυπηη, δθογὰ οπο οὗ ἴπ6 τηοδὶ ὈτῚ ]Πδης δηὰ κογρθοῦβ ΟὈ]οοῖβ ἴπ 
ῃδίιγο, [Π6 ΘΧρσββϑίοῃ οὗ ϑοίογριοη ἐπ αἰΐ ἐδ σίοτῳ ποί δεὶπο αγγαψοά ἰδ οπε 9 ἰΐεεε, ἰδ ρὸ- 
ΟΠ ΑΥΙῪ Δρργορτίδῖθ 5Που]ὰ [818 σοπ]δοΐαγο ργονθ οοιτοοῖ, να ἰθᾶγη ἃ οῃσοποϊορίοδὶ ἴδε, 
τεβροςίίης ἴΠ6 Βοᾶβοη οὗ [06 γεᾶσ ἤθη ἴΠ6 ϑδούτθοῃ οἡ ἴ6 Μοιπηὶ νχὰβ ἀο]ἑνογοά. 

3. ὁ Τῇρ τηοάθτῃ Οτθοῖζβ 8411} 0411 Π5 ἔστ ὈῪ 1Π6 δᾶπιθ ΠΆΠΙ6, κερατια, ἀπ 560}} {πὸπὶ ἴπ 
πο πιαγοῖβ. ΤΏΘΥ δγὸ ρίνθη ἴο βυνὶπθ, θαΐ ποῖ τεοὐθοϊοὰ 88 ἕοοὰ ὄυθὴ ὉΥ τηβϑθη." (ΗΓ ΟΥ 8 
ἘΟΒΟΆΓΟΙοΒ ἴῃ τοθοο, Ρ. 241.) 

8 ΤῊΐβ βῆσιι Ὁ 18 διιρροδδᾶ, δαηἃ ποὶ τὶποῦΐ τοαβοι, ἴο 6 ἴῃ6 Ραπὶ ὙΙΟΝ βυρρ! θα 186 
Ἄ«τόνση οὗὨ Ἰπογπβ, τὴ ἢ ἩΒΙΟἢ ΤΠΟΟΚΟΥΥ ἀδοκοὰ τ1ἘπΠ6 ϑϑανϊουνΒ ὈγΟΥ Ὀδίογο 8 οσυο ἥχίοη, 
Εδγ {8 Ῥάγροθα ἰδ πησδὲ παῦθ ὈΘΘῃ ὙΘΓΤΥ͂ ἢϊ, 88 118 ΤΒΟΥΠΒ, τυ ἰο ἢ αγὸ δὴ ἱποῖ ἰῃ Ἰοηρτῇ, ΔΣΘ 
ὙΟΤΥ͂ δίτοης δηὰ βῆδγρ. [τ 18 ποῦ πη }Κὸ ἃ Ὑ]Πονν ἰπ στον δπὰ Βοχι ὈΙΠΠΥ; δα δ πὸ 
Ἰδῦνοβ στ δ σοβοπῦϊα ἴμοβα οὗ 186 ἰνγ, ἰῦ 18 ἢοῦ ἱπηρτο "8 0]6 τΠ8ὺ 16 6ποιηΐθϑ οἵ Ο γίβι 
σἤοβα ἐξ, οὴ δοσοπηΐ οὗἁ ἐϊ5 βἰ π} Πα ΕΥ̓ ἴο 186 ρῥἱδηὶ ἢ τν ΠΙσἢ 18 τγδϑ δῦ] ἴο στον 6ηι- 
ῬΟΓΟΓἁ Δπ ἃ σὍηΘΓΑΪΒ: 80 [Βαῇ σΑΙΌΤΔΏΥ͂, ἱῃΒα], δη ἃ ἀδγίδίοη ταὶ ῃῦ 6 τιοαϊιαιοά ἴῃ 186 ΤΟΥ 
ἃςξ οὗ ρΡαπίβηπιοηῖ. ΒΟ αὐἶδι ̓ 8 ΟΥΔΡῸΒ ἴῃ 160 Ιουδηῖ, Ρ. ῶ88.(. Τῆγοθ ΘΟ ἴῃ 
ῬαΙοδίπο, Ρ. 88. 

4 τομὴ ἴ6 Ῥαββᾶρεβ δθουα τοίετοῖ ἴο, ᾿ξ βῃουἹὰ ϑοότη ὑπδὲ [Π6 τηγτίΐα ἔσθ δἰἰδηθα ἃ 
σοηδέἀογβ Ὁ] δἶσθ, [π 1ῃ6 Μογοδ, δὴ ἱπίο]Π ζοηῦ ἔγανθ]]ον (Μτγ. ΕτμΟΥΒΟἢ) δίδῖθβ τπᾶὶ ἢθ 
ἰγανο δᾶ Τ0Υ Βουγβ Τπτοῦ ἢ δη ἀποι ἰναῦεὰ ἰγϑοῖ, νν ἢ 116 [Π6 σύόυοδ οὔ σαγτῇα ἰοτιηθὰ δὴ 
ΔΙπιοθὴ ΘΟ ΠΠΟΣ8 δύροιΓ ονγοσῃοαᾶ, “ οσογοτοὰ ἤσγα δηὰ ἴπθγο τ 118 ἀοἸϊοαῖο ἩἨΙδ 
ἤἥοννοτϑ, δῃὰ Ἔχ Βα] πρ᾽ δὲ ΘΥΟΣΥ τηοϊίοι ἴδ6 τηοβὶ ἀο]ϊςίουδ ρογέαπηο, τ Ἡ11οῖ [8 ἀαγκ Ῥο] βῃοὰ 
Ἰοᾶνοϑ σοί πο σΟΟΪΠ 655 τ θοδυῖγ," 1,ἴἴογβ ἔγοτα ἴπο “Έροδη, νοὶ]. ἱ. Ρ. 118. 

δ᾽ Εγοὰ 8 ν᾽ υ80]6 Μοιηοὶγ οὐ ἴῃ6 Μαυείαγὰά ΤΥΊοθ οὐἩἨ δογιρίατο, Ὁ. ὕχτ. 4. Ε. ΒΟΥΪο, ἱπ 
ἹζιττοΒ Φοῦγηαιὶ οὗἉ ϑϑδογοα 1, τογαΐαγο, νοΐ. 111. Ρ. 282. ἘἘῸγ σορίουβ βοσουηῖβ οὗ [Π6 δροτνε- 
Ἰποητοποα πᾶ ΟἿΠΟΥ νοροὶ Ὁ] 68, 48 γγ6}} 88 οὗ 106 δηΐπιαὶ δῃηἀ σι θογαὶ ὑσοάυο οῃβ τηθῃ- 
τἰοποὰ ἰπ ἴπ6 ϑευγιρίυγοβ (ΠΊΔΩΥ οὐἨ ὙΠΙΟἢ ἴξ (8118 ποῖ τὐὺλτθΐη [πὸ 11πι}18 οὗ 118 ΟΣ Κ ἴο 
ποῦς 6), ἴπ6 γταδάδγ 18 γοίοσσγοά ἴο Ὧγ. Ηδιτὶβ᾽ 8 Ναίιγαὶ Η ἰβίοσυ οἵ ἴ106 Β΄ Ό]6, διὰ τὸ Ὦτγ. 
Κιιῖοβ ῬΗγβίοαὶ ἀφο ΓΆΡΠΥ δη Ν,ϑίιγαὶ ΗἸβίοτΥ οἵ (6 ΗΟΪΥ 1,.5η4. 



}ογεϑές ΟΓ ἐν Ποῖν Παπά, 79 

γε γτεδὰ οὗ βονϑογαὰὶ ΕὌΒΕΒΥΒ δῃὰ ΌΟΟΡΒ ἴῃ {16 β'ογοα Ἡ τηρΒ, 
ΡΥ] οΌΪ]ΑΓ]Υ, -- 

(1.) Ἐμὲ ΕὈΒΕΒΥ ΟΕ ΟΕΡΑΒΒ οα Μοιυπύ ᾿ϑρϑηθοη. ὅδ 1 Κιηρβ 
γ]}. 2. ; 2 Κιηρβ σιχ. 28.; Ηοϑ. χὶν. ὅ, 6. ΤΉ δβθ ποῦ] δηὰ βεδυ Ὁ] 
ἴγθθ8, ὙΓΒΙΘῊ 8.6 ὉΠΡΙνΑ]]6α 1π οΥΑΠἀΘῸΓ δηᾶ Ῥοϑυΐν 1ῃ {(Π6 νϑροϑίδθ]θ 
Κιησάοτῃ, μᾶγϑ ἔΣΠΙΒΠ6α {86 ᾿Ἰπϑρὶγοα τΤΙΘΓΒ 10 ΠΙΆ ΥΟΙΒ ἜΧα δι θ 
β᾽ 1] τἀ 68. “Τὸ Ὀγθαῖκ {π6 σοαδγβ, δηα βῃδακο {6 ΘΠΟΓΣΩΟῺΒ Ιη888 ἴῃ 
ΒΟ (ΠΟΥ στον, ΟΟΟΌΓ δμοηρ {μ6 ἤριγοβ τ ῖο αν) β6]θοῖβ ἴο 
ΘΧΡΓΘδ5 [86 ΡΟΎΤΘΙ 8 Πα τηδ)]ϑίυ οὗ  δῆονδὴ (Ρβα]. χχῖχ. 4, ὅ.), ἴο {π6 
1} υπάἀογθίδπαϊηρ οὗἨ τ ΒΊΟΣ {Π61Ὁ ΘΟ .1688 πυθ 6 δὖ ὁπ 6 ρογὶοά, δηᾶ 
γαβί θυ }Κ, ουρῇΐῦ ἴο 6 Κορῦ ἴῃ νον. ΒΥ {86 ρ]απέϊηρ οὗ ἃ οβδγ (Π6 
Ῥγορβμοῦ (ΕΖεϊς, σχυὶ 22. 24.) μα8 ἀββουροα ἐπ6 Κιηράοιῃ οὗὨ ΟἈτιβι; 
1π6 στον δηὰ οχίεπί οὗ (86 Νὸνν Τοβϑίδιηθηῦ σμυσοῦ, δηα τπ6 ῥγοαὶ- 
ἸΟῸΒ ᾿ΠΟΓΘα86 οὗἩ ΠῈΣ ΘΟμγοσίϑ, ΓΘ αἷβὸ θδι  Ὁ}}Υ βοὺ ἔοσί ὉΥ {86 
ΒΔ ΪΤΪδῦ ὙΠῸ {Π18 οι θα, (βα]. χοῖ}. 12.) ΟΕ {818 ραγθ σα αν 

νοοᾶ, να πα {παὺ ϑοϊοίθοῃ τη846 Πϊτη861 ἃ ομαγιοί. (οὴρ ὃν. 11]. 
“νον... ΤΠ6 ΡῥΓΟΒΡΟΓΙΥ οὗ {Π6 τἱρὨ δου 18 Θοπιραγθά ἴο 6 σϑδγ ; 8 
10 18 ΓαΥΓΠΟΥ Θ ρ]ογοα ἴο ἀδπουηοα ἐμ6 Ἰυάριηηδηίβ οὗ οὐ οπ πιδῃ οὗ 
ΡῬτουᾶ δηὰ ΒΙρἢ ταϊπάθ. (Ἐβαὶ. χχῖχ. 4.) ὙὩῃ6 σοηνογβίοη οὗ {δ6 
(ἀδη 1168 α͵8οὸ ἴο {86 τουδὶ οὗἩ ἐπ6 ἔσθ (ἀοα 18 Ἔχργοββθά ἴῃ ἰθυτηβ 
ΠΙσΉΪγ Ῥοδυῦι] (188. χχῖχ. 17., χχχῆ]. 1δ.), 88 4180 {μ6 ῬγοΟΒρϑυν οὗ (86 
Ἰπηρσάοτα οὗ Ομ γῖβέ, ([88. 1. 2.) ὙΠοϑα ΒΟ δῃμοοιωραβϑα {86 ῥγιθϑίβ 
αὖ τη6 ΔΓ ΔΓ6 480 οΘοπηιραγθα ὕἤο ἐμι6π), 88 αἷδὸ {Π6 ρίοσυ οὗ π]βάοσω. 
(οἶδ. χχὶν. 16.) 1 τὺ θ6 διγίμοῦ δα ἀαά, ἐμαῦ οΘ αν γ668, Ἀπ Πρ’ 
Β0 ΤΩΔΩΥ͂ Ὁ Ά}1{168 γγ06]} δααρίοα ἴῸΓ Ὀυ]αϊηρ;, Αγ θα ἀτὰρ] 6 ταδίοσ 8 ]8 
ἔοῦ {Ππ6 βἰγυοίαγα οὐ {16 ἴθαρ]θ, ἃπὰ σοῦ βαηΐ Ὁγ Κιηρ Ηγαπλ ἴοὸ 
ΘΟΪομηοη ῸΓ ὑπᾶῦ ρυγροβο. (1 Κιηρβ ν. 10---1ὅ.}} δον {ηρ; 
ΑὈουΐ ἰἢ6 ΘΘΟΆΓ ἰγθθ μ88 ἃ βίγοηρ' Ὀ8]Βτλ]ο ΟἀΟυΣ: {818 το ΘΌΪΥ 18 
{π6 δηιοῖϊ ὁ ]εδαποη, ταθπϊϊοηθα ἴῃ 50]. ϑοηρ ᾽ν. 11. δὰ Ηοβ. ἵν. 16. 
Ατηοπρ ἴΠ6 χαϊη8 οὗ ΝΙτοπα οὐ ΝΊΠπον θα, Μγ. [γαγά ταοῦ 10} ἃ θ6δπὶ 
οὗ οοάδγ ἔγοτα 1Θθαπου, τ μι ο χοίαϊ πα 118 οὐἱρίηδὶ ἔγαργϑησα δα 
1Ππ6 Ιαρ86 οὗὁ [ὕγϑα ἱμοιβδηὰ γϑαγβ.32 ““ ΤῊδ ρσχορογίίοη οὗ ψοοά ἴῃ [8 
ΙμοὈΔΠΟΠ 18 ΠΟῪ 8Π18}}, σΟΠΊρΡΑΓΘα τ] [6 τσ ΘΏΒΘΙΥ ἰμ1Ὸ Κ ἔογοϑίβ 
ὙΠ ἩΒΙΘῊ 10 νγὰ8 οἰού δα ἴῃ ἔὈΣΠΘΓ ἀρθ8. ΤῊ]Β τηλγ 6 δοοουπίοα 
ἴον ὈῪ {π6 οἰγουτηβίδηοθ οὗ {π6 1 ΠΑ Δη 8 οὗ {86 Βαυστουπάϊηρ' ρ] 118, 
ΠΟΥ ΨΕΙῪ {π|η]γ Ροραϊαίοα, μανὶπρ Ὀθθη αἀγίνθῃ ἀυγίηρ' ἀρ68 οἵ οἷν!] 
ὙΔΓ Δα Ρουβθου 0. [0 βϑαὶς ἐπ 18 ἰπ ἰμο86 χϑίγσοα τηοπηίμιῃ8, 
ὙΠΘΓΟ ΠΟΥ Πᾶνα Ὀδ6π σομρο]]6α ἰο οὐ ἄονγα {μ6 σψοοά, ἴῃ οΥάοΥ ἴο 
οὐ] τἰναίθ {Π|0 801] ἴῸΓ {μδὶγ βυρβιβίθμοθ ΟἿ ΤΏΔΏΥ ΟΟΘΟΔΒΙΟΏΒ 4]80, 
ἤθη {(Π6 ΤΌΣΚΒ ἱηναάοα {π6 ἐλδίποββοβ οὗ μθρδηομ, ἴῃ Ἤτον ἴο ρυΐ 
ἄονσῃ {Π6 ΤΟ ὈΘ]]1ΟὉ18 ΤΊΒΙΏρΒ οὗὨ {Π61Ὁ ὙγΑΥ 6 ἱπμαρε δηΐβ, (Π6Υ οροποά 
{πε ῚΓ ταῦ ὈΥ ουαὐέπρ ἄονῃ {Π6 ποοίβ.8 

(δ ν Β6 ΕΌΒΕΒΤ ΟΕ ΟΑΚΒ ὁπ {86 τηουπίδὶηβ οὗ Βαββδῃ. (Ζοο. 
χί, 2.) ὟγΥε πᾶν )υᾶρσα οὗὨἩ 1π6 Πρ οβπηδύοη ᾿ὰ τ Ὠιοἢ [Π686 οαἶκϑ 
Ὑ6Γ6 Π6]4, ἔτοπι 8π ἱποϊἀεθπίαὶ ὀχργοββίοη οὗ {π6 ργορμοῖ Ε"Ζβκῖθὶ, γῆ, 
Βροβδκίηρ οὗ [16 ΡΟΥΟΙ ἀπ Ὑγϑα ἢ οἵὗἉ δῃποϊθηὶ ΤΎτο, β8γ8---- Οὗ ἐλ οαἰς 

: Ἐδο ὙΊβοη 5 Τταυοἷβ ἴῃ τἢ6 ΗΟΙΪΥ Τ,Δηᾶ, δια. το], ἰΐ, Ρ. 105. ϑτὰ οἀϊ(ίοι. 
5 ΤἸιαγατὰβ Πἰβοονοσίεβ ἴῃ (86 Βπΐηβ οἵ Νί που δηὰ ΒδΌγ]οη, ᾿. 357. 
3. ϑοῦγχῃαὶ οἵ πο οραυϊαϊίίοη τὸ τπ6 ΕἘπδδὶ ἴτοπι 10 Μαΐτα Ῥτιοϊεβίδῃϊ (Ὁ]]6ρ6, ραγὶ ἰἰ, 

Ρ. δ05. 



80 ΤῬλιγεὶοαὶ Οεοφταρλῃ φ ἐδ6 Ποῖν 1, ἀπά. 

9. Βαδλαπ ἐδον παυο πιαάο ἐξῖπο οατϑ. (ἘΖεκ. χχνὶ. 6.) Οατονοβ οἱ 
οαἶκθ, 1 15 ψ}6}} Κπόονῃ, 66 {Π6 ΒΟΘΠ68 οὗἉ ἸΔΟἸΔΙΓΥ 1π [Πο86 Τοπιοίθ 
{1π|68, ου. δοοουπηῦύ ΟΥὈἁ Ἦμ6 σταΐθι! βῃ ἴα ποῦ {πον αἰογαθα το {Π6 
ἀο]υἀοα ᾿γοΥβρροῖβΌ ΤῈ6 ργορμοῦ ΕΣ ΖΘ Κ16] ἜΧΡυ ΒΥ 8]]} 468 ἴο (118 
Ῥγδοίϊοθ, (ΕΖοκ. νἱ. 18.) 

(3.) Τμὲ ΕὈΒΕΘΒῚ ΟΕ ΟΡ οὕ" ρλτγαΐπι, σοῦ (86. ΘὨΠ] τοι οὗ 
ἘΡἨ γαῖα θαρδπη ἴο οαὖ ἄονγῃ (“ο8ἢ. χυἹ]. 15.}), γγδ8 81}}} βίδπαϊηρ τη [86 
{{π|6 οὗ αν : ἤθσο ΑἸ βϑίομιη τγαϑ βυβροηᾶθα ἔγομ 8: οἂϊ, δπᾶ νγὰβ 
ἰδῆ, (2 δι) χυἹ!. 6. 8. 17.) ὙΤηθ ποοᾶ ἴῃ (86 νἱοϊηλν οὗὨἨ Βεῖμ6] 
ἸπθηΠ]οῃοα ἴῃ 2 ΚΊΠΡΒ 1]. 24, ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο ὕδνα Ὀδθη ρᾶγί οὗ {86 ποοά 
οἵ Εἰ ΡΏγΑΙμι. 

(4.) Τα βρδοίΐουβ ΕὌΒΕΒΥ 97 Ἡαγοίδ, ἴῃ ἴπ6 {δ οὗὨἩὨ 7 πάλῃ, ἰς 
ὙΠΟ αν τ Πάγον ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ἀνοϊὰ {πῸ6 ΤΥ οὗ ὅδ, (1 ὅ πὶ. 
ΧΧΙΙ, δ.) Τὸ 8686, ρου 08, ΤΑΥ͂ Ὀ6 8066α, --- 

(6.) Τὸ ΤῊΙΟΚΕΥΒ οἡ [6 ὈδηΚΒ οὗ (ἢ6 «οτάδῃ, ἱπ ΖΘἝΟΒ. χὶ. 8. 
ἰογπιθα ἐλο ργίάθ 9. ψογάαπ, σϊο ὩΠΟΙΘ ΠΥ ποῦ {Π6 οονογίβ οὗ 
114 Ὀοαβίβ, πα γα ἴο {818 ἀΔΥ ΘΟΠΡΟΒΘΩ οὗὨ ΟἸθ Πα 6Υ8, ἰδίῃ 188, δπὰ 
οὐθοσ Βῃγ 8. 

Ατροπρ {86 ἰγδθ8 ΒΟ ΔάοΤΏ ῬΑ οβῦπο {πΠ6 ῬΑΙΜ ὙΒΕῈ οἰαϊιηβ 
{Ππ|Ὸ ργαοθάρηοα οὗ ποίϊοθ, ου δοοουπῦ οἔὗἉ 18 ΒΙΠρΡΊΪΑΓ αὐ} 1{γ ; 10 αἰογα 8 
ἃ σταίο]} Βῃ Ιου, δὲ ἈρτΘ δῦ]. ἔγυϊί, πα ἃ τηοϑὺ ἀθ]οῖουβ σχῖπο.ἢ 
ΤΠο Βηθβί ρδίτα ἴγθοβ στὸν ἽΠ {Π6 σἹοϊ η"ΠὙ οὗἉ Τογάδη ἀπ Επηρθαάὶ ; 
δπα {Π6Υ 80}}} Πουγιβα τη {πὸ ρἰαὶπ οὗἉ 6 ΓοΠο, τυ ΒΙΟ ἢ ΟἿἿΥ νγᾶδ ΠΟΙ ΠΥ 
θυ θα ὈΥ ὙΑΥ οἵ αἰδποίίου (86 Οὐέν οΥ᾽ ΤΡαΐηι ΤΎΘο68. Τὰ 1818, μον- 
ΘΥΘΙ, 108 ῥἰαηίδίϊοῃβ οὗ ραΐτι ὑγθθ8 οτο γα ποοα ἴο ἀροαΐ οπ6 ἀοΖρῃ ἣ; 
δῃᾶ, ἴῃ 1825, {86 “Οτγ οὗ ῬδΙτι8." οου]ὰ ποὺ Ὀοαδὺ οὗἩ οπα οὗ {Π686 
Ῥοδυῦ δι] ἔγθθ8 ἀγουπα 11.8ἢ ΤῊΘ ρϑΐτα ἔγθοθβ οὗ πάτα ἃΓ σα] γαϊθα 
ὈΥ ϑίσαθος, δῃὰ ὈΥ “οβαρῇιβὅῦ, ψγῇο 888 ρδγ( οι Υὶν- ποορα ἐπα 
Ῥαΐμα ἴγθϑϑ οὗ 6υῖοῆο. ΤῊΘ ρδΐτι ἰΓ66 τγαβ {86 σοιηχηοῃ ΒυιΏΡ0] οὗ 
Ῥδ]οδῦη 6, ΤΩΔΩΥ͂ ΘΟΪΏΒ οὗ Υ᾽ Θβραβϑίδῃ δηὰ οἴἤϑὺ Θιωρθσουβ " Ὀϑῖῃς 6χ- 
ἰληΐ, ἴπ ὙΒΙΟΒ πάρα 18 Ῥθγβοηῆθα ὈΥ ἃ αἸβοομβοϊαΐα νγοχηδῃ δι πο’ 
ὈΠΑ͂ΘΥ ἃ Ρϑἰτὰ ἴγθθ. ἊἈΔΑΒ {Π6 τροιηθῃίασΥ ὈΓΟΒΡΟΥῪ οὗἩ {86 τ]οϊκοα 19 
ΤΥθα ΘΠΕΥ ΘΟΙΩΡΑΓΘα ἴο {Π6 ἐγηβδιθηῦ σογάυγα οὗ ρ,Ία88; 80 {π6 ἀγα Ϊα 
[6 ΠἸΟ Ὑ οὗἨ [86 τἱρμίθουβ 15 ἴῃ Ῥβαὶ]. χοὶ!, 12. ΠΠἸκομθα ἴο {Π6 Ἰαβῦησ 
Βίγθησ ἃπα Ὀδδας οὗ {π6 ραΪἷπὶ ἴγθ6. “Βυΐ Ομ] ΘΗ 18 {μ6 σοπὶ 
ΡΆΓΙΒΟΙ. ΔΡΡ]ΙΟΔΌΪ6 ἰο ἰμαύ πδὲ Οηο, {π6 Κιηρ οὗ ΒΙρ ὐδουβηθββ δηὰ 
ΤΥοο οὗ 1.16 ; οι: ποηῦ δηα ὈρΡΓρῦ ; Θσον γογάδηΐ πὰ ἔγαρταηῦ; ὉΠ 6 Γ 
{Π6 στοεύαϑ ργθθβυσο δπα υορῃῦ οὗ βγη ρ8, 81} ἀβοθηάιηρ ἑο ΑΓΒ 
ἘΡΑΥΕΟῚ Δβογαϊπρ Ὀοΐὰ ἔγαϊα δηα ργούθοοῃ ; ἱποοΟΥ Ρ0]6 δπα ἴπ- 
τηοσίδ]. ἢ 

Βοϑιάθ8 {π6 ραΐπὶ ἰγθθβ, }ουϊοῆο σ͵χὰ8 οα]θγα θα ἴον 108 ἔγαρταπί 
μα 88πὶ, τη Ἱοηθά 1π (ἢ6 οτιρίαγοθ Ὁπάθσ [86 πδῖηδ οὗ [6 ΒΑῚΜ ΟΕ 
αλλ. (6 γ. νῈ}. 22., χὶνὶ. 11., 11. 8.}ὺ ΤᾺΐΒ θα βαπι,  ῖο ἢ ὀχυθ8 

" Οα ἴδο ναγίουε ργοάποίβ οὗ [Π6 ῥδ]τῃ ἴσϑθ, 866 Ἰζϑια ρου Β Απηορηΐαἰο8 Ἐχοίΐοα, Ρ. 665. 
3. γ. Μδοπ)οῃδ6} 8 ΤΊΑνο]8 ἴσο Μοόϑοοῦ ἴο Οοπδίδηϊίηορϊο, Ρ. 205. ποίε. 
8. (δγηθβ [μἴίογβ, ἢ. 823. 
4 ΤΑ. χγί. νοὶ]. ἰΐ. ρ. 1085. Οχοη. 1807. [0]10. 
5 1)8 Β6]]. Φαά, 11}. ᾿. ς. 6. ἃ 6. 110. ἵν, 6. 8. ὶ 8. 
4 Ὦ)γγ, 5ηδν Π45 Ἔπαπιογαιθα ἴμοη, ΤγάνοΪβ, γο]. ἰΐ. ἢ. 15]. 
Ἶ Βρ. Ποσπο᾿β (ὐοπη ΠΟ ΤΆΤΥ οἡ βα]. χοὶ!. 12. (ὝοτΚκϑ, νοὶ]. ἱϊ. Ρ. 145.) 
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ἔγοτα 186 ΟρΟ ΑΙ] βαπλιτὴ ΟΥ̓ ὈΔἰβατα ἴγθθ, νγαβ πηθπίϊοπϑα ὈΥ ϑίγαδοῚὶ : 
Δα ἔνο ΡῥΪδη δι! 0η8 οὗ 10 οχιϑίθα ἀυσίηρ (μ6 ἰαδὺ σὰ οὗὨ ἐπθ “6078 
ΜῈ [86 Βοιηδπβ, [ῸΣ ΒΟ ἢ Ὀοίἢ ραγίιο8 ουρῦ ἀαβρογαίεϊυ, ---- [ἢ 6 
76 νν8, (μαὺ {Π6Ὺ τοῖρμῦ ἀδβίγου ὑμθπι; --- [ἢ 6 Βοηλδηβ, ἐπαὺ {Π6Ὺ πρς 
Ῥγονθηΐ {πδ6πὶ ἔγοιῃ Ὀοῖησ ἀδδβίσογοα, ποθ 186 δουπίσυ π88 Ὀθθῃ 
ὈΠῸΣ [6 ρσονογηχηθηΐ οὗ 186 Τυχκβ, {π6 ῬΑ οὐ Ο(Ἰ]οδα [85 οϑαβοὰ 
ἰο Ὀ6 ουἱνγαίοα ἱπ Ῥαϊεβέϊπο, ἐπουρᾷ 10 ᾽8 ἰοαπὰ ἴῃ αἰ δγοπὶ ραγίβ οὗ 
Ασδθϊὰ δπὰ Εργρύ. Αἱ ρῥγθβεηΐ, 10 158 οοϊ]δοίθα ον ἴῃ Ασδρία, 
Ὀοΐνοοη Μροοα δα Μραϊηβ, δα 16 ἐῃμογθίογα βοιῃθίϊπλοδ οδ᾽ Ϊοα 1ῃ6 
Ὀδ]ὰ οὗ Μϑοοα. 18 οὐουὺγ 18 ὀχαυ βιίοΥ ἔγαρταηῦ πα ραηροηί. [10 
18 ὙΘΤῪ ΟΟΒΙ]Υ, ἀπά 18 8.}}} ἴῃ {86 Βισμμθβὺ θβἔθθῃχ διηοηρ {π6 ΤΌΓΣΚΒ 
8η4 ΟἾΒΟΥ ΟΥΘΩΐΪΆ] ΠΔΈΏΟΠΒ, ὈΟΐὮ 848 ἃ οοϑιηδίϊο δη4 88 8. 6610 16 ῸΓ 
1.6 ουγα οὗἉ δχύογῃδὶ ἡγοῦ Πα8. 

ΟΥἾΨΕ ΤΕΕΕΒ ΓΘ ΠΟΥ͂, 8ἃ8 δηοϊοπίν, δρυπάδην δᾶ ἔγαϊ]; δηὰ 
16 ουἱΐατα οὗὨ ΤΠοτ σομίϊηι68Β ἴο ἔοστῃ ἃ ραγίϊουϊαν οὐ]θοὺ οὗὨ αἰΐβη- 
ἤοη. Τηθ6 ΘΧργΈΒββίοη --- Οἱΐ οι οὶ ἐλε ἤιπέψ τοοῖ (οαῖῦ, χχχι!. 18.) 
ΡΥ ἀοποίθα ἐδαῦ {818 πηοβύ να] Ὁ]6 ἰσθθ Κ,ὙΘΥ ποῦ ΟἸΪΥ ἴῃ τοὶ 

ἃ, Ὀυὺ ἐῃπαῦ ὄνθη {86 ἴορβ8 οὗ {π6 τόοῖκβ σου] αοτγά βυβῆηοϊθηΐ βὰρ- 
Ῥογὺ ὺγ οἷϊνθ γϑθθ, ἔγοπχ οἷ μον βμου]ᾶ οχίσγαοῦ δδυπάδησα οὗ 
Ο11. ΑἈΘοΟΓΑΙΠΟΪΥ ψγὸ ἃΓ6 ἱπέοττηθα {πᾶῖ, δ᾽ μουρὰ {86 ἱπητηθάϊαίθ 
ὙἹΟΙ ΔΙ οὗἁὨ «΄6γβαϊ πὶ 18 συρροϑα πα ὈΠργοσηϊβιπρ', γοῦ ὄνθῃ {πο γὸ 186 
οΟἶἶνο δηὰ υἱὴθρ τοὶρῃς [σιν ὉΠἅΘΙ ῬΓΟΡΟΥ οὐἱζαγτο.52 ΤὨΘ οἶϊνα ἰγθθ 
βΒουτίθηοβ το δυπαγθα υρασϑ Ὀοίογο 1ὑ ὈΘΩΙΏΒ ἴο ἀδολῪ ; πα δυϑῃ 
Ὑ8116 10 18 ᾿ἰνῖηρ, γουπῃρ ἰγθθ8 ΒΡΥΙΠρ ὉΡ δγοιυπά 10, ΜΏΙΟΝ ΟΟΟΌΡΥ 
118 ρἷδοθ ψβθη ἀοδα.8 αγίουβ βι πα} 1468 ἀγ ἀογινοα ἔγομῃ [6 
ΟἾἶνα ἔσθ ὈΥ {86 ᾿πβριγθα ὙΓΙΘΙΒ; 88. ὙΧ06}} 88 ἔγοτῃ (6 νἱπθ, τ οὶ 
Δἰοτγὰβ ἃ {1016 ῥῬτοάιμποθ ᾽πὶ ΘΘ ἢ ὙΘΆΓ. 

ῬΟΜΕΟΘΒΑΝΑΤῈ δηα ΑΡΡΙῈ ΤΕΕῈΒ χοῦ κον186 οὐ] ἰναίθα ἴο ἃ 
ΘΟΙΒΙΔΘΥΔΌΪ6 οχίοηὶ (Νυτῦ. χα. 28.; Πουΐ. νἱῖ}. 8. ; 4706] 1. 12.), 88 
ΑΪ80 88 {π6 δ]πηομα ἴγθθ, ὙὙ8086 γι 18 Σρο δῃα Εἰ ἰο ρσαίμοῦ δρουῦ 
186 τ] 4ἀ]6 οὗ ΑΡγ]]. Το οἵἴγοη γα γγᾶ8 ἴῃ ρστοαὺ γθαϊιθδὺ ΤῸΣ 118 
ἔταρταηί δηα σϑίγοβηρ Βῃδθ, ἃ8 γΧ06]] 48 ἴῸΣ 109 ἀδ]ιοϊουβ ἔγα!. (850]. 
ϑοην ἱ:. 8., ὙΠογὸ 1ὖ 18 τ19- [ΓΑ 8] ὐθα Δρρ]6-ἴγθθ.) 

ΕἼΟ ΤΕΆΒΕΒ 8Γ6 ΥΘΓΥ͂ ΘΟΙΏΠΊΟΠ ἴῃ αἰθβίϊηθ, δηα βουγβῃ ἴῃ ἃ ΟΥῪ 
δ βαθαν 801}: δἰ ἐπουρῇ ἴῃ οὐγ οἰϊτααῖθ ΠΟΥ δγο 110016 τόσ ἴπδη 
βεγα δ, γοί ἢ {π6 Εδαβί ἐπα Ὺ αἰΐαῖη ἃ Θομβι ἀγα Ὁ] 6 μοὶρῖ, δηα βοσὴθ 
οὗ οπὶ ἃΓ6 σαρ80]6 οὗ αἴὔοσγαϊπρ βου ἰο ἃ Ἰαγρθ απο Σ᾽ οὗἨ ΒΟΙΒ6- 
τη. Το βῃδαάςδ οὗ {π6 ἤρσ᾽ ἴγεθ 18 ΥΘΓῪ ρ]θδβαῃῦ; δηα [0 δἱζ μπάεν ἐΐ 
18 8 ΘΙ ὈΪο οὗὨ βϑουσ! νυ δπᾶ ρϑδοθ. (Μῖο. ᾿ν. 4.) ἘΕἿῚρ ἰγθϑβ Ὀθρίῃ 
ἴο βΒρτουῦ δὖ {π6 ὥπιθ οἵ 16 υϑῦπδὶ δαυίϊποχ. (1μκὸ χχὶ. 29, 80. ; 
Μαιϊ. χχῖν. 32.) ὙΠῸ ἔγυϊί τηδῖκο8 18 Δρρϑάγαησο Ὀαΐογο {Π6 ἰδανοϑ 
δια ἤονουβ, δα {πὸ ἔο] ρα οσραηάβ δροιυῦ {μ6 ομᾶ οἵ Μαγοῆ. Τἢθ 
ἢσ ἰτοοβ οὗ Ῥαϊδδίϊ πο δ οὗ ἰῇγθθ Κιπάβ:--- 1. Τὴ6 ὐὕπεϊιοϊν σ, 
ψ ΒΙΟἢ Ρυΐδ ἔστ αἵ (86 νϑσπαὶ δαυΐποχ, δπα Ὀεΐογθ 10 18 τῖρβ 18 οδ] θα 
[π6 στγέεπ ἢρσ, Ὀὰχΐ ψΠθὰ δ 18 σῖρθ, 186 μπέϊπιείψ θρ. (830]. ϑοηρ 1]. 
13.; ὅ6γ. χχῖν. 2.; Ηοβ. ἰχ. 3.) [{ δοπιθβ ἴο ταδί τυ ὑονγαγὰθ [Π6 
δηθὰ οὗ υπο (Μαίι. χχὶ. 19.; Μαῦὶκ χὶ. 13.), δμὰ ἴῃ βδνου βυγ- 

1 ἸλΌ. χνὶ. νοὶ. ἱϊ. ῥ. 1085. 
3 Ζοποίι 5 Βοϑοϑδυοῆοδ ἰπ Αγτία, ν 805. Ὧγ. Α. ΟἸδεῖςς οἡ ζ γοαϊ, χχχὶῖϊ. 18. 
8 Βοθίηβοῃ 5 ΤΊδυοδ ἰῃ ῬΑ] τ π6, το]. ἱ. ῥ. 125. 

γοΟΙ.. ΠῚ, ᾳ 



82 ῬΡλυδίοαϊ Οσεοσγαρὴν ὁ ἐδε Ἡοῖν Τιαηά. 

Ῥα8868 (86 οἴποσ Κιμάβ.---2, ΤῊ δΈ ΤΙ ΠΙΟΥ ΟΥἩ αγν ἣσ : 18 ΔρΡῬΘΑΥΒ δρουΐ 
126 τ α]6 οὗ ππθ, δπὰ 18 σῖρε ἴῃ Αὐυρτιθί.---ῶ. Τὴα ᾿ ὲπέεν ἢρ, 
ὙΓΠΙΟΒ ροττηϊμδίθβ ἴῃ Αὐρτιϑί, δπα ἀο068 ποῦ τίρθη Ἐπ] δρουῦ (μ6 ομά 
οὗ Νουθθοῦ: 1Ὁ 18 ἰἸΟΠΡῸΓ δπα οὗ ἃ ὈΓΟΎΤΏΘΣ οΟἸουν ἰδ [μ6 οΟἰθοΓβ. 
ΑΙΙ ἤρβ, στ θη σὶρ, ὑαῦ ΘΒΡΘΟΙΔΠγ [86 ἀμ λον, [4]1 δροηίαπϑουαὶγυ. 
(Ναδυ 11. 12.) ΤΠδ θαυΐν ἤρβ δα δαΐβθη, Ὀαῦ βοπιθ δὰ ἀγὶϑὰ 1η 
{Π6 βι1η, δπᾶ ρῥγοβοσνϑα ἴῃ τη88868 ΨΏΙοῖ ἀγῸ οδ]] θα οακό8 ὁ, 395 ἴῃ 
1 ϑδιω. χχυ. 18., χχχ. 12.; 1 Οἤγσοῃ. χὶ! 40. [ι 18 νν6}} πόση ἐμαὺ 
{πη6 ἔγυ! οὗὨ [686 Ῥγο ῆἔο ἔγθθθ δἰσανβ ργθοθᾶάθβ [Π6 Ἰοανο8: ΘΟΠη86- 
αθηίγ, θη «6808 ΟἸσιϑὺ Βα οπ6 οὗ [Βοπὰ ἴῃ {1} νἱροὺν λαυσίπρ 
ἴεαυο8 (Μαῖκ χὶ. 13.), 6 τιϊρΐ, δοοογαϊηρ ἰο ἐπ6 Θογασθοη οουγβα οὗ 
Πδίαγο, ὙΟΥΥ 7080} ἰοολ Κ0 7 Κγιΐί, ἀρὰ λαρὶν βιὰ βοὴ Ὀοδοοσο8 ΟΥ 
ΘΑΥΪν ἤρπ, 1 ποῦ Βοῖὴθ ὙΠΥΘΥ ἢρε, ἸΚουσῖβα ἀΡροι ἴθ. ὙΠ Ῥάγαθ]α ἴῃ 
Τιυκα χιὶ!. 6---9. 18 ἐουπμαθα οη [86 οτἹθπίδὶ τηοᾶς οὗ σαγαθηϊηρ ; δηὰ 
186 πιοίμοά οὗ ᾿ταργονῖηρ {π6 ρδὶπὶ (ἡ ΟΒ6 Ὀδυσ μ 88 ΤΩΔΥῪ δα ΓΤ6- 
τηρα!οά ἴῃ {πΠ6 ὙΑΥ͂ ΤΠ6Γ6 ΙΠΘΏΓΟΠΘΑ) 18 ἰγαηβίδστοα ἰὸ {π6 Ερ' ἐγθα. 
ΤΙ ΒΥΟΑΜΟΒΕ ΤΕΕῈΕ ἢουτγθῃοα 1η ῬΔΙΘΒΏ 6 88 γ76}] ἃ8 'ἴπ Ερργρί: 

᾿ιἷἰϑ ἰθᾶνθβ 8.6 16 {μοβὸ οὗ δ6 τι] ΥΥΎ ἰγ66:; δπα 118 βιυυϑοίιβῃ, 
σγαίογυ, Ὀυΐ βοιμθῦγμδί δγοιλδῦο ἀπ ποὺ ἀἰβαρτθοδῦ]ο ἔγαϊξ, οομλ68 ἰὼ 
ΤΩΣ ΒΟΥΘΓΑὶ ἰπι68 1 (6 Ὑ6ΆΓ, ὙΠ Βουῦ ΟὈΒΟΥΨΙΠΡ ΔΠΥ͂ σογίδι ἢ 
ΒΘΆΒΟΏΒ. [ὑ ΓΟΒΟΠΔ 68 παῖ οὗἉ {Π6 Ηρ ἴτ66 ἴῃ ἀρρϑάγβδηοσο, δαὶ αἱ ΓΘ 
ἔγοιῃ 1Ὁ ἴῃ μαυϊηρ ΠΟ βθϑὰβ ψλμῖπ, ΤῊΙΒ ἴγθα ἀοθβ ποῦ ὕΤῸΥ ἔτοπὶ 
1Π6 Βοοα, Ὀυὺ 18 ργοραραϊθα ὈΥ 106 Ὀγδηοὶ : [Ὁ Ῥγοάμοοθ δρυπάδηος 
οὗ ἔγυαϊι, τ ΠΟ ἢ στονγθ ἱπ ἃ ῬΘΟΌΠ ΑΓ ΤΊΘΔΏΠΟΥ, --- ποῦ οα (86 Θχίγο 1168 
Οὗ 1ῃ6 ὈουρῊΒ 88 ἴῃ Οἴμοῦ ἴσθθβ, θα πρᾶν {Π6 σα. [10 15 ἃ ἰασσα 
ἴγθθ, δὐϊϑι Ἰηρ ἃ ΘΟὨΒΙἀΘΥΆΌ]6 Βοὶσῦ, το οἰγουτηβίϑποθ Μ1] 80- 
σουηΐ ἴον Ζϑοοδευϑ Ομ ηρ ὍὉΡ ᾿πΐο ἃ ΒΥΘΘΠΊΟΥΘ ἴΓ66, ἴῃ ΟΥ̓ΩΘΥ 
τῃαῦ Βα τηϊρεῦ 866 9688. [18 μα Ὁ ρΡΡθαγθ 0 πᾶνθ ὈΘΘῊ Δ ΠΟΙ ΒΥ 
δρᾶ 1π Ρυμάϊηρ. (188. 1χ. 10.) 10 δῇὔογαβ ἃ υϑῦυ ρταίθίμ} βῃϑαβ. 
ΒΎοια 118 ἔγαϊς [ἢ6 Ατδὺβ δχίγαοῦ δὴ οΟ1], ψν Ὡ] ἢ {Π6Ὺ 861} ἴο ὑγανθ]] 6 ΓΒ, 
ὙΠῸ ΚΘΘΡ 1 διμοηρ {61 Οἴου ΠοΙγ Τμηρδ, δπα ρῥγοίθπα δύ 10 ροβ- 
868868 ἃ Βἰηρηα νἱγίιθ ἢ ΟὈτΊηρ ΟΠ 8, [Ὁ ἩΒΙΟἢ γοάδο ἘΠΘΥ 68} 
10 186 01] οὗ Ζαοομθαθ, αἰ] ηρ᾽ 118 ντίπα ἴο {Π6 ΒίαΥ ψιϊοῦ Ζδ8ο- 
οἤυβ τη846 ἀροη {π6 ἰτγοοΪ (πο χῖχ. τ 
Το ῬΕΙΟΚΙῪ ῬΡΕΑΒ, ὙΠΟ} τοὺ ργΟΔΌΪΥ 18 {Ππ6 ἐλογηδ τηθηθοποᾶ 

πη ΗοϑΒ. 11. 6., 18 ἃ ΘΠ ὈΓΟῚΒ Βασι, ΠΙΟἢ στόν ἰο ἃ ῬΓΟαΙρΡΊΟΙΒ 81ΖΘ, 
δηά δῇὔογαβ ομδ οὗ {π6 ποβί δῃα τηοϑὺῦ βϑουτο ἔδῃοθβ ᾿Π]Δ ΟΊ 86. 

2. Βυϊ [π6 ΗοΪγν Ἰμδπηὰ γγαϑ θα ΉΓΪΥ ΙΒ σι θΠῃ6α ον 1185 δρυῃ- 
ἄδπορ οὗ ΟΑΤΤΙ,Β, ἴο {86 τηδηδροιμθηΐ δηᾶ σϑαγηρ οὗ τ πιο (86 ἴη- 
Βαθιίαπίβ ΘΒ ΘΗ Δρρ]16α ἐπροιηβοῖνοβ. ΤᾺΘ ἈΣΠῪ ΘΟΙΠΙΓΥ ποῦ ΟΠ]Υ͂ 

1 δε ὙΥ1Ἰδοπ 5 Ττανοἷδ 'ῃ ἰΐ6 ΗΟΙΥ Ι,δηὰ, δια. νοΐ, ἱ. Ρ. 177. ϑτὰ οἀϊ!οη. ἘῸΓ ἃ Ρδσ- 
εἰσαϊαῦ δοοοπηὶ οὗἩ {πΠ6 γε ρείβὉ]6 ὑχοάποίίοπβ οὗ ἴμ6 ΗοΪΥ 1μδπὰ, δ 6 ΓΟΘάΟΓ ͵8 τοίοστε ἴο [86 
Ἡ]ετο-Βοϊδηΐοοη οὗ ( εἰβίαβ (ΤΠ ρ0881, 1745---Ἰ 747, ἰπ νχο Ῥδγίβ οὐ τοΐβ. 8νο.); δῃὰ [ὉΓ 18 
ΖοοΟΐΪορσυ ἴο ἴΠ6 Ηἱοτοζοίςοη οἵ Βοοδιασί ([0]1ο, Σρ. Βαῖ. 1714, οὐ ἱπ ἴἄγϑο γο]8. 4ϊο. 1 ἐρείς, 
1793 εηὰ (Ο]ονν πη; γ6818). ὙΠῸ γαϑάοσ ὮΟ ΤΏΔῪ ποῖ Ὀ6 ΔΌΪΘ ἴο σΟΠΒ0}} ἴΠ656 ΘἰΔὈοΓαῖο 
ψσκ8, 1}} δηὰ τασοΐ Ὡδο δι] ἰηΐοττηδίίοη οοποογηΐηρ ἴἢ6 ΡΪδηῖβ δηὰ δηϊτηδὶβ οὗ ἴῃς ΗΟΙΪΥ͂ 
1,Δηά, ἰῃ Ῥγοίδεβου Ῥαχίοη β Π|πβίταιοηβ οὗ ϑοσ ρίασο, ρασί ἰὶ, νο]. ἱ. ὑρ. 397----567. νο]. ἰ1. 
ῬΡ. 1---3959.; δηὰ μαγεϊυ ιν ἴῃ Ὁγχ. Ηδετὶβ Β Ναῖυσαὶ ΗΪΒΊΟΤΥ οὗ ἴ:6 Β10]6, δἰγεδὰν σο- 
1εττοὰ ἴο. 

3 ὦ ΤῊ6 ΨἘ016 οὗ ἴΠ6 ΒΟΟΠΟΤῪ (58 γ8 Ὦγ. ἘΠΟΠατγά βου), βίησθ τὸ δπίδζεα Ῥα]οδιΐπθ, ΔΩ ΡΪΥ 
ΘΟὨΗτΠΙΒ ἴπ6 Ἰδησύαρο οἵ δεγρίατο, [δὲ (Π]8 18 ἃ Ἰαηὰ δβονίηρς τ τὰκ ἀπαὰ ΠΟΠΟΥ,--- ἃ 
Ἰαμὰ ἰοσ ἤοοϊκϑ, δπὰ ποσὰβ, δπα θδθ68, δηὰ ἢιίθὰ ἴον ἰδ σοβίἄθποο οὐ τῃρθῃ, ᾿νῆοβο {γδάο, 



Ῥγοαμοξίοπϑ οὕ ἐν Ἠοῖν 7, απα. 88 

Δβογοα {ποῖ νϑγι θῖν δηα Ὀ]ΘηὐΥ οὗἉ ραϑίυγο, ρυὺ 4130 οὗ γαίϑσ, συ οἢ 
ἀεβοθῃάϊηρ ἤθποθ, οΑγτ]Θα (ΘΥΌ Υ τπῦο 1μ6 ἸΟῪ ἰδπ8 δῃη 4 γΆ]]6 γ8. 
Το τηοϑὺ οο]οὈγαϊθα ραβϑίαγο σου 48 66 Οἢ Θϑοῖ 8146 οὗἉ {86 ΥἾΥΘΥ 
ογάδῃ, Ὀ681468 {ποβ6 οὗ 5ὅματγομ, {π6 ρ]αῖπβ οὗ 1 γάαα, «“δπιηΐα, ἀπὰ 
ΒοΟ6 Οἴδποσβ οὗ 1688 ποΐθβ. ἘΠ Ὀγϑϑαάβ οὗ οδίν]θ γραγοᾶ ἴῃ Βαβῆδῃ, 
δηα οὐ [6 τηοπηΐδιηβ οὗ (ὐἸ]οδα δηὰ (ὐἌγλ6], τ γο σου κα ]6 [ὉΓ 
{Π6ῖν 81Ζθ, {πο ὶν βίγοηριῃ, δα ἔδίπθεβ, (ο ὙΠΟ ΤΠ6 ΓΘ ἀγὸ ἐγοαιυθηΐ 
ΔΙ] βῖοῃβ ἴῃ {86 δογιρίαγεβ. ΤᾺΘ οδυ]θ οὗ 1868 1ϑγβϑβ 168 οοιαργίβοα 
ΟΥΟΣῪ βογὺ οὗἩ δῃϊπιὰὶ ἱμαὺ δθογαθα εἰμ 6 ἔοοα οὐ οἰοί ἰπρ, ΟΥ γγ88 
ΔΡΡΙΊΘΔΌ]6 ἴο ΟΥΒΟΙ υδβοῦ] ῬυτΡοΟΒα8, 88 ὌΧοθπ, βίιθαρ, ροδίϑ, Θδ116]9, 
8.8868, 8ηα τη}]686. Αὐ ργϑβϑηΐ, βουγουθσ, ροῖῃ ὀχθῃ ἐἘε ΟΟΥ̓͂Β ΔΙῸ ἴῃ 
186 νὑγογϑῦ οομαϊτοη ἴπ Ῥαϊθδίηθ. ΤΉΘΥ ΔΓῈ Θρ]οΟγΥθα ἴῃ 4]] βογίβ 
οὗ Β61α ἰάθοιιγ, πὰ δῦὸ Κι]]6α ΟὨΪΥ θη {μον ἃγο σοι ] ἴθ] Υ ὑγοσα 
ἀονγῃ δῃα ι.861688 ῸΓ ΔΠΥ ΜΟΙΚ. δὰΐ ΒΏΘΕΡ 816 ΥΘΙΥ ΡΙθη], δπά 
τὰ 0. 18 Δἰπχοδβῦ Ὁ χο  αβίσοὶν οαΐθη. Τὴ σοαῖΐβ ἀγα ΠΘϑΥ]Υ 411 Ὀ]δοῖ, 
Δηα γἱ6] 4 σοοα αηᾶ ἱποάογοιιβ τὰ]κ. ΕὟὙΟΙα {π6 Ὀγόνη β τη οὗ {86 
ἸΑγροῦ δῃϊπ)α 8 (ὙΠΟ ἃγα τϑιβοαὰ πὶ {86 δηνίσουβ οὗ ἨθΡΓΟΠ) δ ΓΘ 
τηδπυΐλοίυγχοα {π6 Ὀοί]68 ὙΙΟ. ἀγὸ υδβοα ἴον {π6 Θοηνθύϑδηοα οὗ 
νγδίοσ, οἱἱ, ἀπ τα]}κ.ὶ ὉΠ 8453868 οὗ Ῥδ]θβϑίηθ ψογα οὗ ἃ τόσα δδπά- 
ΒΟΠῚΘ ἔοστω ἔμδπ ἃΤ6 Β66 ἴῃ ΟἿἿΓ ΘΟΪ6Γ οἰϊτηδίθ ; βοηθθ {Π6Ὺ ὙΘ6ΓΘ 
ΟΠ υϑοα ἴῃ ἰγανθὶ]ηρ ἴῃ (18 ΠΙΠΥ ΘΟΙΠΙΓΥ, οσθ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟἢ8 οὗ 
ΤΆΏΚ. (Δυάᾶρεβ ν. 10.) ““Μυ]68 σοῦ ιιϑοα ὄνθὴ ὉΥ Κίηῃρβευ θη 
Τλανα βοηὺ ἔου ϑοϊομμοῃ ἰὸ 6 δηοϊηϊθα Κιηρ᾽ ΟΥ̓́Θ ἐπ ελοῖ; μα οδυβοᾶ 
Ἀΐτη ἰο στἱάβ οὰ ἢὶβ ταΐθ. (1 Εῖηρβ '. 33.) ὙΠΟΥ σογα α͵80 ποίϑα 
ἴον {ποῖν βνἴηθ88 πα οπάυγαποθ (2 δπὶ, ΧΙ, 2.); ὝΘΓΘ δρᾶ ΓῸΓ 
Ροϑίβ (Εβίμ. νἱ]. 10.)}; δῃηὰ τοῦθ διποηρ οδ]θοίβ οὗ {τἱραΐα δηὰ 8ρ0]}]. 
(1 Κίηρβ χ. 2ὅ.; 2 Ἔσο. ἰχ. 24.) Ηοῦϑβθ8 40 πού Ἀρρϑᾶγ ἴο πᾶνθ 
Ὀδδῃ ἢ 86 υη0}] ΔὕΟΓ 1Π6 οΒἰδὈΠΒητηθαῦ οὗἩἨ [86 τηοπάγοῦγ. ΤΠ6 
ΨΑΓΙΟῸΒ ΓΥΘΓΒ, Θβρϑοί ἢν {π6 “ογάλη, [π6 [ἀκα οὗ ΤΊΡοΓΙαβ, απα {Π6 
Μεαϊοστάπθδη 868, αθογάθα στοαῦ ναῦν απ ρ]θηὐΥ οὐὗὁἨ ΕἼΒΗ, ναβϑί 
αυδητ [168 οὗ ὙΒΙΟΝ 6ΓΘ οαΥτιοα ἴο «6γιβαίθτα, δηα, δοοογά!ηρ ἴο 
) γοηθ, ὁπ6 οὗ [86 ραΐοθβ οὗἩ ἐπαῦ ΟἿ τγᾶβ ἔγοπι {Π18 οἰγουτηβίϑῃσα 
ἀεπομηδίοα (δ6 Εἰ σλ-φαίε. Τὴδ Τοδ ὅθα ἔπγπἰβῃθα ἀρυπάδηοο οὗ 
ΒΑ Ϊΐ ἔῸγ οὐτίπρ {πεῖν Β8}), Ὁ ὙΒΙΘΩ ΡΌΓροΟΒα 11 γγὰβ βδ1 ἃ (ο Ὀ6 ΒΌΡΘΥΙΟΥ 
ἴο ΘΥ̓ΘΙῪ Οἶδμοσ Κιπα οὗ β8]}0. ; 

3. ΑἸΓΒουρὴ γα μάν πὸ οὐἱάθποα {παῦ [88 “Ψ6γ)78 Ὑσουριῦ ΔΩΥ 
ΜΊΙΝΕΒ οὗὨ ἴτοὴ οὐ Θορροῦ; γαῦ [88 ΓββθΆγο 8 οὐὗἨ πηοάθσγῃ ἔγαυθὶ]θγ8 
μᾶνα δϑοοσίαϊηδα {μαὺ ἰμ6 πιοιιπίδιηβ οἵ Ῥα]θβίλμθ οοῃίδῃ 'γοη, ρϑγί!- 
ΟΌΪΑΥΙΥ (Πο86 μοβθ βυχημ 8 Δπαἃ Β᾽468. ἃγ6 οσουριοα ὮΥ {π6 1η4ιι8- 
ἰτἰουβ Ὀγαβοθ. Νογίμοσῃ (ἀ811166 δῃὰ [86 ἸἰΟῦῈ τϑηρα οὗ 1 ΡΔΏΟΙ 
οοπΐϑϊῃ γοῖηβ οὗ Θορροσ; δυΐ πο ομ6 ἄδϑῃιβ ἴὑ ποσί Ὦ18 γγἢ116 ἴο Ὀσίησ 
ἴο ΠρΡΩδ {86 βι  οσσδηθδῃ ἰγθαβυσγοθ οὐ {Π18 πον ἀδβοϊαῦα οουπίτυ.ὃ 
Α νϑὶῃ οὗ δοδὶ 88 αἰϑο θθοῃ ἀϊβοογογθά: δυῦ {πο γθ 18 ὯῸ ΟΠ6 ἴο βιηκ 
8 Ιαἷη6. Βαροτγί βᾶγβϑ, ἰμαὺ ἴπογ6 τγ88 ΔΠΟΙΘΠΟ]Υ͂ ἃ ΘΟΡΡΟΥ-ΤΪ 6 ἴὴ 
186 περὶ ουχμοοάᾶ οὗ ΑἸ]ερρο, νοι (Μ. ὙΟΪΠΘΥ 18 οὗ ορ' β:0}} ταυδὺ 

Ἰ|Κ6 τ6 ραίϊτίδυοι9 οὐ οἱὰ, τγαβ ἰῃ οδίι]6." Ὑταυοὶδ δίοηρ μ6 Μοάϊτογγδηθϑη, διο. γο]. ἰἰ, 

. 874. 
. ἘΔΌΝΙ ΘΟ νγασι 8 Πεβοσ ρῦνα ΟΘΟΡΤΘΡΆΥ οὗ Ῥα]οβίΐηο, ΡὉ. 386, 287. 
3 Ἰαγαγὰ᾽ β Ὠἰβοονοτίοθ ἰπ ἔπ Επὶπ8 οἵ Νίπονθι δπὰ Βδυγ]ου, Ρ. 449. 
9 ἨΔ Βοδνασῖ᾽ αὶ ἀεοσταρῃν οἵὗὨ Ῥαϊδδίπε, ἢ. 9523. 
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δέ Ῥλῳεῖοαϊ Οεοσγαρὴν ὁ ἐδ Ἡοῖν Τιαπά. 

ἢᾶνα Ἰἰοηρ᾽ βῖποθ Ὀθθὴ δραῃάοπθᾶ, Τῆθβα ἔδοίΐβ, βούσαυοῦ, βυρβίδηςαίθ 
{Ππ6 ΔΟΟΌΓΣΔΟΥ οὗἩ Μοβοϑ ἰῃ μὶβ ἀδβοσιρίίοη οὗ {86 Ῥτοιηϊβοα 1,8πά --- ἃ8 
ἃ ἰαπα τολιοδ6 ϑίοποβ ατὸ ἴγοπ, απὰ ομέ ΟΥ᾽ τυΐλο86 πιοιιπέαϊπι5 ἑΐλοι πιαγψεϑεξ 
ἀϊγφ σορρεν (Ὁ οαΐ, νι]. 9.)}, 28 86 ἩΘΌΓΟΥ οὐρμῦ ἴο Ὀ6 Τοπαογοά, 
{πότο Ὀοΐπρ' ὯῸ βύο {Βιηρ᾽ 'π παύαγθ 88 8 ὅγαϑϑ τη ῖη6. 

4, Οὗ ΜΙΝΕΒΑΙ, ΘΡΕΙΝΟΒ, ἴμ6 τηοβῦ οἰ ργαύθα 18 {Π6 μοῦ βργίηρ 
οὗ ΤΊθοΣαΒ οὐ Ταρῦθάαγοδῆ, ἔγοια τοὶ ἰόν Ὁ 18 δροιυΐ οἿδ τ ]]6 
ἀϊδίαηί,. [Ὁ 18 δἰπγοβύ Ὀοληρ Ποῖ, δηα θπλῖβ ἃ βίγοηρ ΒΡ ΤΘΟΙΒ 
Β116}1. ““Τὴδ αυδ!ν οὗ 116 γϑίου 18 ὙΘΤῪ τυ οἢ ΕΚ ὑπαὺ οὗἉ αν] βρδα 
π Βοβμοηχία, δηὰ ὟΥ Ἰθϑθδάοι ἰῃ Ε6 886 : 1ὖ 18 ἀγΌΚ, δηα 15 αἷδο υοάᾶ 
ουὐνγαγά]ν ἴῸΣ Ὀαίμϊηρ 88 ἃ τϑιηθᾶγ. 10 18 θβρθοίδιν οἰοβοίουβ ἴῃ 
τβουτηδῦο σομρ αἸηίβ.ἢ"} 

111. 1π ρογαβίηρσ {πὸ δογιρίαγο δοοουηΐβ οὗἩ (818 ΠΙρὮΪγ-ἰἀνουγοὰ 
ΘΟΥΒΙΣΥ 10 οὐραῦ ἰο 6 Θοηβιἀογθα {παὺ 10 γγὰ8 {πῃ πῃ ιοα ὈΥ δῇ 
᾿Ἰηἀυδέχίοιιβ ΡΘΟρΡΪΘ, 0 Κη ον 0 ᾿ρτουα ΘΥΘΓῪ ἰἱποΐ οὗἁἨ {πΠοὶν 
Ἰδηά, διὰ ὈΥ {μοὶν σοοα ΠυβΡΆΠΟΓΥ Πα παδάθ ουθὴ δα τηοβῦ ἀθβοτὶ πὰ 
ὈδΙτθα ΡΪδοοΒ (0 Υἱοὶ βοῖμα Κὶπᾶ οὐἁἉ ργοάπυοίοη ; 80 μα [16 ὙὉΓῪ 
ΤΟΟΚΒ, ΠΟΙ ποῖσ ἈΡΡΘΑΡ αὐἱύα πακοά, (θη γ᾽ο]ἀοα ΘἸΓΠ6Γ ΘΟΥΏ, Ρυ 86, 
ΟΥ ραβίῃυσο. ΕΥΘΥῪ τδῃ ἢ84 ἢ]8 οσῃ ᾿ἰαπα ἴο ᾿ργον 6: δα ψ ΏΘΏ, ἴῃ 
δἀαϊοι ἰο {μ686 ἴδοίβ, 1Ὁ 18. ΘΟΠΒΙἀογοα {παῦ 8 γυῖα ΘΟΙΠΙΤΥ {1} 
ΒΌΆΡΡογί πο 6 ΡΘΟρΪΘ ἴπδῃ ἃ ὁ] οπ6, {π6 ῬΘΟΡ]6 1π βου ΘΓ Οἰπηαύθϑ 
Ὀοιηρ; βαιϊβῆρα ψηδι 1688 ἔοοα {π8ὴ 1ῃ πογίβοσῃ ; ἀπᾶὰ {μα {μ6 ἀο- 
ΤΑΪΏΟΩ8 οὗἩἨἁ Τανὶὰ πα ϑοϊοσμοῃ οοσαρυϊβοα 8 ρυθαΐεσ οχύθη οὗ ᾧεστ- 
(ΟΥΥ͂ {88 Π ΤΏΔΏΥ ΔΡΡΥΘΠοΠηά;: ---- 786 οδἢ Ὀ6 αὖ πο 1088 ἴο δοοοιηῦ ῸΓΣ 
[Π6 ναϑ τυ! λα 6 οὗὨ ᾿ἱμα δηΐ83, τ μοῦ {π6 δουιρίαγοθ δϑβογύ (Πδὺ 
Ῥα]οβϑυϊμθ δηοιθη  ]γ βυρροτίοα, δβρθοΐα]ν ἤθη {Π6]Ρ βίδίθιηθηίβ οὗ 
115 ΤΥ ΠΠ δηᾶ ρορυϊδοη δγο οοπῆσιηθα ὈΥ {86 ὑαϑὈπλοη168 οὗ ργοΐδῃθ 
ὨΙΒΙΟΓΙΔΠΒ. 

Τμυ8, Τδοῖδαβ ἀθβοσῖθ68 {86 ΟἸτλδίθ 88 αὐ δπα δι ]γῪ ; {Π6 πδίνϑβ 
88 βίγοηρ, δηἀ ραϊθπηί οὗ ἸΔ ΟυΓ ; {86 801], 48 ἔγϊῦι], χα θογαπὲ 1π 18 
Ργοάμυοα, κα ἰμαὺ οὗ Τί], δπα γὙἹ6] ϊηρ [86 ρδ]πὶ δῃὰ ῬΆ]μπὶ {τ66. 
ΤΑΡδμὰΒ ΟΥ 1 ρδποι 18 βίδα ἰοὸ ὃ6 {186 Ἰοΐιοδυ τηουπίδϊη ἴῃ [Π6 
ΘΟΙΠΙΓΥ, 8Π4 ἴο τῖβο ἰὸ ἃ ργϑαὺ μοῖρηΐ, δβογαϊπρ ἃ ρταίθβι! β|ιδᾶθ 
ὍΠαοΓ 18 γεγάδηῦ στονοΒ, δῃα ουθῃ ἴῃ [Π6 ἀγάθηὐ μοαὺ οὐὗἩ {πὲ ΒΌ ὙῪ 
ΤΟΡΊΟΙ 88 Ῥεϊηρ οονγογρα αὖ π6 ἴορ ψἱΠ Ῥαγρούυδὶ βηον.6. «Ππδιλῃ 
οομῆστηβ {πΠ6 δοοουηΐ οὗ Τδοιίαδβ, τοβρθοϊπρ' [Π6 Θχυθογαπὶ ργοάυοο οὗ 
Ῥα]οβίπθ, 108 ὈΘΘα Ὁ] οἰ] τπαΐθ, 118 ραΐπν δηα ἔγασταπῦ θα βαπι ἰγΓ6αβ.ὅ 
ΤΠ Ρδὶπηβ οὗ Ψυάτα ἀγὸ οοἰδγαϊθα ὈῪ {μ6 οἱ άοὺ ΡΊηγ 5, δηὰ Ατημ- 
ΔΏ.1.8 ΜΑΓΟΘ]]Σπι8 δοιητηθπάβ {π6 Ῥοϑα οὗ {π6 σου, δᾶ 108 Ἰαγρα 
δηα παηάβομηβ οἰ(ϊ68.ἷ Βυΐ {πΠ6 τχοϑὺ τῃθογαῦ ]6 ἰδθβα ΟΥ 18 {παῖ 
οὗ Φοβορῆυβ [86 «6 188} Ὠἰδίοτίδῃ, ὙΓΒΙΟΝ ἈΡΡΘΑΓΒ ᾿π νϑυϊοὰβ ραγίβ οὗ 
δ18 πυϊηρθ, Νοῦ [0 τυ ΠΡ ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΥῪ ΘΧΔΙΏΡΪ]6Β, 76 ΤΩΔῪ δίδίθ 

1 ἘΔΌΟῚ ΒΟ νυ 28 ΟΘΟΕΤΑΡΙΥ οἵ Ῥαϊοβιΐηο, ὑ. 828. 
5. Οἡ ἴδο Ρορυϊαϊίοη οἵὗἩ ἴδο Ηοὶγ 1,δῃὰ, 806 Μὶς 6} 18᾽8 ΟΟτωταθηίασίοβ οα ἴδ 1,88 οὗ 

Μόοϑβεβ, νοὶ]. ἱ. ῬΡ. 98----1 10. 
5. Αοοογάϊηρ, ἴ0 ἔμ ΘΘΏ8118 ἔδίκοη Ὁγ Πανὶ δηὰ 72οδὺ (2 ὅδηι. χχὶν. 9.) 5:8} δπὰ [βγδοὶ 

ςοπίαἰποά 1,300,000 βρ τη πο ; ἩΙΟὮ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ ρορυϊδίίου οὗ δἱ ἰϑαβὺ ὅ,000,000, οὗ 
οἵ 160 ἴο ἔΠπ Β4ΌΔΓΟ ΤΩ ]6. ' 

4 Τδοῖὶ Ηἱδιοσία, "1 Ὁ. ν. ὁ. 6. δ Φαδίϊη. Ηἰδι, ῬΕΣΡΡ. 110. χχχνὶ. ο. 8. 
9 ἯΙςΞι. Ναὶ, 110. χ ϊὶ, ς, 6. Τ ΤᾺ. χὶν. ο. 8. νοὶ. ἰ. Ρ.. 39. οὐϊς, Βίροῃί. 



«πείοπέ ΤΡοριμίοιιδηε55 ὁ ἐλε Ἠοῖν 7απα. 8 

Ὀγὶ ον, πα΄, δῇϊοσ ἀθβουι ῖηρ {86 Ὀοππάαγιθβ οὐ (86 τϑρίομβ οὔ θρρεσγ 
δηἃ ονγοῦ (Ὑ8}1166, οὗ Ῥόογεθα δηα ϑαιηδγῖα, μ6 Βρθδκβ οὗ (λθῖγ ἔδυ γ 
Δα Ῥγοάυοθ ἴῃ (86 [Ο]]Ονηρ᾽ ἔδυ, : --- 
ΤΩ ὕνο ΟἼ411|1668 βάν δἰ νγαγβ Ὀθθὴ δΔ0]6 ἴο τηλκα ἃ βέγοπρ τὸ- 

βἰϑίϑβῃοθ οἡ 811] ΟΟΟΆΒΙΟῺΒ οὗ γγχαγ; ἴον (ῃ6 (ὐ811}1 688 αὐ ἰῃυγοα ἴο ψγᾶσ 
ἔγοτι {πο ῖγ ἸπΆΠΟΥ, δηα ἤδυθ αἰ νγαγ 8 ὈΘ6 ἢ ὙΘΥΥ Ὠυτηθγοῦβ. ΤΠΟῚΓ 801] 
8 ὈΠΊΝΘΥΒΑΙΠΥ ΓἹΟΘΒ, δηα ἔγα{Ὁ], ἀηα [Ὁ]] οὗὁὨ ρἰαπίδι!οηβ οὗ 4]1 βογίβ οὗ 
ἴγ6 68: 80 {μα 1[8 1 ΛΟ ΠΥ ᾿ηνιῦθ8 ἰῃ6 τοδί 8] Ὁ] ο ἰακα ραΐῃβ ἴῃ 
1.8 ου ἰναῦοη. ΑΑσοογαϊπργ {86 8016 οὗὨ 1ὖ 1 ου]υἱναίοα ὉΥ 18 ἴη- 
Βα  Δηί8, πα πὸ μαζί οὗ 1ῦ 1168 1416.ἁ. ΑἸ ΒουρᾺ (Π6 στοδίοσ ραγ οὗ 
Ῥογῷᾶ, μ6 ΘουΠπ168, 18 ἀρβοτύ δηα σουρῇ, δπὰ τρυοἢ 1658 ἀἸβροβοά ἔοσ 
[Ππ6 Ῥγοάἀυσθοῃ οὗἉ [86 τρ!]άογ βογίβ οὗ ἔγυ 8, γοῦ ἰπ οἴ βοὺ ραγίβϑ 10 [88 8 
Ἰηοῖϑί 801], δπα ργοάϊμοοβ 411 Κὶπάβ οὔ ἔγυ:ιϑ. [{8 ῥ]αϊη5 ἀγα ρἰδηίθά 
ΜΠ ἢ ἰγθθ8 οὗ 4}1 βογίβ ; (886 οἷϊγθ ἰγθθ, {86 νἱπο, δῃὰ (86 ραϊτὰ ἰγ668 
8ΓΘ ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΠΥ οὐ αναύθα ὑμογθ. [ὺ 18 α]80 βιι οι] ν τγαϊογοὰ τ ἢ 
ἰοσσθηΐβ, ἴμαῦ ἰββθ ἔγομι [86 τχουηΐδιηβ, δηὰ τ} Βργηρθ τ ΒΙΟἢ 
ΠΟΥ͂ΘΙΡ [Ἀ1] [0 τυ, Θυθη ἤθη (86 ὑογγθηίβ [1] {Π6}, 48 ἴἤθῪ ἀο 1η {6 
ἀορ-ἄαγθ. ῥβσωδυὶδ 15 δ γοὶγ οὗ (Π6 βδῆηθ παΐασγα ἢ Ψυάα. Βοιὴ 
ΘΟ ΓΙ68 ΔΓα ΘΟμρΡΟΒΘα οὗ 1118 δῃα νδ]]}6 78; {πΠῸῪ δὺΘ τηοὶϑὺ δπουρἢ 
ἴον δρτὶουϊυγο, δη ἃ ΓΘ ὙΘΙῪ ἔδγ 6. ΠΟΥ παν ἀθυπάδηοο οὗ ἰγθθ8, 
δηα ἃσὸ [}}}] οὗ δυϊαπιηδὶ ἔγυ!, ὈοΙΒ οὗ [μαῦ ΒΟ. στονθ ν1]4, δπά 
αἶθὸ ἐμαὶ το 18 (μ6 εἴἶεοί οὗἉ ουἱἰναίίοη. ΤΉΘΥ ἀγα ποὺ πδίμγα!]ν 
Μγαίοτο ὈΥ ΠΊΔΗΥ ΥΙΥΟΙΒ, ρυΐ ἀογῖνο {ποὶγ οὨϊοῦ τηοϊδίασα ἔγομι τδὶῃ 
γγϑίου, οὗ πνοὴ ΠΟΥ μανθ πὸ ψαηῦ. 1 ᾿νδίεσβ οὗ βιιοῖ Υἱγοσθ ἃ8 
ΠΟΥ μαΥθ, ἃτθ ΘΧΟΘΘΟΙΩΡῚΥ θοῦ; πα 1 ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘ οὗ (Π6 οχ- 
οΟΙ]Θμοα οὗἉ {ποὶν ρζταβ8, {π6 οδὐῦ!α γεαγρα 1ὴ (8686 σου Τ168 γ]6] 4 χλογο 
ΤῊ Κ ἰμδη ἀο {Πο86 οὗἉ οὐμοὺ ῥ]βοθϑ. 

Οἱ {ἱπ᾿π ἀϊν!δίοη οὗ {μ6 ἰαπά οὗ ὐδῆδϑῃ, νγ6 ἅγὰ Ἰηΐοττηϑά (70βἢ. χν. 
20---62.) [ῃδὲ πού ἔδνγον ἴδῃ οπο λμπαάγεά ἀπά ἐιοοῖσο τοαϊεα οἰξίες [6]] 
ἴο {μ6 Ιοὶ οὗ [86 {ἰδὲ οὗ δυάδα. Μδηυ οδηΐζυσιθβ δου ψαγάϑ, 0- 
ΒΟΡΒ8 βίαϊεβ ὑπαὶ (π6 τϑρίομβ οἵ ϑβδδιγδγια δπὰ «πἀδθα 6 ΓΘ Ὑ ΎῪ [Ὁ]] 
οὗ ρβθορὶςβ, βοὴ Π6 ποίϊοαβ 88 ἴπ6 ρστοδῦθϑί βῖρτι οἵ [μ6 1. Ἔχ ]θηου ὃ; 
{δαῦ ἴῃ (16 ἔνο (18}11668 186 ὙἹ]αρθδ γοσ Ὄχι ΓΘ 6 Πυτ ΟῚ. δηά 
ΓΟ ΚΙΥ ἹΩΒΑὈΙ 6 ; δπᾶὰ {μαΐ {Π6Γ0 αἷ8ο θοῦ στοδὺ πυροῦ οὗἉ (86 
γῦρον οἰ16β, [86 818] }6ϑὺ οἵ τ μὶοῖὶ οοπίαϊ πο ἃ ρορυϊδίοι οὗ βέίβϑθη 
1πουβαπά βου 8.5 ΕὟομι (ἢ 6 Οὐ 5118}} ρσουΐποοϑ οὗ ὈρΡΟΣ δηὰ [μόνος 
(.411166 δἰομβ, Φοβορῆυβ οο]]θοίθα δὴ ΔΥταΥ οὗ πιοτὸ [ἤδη ομα Ὠυηαγοα 
(πουδαηά τιθη.Ὁ ΤΏὮσϑα βίαίθιηθηΐϑ ΘΟ ΠἀΔΠΟΥ οοπῆγη [Π 6 ΠΑΣΓΘΑν 68 
οὗ 186 βδογρὰ ἰϊβίοσίδη γοϊδνο ἴο {π6 ἔγ ]Π"Πν δηα γαβϑὲ ρορυϊδίϊοη οὗ 
(6 Ηοὶ]γ 1,δπἃ., Οὐοιραγο Νυμῦ. ΧΙ. 2].; Δυάᾶρ. χχ. 17.; 1 ὅδ. 
χυ. 4.: 1 ΟἸγοη. χχυϊ!. 4---1δ. ; 2 ὅδ). χχῖν. 9.; δα 2 (Ἤγχοη. χνὶ]!. 
14---19. ΝοΥ δῖ {π6 ἰοβ ποη θ 8 1688 βα(ϑίδοίοσυ, το μανο θθ θα 
ῖνϑη Ὁ. Μδυμάχοὶ!, ὅμαν, Ηδββοὶ χυϊβί, δῃα οὐμοῦ πποάθγῃ σαν] ογϑὅ, 

λ΄ ΦΖοβορδπδβ ὧδ Β6]}. Φυά. ἰδ. "1 ο. 8. 88 2, 8, 4. 3 Τυϊά, 110. 1}. ο. 8. ᾿ 4. 
3 Τυϊά, 110. 1]. ας. 8, 8. 3. 4 Ιρὶά, 11δ. ἐΐ. ς. 20. 8 6. 
" ΤΠ τηοαὶ πηροτίδηϊ ἔδοίδ τοΪδεϊνο ἴὸ (9 ΤΟΣ οἵὨ Ῥαϊοδιίηο, τοοογάδὰ ὉγῪ Μδυθᾶγοϊ! 

απὰ Ὧτ. ϑὅδιανν, δὸ οοϊδοιθὰ Ὁγ τ. Μδοκηίρης ἰπ ἀϊβοοῦγθοδ νΥἱ. δῃὰ υἱΐί. ὑγῆχϑᾶ ἰο ἴδ 
βτοῖ νοϊατης οὗ ἢἷβ ΗΔΙΤΏΟΠΥ ; πὰ τμι6 ἰοδεἰπιοπίεδ οἵ Ηδββοϊαίβὲ δηὰ οἴδιοῦβ αγὸ οο]]θοιβὰ 
ΌΥ Με. ωστηευ. (Οβϑοσυαδζίοῃβ, νοὶ. ἱ. Ρῃ. 348--- 250.) Ὑπεῖγ δοοοῦηῖδ δγὸ φοιτοδογαϊδα 
ὉΥ Μτ. Βυςκίηριαπι, ὙΠῸ βιδίθϑ ἐμδὲ “186 δοὶϊ ἰ8 80 Ζ,ΘΏΘΓΑΙΙΥ ἔδγι ἶο δ 0 6 σΑΡΘΌΪο οἵ 
Ῥτοδυςίηρ δἰπιοδὲ δὴγ ἰδίπρ [δὲ 15 τοαυϊγοὰ: δπᾶὰ ᾿ 8116 [86 γδ!]ογ8 δυουσπὰ πὶ οοτῃ- 

οϑ 



86 λγείοαϊ αεοσταμὴν ὁ ἐλὸ Ἠοῖΐν 7, απά. 

ὙΠῸ ἤᾶγο νἱβιίοα {18 σου ΠΙΓΥ, δηα Θβρθοΐα ν Ὁγ Ὦγ. ΟἸασκο!, τ ῆὸ 
ἴμιι8 ἀοβοσῖ 68 118 Δρρϑάσαηοθ δούνγθθ ΝΆΡΟΪΟΒΟ Οὗ ΊοΒοιῃ δπὰ 4 6γιι- 
ΒΆΪΘΙΩ : -- ““ ΤῊΘ γοδα,᾽" Β4γΥγ8 6, “τ 8 ΠΟΙ ΠδΊηΟυΒ, ΓΟΟΪῪ δηά [Ἀ]] οὗ 
Ιοοβα βίοῃββ ; γοὺ {π6 οὐ] νου τΥα8 ΘΥΘΓῪ ΨΏΘΓΘ ΤῊΔΓΎΘ]]ουδ; 1} 
Δβογἀοα οη6 οὗὁἨ {Π6 πηοδὺ βιυ Κιηρ Ρ᾽οίαγοβ οὗ Βυπηϑῃ ᾿παἀυΒίΎ τ οἢ 
10 18 ῬοΟβ81:0 16 ἰο θ6ῃμο] ἃ. ὙὉΠ6 ]᾿πιδβίομθ τΌ 8 ἀπα να] γβ οὗ υάδα 
ΟΙΥΘ ΘΠΌΓΘΙΥ οονογοα Ὑ1Ὸ Ρ]δηίδίοηΒ οὗ ἢξγθ, νυ] 68, πα ΟἸἶνα ὑγ668 ; 
πού 8 81ηρ16 ϑρού βαθπγοα ἴο δ6 πορ]εοίθα, ὍὉῇδα Ἀ1118, ἔγοσῃ ὉΠ ὶγ Ὀα868 
ἴο {Π6ῚΓ ἀρτηοϑβὲ βυταμβ, ἡγΟΓ6 ΘΙΌΓΘΙΚ ΘΟΥΘΓΘΑ Ὑ1{ΠῸ ρΑΓάΘΗΒ ; 4} οὗ 
1Π686 ΜΓ ἔγθα ἤοη 668, δηὰ ἴῃ {Π6 Ὠρῃοδὺ βίδία οὗ δρτιουλίαγαὶ 
Ρογίβοϊϊοη. Ἐσνθη [86 β'468 οὐ {π6 τηοβύ Ὀλσγθη πιουπΐαϊπβ ῃδα ΒΘ θη 
Τοηἀοχοα ξοσθ 6 Ὀγ Ὀοὶηρ αἰν!ἀφα πο ἴδγτϑοθβ, {6 δία ρϑ σἰβίησ' Οἢ6 
ΔΡονα Δπο μου, ΏΘΓΘΟΙ 801] ἢδα Ὀδθη δοουσηυ θα ἢ δβίο ΒΗ] ηρ; 
Ἰαρουγ. ἴὐηπάεογ ἃ νγ 186 δηα ὈΘηΘΗΘΙΑ] σονασημηθηῦ, {π6 ρμγοάποασ οὗ (Π6 
Ηοὶγ 1μπὰ ψουϊὰ ἀχοθοα 41] οα]ἱουϊδίίοη. [{8 ρουθη πα] μαγνοδῦ ; (86 
ΒΑ] ὈΥΣΥ οὗἁ 18 αἷτ; 118 ΠΠΡΙα ΒΡΥΙΏΡΒ; 1(8 Υἴνογδ, ᾿4|κ68, δηα τηδίοἢ- 
1658 ρ]αϊηβ ; 118 8118 δηα νδ]68, ---- ΑΙ} [ῃ686, δΔἀἀ6αἃ ἴο {Π6 ΒΟΥΘΏΠΪΥ οὗ 
118 οἰταδίθ, ρσονυα {818 ἰαπα ἴο Ὀ6 Ἰπάθοα α Μοϊά τολίοἢ ἐλε Ζοτά λαίᾳ 
δίε58οα (θη. χχνυῖὶ, 27.)}; Οοα λα σίυοπ τὲ 9 ἐλ ἄσιο 0} ἤδαυεη, ἀπά 
ἐδ τ πτν οΓ ἐδ φαγί, ἀπά ρίεπέψ ὁ} οογπ απὰ τοὶπο.᾿ 

πο Ὀοϊηρ {16 βίαίθ οὗ ἴπ6 Ηοὶν 1,4πᾶ, αὖ Ἰοαβῦ οὐ {πδὶ ραγί οὗ 10 
ὙΏΙΟΝ 8 ΡΓΟΡΘΙΥ ουἱναίοα, γγ απ Τ ϑαΪΥ δοοουπῦ ἔῸΓ {Π6 ναβί 
Ρορυϊδίίοῃ 1Ὁ ΔΠΟΙΘΏΓΥ Βυρροτίθα : δπᾶ δἰ πουρῇ (ἢ18 ΘΟα ΠίΓΥ, σ6η6- 
ΤΆ Βροδκίηρ, ΌΥ ΠΟ ΤΘΔΏΒ ΘΟΥΓΟΒΡΌΠαΒ ὙΠῈ {Π6 δβίδίθσηθηϊθ Μ 
ἢδγνα οὗ 118 ΠΌΤΟΥ Ἔχ θογαηῦ ἔογ ΠΥ δηᾶ ροριυ]αίίομ, γοῦ [[18 185. ὯΟ 
οοῃ γδαϊοίίοη ἰο [ἢ6 παυγαῦνγα οὗ {Π6 βδογθα νυτιῖοσβι Τὴ ἀσγαβίδ-: 
(Ἰοη8 οὗ {1π6 Ηοὶν 1,Δηὰ ὈγΥ {86 Αδβδυγίδηϑ, (μαι άθοβ, ϑυτίδηβ, Εο- 
ΤΏΔΏ8Β, ϑΆγΒΟΘΉ8, ἴπ6 ΕἸ ΤΟΡΘδΠ οΥυβ8 68, Δηα ΤΌΓΣΚΒ,--- ἱοροίθοῦ τὶ 
1η6. ΟΡργϑββίοῃβ οὗἩ {π6 Ἰῃμαιδηΐβ ὈΥ ἴπ6 ΤΌΓΚΒ ἴπ ΟΌΓ, ΟΥΤῺ {1Π|6, 
(σμο ποῦ ΟἿΪΥ ἀὯο ποὺ δῃοοιγαρθ ϑρυιου ζαγαὶ Ἰπάἀυδίσυ, θυῦ 480 
Ἔχίογῦ ἴο {π6 αὐξοττηοβῦ ἔγοτα [86 Ὠυβ δ απηθ,) ---- ἰο οἷ ἀγα ἕο Ὀ6 
Δα] ἀοα {16 ἀεργοάδίίοπθ οὐἩἨ τοῦΌοΓα, δηα {μ6 ῬγΘαΔΙΟΤΥ ἹποΌγβιοΩΒ οὗ 
(86 ΑΥΔ08,--- 411} σοποῦν δα  βίβούου υ ἴο δοσουηΐ ἕο [Π6 ῥγϑβαπί βίδίθ 
ΟΥ̓ [815 σΟΙΠΒΙΓΥ : 816, ΒΟ ΓᾺΓ 15 1Ὁ ἔγοσω οοῃ γα! οηρ [Π6 ΔΒΒου 008 οὗ 
1Π6 ϑαογτοᾶ τι ησβ, ὑπαὶ 16 σοπῆγτηβ ΠΟΙ͂Σ δυςΠ ΣΙ ; [ῸΓ, ἰὼ [86 
ονοηῦ οὗὨ {86 βγβϑὶοθ ργουηρ ἀπέλΠ} }} το ὑπ6}Υ οουθηδπύ θηραρο- 

βεο]ά5 απὰ οἷϊνε στουπάβ, (6 πρὶ δηἃ 8068 οὔ [86 1118 ἀτὸ μἰδηϊεὰ νὴ υἱπεβ, δὰ 186 
ΒΌΓΤΑΤΗ [8 Οὗ 1π6 τηοπηΐαῖπβ αγὸ οἰοιμοὰ πιὰ τἢ6 ἴτοοθ οὐἠἨ [6 οοἰάεδὲ τορίοηβ. ΤΠ οἰ πιδίθ 
18. ΓΘΔΙῪ ἀοΙ] νυ ὨᾺ]; 8 οἰοαῦ ἄθορ ὈΪ.6 ΒΚΥ, 8 Ῥυγα δὶῦγ, ἃ ὙγΆγτλ ΒΌΙΩΤΩΘΓ ἴῃ 186 γ8]16 78 δηᾶ 
Ρἰδἴῃβ, ἃ ΒΠΟΥΥ ὙγΪηΓΟΓ οὐ [ῃ6 τηοπηϊδίη (ΟΡ8, τ [ἢ 411 [16 ἤποδβὲ βῃδάθβ οὗ ρτδαδιίοῃ Ὀ6- 
ὕσσοοῃ ἴΠ686 ἔῸΥῸ ΘΧΊΓΟΙΊΘΒ, {ΠΓΏ5ἢ ΘΥΘΤῪ ὙΔΙΙΟΥ οἵ ἰοπιρογαΐατο δηὰ δἰβρθογο μὲ σδῃ 
Ὀὸ ἀοδίγοὰ ΌΥ͂ ππϑη." ἘΒυοσκιηρηδπιβ ΤΥΔΥΘ]8 διηοης [16 ΔΑιαὺ Τυϊῦεδ, Ρ. 141. (4ϊο. οἀϊ(.) 

Ὑτδγυοΐβ, νοὶ. ἰν, Ρῃ. 388---285. 
5. “Τῃ [Π0 ποτὰ οὗὁἨὨἁ Ῥα]οβιΐηο,᾽" Β87γ8 8 σϑοθηξ ἰγαυθίϊογ, “ ΤΠΟΥΘ Ἀ.Ὸ ἸΏΔΗΥ δΟδΌς ἢ] δηὰ 

[ογΕ}16 δροίβ, Ὀμξ ποῖ 80 ἱπ Φυάξα. ὙΠ6 Ὀτοδϑὶὴ οὐ ΦοβουδΒ Ὁ ταῖδ ΒΟΘΙῚΒ ἱῃ ἃ ῬΘΟΌΪΑΓ 
ΙΩΒΏΏΟΣ 10 ἢδγνο Ὀ]αδίοἃ δηὰ τὶ πογοὰ (86 ἰοΙτ ΟΥ̓ οὗ ἴΠ0 ἀδυρηίος οἵ Ζίοη. δὶ 8 
οἴδημα π85 Ὀθοη στοῦυρδί ἰπ ἰπο Ἰαηὰ, οὔοα βονίηρ τὶ τὰκ δηὰ ὨοηΘΥ 1"-- 8600 [86 
Φοῦγιαὶ οὔ [80 Ἐδν. . ὐπποσ (πῆ γ88 ἴῃ Ῥα]οβῃο ἰπ ἴ86 δργίπρ οὐ [6 γϑδσ 1820), ἰῃ 
πο ΑΡροπηάϊχ, ἰο 1:6 Βον. Μγ, δονοῦν Β ΟΒ τ βδη Ἐϑοαγ 68 ἴῃ ἢΠ6 ΜεαΙ ΟΥΤΔΏΘΔΗ, Ρ. 44]. 
(οπάοσῃ, 1822. 8νο.) 

8. ὙΟΪΏΟΥ 88 ρίνοη δΒοΙὴ6 ΡδΙΠΙΌΪΥ ἱπιίογοδίίηρ, ἀοἰδι 8 οἡ ἔἰ 6 ορργοβδίοῃ οἵ ἔδο δρτίου!- 
ἰαγαὶ ἱπΔὈΪ δη!8 οὗὁἨ Ῥα]οδίίηθ, ὈΥ ἰδοὶγ ὈΔΙΌΔΙΟΙΒ ᾿ηϑδίουβ [ὴ0 ΤγΚΘ. Ὑτγανοὶθ ἰῃ ΕσΥρί, 
ὅς. γο]. ἰΐ. ΡΡ. 841---847. : 
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τιθηΐβ τὶ} 6 Πονϑ, 411 {6866 ᾿υαἀρτηθηΐβ ογο ρῥγααϊοίθα, δηα ἀ6- 
πουπορά ασαϊηδῦ [Ποῖ (μον. χχνὶ. 32., θουΐ, χχιῖχ. 22---28., [88. ν. 6.); 
Δη4 (86 οχαοὶ δοοοιρ  ϑῃταθηῦ οὗ {8686 ργόρῇ 6165 ΔοΓγαΒ ἃ ροσιηδηθηῦ 
οομμαοηῦ ΟἹ {86 ἀφοϊαταοι οὗ ἐπ6 στόγὰὶ Ῥβαὶπλϊδῦ, ὑπαὶ ἃ γι ρμύθουϑ 
ἀοά ἐμγπείλ α ξημὶ(μὶ ἰαπαά ἱπίο δαγτγεπηε88. [07 {λ6 τοϊολεάπε88 07 ἐδεηι 
ἐμαὲ ἀιοοῖϊ ἐλεγοῖπ. (881. ον). 34.) ““Βυΐ 10 88 θθθὴ {πγουρ 186 1η- 
διγυτ Δ} ὴΥ οὗ {818 νΟΥῪ Ὑ]ΟΪΚΘάΠΘΒΒ, --- 6 Ἰπογοδδίηρ Μ]ΟΚΘάΠ6ΒΒ8 
οὗ 186 ΠΑ 1 8:15, ----ἰπδῦ ([Π6 ἀὐγίι! οἤδηρα 88 θδθθῃ οἴβοίθα. Ὑοσθ 
Αβμὴ σογοσηιηθηΐ, ροοα ἔδιίδ, ἀπὰ ροοα τηδηηογθ ἴο Βουγίϑῃ ἴπ [818 

ἃ ἴον μα] ἃ οϑηΐυτσυ, 1 ψου]ὰ ΠΠ0ΘΓΑ]]Υ ὈΘοοτηΘ ἀρδΐη ἃ ἰαπά Ποιο- 
ἑπσ ισί(, πιΐᾷ απὰ λοπον : 16 Ῥσόροσ ἔγαι![5 οὗἩἨ {6 τηουηΐ}}8, ΒΟΠΘΥ 
Δα νχαχ, σου Ὀ6 οοΟἸ]οοἰοα Ὀγ (δ ᾿παπιδίτϊουϑ 66 ἔγοχα την τὶ β οὗ 
ἔγασταπί ῥ]δηίβ : (86 ῥ]αΊη8, [Π6 νδ]]6γ8, δπὰά {86 υρ]α πα 8]ορθβ, ψουϊὰ 
γἱ 6] ἃ ΘΟΓΏ [ῸΓ τηλπ, Ἀπα ραδβίισαρθ [Ὁ ᾿πυτ ΘΓ Ὁ ]6 ἤοοϊτβ δηά Ὠθγαβ. 
ϑυ οἷ ἃ βίυροπάοιβ δὰ ἀθ]ρ {] ομδηρα τῖρὶῦ 1 6}} ρΙδάάοη ποί 
ΟὨΪΥ ΘΥΘΙῪ οἰ] οὗ 1βγϑοὶ, θαὰῦ (πΠ6 ποατί οἵ θυθσυ ΟἸγιβιίδη. ἢ 

ΙΥ. Ὑοεῖ Ἰον ὶν δ Ῥαϊθβδθδπθ οομ θββθα]υ τγα8, 18 θοϑαΐν δηᾶ {Π6 
σοταἤοτίβ ᾿ξ αθογαθα σοῦ ποὺ Ὁπδ)]ου θα : διοης ὑπ6 ΟΑΙΑΜΙΤΙΕΒ οὗ 
γψασίουβ Κιπᾶβ, ν βῖοἢ δ αἰὔδθγοηῦ ὈΠη68 σνἱβιίοα {δ6 δ ΡΙδηΐδ, {86 
ΡΘΒΏ]Θποθ, φαγί παυδῖοθ, Ὑαλγϊ σιμάβ, [ἢ6 ἀσναβίδίιοπβ οὐ Ἰοουβίε, 
Δη4 ἐβιῖποβ, ἀοιηδηα 0 6 ἀἰβα που Υ ποίορά. 

1. Ῥαϊοβίϊπο 18 ΠΟΥ͂, 88 1Ὁ δηοιίθην πγα8, οἴθῃ αἰποίθα πῖτ (86 
ῬυραῦΕ ; ὙΒΙΟΝ τρβ 68 18 οηΐγδηοο ἴγομι Εργρῦ δηὰ {π6 ποῖσρουν- 
ἱπρ οοπη το. ΤῊ18 ΓΘ ΘΠ ΔΟΌΒ ΒΟΟΌΓΡΘ 18 ΓΘ ΘΕΟΥ͂ πηθη ]οπϑα ἴῃ 
1μ6 βϑαογχοὰ τ ὔπρθ. ΕἼΟΙα [86 ᾿Π5ἸΔΊΟΤΙΒ ΤΘΠΠΟΥ ἴῃ ὙΠΙΟΒ 10 18 
ἢγοὶ ᾿πἰτοάυοορα ᾿πΐο ἃ σου πίτυ, ἰΐ 18, ΡΟΥΒΆΡΒ, ἰοττηθα τπ6 »εδέϊσποο 
ἐλαέ ισαἰλεί ἐπ ἀαγἦπεεε, (ῬΡΒα]. χοὶ. 6.) 

2. ΤῊϊδ γορίοι Ὀοϊηρ τιουπίαϊ ποι πα ΠΘᾺΓ {Π|6 868,18 Οὔ δἢ ββακθη 
Ὀγ ΕΞΑΚΤΗΟΌΑΚΕΒ, ἴτοσα τ ϊοῖ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, «} Θγθα 6 πὶ Βθοῖη8 ἴο ἢδνθ 
βυβοτγοά 1116 16 αὖ 411. (αὶ. χὶνι. 2---ὅ.) Ὑπα ργορῃθῦ Απιοβ τηθη- 
ἤἄομβ ὁπ ὙΔΙΟΒ ἰοοὸκ ρΐδοο πὰ 186 {τὴ6 οὗ [72Ζίδι, Κιηρ' οὗ Ψυάπῇ. 
(Ατωοβ 1, 1.) δοιιθῦσηθθ ἴΠ686 ϑαγμαυδκοθ 6ΓΘ δοοοπιρβηϊθα ὈῪ 
ἰΔπ4-6}1ρ8, ἴῃ 810} ρίθοοβ οὗ στοππά, ἱγιηρ᾽ ὁ. ἃ ἀθο ν"γ, ἃΓ6 τοτηονβά 
ἔγοτα τμοῖγ ρἷδοθ. Τὸ {8686 (ἡ ΒΊΟΝ. ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΙΥ ΒΑρΡΡΘη ἴῃ {Π6 ῥσγθβθηῦ 
ἄδγ, δῃὰ τ θϊοῖ ἀγα ποῦ Ὡποοιληοι 'π ΒΑγθατΥ ὃ), ὑμ6 Ῥ Βα] πιθοῦ 4111 08 
ΜΓ ΠΘη Π6 Βροβῖβ οὗ (6 πιοσμπέαϊπ5 δεῖπο, οαγγίεαά ἵπέίο ἐδ πιϊαδὲ οὗ ἐλε 
δεα (Ῥ 588]. χὶνὶ. 2.), οὗ ὑμοὶν δλίρρίπο {6 ταπιβ, απα΄ ἐδε ἐέέϊε ᾿ιἰἶ58 ἢλ6 
ψομηφ τἦεερ (Ῥβ. οχῖν. 4. 6.); ἀπὰ δἱβο {π6 ῥσορβοῦ 1βαΐδῃ (χχῖν. 20.), 
6 Π6 88γ8 ἰῃαί ἐλε φαγί τἠαῖϊ τεοῖ ἰο απά ἤγο λέ α ἀγωιπλαγά, απά 
“Πα! δε τεπιουεὰ ἴἰλὲ α εοἰίασοε. ὙὨ686 ἰδυγ 0 ]6 ΘΟΠΟΙ ΒΒΊΟἢ8 μα 800- 

} Ζοποιί 8 ΟΠ τὶ πεϊδη Βοδοδσγοΐοθβ ἴῃ ΠΝ Ῥ. 309. 
: ΤΉ οοδδὲ ἴῃ ζΈπογαὶ, δηὰ ἰηἀεεὰ ἴπ6 πο] οὗ Αδβἰβ ΜΊμοσ, ἰ8 8ι}}} βα δ)εοῖ ἴο δδτιΒ- 

απδῖεα. [Ιῃ 1759 ἴδογα Βαρροηδὰ οπο, ἡ Ὡς οδυϑεὰ (86 ατεδίεβι σαυαροδ, ἀεί γουἹηρ ὉΡ- 
γγαγὰδ οἵ 20,000 ΡΕΓΒΟΠΒ ἱπ ἴπ6 δι] οὗ Βαῖρες. ἘῸΓΣ ἴὮγεα τη τῆβ Π Βῃοςο ΚΒ οὗὨ 1ὲ ἰογτί- 
δεὰ ἴδ ἐπμδθίιδηϊδ οἵ 1 Ὅδηοα δῸ πηθοΐ, [88 ἸΟῪ δυδηἀοπαὰ ἐποὶγ μοῦδο8 δηὰ ἅνεὶῖ ΠΗ. 

ἄοτ ἰεπίδ. (Δ ΟΪ πο Β Ὑτδυεἶβ, νοΐ. ἱ, Ρ. 288.) [π [86 δαΐϊπτῃη οὗ 1822 τμΐβ ΤΕ ρΊΟΏ. ΥᾺ8 

ἀεδοϊαιεὰ ὉΥ͂ ἀποιδοσ ϑασί ῃασδῖκθ, ΟΥ σαῖμοσ ὉΥ͂ Δ διοοδδδίοῃ οὗ θαυ βαπαῖίκοα; δηὰ, οῃ 189 
15ὲ οἵ σδηθδασυ, 1837, ΒΥ ΔΏΟΙΒΕΓ ἰγειλθ ποι 8 ἐβσί βαῦακο, ΝΠ ΟὮ τνα8 ἔτ ΒΕΓ δἰϊοπάεὰ Ὑ] ἢ 

ἴδια 1088 οὗὨ ΠΕΟΑΙΙ͂Υ δουθη Ἰβουβδηὰ ᾿ἴνεβ, θεβίο8 υσοππάϊηρ᾽ ΤὭΒΠΥ μΒυπάτγοάβ. ἘῸ]] ρασυ συ Β 

ΟΥ̓ ἐπα οΔΙΑΙΩΪΥ δ αίνοη ἴῃ Μτ. ΟδἸτηδη 8 “ Πθβοσι ριίοη " οὗἨ [μὲ εδσιβάπακο Ιωπάοῃ, 
1837. 8το. . 

8. [αν δ ΤΎΔΥΟΙ8 ἰὴ ΒΑΙΌΘΙΥ, ἄς, νοΐ. 1. ΡΡ. 277, 278. 
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88 Τ᾽ϊγεισαϊ Οατοσταρῆιν ο7 ἐο Ποῖν 7καπά. 

Ῥ]1οα {π6 βδογθᾶ ὑγορμοίβ ἀπά ροϑίβ τι πυμπηθτουβ βρΌγοβ, ΌῪ πΒῖ Σὰ 
{ΠΟΥ μάνα σϑργοβϑηΐθα ἐπ 6 σομΟυ ΒΒ 008 δπα Βα υ  ΥβιοηΒ οἵ βίαίθϑ δῃά 
ΘΙ ΡΙσο8. 66 ραυ ΠΟ] ΥΥ 184. χχὶχ. 6., ᾿ἰν. 10.; Ζ76Γ. ἦν. 24.; Ηδσ. 
1). 6, 7. 22.; Μαῖί, χχιν. 7. 

3. ΤΟΕΝΑΡΟΕΒ ΟΥ ΤΝΗΙΕΙΜΙΝΌΒ, [Ὁ] ονγοα ὈΥ ἐπυμάον, ΠΙρδύς- 
πἰηρ, 8η ΓᾺΪΠΒ, ὙὙΟΓΘ 4180 ὙὉΓῪ ἔγοααθηΐ ΓΎΡΗΡ 86 ψΊΩΤΟΣ πα οο]ά 
ΒΘΆΒΟΠΒ. ΥΥ ΠΕΡΙ ]Ππ48. Οἴἴοη ργοοθαρθα ταὶῃ. ἴῃ {μ6 ραγαίϊγα ἰδη- 
σύυδρα οὗἩ [ὴ6 δογρίαγοβ, {π686 ἀγὰ ἰογιηθα {π6 οομιπιαπαάπιεηί ἀπ {86 
του οἵ (οὐ (ὈΒ4]. οσ]νὶ". 1ὅ. 18.)}}; δηά, δ8 {Π6Ὺ δ. βοῃιθῦϊ 68 
ἔαιϊαὶ ἴο ἔγανθι]οσθ ΠΟ γα οὐ γ᾿ Ποἰπηθα ἴῃ {Π6 ἀαβοσίβ, (ἢ 6 γαριαιγ οὗ 
{π|610 δἄναποα 18 οἱ θρδηι ν ορ]ογθα ὈΥ ϑοϊοπιοη [0 βίον {Π6 δογ- 
ἸδιΥ 88 γ7Χ6}} 48 (ἢ6 βιιάαἀθηηθδβ οὗ {μα ἀδδίγαοίοη ἡ ΒΙοἢ γ1}}} Ὀ6(8]] 
{86 ᾿πιροηι θη ]ν τὶοκοὰ, (τον. 1. 27.) ΤΉΘΥ ὅτ δἱυὰθὰ ἴο ὈῪ 
Ἰβαῖδῃ, 88. ὁσουγγιησ ἴῃ {μ6 ἀοβεγίβ Ὑιοἢ ὈΟΓάΘΓ οἡ {π6 βου οὗ 
7υἀε8 (186. χχ!. 1.); δπα ὑΠ6Ὺ ΔΡΡΘΑΓ ἴο Ὁ]ΟΥ ἔγομλ σδγῖοιβ Ῥοϊπίβ οὗ 
1Ππ6 οομραβθ. ΤΒ6 ρῥγορμοὺ ΕΣΖΕΪΚ16] Βρθδκ8 οὗ οῃμϑ {παῦ οδιῃθ ἔγοτα [ἢ 
που (ΕΖΟΚ. 1. 4.); Ὀαΐ τότ ἔγθαυθηί, 10 ὈΪονΒ ἔσομαι [Π6 βουίῃ 
ι ΟὟ χχχυ!!. 9.}, 1 ὙὙΕΙΟΒ οα86 10 18 σΌΠΟΓΑΙΙΥ αὐϊα πα θα 1 {Π6 πιο 
48] σομβοα 6 η068 ἰο {π6 ὨΔΡ]688 ἔγανα! οσ. Δῖγ, Μουῖογ, ἀθβουὶηρ' 
{86 ψΒ]νπἄ8 οὗἨ Ῥογβῖα, βᾶγβ, ὑπαῦ {πον βαρ δἱοηρ ὑπ 6 σου ὙΥ͂ 
ἴη ἀἰβγθηΐ αἰγθοίϊοηβ, ἴἢ ἃ ἸΏΔΏΠΘΥ {χΪῪ ἰουτῆο. ““ ΤἬΏΘΥ οδΥγιθά 
ΔΤΆΥ ἴῃ {Π6}Γ νογίοχ βαπα, Ὀγαποθθβ, δηα {86 βύι Ὁ]6 οὗὨ [16 ἢ6]α8, 
Δ γϑα]ν ΔρΡρθαγβϑα ἴο τλ8κ6 ἃ δοῃμληϊολ οη Ὀοίνγαθῃ [Π6 Θαγί δπά 
{86 οἰουάθ. Ὅλα οογγθοΐμοϑβ οὗ {μ6 ἱπλΆΡΌΤΥ τι864 ὈΥ ἴπΠ6 Ῥτορμοῦ 
1βαϊδῃ, ἤθη Π6 δἰ ἀθ8 ἰο 1818 ΡΒ ποσλθμοῃ, 18 ΥΘΥΥ͂ Β ΓΙ Κη. 716 
ευλιίρνιοϊπά ἐλα  ἑαλο ἐλόηι αἰοαψ α8 οἰμδδίο. (188. ἴχ. 24.) Ολαβεά ας 
ἐδ ομα ἢ οΓ ἐλο πιομρίαΐὶπς δεΐοτε ἐλ ιοἱπά, αγπὰ ἔἰλε α τοϊίηρ ἐλίπσ 
δείογε ἐλθ ιολὲγίιοῖπά, (188. χυὶ!, 13.) [Ιἡ 186 Ῥβαϊγηβ (ἰχχχὶ. 18.) 
νγ6 τορᾶ, Μαΐλο ἐΐοηι ἰἶλὲ ἃ τολοεῖ; α8 ἐδλε δέμδόϊο δοίοτε ἐδ ιοϊπά. 
ΤῊΐδ 18 ΠΔΡΡΙΙΥ 1] υδίταϊοα Υ {π6 τοίϊδίοσυ δοομ οὗ [86 παρ σὶπα, 
ΜΒ] Οἢ ἔγοαυ ΘΕ ἱπὴρ6]8 ἃ ὈΠ οὗὨ Βύ 0]6 οὐασ ἃ νγαϑίθ, ᾿υδῦ {|κ6 ἃ 
Ὑ06] βεῦ 1η 8 Ταρὶ ἃ τηοίϊοπ." 5 ΕἼΟΠὶ {π686 ῬΠθποίθηδ, {86 βαογρὰ 
ὙΤΙΘΓΒ ἤδνα ὈΟΙΓΟΥΟα ΤΩΔΗΥ͂ ΥΘΟΙῪ ΘΧΡΓΟΒΒῖνο ἤρυτοθ δπ4 Δ]] 8] 0Ώ8. 
Οοραγο Ῥεα]. χυἹ!, 8---1ὅ., χχῖχ. 1---]10., ᾿ν. 8., ἰΙχχχ!ὶ, 1ὅ. ; [88. ν. 
80., Υἱ1]. 7, 8., χὶ. 1δ., ΧχυἝ]. 2., Χχῖχ, 6.; “67. ΧΧῚ. 19.; Μαίί, νι). 26. 

.} δε ΑΓΔΌϑ, ἴο (δΐ8. ἀαγ, ο411 {πεπὶ σοοά πεισβ ΟΥ̓ ἨΝΕΒΕΘΉΘΕΥΒ; διὰ ἴῃ (86 Κοτγδη ΒΩΥ͂ 
ΔΙῸ ἰοττηοὰ 6 δεπί οἵ οἀ, ο. 77. Ρ. 477. οἵὗἁὨ δ8}6᾽8 ἰγαπεί διίοῃ, 410, οἀϊῇ. 

3 Μοτγίογ ΒΒ ϑεοοηὰ Φουτηογ, Ρ. 202. Μτ. Βιπιςθ, ἴῃ ἷ8 Ττανοὶβ ἰο ἀἰϑοονοῦ (Π6 δοῦγοῦ οὗ 
80 ΝΊ]6, νγγὰδ βυγρτίβοά ὉΥ ἃ ΤΡ ἱπὰ ἴῃ 8 ῥ᾽ δη πθδὺ [Πδὶ τίνοσ, τυ δῖ οἢ πο Ρ 6 σαπιοὶ 
δηὰ γον ἰξ ἴοὸ ἃ σοπβίἀογα θα αἰδίαπςοο, τ ἢ δυς ἢ Ὑἱοίοποθ 88 ἴο Ὀγθὰκ ϑουογαὶ οὗ 118 σὶ Ὁ8; 
νὰ ϊγοὰ ΒἰμηβοΙῦ ἀπά ὑνὸ οὐ δἰβ βοσυδηΐῖβ οἱ {Ποὶγ ἔδεῖ, δπὰ [ἄγον ἔπ πὶ Ὑἱ ΟΙΘΕΠΥ ἰο τ. 0 
ἐτουῃᾷ ; Δηὰ ῬΑ ἀπο] βμοα 8. Βαϊ, ἴπ6 τηδίογία]β οὐ το ποτ ἀϊβροσβεα 8}1 ΟΥ̓ [89 
ῬΙαἰη, Ἰοανίπρ (Π6 οἴδΟΓ Π6}Ὁ βἰδπάϊησ. Μτ. Β. δηὰ ἢἰβ δἰἱδηδηῖβ "γοῦο ἸΟΓΔΙῪ ρἰδϑίαγθὰ 
σἰτ τηπὰ; 1 ἄυδὲ ἀπά βαηὰ δὰ δὐίβοῃ τὶ (6 Ἡλι πᾶ ἴῃ [Π6 8816 ῬὈΓΟΡΟΓΊΟΝ, 
ἀπδιθδὰ οἵ πησὰᾶ, [ΠΟΥ σου ]ὰ ἱπου 80] πᾶνὸ Ὀθοη δαδοοαίοα (ὙΤΑΥ οἶδ, νοὶ. Υἱ. ἢ. 846.); --- 
ἃ ἀἰδαβίοσγ πιϊοῖ 86 Δἴ δηὐοσρσίδίης ΤΊ ος Μσ. Ῥαυκ ἢ αἰ ΠΟ ΠΥ ἐδοδρεά, νἤθῃ 
οτοβδίηρ ἴδ ατοδὶ ἀοδβεσί οὐ ββδθδσα ἱπ ᾿ἷβ8 ὙΔΥ ἴο οχρίοτο ἴῃ βουτγοςβ οὗἉ ἴ86 Νίζετγ. 
Ἰϑεβείξαϊα οὗὨἨἁ Ῥγονίβίοῃβ δηἃ νγαίοσ, μἷ8 (Ὡσοδὲ ραϊηθὰ σῖτῃ (Ὠἶτεῖ, πὰ ᾿ἷ8 βίγεηριμ ΠΘΑΙΙΥ͂ 
δχηδυβιθά, 6 Βελγὰ ἃ υῖπά βδουπηάϊηρ ἔγομῃ ἴΠ6 οδδὲ, δῃά ἰπδυϊποῖνο Υ οροπθὰ δ18 μασοποὰ 
τοῦ [ἢ ἴ0 τοοοίγο ἴΠ6 ἀγορβ οὗ σταίη πιο μῸ σοπῆά θη ὀχροοϊοά, Ὀυΐ ἰξ νγγὰ8 πβί ΔΗ ΠΥ 
ΒΙΙοὰ τ ῖι βαπὰ ἀγίιοὰ ἔσοπι [6 ἀσβοσί. 800 ἱπισηθῃδα γγὙδδ ἴῃ αυΔΉ ΠΥ ταὶβοὰ ἰπίο ἴΠ0 δἱγ 
δηά ναδοὰ προὴ ἴδ πίηρβ οὗ 186 πίῖπα, δῃὰ 50 στοδὶ (86 τυϊοοῖυ τὰ τ ΐς ἢ ἰὰ ον, ὑπαὶ 
ἢ γγδδ σοιῃρο θᾶ ἴο ἔπτη 15 ἴδοθ ἴο ἔθ τΉοδὲ ἰὸ ὑσγουοηῖ βα οοδίοη, δηὰ Ἴοοπεμιοα τηο- 
ΟἸΟΠ] 688 1}}} 18 ἢδὰ ραδβθοὰ, Ῥδσκ᾿Β Τγδυεβ, ἢ. 178. 



ευαδίαξίοπϑ ὁ 7. οοιι5 5. 89 

γαῖ ἰογπδάοθθ ἀγα οὐ ἰδηᾶ νγαΐθυ-ϑρου β ἃγα δἱ 868, {6 υδοιιπὶ 
Βεΐηρ Π]16α τ} ἃ οοἸυτηη οὗὨ νγδίοσ, ᾿Ἰπβϑίθδα οὗἉ δαγί!, βαπά, ὅζο. ---- Τὸ 
{118 Ῥῃδποσάθηοι {π6 ῬΡΒΑΪ παϊϑῦ σοΐογϑ, (Χ], 7.) 

4, ἘΥΘαΙΘΗΕΥ (6 ΘΟΙΠΕΓΥ γγ88 ἰα]ἃ παδία Ὀγ ναδί Ὀοάϊθββ οὗ τηϊ- 
σταῖϊρ ΠΟΟῦβτ8, τ βοβ ἀδργοάβίϊοηβ ἀτὸ οὔθ οὗ {Π6 τηοβὶ στ Ὁ] 6 
ΒοοῦΣ 68 ψῚ τ ΠΙΟἢ τδη ΚΙπα οδη ΡῈ αιοίθα, ΒΥ {86 ρῥτορπμοῦ 4706] 
(ἃ. 11.) [ΔΘΥ ἀγα ἰοστηθα (ἢ6 ἀγηὶψ ὁ τε 7ογά, ἴγοτα 188 τα] ατν 
ΟΥΟΣ ὙὙΒΙΟΒ ΠΟΥ ΔρρθᾶΣ ἴο οὔδβεγνθ: αἀιβθδπαϊηρ {μοιηβοῖγοθ δηᾶ 
Θμοδιηρίηρ ἴπ ἴπ6 ουθηϊηρ, δηα ἴῃ {Π6 τηοσηϊηρ' τοϑυμῖηρ {Ποῖν βιρ 
ἴῃ {Π6 ἀϊγοοῦοη οὗ [86 ψιπα, 1688 ΤΠΘΥ τηθού πιὰ ἢ ἐοοῖ, (Να δ. 1. 
17.; Ῥγονυ. χχχ. 27.) ΤΏΘΥ ΕὟ ἴῃ ΘΟσπ ]688᾽ ποϑίβ (07 6Γ. χὶνὶ. 29. ; 
ἀρ. νἱ. ὅ.), 80 48 ἴο ΟὈθΟΌΓΕ {Π6᾽ βιιη, δηᾶ Ὀγηρ ἃ ἐδ ρΡΟΓΑΤΎ ἀδΓκ- 
688 ὍΡΟΝ {πὸ ἰαπα. («“6] 11. 2. 10. ; Εχοά. χ. 16.) ΤΊ ποΙδο τηδαθ 
ὈΥ {86πὶ 18 ΘΟΙραγοα ἰὼ (86 ποῖβα οὗ ομαγιοίβ (006] 11. δὅ.)}: δῃὰ 
ὙΒΟΓΘΥΘΥ [ΠΟῪ 86.016, ΠΟῪ ἀλγκοηα {μ6 ἰδηά. (Εἰχοά. χ, 16.) 17 186 
γγοδίμοΥ θ6 ο014, ΤΠΏΘΥ ἐποαπιρ ἐπ ἐδιε ᾿εάσοβ, πιὉ}} [Ππ6 θη σῖβ68, τ βθ η 
πο τοϑῦσαθ {86} δὰ λντο (Ν8ῃ. 11.. 17.}, ΟΠ ρίηρ ΟΥὁΎ ογθορίῃρ 1ἢ 
Ροσίδοϊ ογάοσ. οραγα]θβϑ οὗ δυΥῪ οὐβίϑοϊθ, {μ6Ὺ τουτί {Π6 γ78}}8 
οὗ οἰθβ δὰ ἢουβεθ, 8πα θηΐου {Π6 ΥΘΥῪ δραγίπηθηίδ, (4006] 1). 7---9.}} 
ΤΠΘΥ ἀΟΥΟΙΓ ΘΥΘΥῪ στο ΠογΌ, δπα βίγρ (ῃ6 ὈΑΓΚ ΟΠ ΘΥΟΓΥ {Γ66 
(Εχοά, χ. 12. 1δ. ; “οο] 1. 4. 7. 10. 12. 16. 18. 20,), 80 ἃ8 ἴ0 ΤΌ ΠοΥ 
[Π6 Ιαπὰ σν πῖοῖ ὈοΙΌΣΘ νγὰβ 88 {Π6 σαγάρῃ οἵ λάθῃ, ἃ ἀδβοϊαίθ ψλ]άθγ- 
ὭΘΒΘ, 88 ἴ 10 Παα Ὀ6οὴ ἰαιϊὰ ψαδίθ Ὁ ἢγο. (“06] 11. 8.) Τμα ποῖβο 
τοδάθ Ὀγ ποῖ, ἤθη ΟΟΙΩΤΑΙ {Ἰπρ ὑπ 6 Ὶν ταναροδ, 18 οοῃραγοά ἴο {86 
ΟΥΔΟΚ]Ιηρ' οἶδα οὗ τα διιμοηρ [Π6 ΑΥΥ δία Ὁ]6, ΟΥ̓ 8 ταῖρ Υ Βοϑὺ βού ἴῃ 
θα 016 ἀγγαυ. (1014. δ.) ὅ8ο ἔδαγι! δγὸ {86 οἴἶεοίϑ οὗ 1861 ἀαναβία- 
[Ἰοπ8, ὑἐμπαῦ ΘΥΘΤΥ Ομ6 νγὰ8 ἢ]16 ἃ τ ῖτἢ αἰδβιηαγ (1014. 6.), ἀπ νη] ῦ 
αἰξοπιρίοα ἰο ρτγουθηΐ ἤθη ἔγοτῃ δι Πρ οα ΠΟΥ του 8 ὈΥ τη κιηρ 
Ἰουά βμουΐδβ (76Γ. 1ϊ. 14.), 28 186 Ἰῃμαθιίαπίβ οὗ Εργρί", δῃὰ (δ 
Νοραὶ Ταγίασβἢ ἀο ἴο {π|8 ἄἀδαῪ. δῦ ἀρρταναΐθβ (18 ἰγοπιθηᾶοιβ 
ΟΑΙΔΠΥ 18, ἰΠαὺ τ 6 ΟΠ6 Ὠοδὺ 18 ἀοραγίϑα, 1Ὁ 18 βυσοροάρά ὮὉΥ͂ 8 
Βαοοη, δηα βοῃιθύϊμηθβ ουθῃ ὉΥ ἃ (Πἰγα ΟΥ 8 ἔουσίι, Ὀγ τ Β1Οἢ ΘΥΘΥΥ͂ 
τϊηρ (Πδὲ [88 δβοαρϑά (86 ταναρθϑϑ οἵ {86 ργθοθάϊηρ 18 Ἰπουϊ  Ὀ]Υ σοη- 
Βιαμλοα ὈΥ {πὸ ἰαϑὺ δοιωρᾶμγ. ΑΔ Ατδθὶδ 18 σΘΏΘΓΆΠΥ οοπμδι ἀογοα 88 
186 παν οουηΥ οὗ [686 ἀορσθάδίοσβ, [Π6Ὺ ΓΘ σαγγιθὰ ἰΠ6Ώ66 
᾿πίο Ερυρὺ ὈΥ͂ δὴ οδδί πἱηὰ (Εχοά. χ' 13.), δῃᾶ γε σοιηονθᾶ ὃν ἃ 
γγοδίουϊ νυ πὶπα (19.) νοῦ Ὀ]6 ἔγουα [86 Μροαϊόγσγδῆθδη 868 ((Πδὺ 
ΙΑῪ ἴο ΝΆ που -υγοδ οὗ {πα΄ ΘΟ ΣΎ), δπὰ πψαίταα ποιὰ ἱπίο (Π6 Βιοα 
68, ΨΏΘΓΘ Π6Υ Ρδγδηθα, Οὐ {πον ἀδραγίιυγα ἔγομι ἃ σου ΙΓ, ΠΟῪ 
Ιοανα {μποὶν ἔδἃ Ἔχογοπηθηΐθ Ὀθμ πα ὑπο, τ μι ἢ ΡΟ] ἴα [86 αἷτ, ἀπά 
τιν τῖδβ οὗ {Π6ῚΓ ορρϑβ ἀδροδβιίδα τῇ {6 στουμα, ὙΠ Θμοα ἰδϑιιθ8 1η ἐπ 
Τ]Π]ονίρ᾽ γὙ ΑΓ ἃ ΘΝ ἈΠῸ ΤΏΟΓΘ ΠΕΙΠΘΙΟΙΙΒ ἈΥΊΩΥ. ΤΉΘΥ 8.6 ΖΘΠΘΙΆΙ]Υ͂ 
οαττὶοα οὐ᾽ ὈΥ [μ6 τιὶῖπα ἱπίο {πΠ6 868, ὙΠΘΤΘ (ΠΟῪ ΡΟΥΘ : δηᾶ {Ποῦ 

Σ Το Βεγν. Μτ. λυ ον, δη ἘΠ ρ ἰ6ἢ οἸεσαγτηδῃ, τ ῆο Υἱοὶ ΤῊγ δἰἷγα ἰπ ὅπ 1826, {ππ8 
ἀοϑοτίθοδ [Π6 τανδρ68 οὗ ἴΠ686 ἀοβίσας  γ9 ἱΠ96018 :---- “ 1 ΔΙῚ ῬΟΣΙΘΟΟΥ δδιοηἰβῃϑα δἱ 1μοἷσ σαυ]- 
εἰἰπᾶς5. ΤΉΕΥ 816, περ, 88 α δίγοηο Ρεορῖίε, δεὲ ἵπ δαίεῖα ατταν : ἐλέν τι ἰἐλε πεϊσλίν πιεπ ; 
ἔλεν οἶϊπιδ (λέ ιοαϊϊ4 ἔλα πεεπ οὗ σαν. 1 ἀοϊΌ ΠΥ Βα ΛΠ 6) γε ἰο ἀπά ὅο ἴῃ 186 εἰν οἵἨ ΤὨγαδιϊίγα; 
ΠΟΥ γαπ ρον (δε τοαῖϊ ; ἰλόν οἰϊπιδοα Ὡρ προν ἰδὲ λοιδεα; ἰλεν ἐπίετε ἱπίο (δε ιοϊπάοιος ἰἐλε α 
ἐλὶε. (Ζοεὶ 1]. 5. 7. 9.) ΤῊ 18, ΒοΤ ΟΣ, ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΙΘΆΠἧ ΟΠ6 ΟΥ̓́ τηοϑῖ ΤΟγιλ  ἀ8.}0]6 ΔΓπιΐοδ 
οἵ Ἰοςτιδίδ ὙΠΟ ΔΓ κπονσι ἴῃ ἴΠ686 ΠΟΌΠΙΤΙ68." ΜΒ ΘΔ Βορίβίοσ, θ Ὁ 1827, Ρ, 828. 

3 Ἰσδν δ Τγανεΐδ, Ρ. 566. Βοίσοηΐβ Ναιτδῖίζυο, ὑ. 197. 
8 Βαζοη Ὧο Τοῦ Μοζροίγθ, εχίγδοίοα ἰη Ἠδσταοτ᾽β ΟὈΒογυ δι! οἢ8, νοὶ. ἐἰΐ, Ρ, 319. 
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ἀορα Ὀοαΐο5 ρυϊτοῖν ἵπρ οἡ {116 βίο , δῦ ἃ τηοϑὺ οἴδηβῖνο, δηά (1 18 
5811) βοιηϑῦϊμηθβ θνϑῃ ζμ[α] 8116}. ὉΤμα ρίαριο οὗὨ Ἰοουδβίβ, ργβαϊοίρα 
Ὀγ 906], οπίεγοα Ῥα]θβῦπα ἔτοπὶ Ηδηδίῃ, οπθ οὗἩ [6 πουίμοση θουπά- 
ΑΥΪ68, ὙΒΘπΟ6 ΠΟΥ͂ γὸ οΑ]]16α 186 πογέλογπ ἈΥΤΩΥ͂, δηαἃ 6 γ6 σαγτὶοά 
ΔΌΔΥ ὈΥ {Π6 τίη, βοὴ ᾿ηΐο {Π6 ἀσΘΑΤῪ ἢ]αῖη οὐ (ἢ6 οοαβὲ οὗ {80 
Ἐασὲ (ον Τ)ε84) ϑεα, ἀπα οἰ βοὺβ ᾿πΐο (6 μέπιοϑέ (οὐ Μϑαϊοσγδηθϑη) 
δεα. (.706] 11. 20.) Τ686 ργυθαβδίογυ ἰοουβίϑ ἈΓῸ ἸδΥρῸσ ἴμδη [Π086 
Ὑ1Οἢ Βοιηἴσηθ8 νἱβὶῦ [6 βου ΠοΓὴ ρατίβ οὗ Ευτορο, Ὀοὶηρ; ἔνθ ΟΥ βὶχ 
1Π0 68 Ἰοηρ᾽, δ 88 ΠΟ Κ 88 ἃ τηλη Β βηροσ. ΒΎΟΙΣ ἰμοὶγ 6868 Ναΐπρ; 
Βιδροα Π|κ6 ὑπαὺ οὗὁἨ ἃ βοσβα, {π6 ργορμοῦ 706] βαγ8, ὑμδῦ {ΠῸῪ λαῦε ἐλδ 
σΡρεαταποο 97 ἤογδε8 ; δπα οῃ δοσοιπύ οὗ {π6}} Οοἰου Υ ΓΠΘΥ ΔΓ6 ΘΟΙ - 
Ρατοα ἴο Βοσβείηθῃ οἢ 1]] σΆ 00 (11. 4.), Δηα α͵8οὸ ἐο βογβα8 ργδβραγοάᾶ 
ἴον Ὀαιτ]6. (Βν. ἴχ. 7.) ὙὉθ Ἰοσυβὲ ΠαΒ ἃ Ἰαῦρα ὀρθῇ σπου ; δηά 
ἴῃ 109 ἔτγο ανγα ἰ 88 ἔθου ἱποῖδι να ὑθοῖ, Π1ΟΙ ἔγανοσβα θοῦ ΟΥΒΟΥ 
1Κα βοΐββογβ, δηὰ ἔγοσαῃ (Π6ΙΣ τι θοῃδηΐδηι ἃΓΘ οἝ]ου]αὐθα ἰὼ ρσταβρ δηά 
οαΐδ ἜΥΘΥῪ ὑδιπρ οὗἩἨ ΜὨϊοῖ ΠΟῪ ἰαὺ ΠοϊΪά, Τμοβα ἰθοί ΔΓΘ 80 Βῇδγρ 
δη βίσοηρ, πα {Π6 ρτορμοῖ, ΗΥ͂ 8 Ὀο]ὰ ἢρῃγθ, ὕθστηβ τ 6 πὶ {Π6 ἐεοίς 
97 α φτγοαί ἰΐοπ. (Φοεὶ 1. 6.} [Ιῃ οΥΘΥ ἴο τρᾶγκ {Ππ6 οογίδι ίΥ, νϑυϊ θυ, 
Δα οχίθηϊ οὗ [86 ἀοργθαδοηβ οὐ {Π6 Ἰοοιδίθ, ποὺ ἔδυγου [μη οἱρῃϊ 
ΟΥ πἶηο αἰ ογοηῦ ΔρρΟ]]δὔοηΒ, Οσργαϑβῖνα οὐ ὑπ6 1Ὁ παίαγα, ἃΓ6 ρίνθῃ [0 
186 πὶ ἴῃ {π6 σδογοα ΤΙ ΠΏρΒ. 

βΘυοἢ ἀγὸ ἴπ6 Θουρίαγα δοοουηίδ οὗ {Π|8 ἰγοηθπάουβ βοοῦσρο, τ ΠΙΟΒ 
ΔΙῸ σΟΙΤΟΡοΟΓΑ Θα ΟΥ̓ ΘΥΘΙῪ ὑγάνα]]οῦ ΓΟ [88 νἱβιίθα τη6 Εἰδδί, ΤῈ 
αυδηϊγ οὗ {π686 ᾿πβοοίβ ([0 ῇοβα ἀδναδίδιομβ ϑγτῖα, Εσυρί, δά 
Ῥογβῖα, ἑοροῖμοῦ τι [86 8016 πι!44]6 ρατύ οὗ Αβὶδ, ἅγὸ δι ])θοί), 18 
ἸΠΟΓΘΙΌ]6 ὑο ΔΩΥ͂ ῬΘΙΒΟῚ ὙΠῸ Πα8 ποὺ Β1π|8611 τὶ ποδϑϑᾶ {μον αβίο- 
ΠἰΒηησ Ὠυμθοσθ. ὙΉΘΙΓ ΠυμλθγοΒ ΒΔΓΠΊ8, ||Κ6 8 βυσοδββίου οὗ 
οἰουβ, βοιηϑύπιθϑθ οχίομα ἃ τὰ] 6 ἴῃ Ἰθηρίῃ, δηα Πα] 848 τωυοῦῇ [ἢ 
Ὀτοδάιῃ, ἀάγκοπ 186 Βογίζοῃ, δηα ἱπίογοαρὶ {86 Ἰισῃξ οὗὨ [86 βαῃ, 
ΒΒου α [86 ψὶπα Ὀἷονν ὈτιβκΙν, βὸ {μαῦ {Π6 ΒΎΥΨΆΣΤΩΒ δ. βυσοροαθά ΌΥ͂ 
οἴμοσβ, 1Π6Ὺ αἴογὰ ἃ ᾿νε Ἰΐοα οὗ {ῃμδαὺ βιγα)ἝἊς οὗἨἁ [86 ῬΑ] μἶβὲ 
(οἶχ. 23.) οὗ Ὀεΐπρ ἐοϑ8οα ἃρ απὰ ἀοισθ α8 ἐΐε ἰοσιιϑίδ. ὙΝὮὮΘΥΘΥΟΣ 
(ΠΟΥ Αἰ, {πὸ Ἰαμα 18 οονογοα ψ τ {π6πὶ ἔογ [Π6 βρδοθ οὗ βϑνδγαὶ 
Ἰοαριιθ8, πα Βοιῃθ τηθθ ἔΠΘῪ ἔογπὶ ἃ Ρ6α Β1χ ΟΥ̓ Βανθα 1068 [Π]1οΙΪς. 
Τῆδ ποῖβα ὙΒΙΟΒ [Π6Ὺ τρδκο ἴῃ Ὀγονγβίηρ οἡ {ἢ6 ἰγθ68 δηᾶ ποῦθαρθ 
ΤΏΔΥ δ Πραγὰ δ ἃ ρτοαῦ αἀϊβίδμοθ, 8ηα σϑβοι Ὁ]68 ὑμπαὺ οὗἨ δ} ΔΓΠΙΥ͂ 
ἔογαρίηρ 'π βοογοί, οὐ {86 συ] ηρ οὗἁὨ ΠΒι41]-ἴοπϑβ : δπᾶ, 1180 θ- 
Ῥἰογοα ἴῃ ἀδνουσγίηρ (86 ρῥγοάυος οὗ [Π6 Ἰδηά, 1 ἢα8 Ὀθθη οὈβογναϑα, 
τπδῦ ΠΟΥ͂ ὉΠΙΗΟΥΤΩΪΥ ργοσθθαά ὁμ6 ΜᾺΥ, 88 ΓΘρΌΪΑΙΪΥ 88. ἃ ἀἰβο ]ποα 
ΔΙΤΩΥ͂ ὌΡΟΏ 18 τη. ὙΤΠ6 ΤΑγίαγβ ὑποιηβαῖνοβ Ἀγ ἃ 1658 ἀδβίσιοῦνθ 
ΘΠΘΙΩΥ͂ ἔμβῃ {Π686 [1{{16Ὸ ΔΠῚΠλΑ]8; οπα σου]ά ἱπιαρῖηθ {παῦ τα πα 
ξΟ]ον θα {ποὶν ρσοστθδβ. ΕἾΧΟ 1086], ᾿Ἰπάδοά, σομβαπηθθ ποῦ 80 τϑρ  α]γ. 
ΒΟ νοῦ ΤΟΙ ταγτδ 8 Βργθδα, {πμ6 νογάυσθ οὗ [88 δου ἀἴβαρ- 
ῬΘΆΓΒ 88 1 ἃ οονοσιηρ Δα Ὀδδ6πῃ τοηουθα ; γ668 δηα ρ]δηίδβ, βίσρρϑά 
οὗ {861 ἰθανθβ, δῃηὰ γϑαμποθᾶ ἴο {πο ὶγ παικοα Ῥουρ]β δηᾷ βδίθιηβ, σϑι88 
1Π6 ΟΥΘΑΙΤΎ Ἰηλρα οἵ ὙΠΕΡ ἴο δβυςοθθά, ἢ δὴ ᾿πβίδηΐ, ἴο 186 τὶς 
ΒΟΘΠΟΙΣΥ͂ ΟὗἨ {π6 Βργίηρ. ἸΏΘΥ πᾶν ἃ ρονθσητηθηῦ δοπρ {ΒΘ ΠΩ, 
ΒΙΤΉΣΪΑΓ ἴο ἐπαὺ οὗ 186 ΠΝ Δα δηΐβ; δη4, ἤθη {Π61 Κίπρ᾽ ΟἹ Ἰαβου 
ΤΙΒ68, (86 Ὑ}016 ὈΟάΥῪ ἐΌΠ]ονν ᾿ΐπὰ, ποὺ Ομ ΒΟ] ἉΥῪ βίσαρρ ον Ὀοϊηρ 
Ιοῖῦ ΒομΙπα το τϊέμθϑϑ (86 ἀσνδδβίαίιοθ, Ἧ βθὴ ἴπ686 οἱοιιάβ οὗ Ἰοουβίβ 
ἴΔΚ6 {μον ΕἸ, ἰο βυγιμοιιμῦ ΔΗΥ ΟὈϑίδοϊα, ΟΥ̓ ΤῸ ὑχάγοσεθ ΤΏΟΓΘ 
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ΤΆΡΙΑΙΪΥ ἃ ἀοβοσύ 8011, (Π6 ἤθαυθ 8 ΤΩΔῪ 1ΙΓΘΓΆΠῪ Ὅδ βαϊὰ ο Ὀ6 οὈβουγοᾶ 
ὈΥ ἰδο. [Ι͂ἢ Ῥοσβία, 88 ΒΟΟῺ 88 ΠΟΥ͂ Ἀρρθᾶσ, ἴΠ6 σαγάθῃοιβ δὰ 
Πυβρθαπἄμαθη τᾶῖκα ἰοια βῃουΐθ, ἰο ργουθηῦ {ῃθ6 πὶ γοπλ βου] ηρ' Οἢ 
{μεῖς στουπάθ. Τὸ72 {818 ουδβίοπι 6 ῥγορμθῦ «6γϑπ ἢ, ΡΟΓΒΔΡΒ, 
8165, ΒΘ 6 Β4γΥ8,--- ϑιεγεῖν 7 εοἱἱϊ Χ11 ἐΐες τοὐξῇ ΜῈΝ αϑ ιοϊζλ ἰοσιιδίδ, 
απ ΤΗΕῪ ΒΗΑΙ, ΠΠΕῪ ὉΡ ΤΗΕῚΒ ΨΟΙΟΕ ΑΘΑΙΝΗῚ ΤΗΕΕ. (“6γ. 11, 
14.) μου] {π6 Ἰπμδθιϊδηΐβ ἀρ Ρ18 πὰ ἰγθῆοθοβ, ἂπα 8}}] {μιὰ 
ἢ σίου, οὐ Κιηα]6 ἔσο οὗ βίι Ὀ0]6 {μογθῖη, ἤο ἀΘβί του μοι, τα 
ΤΌΒ868 Οἢ ΓΆΔΩΚ, 8118 ἊΡ 186 ἰγθποθθβ, πα οχοηρΊ Βῃ68 ἴῃ 6 ΗΓα(Β. 

ἤγμετο 1[π656 ΒΎΒΥΙΩΒ 8Γ6 ΘΧΙΓΘΙΊΘΙΥ͂ ΠΟΙΏΘΓΟΙΒ, (Π6Ὺ οἷ ΟΥ̓́ΘΓ 
ον ἐμ ηρ᾽ 1π ὙΠΟῚΓ 47, Θηοσίπσ' (86 Ἰηπηοδῦ γθοθββαβ οὗ {86 ἨοιιΒ68, 
δ μοσίηρ ἴο {π6 ν ον οἰοίμεβ οἵ (86 1πῃδϊδηΐβ, δηα ᾿πέδβίηρ ὑμοὶγ 
[οοὐ.] ῬΊΩΥ γοϊαίθβ {μαΐ, ἰπ βοσὴθ ρασίβ οὐ Εἰορὶα, ὑπΠ6 ᾿ΠΠΔιΔ πη 8 
Ἰνθά προῦ ποίμίπρ' Ὀαΐζ Ἰοοιιδίβ βα] 6, δηὰ ἀτγιθα ἴῃ (6 βίβοξκθ: δὰ 
{πᾶ (6 Ῥαγδηβ 4180 δοοουπίθα {ποῖ ἃ ρ]θαθδηΐ δγίιο]6 οὗ ἔοοα. 3 
Ετοιι Ἰοουδίβ ροὶπηρ ἱπίτοασοα Ἰηΐο οπ6 οὗὨ [μ6 Ὀ85-Το]]1οἷβ ἔοαπα δἱ 
Κουγυηκ, Μσ. ΤἸμαγαγὰ {Π|}|κ8. 16 Ῥγόρδῦ]6 {παῦ Ἰοοιδίβ  γα ΒΙΡ Ϊν 
Ρυϊζοά Ὀγ {πὸ δηοιϊθηῦ Αββϑυτίδηβ Το τηοάστη ΑΥΔΌΒ οαίοϊι στοδῦ 
αυληθῖο8 οὗ Ἰοσυδίβ ἔοσ ἔροα : ψ ΒΙΟὮ {ΠΟῪ ῬΓΟΡΑΓΟ ὈΥ ἱπτόνηρ {Π τὰ 
αἶϊνα Ἰηΐο ΟΣ πρ γδίοσ, ἢ ἸΟἢ ἃ ροοά ἀθ84] οὗἁὨ βα]ῦὺ 88 Ὀθθῃ 
Ἰηχοά. “ΑἿΣ ἃ 6 7 σταϊπυὔθθ ΠΥ γα [Δ Κοη ουὖ δηὰ ατϊθα 1π {86 
δη. Τῆς ΠΒοδά, ἔδοῖ, δῃὰ ψἸηρδ ἀγὸ {Πθη ἴοσῃ οἵ; (86 ὈοάΪ68 ἃγ6 
οἰθαποϑᾶ ἔχοι (ἢ6 βα]ῖ, δῃὰ ρογίδοι ν ἀγα; δέγου τ μῖοἢ Ῥγόσθϑβ ΠΟΪΘ 
Β8 0 Κ8 ἃγὸ Ἀ]]1οα πῦρ ἰμοπὶ ὈΥ [16 ΒεάουϊπθΒ. ὙΆΘΥ ΓΘ Βοσηθίϊπηθβ 
Ὀγοϊ]οα ἱπ θυϊίοτ. ϑοιηθύζπηοβ [π6 τηοάθτη Ααδθβ τοαδὺ (Ποτὰ ὈΘίοΓο ἃ 
ἢγα, ΟΥ βοϑὶς {βοτὰ ἴῃ στὴ δία, δηα τ] ποὰῦ ΒΗΥ͂ ΟΥΠΘΡ ΟὈΪΙΠΑΤΥ͂ 
ῬτοσΘΕ8, ἀΘγΟῸΓ δἰπιχοδὺ ΟΥΟΥΥ ρᾶσὺ οχοορύ {π6 ψἱηρβ’ ΤΉΘΥ γα 180 
881 ο Ὀ6 βοιηθίϊτηθθ ρ᾽οΚ] α ἰπ νἱθθρατ. Τἢδ Ἰοουβίβθ ΒΊΟΝ ἐοχτηρά 
Ῥαγὶ οὗ Φοϊη [πὸ Βαρθδιβ ἔοοα (εὴς 1. θ.) ψογο 8686 Ἰηβοοίθ, δῃά 
πού {Π6 ἔγαϊ! οὗ {π6 Ἰοσαδῦ ἰγε6. 

ὅ. Τῆς ἀεναδίδοηϑ οδαβοὰ ὃν ἰπ6 ἰοουδίδ, ἰοροίμοῦ σὰ {86 
ΔΌΒΟΠΟΟ οὗὨ [86 ἴοττηο  δῃὰ Ἰδαίου σαὶ 8, ΘΓΘ ΘΌΠΟΓΑΙΪΥ 90] ον ὈΥ ἃ 
ΒΟΔΓΟΙΤΥ ΟὗὨ ῬΓΟΥΒΊοΏΒ, δηα ποῖ ὑῃίγοα ΠὙ ΟΥ̓ Δρδοϊαΐθ ΕΆΑΛΙΝΕ, 
ΜΒΙΟΝ αἰβοὸ οὔνδαῃ Ῥγανα δα 1π Ὀοδιοσοά οὐζ168 0 Βιι ἢ ἃ ἄθρταο, παῦ 
(Π6 δἰασυΐηρ ἱπμαλ αηΐβ μανα θη στοἀυοθα ἰὸ {86 προρββιίυ οὗ ἀο- 
γουσῖπρ᾽ ποῦ ΟὨ]Υ ὉΠΟΙθδῃ δῃΐπ)8}8, Ὀαΐ 4180 μυμπδη ἤθϑῆ, (Ωρ 6 
Τευΐ. χα]. 22.--- 42, 560, δ7.; 2 βδιη. χχὶ. 1.; 2 Κιηρδ γτἱ. 2ὅ---28,, 
χχυ. 8.; Φ6Γ. χῖν. 1ὅ., χῖχ. 9.. χἱ, 17. ; [μδὰ. 11. 20., 1ν. 10.; ΕΖαΙς. 
ν. 10--12. 16., νἱ. 12., τἱϊ. 16. 

1 ΨΟΪΠΕγΒ Τγατεῖβ ἰῃ Εργρὶ δηὰ ϑ'γτία, νοὶ]. ἴ. ρ. 386. Ηδστηοτ 8 ΟΡβοσυδίίοῃβ, νοὶ]. {1}. 
Ῥ. 319. 5ιδν 5 ΤτανοΪβ, νοὶ. ἱ. Ρρ. 840---348, Μοτογβ ϑεοοπὰ Φοῦσγμου, Ρ. 100. 5'τ 
Ὕ. Οὐϑοϊογ 5 ΤΥΑΥοΪΒ ἰῃ Ῥοσεὶδ ἴγοιῃ 1810 ἴο 1812, νοὶ. ἱ. ὑρ. 195ὅ---200. (4ῖο. 1,οπάοῃ, 
1819.) Μτ. ᾿οάνοι! μ88 χίνοη δὴ ἰπίογοβδείης δοσοπηὶ οὐὗἨἁ [6 ταυαζοδ οὐὗἨ [86 Ἰοσαδὶβ ἰῃ 
Οτοθοο; ποτα, ΒΟυΤΘΥΟΓ, ΠΟΥ͂ ΔΓ 81.816 Ὁ (Ὡδὴ 18086 οὗ [Π0 1,ονδηῖ, 8.66 μἷ8 ΟἸδδβίοδὶ δπὰ 
Τορορταρμίοδὶ Τουσ, νοὶ. ἱ. ὑῃ. 214, 315. 

2 ῬΊΥ, Η16. Νδῖ. 110. νἱ. ς. 80. δηὰ 110. χ. ο. 38. 
3 Ἰλγασὰ  Ὠἱδοονοσοβ ἰη ἴπ6 Βαΐῃβ οὗ ΝΙπουθἢ δηᾶ Βδῦγϊοη, Ὁ. 8388. 
4 Βυτοκμαγάιτ 5 Νοίοϑ οῃ ἰδς Βοἀοαίπθ, ρ. 269. Αἱ Βυβθομοσ [οσγ ΒυΒΗΪγ6} ἰθ Ῥοτγβίβ, 

Μτ. ῬΙΐοθ ΒΑ “ἸΏΔΩΥ ΑὙΔΌ ποσιθη οππρΙογαὰ ἰη ΑἸ] πρ θα χ8 τὴ} Ἰοσαδί8, ἴο θ6 ργεϑεγυθά 
δηὰ οαῖϑη ἢϊκο δασίταρ8." οῦτηαὶ οὔ τπ6 ΒτΙ 5} ΕΠ ΒΆΕΒΥ το Ῥογϑία, Ρ. 6. ᾿οπάοηῃ, 1835, [0]10. 

5 8ῖν Ὕτὰ. ΟἸδοΙογ 8 ΤΎΑγαΪβ, το]. ἱ, Ρ. 1975. Ἀοάνγ}}} 8 Τοῦτ, νοὶ. ἷ. Ρ. 315. Ὧγ. 1)6118 
Ὁ 6116᾽8 ΤΊΑνο8 ἴγοτα ΒΑΣΌΘΙΥ ἴο ἴΠ6 ψεδίογῃ ἡγοηίίοῦ οὐ ἘφΥρί, Ρ. 78. δοκβοηβ Αςοοῦδβὶ 
οὔ [0 Επιρίτο οὗ Μοζοςοο, Ῥρ. 51---54. 
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ΡΑΒῚ 11. 

ῬΟΜΤΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΌΙΤΊΕΒ ΟΕ ΤῊΝ ΨΕΥ5. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

ὉΙΕΡΈΒΕΝΤ ΕΟῈΜΒ ΟΕ ΟΟΥ̓ΕΒΕΝΜΈΕΝΤ, ΑΝῸ ῬΟΙΣΤΙΟΑΙ, ΒΤΑΤΕ ΟΕ ΤῊΞ ἨΕΒΗΒΎΤΒ, 

ΟΕ ὕΕΥ͂Β, ΟΜ ΤῊΞ ῬΑΤΕΙΛΔΈΟΗΑΙ, ΤΙΜΕΒ ΤῸ ΤΗΕ ΒΑΒΥΓΟΝΙΑΝ ΟΘΑΡΤΙΙΤΥ, 

1. ΟΕ {86 ἔοσιωβ οἵ (ὐουογημαθπῦ πΒΙοῖ ορίαϊποα βδηοπρ' ταδηκὶπα 
ἔτοσα (86 Θαγ]οϑὺ αρ68 10 ἴμ6 πιο οἵ Μοβεβ, χὸ βανβ νυΐ [0116 Ἰηΐοστα- 
δἴλοῃ. οομημηυπίοαίθα ἴῃ ἴμ6 δοτιρίαυσοβ. ΤΗΘ δι ρ οἰ ΕΥ̓͂ ΟΥἮ ΤΩΔΏΠΘΥΒ 
Μ ΒΙΟΩ ΤΠ6η ργανδ]θα που]ὰ ΓΘ ΠΟΥ ΔΩΥ ΟΟΙΩρ]]οα δα (Ὄχι οὗἩ χονθσῃ- 
Τηθὗ ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΤΥ͂ ; ΔηΠα δοοουάϊηρὶν χὰ πα {μα ἰῃ6 ΡΑΤΕΙΑΚΟΗΒ, 
ἐμαῦ 18, (6 Ηφαάβ οὐ Ευμά6γ8 οὗ Ε'ΔΠ}11168, ΘΧοσοϊβϑα (86 Ομ 6 ἢ ροντοΣ 
δηα οοτησηδηα οὐοῦ {ποῦ [}}}}168, ΟὨΙ]άγΘη, δηα ἀομηοβίοβ, τιμουΐ 
Ὀοϊηρ᾽ ΓΟΒΡΟΙΒΙ]6 [0 ΔΩΥ͂ ΒΌΡΟΙΙΟΓ δυϊμουτιγ. ϑθοἢ 88 {Π6 ρογοτῃ- 
ταθηΐ οὗ ΑὈγαθδη, 1βαδο, δηὰ 4οο 0. ὅο Ἰοῃρ' 88 {ΠΥ τοβϑι δα ἴῃ {86 
Ἰδηα οὗ δῆδβϑῃ, [ΠΘΥ ὝΟΓΟ βυ]θοῦ 0 πὸ ἴογοισηι ρουγοῦ, Ὀαΐῦ ἰοπαρά 
{πεῖν Βοοῖκβ πᾶ μογὰβ ὙΠΟ ΟΥ (ΠΟΥ οἤοβ6 ἴο σὸ ((ἀθῃ. χῆὶϊ. 6---12.), 
δηθὰ νἱπάϊοαίοα {πο ῖῦ ΤΟΏΡΒ ΟΥ̓ ΔΙΊΩΒ ὙΥΠΘΠΒΟΘΥΘΓ ΠΟΥ͂ Παα Ββυδίαϊποα 
ΔῺΥ ᾿ἰπ]υσγ. (Ἃἀεη. χὶν.) ΤΥ ἰγοαίβα ψ (86 Ρουγ Κίηρθ τ8ὸ 
τοιαβοὶ ἴῃ ἀϊβαγθηΐ ρατγίβ οὗ Ῥαβϑβεϊμο 88 {ποῖν θα δ]8 ἴῃ ἀΙρηϊ γ, δηά 
οομοϊυάεοα ἰγοϑίϊθβ 1} ἰἤθτὰ 1πὰ {Ποῖ σῇ τῖσαι, ((ἃἀθη. χὶν. 183. 18-- 
24,, χχὶ. 22---88., χχυὶ. 16. 27---93.,) χχχὶ, 44---δ4.. 
ΤΠ Ῥϑυυ οὶ] ΡΟΥΤΟΣ νγ88 8 Βου θύῃ ἀμ ΟΣ : 80 ἐπαῦ ραγθηΐθ 

ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘοΟμΒΙἀοχρά 88 ἴ[Π6 ἢγβ ἰκηρΒ, δῃὰ ομἹ]άσοπ {6 Εγβί βι ]θοίβ. 
ΤΟΥ μα [6 ροτοῦ οὗ ἀἸβι μου  ηρ {86 ῖ]ν οἰ] άγοη (Ἴδη. χ]ῖχ. 3, 4. ; 
1 Οἴσου. νυ. 1.), δῃᾷ α͵βο οὗ ρυπιϑαιῖηρ' (βοτὰ 1 ἀθαῖῃ (Ἴδῃ. χχχυηι. 
24.}, οΥ οὔ ἀϊδηηϊβδίηρ [Π6 πὶ ἰτοτὰ ἤοσθ ὙΠ Βουῦ ΔΒΒΙρ Ηρ ΠΥ ΓΘΆΒΟΗ, 
(οη. χχὶ. 14.) ΕὩγίμοσ, π6 Ῥαυδγοῦβ σου] Ῥγοποόῦῃοθ ἃ ΒΟ πη 
Ὁ] βδίπσ ΟΥὁ ουγβα ὍΡΟπ ἐμοὶν Ομ] ἄχθη, τυ ϊοἢ δἱ {μαι {1π|6 γγα8 τορασγάθα 
88 ἃ Ὠϊρἢ ΓΙ] ΟΡ 6 8η4 οὗ στϑαῦ ὀοῃβααθποθ, ΤΏυβ Νοβδὴ οαγβοα 18 
800 δδδη ((οη. ἰχ. 26.); βαδὸ θ]βββοά Φδοοὸῦ (ϑη. χχνυὶ!. 28, 29. 
33.); δῃὰ «6000 Ὀ]οββοα [18 βοθβ. (θη. χὶχ)ὺ Οἱ [86 ἀδοδθαβθ οὗ 
116 ἔδίδμον, (ἢ 6 οἰ ἀδϑὲ βοῃ, ὈΥ̓͂ 8 πίιγα] τῖρμῦ οἵ δβυσοθββίοῃ, ἱπμογὶ δά 
1Π6 Ῥαίθυμδὶ ροῦσοσ δπὰ ἀομηϊπίοπ, τυ ῖοἷι 1ῃ [8086 ἀδγβ νγᾶβ ομα οὗ [Π6 
τὶρ ίθ οὗ ρῥυπποροηϊΐασο. ΤῸ (818 τὶραῦ [86 βαροσάοίαὶ ἀἰρτῖγ, ἴῃ {86 
βυβϑὺ ἀρθβ, βθϑηὴδ ἴο αν Ὀθθὴ δηποχϑᾶ : 80 (δὲ ἰπ6 ᾿δδαβ οἵ [Ἀ11}168 
ποῦ ΟὨΪΥ ροεξβοββοα ἃ βϑοῦ δῦ ΡΟΥΟΓ, ὑαὺ 4180 οἰῇήοϊαίοα 88 ρσιθδίβϑ ἴῃ 
186 τω ἴο οἷ [Π6Υ ὈΘΙοηρσοα, ((ἄθῃ. υἹ}]. 20., χὶϊ. 7, 8., ΧΧχχυ. 
]---ὃ, 
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ΑἸ Βουρῇ ὑΠ6 8οη8 οὗἨἁ ΦΔ00}Ὁ Ἔχϑσοϊβϑα, βαοΐ, {π6 ΒΌρσϑιηθ ΡΟΎΟΣ ἴῃ 
ἢϊ8 οὐγῃ [Ἀγ Υ, ἀυγίηρ ὑμοὶν ἔα μ τ 116 ((ἀΘη. χχχνῖ!. 24.), γοῦ {86 
Ἰαϊίδυ δρῬθδγθ ἴο ἴᾶνθ τοί ηθα βοπλα Δα ΒΟΥ Υ͂ οὐοῦ ἴπ6ηλ. (τη. ΧΙ. 
]---4, 37, 38., χ]}}}. 1---18.,. 16ὅ---17.) ΑΠοΣαγάβ, ΠΟΘ ΥΘΓ, 88 {86 
Ροβύυυ οὐ δοοῦ ἱπογθαβοά, ἴῃ Εἰσγρί, 1Ὁ ὈΘΟΆπ.Θ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 Πδγ6 
ἸηλρΙδίγαίθθ ΟΥἨ ΡΌΨΘΓΠΟΥΒ, Ἰηγοβίοθα ὙΠ ΙΔΟΥΘ οχύθηβιυγα δυ ΒΟΥ :; 
ἴμ686 ἀτὸ ἰοσιηθαὰ δ ίάογς (Εἰχοα, 11}. 16.}, Ὀοὶπρ ῬγΟΡΔΌΪΥ οπόβθη οα 
δοοουπί οὗ ὑποὶγῦ δρῈ δᾶ στψιβάοῃ. Τμα ϑλοέεγίηι Οὐ ““ ΟἴοΘΥΒ οὗ {π6 
οἰ] άγοῃ οὐ [6γ86}᾽ (Εσχοά, ν. 14, 1δὅ. 19.) αν Ὀθθϑθῃ οοπ)θοϊυγοα ἴο 
Β6 8 Κἰμά οὗ τηαρ᾽δίγαϊθθ οἱθοίθα ΕΥ̓ ἰδοιὰ ; Ὀυΐ, ἔγοσα μ6 οοῃίοχὺ οὗ 
1π6 βαογοὰ μἰβίοσίδῃ, ὑΠΘΥῪ ΥΑΊΠΟΥ ἈΡΡΘΑΡ ἴο αν Ὀ66Π δΔρροϊηϊθα ὈΥῪ 
16 Εργρδῃβ, δῃα ρμδοθὰ οὐδοῦ {μ6 1βγβθὶτίοϑ ἱἢ ΟΥΔΘΣ 0 ΟΥ̓́ΘΥΒΘΘ 
186} Τρόσεὶ 

11. Οἱ 186 ἀοραγίατα οὗ {π6 Ιβυβο ἴθ ἔγοσα {86 Ἰαπά οὗἁἨ {πε} ορ- 
ῬΓΘΒΘΟΥΒ, ὩΠάοΓ ἴμ6 συϊάδηοο οὗ Μοβοβ, ὁ βονδὴ νγὰ8 ρ᾽ Θδβϑά 0 1ηβίϊ-- 
ζαΐα ἃ ΠΟῪ ἴοττῃ οὗ ρονοσγητηθηΐ, π ΒΟΝ μδ8 66 η ΤΙΡΒΟΥ ἰοτιηθα 8 
ΤΗΕΟΟΒΑΟΥ͂ ; [86 ΒΌΡΓΘΙΙΘ Ἰ]ορ δἰ αἰ νο ρΟυΤοΓ Ὀαΐϊηρ ΘΧΟΙ δι υ ἱυ γοϑίρα 
ἴη αοἀ οΥ ἴῃ ἴδ ΟΒΑΟΙῈ, ὙπῸ δίομα οου]ὰ οῃμδοῦ οὐ σερϑᾶὶ ἰαῦγβ. ΤῊΘ 
Ἡρθρτον ροΟνογηπηθηῦ ΔΡΡΟΔΥΒ ποῦ ΟΠΙΥ͂ ἀοδὶρηοα ἰο δβυῦθοσυθ [860 
ΘΟΙΏΙΊΟῺ Δα σΘΠΘΓΑΙ 6Π68 Οὗ 8}} ροοα ρσονογῃτηθ 8 :---Ὑ]Ζ. {Π6 ῥγοΐβο- 
ἴοῃ οὗ {Π6 ΡΓΟΡΟΓΙΥ, ΠΙΡΟΥΙΥ, βαίοιυ, δηα ρϑδοθ οὗ {Π6 βαυθσαὶ τη θῃλ- 
θ6γΒ οὗ [Π6 δογλτ ΠΥ (ἴῃ τ ΒΙΟΏ μ6 ἔσθ ΠΔΡΡΊ 688 ΔΠα ὈΓΟΒΡΟΥΥ 
οὗ βἰαῦββ .71}}} δἰ νγὰγβ οοῃβὶβϑο), θυῦ 48ο ἴο βοῦ ἀραγτῦ {6 ΗΘΌΥΘΥΒ ΟΥ 
Τετϑο  ἴο8 88 α λοῖψ ρεορῖίε ἐο ψελουαῖΐ, απά α ἀΐπφάοπι ΟΥ᾽ ρτίεδίδβ. ἘῸτ 
{ππ8 Μοβοβ ἰ8 ἀιγοοίοα ἰο (611 {16 οἰ] άγοη οἵ βγϑοὶ, Κὲε ἄαυο βεθη 
ιολαΐ 1] αἰά μπίο ἰλε Ἐσψυρέϊαπε, απὰ ἤοιο 1 ὅογε ψοῖμ οὐ δαρίεδ᾽ ιοΐπε, 
απά ὁγοιφἠξ γοι μπίο πιψεεῖ. ΙΝοιο, ἐλογείοτε, ὑῇ γε τοἱἱΐ ἤξαγ πῖν πυοΐσε 
ἑπάεεά, απ δερ πῖν οουεπαπέ, ἐλεπ γε δλαϊΐ ὅδ α ρεσιιζίαν' ἐγδα σεῦ ππέο 
γης αδουο αἷΐ ρεορίε; ον αἰϊ ἐδ εαγίλ ἐδ πιῖπο, απὰ γε 8λαϊΐ ὅς μπίο πιὸ α 
ἀίηφάοπι 9} ρῥγἱίοβίβ ἀπά αν ποῖν παΐΐοη. (Ἐχοά. χῖχ. 8, 4, ὅ, 6.) ο 
Ἰοᾶσῃ ἡγμδὺ {18 ὁουθηδηῦ 88 ἴῃ ἃ {γί ον δοοουηῦ οὗ 4, 7 βίἰαπά 
ἐλὶΣ ἄαν αἷΐ 9. γοῖι δεΐογε ἐδε Σογὰ γον Οαοὐ, ψοὰμν σαρίαϊπδ 9.7 ψΟᾺΤ 
ἐγὶδεϑ, γΟῸ εἰάεγς απα ψΨΟΌΤ οήοογβ, απὰ αἰἷΐ ἐὴε πιεη οΥ᾽ ]εταεῖ; ἐλαὲ 
γοι δἠομϊά οπέεν ἱπίο οουεπαπί ιοἱέλ ἰδ 7ιοτὰ ἐδν αοὐ, απά ἱπίο ᾿ξ οαἰὴ 
τιολίολ ἐλε Πογτά ἐὰν Αοὐ πιαλοίλ ιοἰξᾷ ἐΐες ἐλὲβ ἄαν ; ἐλαΐ ἦε πιαν εδέα- 
δίἑδι ἐὖεο ἰο- αν Κ[0Υ α ρεορῖίε ιιπίο ᾿ϊπιδεῖ, απ ἰἠαΐ δ πιαν δε μπίο ἐδεε 
α Οοα, ας ἦε λαίλ φαϊὰ ιριέο ἐλεε, ἀπά αἍ ἂς λαέὴ διοογη μπίο ἐὰν ζαίδετς, 
ἐο Αδγαλαπι, Ζφαας, απὰ ἰο Ψαοοῦ : 70. γε ἄποιο, δἀἀ5Β Μοβϑβ, λοιὺ τοὲ 
λανε ἀιοεῖ! ἐπ ἐδε ἰαπὰ 9.6} Ἐσψυρί, απά ἤοιο τος εαπιο ἱλγομσὴ ἐδε παΐξϊοπα 
τοἰιίοὶ γὸ ρα48εα ὃψ ; απά ψὲ ἢαυε δεφη ἐλεὶγ αδονιϊπαίίοπϑ απά ἐλεεῖν Ἰάοῖς, 
τοοοΐ απ δίοπε, εἰϊυεν απα φοϊά, ιοῤλὲσὐ τοέγὸ ἀπιοπρ ἐΐεηι, ἰε8ὲ ἐλόγο επομίά 
δε ἀπιοπρ ψοῖι, πιαΉ, ΟΥ̓ τιοοπιαπ, ΟΥ̓ Γαπιϊΐψ, οΥ ἐγίδε, ιολοδε ἤεαγέ ἐμγηείλ 
ατοαν ἰλὶ5 ἀαν ἤγοπι ἰδε Σογαά οἱν Οαοα ἰο σο απὸ δογυε ἐΐδε σοάς 977 ἐΐδεε 
παίϊοπε. (Ὠουΐ. χχῖχ. 10---18.) 

Ετοῖα ἴΠ686 Ῥϑββαρθθ 10 18 ουνἱάθηῦ ἰπαῇ (16 Τυπαδηηθηίαὶ ΡΥ ΠΟ1 016 
οὗ {π6 Μοβαὶς ἴ,ανν νγαβ {86 τηδϊηΐοηδποα οὗ (π6 ἀοοσίτιπο δηἃ ΟΥΒὮΙΡ 
οὗ οὔθ συ αοἂ, ἀπὰ {Π6 ργουθῃίίοη, ΟΣὨ σαῖμου {86 φγοβοτρίίοῃ, οὗ 
Ροϊ γι μοίβηι απὰ ἰἀο]αίσγ. ΤῊ οονθηδηΐ οὗ Φόβονδα πῖ μ6 ΗΘΌΓΘΥ 

1 Ῥασγοδῖ Απιϊᾳιϊί δε ἩςΌΓαϊοα, ΡΡ. 43] -- 283. 
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[ΡῈ Δ {ΠῚ οὐ ΟΥ ὙΒΙΟΝ ΠΟΥ Ὀουῃάὰ μοῖς Δ] ορίαποθ ἴο 
δἤόνδ, μον οα δηὰ Κίηρ, ψαβϑ, ἰμδὶ {86 βου] σϑοεῖνο δῃά 

Οδου ἴμ6 ἰανγθ Ὑ ΒΊΟΝ ΒΘ βμου]α δρροϊηῦ 88 {Π6ῚΓ ΒΌΡΓΘΕΙΘ ΖΟΥΘΙΠΟΥ, 
10} ἃ ραγίουϊαν οηραροιηοηῦ 0 Κοορ {πο βοῖνοϑ ἔσομαι [86 [ποίαν οὗ 
186 παίϊομβ σουπᾶ Ἴπι θ., τ βοῖμοσν ἴμ6 ἸἀοἸαίσΥ (ΠΟΥ μδά βθϑῃ 
Ὑ{116 ἸΠ6Υ ἀγα ]ῦ ἴῃ {86 Ἰαπὰ οὗ Εσγρί, οὗ 1παὶ τ οἢ {Ποὺ δα οΡ- 
ΒΟΓΥΘΑ 1η {6 πδίϊΟη8 ΟΥ̓ ΒΙΟΒ ΠΟΥ͂ Ῥαββοὰ ἱπίο {86 ρχομπϊβϑά Ἰδπά. 
Ιὰ Κοορίηρ {18 δ] θρίδηοα ἰο “ϑμβονδι, 88 1 ὶγ ᾿τηπηραϊαία πᾶ 
ΒΌΡΓΘΙΙΘ [μοτὰ, [ΠΟΥ 6ΓΘ ἴο ἀχροϑοῦ {6 Ὁ] βδϑίηρσ οὐ σα ᾿τημηοαϊαία 
8:ηα ραγιου αν ρῥγούθοοῃ ἴῃ {86 Βοουγν οὗ {ποὶν ᾿ΙΟΥΥ, ρθδοθ, δπὰ 
ῬΓΟΒΡΘΟΥΙΥ, δρδιηβῦ 811 αἰδθωρίβ οὗ {ποῦ 1ΔοἸδίγουβ ποὶρῃ θοῦ; Ὀυΐ 
ΔΓ ΠΟΥ βιου α Ὀγϑαὶῖς {μοῦ δ] θρίδηοθ ἰοὸ Φθμονδῆ, οὐ ἔόσγβακα Ηΐ8 
οονθηδηῦ, ὈΥ σοϊηρ δηα βουνϊηρ Οἴου σοάβ, δῃὰ πουβρρίπρ ἰΒθπι, 
θη {Π6Ὺ βῃου]α ἔογίει {686 Ὁ] δδίηρβ οὐ (ἀοᾶ᾿β ρῥγοίθοϊίοι, δπὰ 
[86 δῆρο οὗ “6 μονδῃ 8μου]α θ6 Κιπα]θα αραϊπδὶ π6 ἰαπᾶ, ἴο Ὀτὶηρ 
ὩΡΟῺ 10 411 {π6 οὐ γθ68 ὑπαὖ ἃγο τσ ἴθη ἴῃ {π6 Ὀοοὶς οὗὁἩ Ὠοαϊογομοινυ. 
(χχὶχ. 2ὅ---27.) Τα βυθδδίδησθ, {μ6η, οὗἁὨ {118 βοϊϑίὴῃ ὑγαηῃβδοίίοι 
Ὀούψαοῃ σά δηὰ {π6 [βγϑϑ 168 (ΒΊΟΝ ἸΩΔΥῪ 0 ο4]]6α {μ6 οτὶρίμπαὶ 
οοπίγϑοῦ οὗ {πὸ ΗΘΌΓΘῪ ρονογ θη) Μγ͵ὰ8 {818 :---- 17 16 ΗΘΌΓΕΥΤΒ 
ΜΟΙ] το] ίδυ  οοηϑοηῦ (0 τϑοῖνο ΨΦοποναῇ 88 {ποὶρ Τ,οσγὰ δπὰ 
ΚΚτηρ, ἰο Κορ ᾿ἷδβ οονοηδῃύ δηα ᾿ανγβ, ἰο ΒΟΠΟΌΣ δηαἀ ὙΓΟΥΘἢΡ Ἠΐτη 89 
με ὁπ ἔσῃ (σά, Ἰῃ ορροβίϊίοῃ (0 4}1 ἸΔο]αίτυ ; ἴμθῃ, ἱβουρὴ ἀοὰ 88 
βουθσοῖρη οὗ {86 που]α γι] 68 οὐοσ 411} (16 Ὡδίιοϑ οἵ [86 Θαυ, δπὰ 8}} 
ὨδίϊοηΒ 8.6 ὉΠΩῸΣ (Π6 σϑ γα] ΟΑΥΘ Οὗ 8 Ὀγουιάθμοο, μΒ6 πουϊά 
βονοσῃ (δ6 ΗἩΘΌΓΘΥ πδοῃ ὈΥ̓͂ ΡΘΟΌΠ ΑΓ ̓ανγ8 οὗ 8 ραυου ασ δρροϊηῖ- 
ταθηΐ, δηα 1688 1 Ὑ ΠῚ ἃ πιοῦα ἱτητηθαϊαίο 8η4 ραγίϊου αν ργούδοίϊοι ; 
6 που] βοουσγα ἴο {βοτὰ [86 ᾿πνα] 8} 6 ῥεῖν! αρθδ οὗ [86 ἰσγὰθ το] ρίοι, 
τοροίμον τὰ ΠΟΥ, ροδοθ, δῃα Ῥγοθρουϊῦ, 89 ἃ ἰανουγοα Ῥθορὶθ 
δον 411] οὐδοῦ παίϊουβ. Τἢῖ8 οοπδυιυϊοη, ᾿ξ Ὑ11] 06 οΟὈΒοσυθα, 18 
οηἰοτοοα οΟὨ ΘΗ ὈΥ ἰδιηροσαὶ βαποοηΒ, δπα Ἡ] ΒΙΏρΌΪΑΓ Βα οι, [ῸΓΣ 
[ΘΠ ΡΟΥΑὶ Ὁ] βϑιηρβ 8Π6 601}8 ΤΟ δὖ ὑπαὺ τηθ [86 ΘΟΙημλοη δηα Ργ6- 
ΨΆΔ]Ππρ Ἰηοἰ οτηθηΐβ ἴο ἸΔΟΙΑΙΤΥ : Ὀυῦ ὈΥ ἰπὺ8 ἰδκίηρ ἴμθπὶ ἰηΐο ἐδ 
Ἡδρσγον οοπδίϊα θη, 88 σουγαγβ ἴο ορϑάϊθηοα ἃ ὈυΠΙΒχιοηΐθ [ῸΓ 
αἸβοθθάϊθηςα, {Π6Υ͂ ὈΘΟΒΙῺΘ τηοῦδνϑθ [0 ΟΠ  υ8Π)06 1 {Π6 ἴτπ16 το] ρΊοΠ, 
᾿πβίοϑα οὗ δηοουγαροιηθηίδβ ἴο 14] ίγγ. 

πη 1.6 ΤὭΘΟΟΓΔΟΥ οὗ {Π6 Η ΌΓΘΥΒ, {86 ᾿ανγβ 6 ΓΘ σίνθῃ ἴο {ποι ὈΥ͂ 
Οοά, ἐγουρὰ {Π6 τηοαϊαίδοη οὗἨ Μίοβθβ, δἀπὰ (Π6Ὺ σοῦ ἰο δ6 οὗ ρεγ- 
Ῥοίυδὶ ἔογοα δῃᾶ οδ]ραίϊοη 8ὸ ἰοηρ 88 {πὶγ ΡΟ ΠΥ δι ρδιβίθα, ΤΠ 
γυάρσοθ ὈῪ βοτὰ {Ππ686 αν ὝΟ͵Θ Δα πἰβίοσε ἃ 6ΓΘ ΤΟργοβθηϊθα 88 
ΠΟΙΥ͂ ῬΕΥΒΟΏΒ, Δ 88 βι{ἱπρ' ᾿η 1Π6 ρμἷδοο οὗ αοα (ΠΏ φαΐ. 1. 17., χῖχ. 117.): 
ΠΟῪ Τ6ΓΘ ὈΒΌΔΙΥ ἰδ κϑὴ ἔγοπι {Π6 {06 οὗἩ 1μανὶ; ἀπά {86 ομιεῦ οχ- 
Ῥουπαον οὗἩ {π6 αν τγϑβ {π6 ΒιρῊ ῥυϊθδί, ἴῃ {Π18 {676 Ὑγ88 ἃ 81} 18 Ὁ 
ῬΓΟΡΥΙΘΟΥ ; ον {π6 1μονΐθ8, Βοϊηρ ἀονοίοα ἰο {π6 δβίυαγ οὗὨ ἰδ6 ἰανν, 
ὝΘΓΟ (88 {1}} θ6 βΒῃοσψη ἴῃ ἃ βυ υβααπθηῦ ρ4ρ6) {86 ἐϊέεγαΐἑ δτλοηρ {Π6 
Ἰβγδοὶτθθ. [1 ἀμἤου]ῦ ο4868 οὗ ἰδανν, πονγονοσ, τοϊαίησ Ὀοίῃ ἰο ρο- 
ψογτηθηῦ ἀπ ψχαγ, (ἀοα γγ88 ἴο Β6 οοῃβι θα Ὀγ ἔτι απᾶ ΤὨαπλτηῖμι ; 
δ) ἴῃ τηδίϊουβ τ Ιοἢ σοησοῦι {86 σποϊαγα οὗ {ΠπῸ βίδίβ, ἀοὰα ἔτγε- 

1 Τοστδη οἡ ἰἧα Οἷν!] (ονοτηπιοηΐ οὗ (86 Ἡοῦτονβ, ΡΡ. 8--10. 8.66 αἷ8δοὸ ὯὮγ. ατανοβῖβ 
Ι οΐαγοβ οἡ ἴπ6 Ῥοπιίδίθποῃ, γο]. ἰϊ. ΡΡ. 141 ---1 85. [ὉΓ ΒΟΠῚΘ ΤλΑΒΙΟΤΙΥ ΟὈΒΟΓΥ ΔΙ Οἢ8 Οἡ {16 
ἰηἰγοδαοστίοη οὗὨἉ Τοπηρογαὶ βαηοιοηβ ἱπῖο (πῃ 6 Μοβαὶς ἰδ. 
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αυθη! πιϑᾶθ ποῦ ἢ18 11 ὈΥ Ργορμοίβ ΠΟΒΘ τὶ ββῖοη νγαβ ἀυ]}γ 
δἰἰοβίθα, δῃα {π6 ρθορὶβ σγοσο θουπα ἴο πραγκθὴ ἰο {Π6}]} σγοΐϊθθ [1}ἢ 
811 {686 ο4868, 6ῃονδ ΔΡΡΘΑΓΒ ἃ8 Βουθγθιρῃ Κιηρ',, τυ] ηρ 18 ΡΘΟΡ]6 
ὈῪ Πὶ8 δρροϊπίβα ταϊπιβίθσϑ. 
Α βυδογαϊηαίθ ἀδδῖσῃ οὗ 818 οοπβϊα οι οὗὁἨ [86 ΗΘΡτον ρονθγη- 

τηθηῦ δ, {86 ργθυθηί οι οὗὨ ᾿πηΐδσοουσβα δοίη πὸ [βγβο 168 δηᾶ 
[ογοῖσῃ πδομβ. 6 ῥγθνδίθηοα οὗ [86 τηοϑί δροϊαηδθ]ο 1404 
ΔΙΏΟΘΩΩ {Π086 ὩΔίΊΟΠΒ, 8πα {Ππ6 [80] ν 1} ΜΒΙΟΒ [ἢ6 Ιβγϑο 68 μα, 
ΟἿ ΙΔΟΓ6 [8 ΟὯΘ Οὐοδδίοῃ, δαορίρα {πε} ἸαΔο]αίσουβ σὶδβ, ἀυσίηρ 
1Π6 1, βο)ουγῃῖηρ ἰὴ ἴμ6 ὙΠάΘττθθ8, σοηαοσθα (818 ΘΟ 80 ὩΘ6Ο668- 
ΒΑΓΎ, ἴῃ ΟΥΘΥ [0 Βοοῦγο {86 ἐηἀδπχοηίαὶ ῥυπο!ρ]6 οὗ πὸ Μοβαὶο ἰανν 
ΔΌονα τ᾿: ΠοΠ6α : δηᾶ ΤηΔηΥ οὗ (Π6 ῬΘΟΌΪΑΓ ἰανγ8 Ὑ71}}}, οἡ {818 ῥσΐῃ- 
Οἰρ6, ΡῈ ἐουμα Ὀοίβ ὙΠΊΒΟΙΥ δηα δασαισ Ὺ δαδρίθα ὑο βθοῦσα {μὶ8 
αἀοδιρση, ἦ 
ΠΝ ἔοστα οὗ ἴδοὸ Ἡθρτο τορυῦ]1ο γα8 Ὀπα ΘΒ] ΟΠΔΡΙΥ ἀοιμοογα- 

1.8]. [118 Βοδὰ δαχηἰθα οὗὁ ομδηρα 88 ἴο {86 πδιηθ δῃὰ πδίυσο οὗ ἢ18 
οἴῆοθ, δῃηα αὖ οογίδιῃ [Ἰπη68 10 τοὺ]α ΟΥ̓́Θ διιδαιδὺ πλπουῦ ἃ σΘΠΘΓΑΙ 
μοδά. ὙΒθη Μοβοδ ρσοιηυϊραίθα 18 ἰανϑ, Β6 οοῃνυθηθα {πὸ ψΠ0]6 
00 τἰοη οὗ Ιδβγδοὶ, ἰο βοτὰ μ6 18 τοροδίθα!υ βαια ἴο βᾶνο 8ροζεη, 
Ρμυϊ 88 ἴδ δσου]Ἱὰ ποῖ ροββι Ὁ]γ δ6 μεασὰ ὈΥ βὶσ δβυπαγϑα ἐπουδβαῃα πλθῃ, 
Μ6 τοιιϑί οοῃοϊυάθ ἐμαὶ 6 ΟὨΪΥ Δα γοβδθα ἃ οογίδι ἢ ΠυμηΟΥ Οὗ ΡΘΓΒΟῺΒ 
ὙΠῸ ογα ἀορυϊοα ἰο Σοργθβοηῦ ἴΠ6 χοϑῦ οὗ {π6 1βγϑδο] 68. Ἀοοοτά- 
ἸηΡ}Υ ἴῃ ΝΌΏΩΡ. 1. 16. (Π686 ἀο᾽οραῖθθ ΟΣ σϑργοβεηίδίινοθ ἀγα ἰθστηθα 
ἑλοξο ιροπί ἐο δ οαἰϊεα (ο ἐλε σοπυοηζϊοπ, ἸῺ ΟΥ νϑυϑίοη ο8]]16ἃ ἐδ6 
γεηποιοηεα 97 ἐλ σοπφγεφαξίοπ ; ἀπά Ἰῃ Νυτηῦ. χΥὶ]. 2. ΠΘῪ ἅΓ6 ἀθῃοτηϊ- 
μεὶοα οὐὲε 8 977 ἐλ οοπιπιμηϊέψ, ΟΥἨ ὁΘοῃρστορδίίου, ἐλαΐ αγὸ οαἰϊοά ἰο ἐἦιε 
εοπυεπίϊοη, Ἰὰ ΟἿΣ σϑύϑιοη ἰθιτηθα χηιοι ἴῃ ἐΐδ σοπσγεσαξϊοη, πιέη ΟΥΓ 
γεποιῦη. ΒΥ οοΙρδηης ουύ, χχῖχ, 10. σὴ οἷ. ΧΧΙΙ, 2. Χἴ 
ΔΡΡΟΒΙΒ ἰμαῦ [Π686 Ταρσγοβοιίδγο8 ΘΓ {π6 μοδᾶβ οὗ ἐγίδοβ οὐ ζαπιϊο8, 
Δ ἡμάφεδ ἀῃα οὔῆσογβ; δῃα ΜΊΟΒΔ6]18 18 οὗἉ Ορ᾿ ποῦ ἐδδΐ, {{κ6 {86 ἴῃ- 
ἀορομάθηϊ τρθιαῦοσβ οὗ οὖν Βυιδῃ Ηουβα οἵ (ὐοτημλοῃβ, {Π6Υ δοίβα 
ἢη {π6 Ρῥ]ομ ας οὗ {ΠΣ οὐ ΡΟσαΣ, ψιμουΐ ἰδκιηρ ᾿πβίσυο  ]0ἢ8 
ἴτοτῃ {μοῖρ οοηβ πϑηί8. 

1. ΗΕΑΡΒ ΟΚΒ ΡΕΙΝΟΕΒ ΟΡ ΤῈΙΒΕΒ ΑΝῸ ΕἌἈΜΙ11Ε8.--- Α}} 186 
ΨΑΙΙΟῸΒ Ὀσαμοΐοβ οὗ ΑἸ σδβδιη  ἀδβοοπαβηϊΐβ, Κ ἴῃ6 ποιοὶ (ἀοσΏΔ}}8 
οΥ [6 βοοίβῃ οἰδηβ, Καρὶ ἰορϑίμοῦ ἴῃ ἃ ὈΟαῪ δοοοσαϊηρ ἴο {πον 
ἐπ|068 δηα [Ἀ1}11}168 ; ΘΔ. ὑσῖθ6 ἔοστηϊηρ 8 ἸΘΒΒ6Ὶ ΟΟΙΩΤΔΟΎΘΑΙΙΒ, τὶ νὰ 
118 οὐ ΡΘΟΌΪ ΙΓ ̓ πίοσγαδίβ, δα 411 οὐὗἩ ὑπθπὶ δὖ ἰδδὺ υπὶίηρ ᾿πΐο ΟὯΘ6 
στοαὶ γορυ] 6.4 ὙΠΟ βδῆμδ διτδηροιηθηῦ, 1Ὁ 18. ψ16}1 Κποσσῃ, οὈίαϊηοα 
ϑιωοηρ; (ἢ6 1Βγϑο 68, ὙΠῸ ΔΡΡΘΑΣ ἴο ἤδν ὕθθῃ αϊγ) θα [ηἴο ἔνγοὶνο 
τοδί ὑγ1068, ργον]ο ΒΥ ἰο {μοὶ ἀορασίαγο ἔτοιῃ Εἔργρί. ΒΥ Μοβββ, 

δ Μ|ΈΡὃοἢΔ6118᾽8 Οομστηδηϊδσίθα οἡ ἴδ ΓΔ οὗἨὨ Μοϑδοβ, γοΐ. ἱ. ΡΡ. 190---196. 
3 Τυϊὰ. το]. 1. Ρῃ. 2302---226. Βτγηηΐηρβ, Απίῖᾳ. Ηθν. ΡΡ. 91--98. Μτ. 1ωοστηδῃ (Ο νὶϊ 

Οογνεσπσηοηὶ οὗ ἴπ6 ΗΘΌΤΟΥΥΒ, ΡΡ. ]7---31.}) [48 {ΠΠπιδιγαϊοὰ [6 πίδάοτῃ οὗἉἨ 1818 δεςοῃὰ ἀφδβίζῃ 
οὔ πὸ Δεν 58} ἘΠΟΟΟΓΆΟΥ͂ ΌΥ͂ ΒΟΥΟΓΑΙ ρΟΓ πὶ ἜΧΘΙΡΪο8. 

8. (ΟΣΩΣΘὨΔΓ68 Οὐ ἴΠ6 [δν7 οὗ Μοδοβ, υοἱ. ἱ. ὑ. 33]. 
4 Ιῃ {{π|8 ΤΩΏΔΏΠΟΙ ΜΟΤΘ ἴδε Ιβῃτηδοὶἴε8 σχονοστιεὰ ὈΥ̓͂ ἱπεῖνα ῥγίποοδ δοοοσγάϊηρ ἴο [ἢ 0 

ΠΌΠΊΌΟΙ οὐ Ι5ῃ τη 86}᾿ 8 βοὴβ (ἄξη, χχΥ. 16.) ; δηὰ 16 Βεάοιΐηβ {ποῖὶγ ἀθϑοθῃ ἀδηῖβ ΠδΥθ 
ΑΙ ΥΑΥ͂Β ὑχγεδεγνεα δΟΠ6 ἴΣϑῸ 68 ΟΥ̓ τη ϊ8. Ῥδίσίδγομδὶ σονογησηθηῖ, Ὑμεὶγ (Ἀγ ]198 οοη ητι6 
ἰορεῖπεῦ ; δηὰ, ὑπάθσ ἴπ6 πᾶπιθ οἵ Ἐπεγ, ο6 8 Ὀγίποθ διηοηρ Ρδορὶδ, ὙΠῸ ἅγὸ 4}} ἢἷ8 
Κιηάτοὰ τ ϊτ πίῃ ἃ οοτίδιπ ἄεβτες οὗ δϑιηΐγ. Μίομδοὶἰθ᾽ 8 ΟΟγησρεηξασίοδ, νοὶ. ἱ, Ὁ. 282. 
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Βονουοσ, ἰΠΟΥ 6 γ6 Βυ ἀινἀθα ᾿πΐο οογίδϊῃ στθδύθσ Ῥου 0}, τυ βοῇ 
ΔΙΘ ΟΔ]]οἃ {υπιϊϊίδα, ὈῪ ὙΔΥ οἵ αἰδιίποίίοι (ΝΌΠΙΡ. ἱ. 2.; «οβῇ. νυἱῖ, 
14.); 680} οὗ σψβοιὶ, δρδῖῃ, δα {Π6]γ ἤποϑάβ, ὙΠ1ΟΝ ΔΛ ΒΟΣΩΘΕΤ.69 
οΔ]]6α λεαάς 9} λοιιδε8 0} 7Χαΐλεγα, ἀμα βοπλθίϊηγθβ βαρ νυ λεαάς. ΤΉΘΒΘ 
8ῖ6 [ἸἸκονσῖβα {Π6 βϑῖηθ ῬΘΥβΟηδ, γθο ἴῃ «οΒῇἢ. ΧΧΙΙ. 2. δηά χχὶν. 1. ἃγὸ 
ο811.4 ΕἸάογθ. (Οὐμρατθ αἷβδο 1)θυῖ. χῖχ. 12. δπὰ χχὶ. 1---9.) 1ὲ 
ἄοοβ ποῦ δρρϑᾶγ 'ἴὰ ὙΜΠδὺ ΠΠΔΏΠΟΣ [Π6860 6818 ΟΥ 6] 6.8 οἱ ἔδυ] 68 
Ὑ6Γ6 οἤοβθη, ὙΉΘΗ 8ῺΥ οὗ [Π6ῃλ ἀἸο, Τἢδ ῥγίῃοοθβ οὗ ἰγῖθ68 ἀο ποὶ 
Βθϑῖῃ ἴο ἢαγο οοαβοα ὙΠῸ [Π6 οομμτηθηοοιηθηΐ, δὖ ἰθϑαδί, οὗὨ {π6 τηοῃ- 
ΔΙΟΌΥ : ἔγοιῃ 1 Οἤσου. ΧΧΥΙΙ, 16---22. 10 18 αὐἹάθηῦ {μαἴ [Π6Ὺ δυδδιϑιοά 
ἴῃ ἰὴ6 {π|ὸ οὗ Ὠθανιὰ; δηὰ {Ποὺ πηυϑὺ μᾶνθ Ῥγουθα ἃ ρονοσῆι 
τοδίσγαϊπῦ ἀροη [86 ροσοῦ οὗ {86 Κιπρ. 

Τὺ ψἘΠ} ποῦ Ὀ6 ΤοΘ ΠΥ οοηῃοοϊγοα ἤον ἰμ6 [βγβ 18} βίδία τηϊσῃς 
δανα βυββιϑβίϑα ποῦ οἱ ψπδμουΐ ἃ Κίησ, Ὀὰὺ ουθῃ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔἢ]ν Ἡ11}- 
ουῦ {πα΄ πιασ᾿βίγαϊθ ὙΠῸ γγχὰ8 οδ]] 6 ἃ ὑμάσο, αἰπουρἢ 6 τοδα οὗ πὸ 
ΒΌΡΓΘΙ. 6 ΘΟ οἷ} οὗ {π6 παϊοη. νοῦν {τ1ῦ6 δα Δἰγαγθ 18 οὐ ἰπ- 
ἀεραοπάσδπῦ ομϊοῦ τηλρ᾽βίσαϊθ, ὙΏῸ ΤΑΥ͂ ποῦ ἱπαρ ΪΥ Ὀ6 ΘΟτραγοα ἴο 
186 Ἰογάβ Ιου θηδηίθ οὗ οοὖὐῦ Βυ δ Οὐ Γ[168 ; Βυροταϊπαίθ ἴο ποι, 
αθϑῖῃ, ὙΟΓ6 [Π6 ΠοΔαΒ οὗἁὨ ἔἈΓᾺ1]168, ὙΠῸ ΤΩΔῪ Ὧδ6 Ταργαβοηίθα 8 ὑμὶν 
ἀορυΐγ-Ἰοα μδηΐ : ἀπά, 17 ἰοῦ ΤΟΥ πὸ φεπογαΐ τυϊοῦ οὗ 186 ψΠΟΪΘ6 
ΡΘΟρΪΘ6, γοῦ {μ6γθ ΟΣ ὑοῦ ννΒ ΒΙΩΔ]]ΘΥ ΘΟΙΩ ΠΟ ΘΑ] (ἢ 8, πο ἴῃ σογίδὶῃ 
6Ά868 υπϊίοα ἰοροίῃογ, δῃα ὙΟ86 σΘΠΘΤΑΙ οοηνθηίοη σου] ἰδῖκο 
ΤΩΘΑΘΌΓΟΒ [ῸΓΣ ΤΠ6ῚΣ ΘΟΙ ΠΟ. ᾿ηΐογοθύ. [ἢ ΠΔΗΥ͂ ΟΑ868 ῬΑΥΘΟΌΪΑΓ {γ1068 
δοίρα 848 ἀϊϑέϊηοῦ δῃὰ ᾿πἀοροπάθηϊ ΓΟρΡῸ 168, ποῦ ΟὨΪΥ ΠΘῺ ἴΠ6ΓΘ τνγ88 
πομπὸν Κιίηρ ΠῸΥ ὑυᾶρα, Ὀὰΐ ονθη αἀυγηρ (86 {ϊπη68 οὗὨἉ {π6 Κίηρβ. 
ΤἸπβίδποθϑ οὐ ὑγαῦβ Ὀθίηρ᾽ ΟΔΥΤΙΘα ΟΠ ΟΥ̓ ΟἿΘ ΟΥ̓́ΤΩΟΥΕ ῬΑΡΓΟΌΪΑΥ ὑγ10 68, 
Ὀοίὰ Ὀείοσα δηά δέον ἴμ6 θβίδὈ]} Βπιθηῦ οὗ [Π6 ΤΘρϑ] ρου θεῃτηθεΐ, ΤΥ 
6 βϑϑῃ ἴῃ Ψοβῇ. χνυὶἹ. 15---17., ὁ υἀσ΄ ν. 10. ἀηα χν!]---χχν., 1 Οἤγοη. 
υ. 18---28. 41---48., Τὸ Δρρϑδᾶσβ ἔτοτῃ 1 (γοῃ. ΧχἹ. 1]. Πα ἃ οοσίδ ῃ 
ΠΌΠΙΘΟΥ ΟΥ̓ ῬΘΥΒΟῺΒ τν 83 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 οοΟπδίϊςθ ἃ ΤἈΠΥ, Δηά ἴο οἴὰ- 
ῬΟΜΟΥ ΒΌΘΝ ἃ ἔἈΠΉ]Υ ἴο ΒαΥΘ 8 γθργθβθῃίϑονθ 684 : ἴον ἐξ ἴβ {Π6γὸ 
Βα] ἃ {μαὖ {Π6 ἔΟυΓ 80π8 οὗ δῃϊπιοι μα ποῦ ἃ ὨυΠΊΘΓΟΙΒ ΡΧΟρΘΏΥ, δπᾶ 
ΜΓ ἰμογοΐοσα τθοκο θα ΟΠ]Υ 88 0Π6 ἔδπιγ. Ἠδηοδ γ76 ΤΩΔΥ Θχρίδΐῃ 
ΜὮΥ, δοοοσάϊηρ ἴο ΜιοδὮ νυ. 2., Βϑίμ θῆθπι ΤοΔΥ μάνα ὈΘθη ὕἴοο 8η18}]} 
ἴο 6 τϑροκοπθὰ διβοηρ ἰμ6 [ἈΠ11}168 οὗ ΨΦυάδ. [Ὁ 18 ᾿ταροόββιθ]α ἰο 
δϑοοσίδί, αὖ [818 ἀϊδίδῃοθ οὗ ὕπμθ, στ μδῦ 6 οὗ ᾿πα! νι ἀυ8}8 τγα8 
Του δῖ ἴἰο οοπϑεταϊα ἃ Ὠουθθ ΟΥ̓ ἔδυ ; θυῦ ΡΓΟΡΔΌΪΥ [86 πιθοῦ 
Ὑ88 ποῖ δἰ σαν ἘΠΙΠΟστη 

2. ΤΙ ὕῦθσ6ε8, σῆοὸ ΤΟΥ͂Θ Δρροϊηίοα ὈΥ Μοβοβ, ᾿ιδα α]80 ἃ τἱρεί, 
ὈΥ νἱτῖαο οὗἉ {μοὶν οβοθ, ἴο μ6 ργϑβθῃῦ πὶ {πΠ6 οοπφγεσαξίοη ΟΥὁ σοηνθη- 
του οὗ (μ6 βίαϊβιυ Αἰον (Π6 ἀορασγίυσγο οἵ {{|6 ἼΕΑΝ θὰ ἔτοπι Εργρί, 
Μόορβεβ, ἴῸΓ βοῖὴθ ἰπ|6, γγαβϑ ἔῃ ὶγ 8016 Ἰυᾶρσθ. φΦείδτο, [18 ἐλιπογ- ᾿η- 
αν, ορβουυϊησ {παῦὺ [86 ἀΔ}}γ ἀυῖο8 ΟΥ̓ πἰ8 ΟΒοΘ ὍΤΟΓΘ ὕοο ΠΟΑΥΥ͂ [ῸΣ 
ἢϊπὰ, βυρραβίβα ἰο Ὠϊτὰ (Βα )οοῦ ὑο {Π6 ἀρργοῦθδίϊοη οὔ Ψϑμονδῃ) (6 
᾿πβο τα οπ ΟΥ̓  μάψεβ ΟΥ τυ] ογθ, ο ἐπα, ὁ ΤΠ ῖο6, ὁ ἡμπάγεάθ, ἀπὰ οΓῦ 
ἐλουβαπάδβ, ΜἶἾιΟ ἀο᾽θστηϊ "θα ον σῪ δῇἴδιν οὗ 11{{|6 Σρογίδμοα δηοῃ 
Ἐποιηβαῖναβ, Ὀὰ} Ὀτουσῃῦ {π6 ἠαγά οαϊιδε8 ἰἴοὸ Μοβθβ. (Εχοά. χυἱὶ 
14--26.0. ΟΥ̓ [δὲ Ἰυάρεοβ οὗἁὨ ἐεπβ, 1μογθίοσα, {Π6 6 τηῖδὲ αν Ὀθοῃ 

Σ ΜΟΙ ΔΟ115᾽ 8 ΟΟΠῚ πο ΑΥΪο685, ΥοΪ. ἷ, ΡΡ. 231---234, 944. 
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εἰσίψ ἐλπομδαπά ; οὗ (86 Ἰυάσε8 οἵ Μ 685, ἐιοοῖυο ἐλομδαπάᾶ ; οὗ 1868 
Ἰυᾶρσεβ οὗ λυπάγοάς, δὲς ἐπομβαπά ; θὰ οὗὨ {π6 }υᾶραβ οὗ ἐλομδαπά5, δἷΣ 
λιιπάγοά, Τῆθ86 Ψυάρεβ, οΥ «6. Πγοπίδῃ Ῥτοίθοίβ (48 {Π6Ὺ πᾶν ὈΘΘη 
941164), Βα ἴο πᾶύθ ἐπε ἃ δογΐ οὗ 7υβίϊοθ. οὗ {Π6 ρϑᾶσθ ἴῃ βθνογαὶ 
ἀινιβίομδ, ὈΓΟΌΘΔΌΪΥ ἰδίζθη ἔγοτα [Π6 τα] Αγ αἰν, βίο οὗ 8 μοβὲ ᾿ηΐο 
ἐπουβαηάδβ, υηάγοάϑ, β 168, δηα ὕθῃ8.: {818 ννᾶβ ἃ πιοθὶ ῥγορεσ [ὉΓ 
ἐθοτα 88 8ΔΠ ΔΓΙΩΥ͂ ΠΩΔΙΟΒΙΩρ, δηα ποῦ ὑπδβυϊ80]6 (ο {Π6 1} βου] θυηθπέ 
88 ἰσϊδ65 δῃα ΓἈΠ11}168, 'π ἃ βοχ οὗ δουπίῖα8, Βυπαγθάβ, ἀπ ἰΒΙΏρΒ. 
Ῥοσβαρθ οὐῦ οἱὰ ϑάχοῃ οοῃβδίϊ ς!}0 οἱ λον δ ἴῃ σομπέΐες, ἢ μὙ ΘΟΥ 8 
ΟΥ ΘΟηρΤΑΥΘΒ ἴῃ λεπαάγοις, αὐπὰ ἀδοίπογ8 Τὰ ἀδοθηπαγ 68, ΤΑΔῪ σ͵ΊνΘ ΒΟΙῚ6 
Ἰσδὲ ἴο (μ18 οοηβιιαοη οὗ Μίοβθβϑ. ὅδοῃχα οὗ οὐγ Ἰθραὶ δη αυαγὶθβ 
δανα ἐβουρλῦ {πα0 [086 Θομδ []0η8 οὗὨ [86 ϑαχοῦβ ᾿ν 6γὸ ἰδκθη ἔγομι. 
ἐμ6β6 ἰανγβ οἵ Μοββϑβ, Ἰηἰτοἀυσοα Ὁγ ΑἸγοα, οὐ Ὀγ 18 ἀϊγεοϊοη. 10 
δ ποῦ ΡῬγοῦΆ 16, μδῦ ἴῃ 1Π6 ρα Ὀ]1ο ἀρ]: θογαύνθ δββοιι Ὁ]168 1ῃ6 σι 80]6 
Ββ'χΥ ἰπουδεπά )παρεβ οὗ ἴθῃβ πδα βϑαΐβ δῃὰ γοϊθοθϑ.0 Μ|ομδ6]18 οοη- 
)θοίαγοβ ἐμαὶ ΟὨΪΥ ὕποϑα οὗ μυπαγοαϑ, ΟΥΎ Θυ θα ὑΠ056 ΟὨΪΥ οὗὨἉ Ἱμβουβαηάβ, 
ΔΥῸ ἴο 6 υπαδγβίοοα, ἤθη τα ΘΟ. 18 τηδάθ οὗἩ ᾿υᾶροβ ἰὼ {Π6 18γδ6]- 
1168} Θοπν θη 8. 

Βυΐ, οἴἴοσ [16 ϑϑίδ] βῃνηθπί οὗ ἴῃς Η οὔτανγβ ἴῃ (ἢ6 απ οὗ (δηδδῃ, 
88 ΠΥ πὸ Ἰοηρον αἀὐγο]ῦ ἰοροίμου πῃ στουπμα πυροτβ, Μοβοβ ογἀαϊηθά 
{πδῦ ἡπάρθδ βῃου]ά 6 δρροϊηὐθα ἴῃ δουθῦυ οἱνγ (Πα αῦ. χνὶ. 18.), δῃά 10 
βου α βθθπὶ ὑπαὺ (ΠΟῪ ΤΟ ΓΘ σμόβθη ὈΥ ἴΠ6 ρβορίβ. [ἢ βυοοθθάϊηρ' ἃ668 
1686 Ἰυἀιοὶ4] οβτοο8 σοσο 4116 Ὀγ τ1πὸ 1μΘν168, πιοϑὺ ρσόοθδθ νυ θθοδιβα 
1ΠῸΥ Μ6γΘ {86 ΡοΥβοηδ μαϑὺ β.}}]6α ἴῃ {π6 ἰανν οὗ [86 Ηῦγενγβ. (866 
1 ΟὨτου. χα. 4., χχυὶ. 29--- 82. ; 2 Οἤγσοῃ. χΧιχ. 8---]1., χχχῖν. 18.) 

8. θυτίηρ 186 Βο)ουγηϊηρ οὗ (Π6 1Βγδθ 68 1 [86 ὙΠάΘΓ 688, Μοβθ8 
ΘΒἰδὈ] ἸΒῃ6ἃ 4. ΘΟΙΠΟΙΪ ΟΥἹ ΘΈΝΑΤΕ ΟὗὨ ΒουΘηὐΥ, (0 δϑϑιϑύ πὶ ἴῃ (86 
σογοσηπγοηῦ οὗ [πΠ6 ρΡοθορὶθ. 7|16 «“ Θυγ δα ΤΑ ὈΌΙ1ΟΔ] τυ] οτβ, ὙΠῸ Πᾶνα 
Ἔχοχοιβοα {πο ὶγ ἱπρθηυ τ 1 ΘΟὨ])] οί σΙηρ ΜΕΥ [86 ΠΌΡΟΥ γγ88 ᾿ἰτηϊοἀ 
ἴο Β6Υ Ὁ, μᾶνα ργεϊθμαβα {πδὺ [818 νγᾶϑ ἃ ροσαδπϑηΐ Πα ΒΌΡΓΟΠΙΘ 
οουγὶ οὗ )υἀτιοαίατα; Ὀαΐ 848 1ὴ6 Βδογθα Ὑυῖουβ ἃγ6 τΟίΔΠ]Ὺ 8:16 πῇ Θοοη- 
σογηΐηρ ΒΌ6 ἢ! 8 {τϊθυηαὶ, ͵1ὁ 46 ΔΙ Ποσιβοα ο οομοϊιάθ ὑπαὺ 10 τνᾶ8 
ΟὨΪΥ 8 θὨΙΡΟΓΑΓῪ δι αῦοη. 447 18᾽ {π61} ταϊασῃ ἔγοσα {π6 ΒΟΥ ]ο βἢ 
ΘΑΡΟνΥ, 1 18 ν76}1] Κπονα ὑπᾶὺ (86 ἐ6νγ8 αἸα Δρροϊηύ ἃ Βδη Βα γ] ΟΥ̓ 
ΘΟΌΠΟΙ] οὗ Βανθητν αὖ “6 ΥΌΒΑ]Θ, 1ἢ ἰδ οη οὗ ὑμαῦὺ πο Μοβοβ 
Πα ᾿ηϑιυϊο4.4 [Ιη (Π6 Νενν Τοβίαμηθηΐ, νΟῪ ἰγοαπδηΐ τηθηΐζοῃ 18 
τηϑ6 οὗἩ [818 δΌΡγαπλα ὑσὶ ρθαηα)], οὐὗὁἨἍ τυ ἢ δὴ δοοουηΐ 011} 6 Του πά ἴῃ 
ἃ διιδβοαυσηΐ οδαρίον οἵ {Π18 νοι π]6. 

4, Απιοηρ ἴΠ6 ῬΘΥβΟῦΒ ὙΠῸ ΔΡΡΘΔΣ 1η {86 1Βγδθ] 118 ΘΟΠρ τ ρδίοα 
ΟΥ̓ αἰϊοὺ (45 ΜΙοΠΔ6 18 ἰθστηβ 10)» ἴῃ δα: ο0η ἴο ὑΠο86 ΔΙΓΟΔΑῪ ταθηεοηθρα, 
6 πᾶ ἃ οἾα88 οἵ οβῆοθγβ οδ δὰ ΘΟΒΙΒΕΘ. [{ 18 νι ἀθηΐ (πδὲ {μὸν 
6 Γ6 ἀἴογουῦ ἔσο [86 “ εἰ τοπίδη Ῥγοίδοίβ οὐ γάρ; ἔοσ. Μοβοβ 6χ- 
ΡΓΘΒΘΙῪ ογάδιποα {παὶ ΤΠ6Ὺ ββου!ὰ ποῦ ΟὨΪΥ δρροϊπί ἡπᾶσαβ ἴῃ ΘΥΘΣΥ 
οἰἦγ, Ὀαξ 4180 βουῖθ68. μαῦ (Π6ὲγ ἔπη οί ἡ γα, 1 18 πον αἰ βουϊὶ 
ἴο ἀβοθγίδιῃ. ΜΊΟΒΔ6118 οοῃ)θοίαγαθ, τα ἢ στοαῦ ργορδὈ 1γ, {πὶ ΠΟῪ 
Καρὺ {86 φαμθϑίορῖοαὶ ἰ40168 οὗ {μ6 1βγϑεϊ ἴθ, ψ ἢ ἃ ἐμ α] τοοοσγὰ 

 Βδοοη οἡ Ἐπρ δ) ονογηπηθηί, ραγὶ ἱ. Ρ. 70. Ιζοντοαπ᾿Β Οἷν!! αονοσγηταοπὶ οὗὨ ἴδο 
Ἡεῦτεν, Ὁ. 162. ᾿ 

5 Μ|ςΟΝΔ6115᾽8 Ομ οπίασίο8, γοΐ. ἱ, Ὁ. 245. 
8. Τρία. Ρ. 346. 4 Ιυϊὰ. ΡΡ. 247---2949. 
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οὔ ὈΙγίμ8, πλαυτίαρθα, δπὰ ἀθαίῃβ: δηᾶ (μδῦ τὸ {πὴ τ]χα8 δϑεϊσῃηοᾶ 
{π6ὸ ἀμπιγ οὗὨ δρρουγτοπΐησ ὑπ ΡαὉ]1σ ὈυΣ ΠΘῺΒ δηα βαυυϊοθβ οα {ῃ6 
ΡΘΟΡΪα ἱπάϊνιι8}}ν. ὕὕπάογ {Π6 τορα]ὶ ρονογησηθπΐ, {ἢ 686 ΒΟΥ 68 ἼΟΓΟ 
ΘΌΠΘΓΑΙΠΥ ἰαῖκθη ἔγοιῃ {Π6 {06 οὗ 1μονὶ. (1 ΟἸγοη. χχὶ. 4. ; 2 Οἤγοη. 
χῖίχ, 8---11, δῃά χχχὶν. 13.)}ὺ [πῃ Πϑυΐ. χχῖχ. 10., χχχὶ. 28. ; “οβῇ. νυἱῖ! . 
838. δΔηὰ χχΙ, 2. γα Ππα {ποῖ 858 τοργϑδβοηίβίνο οὔ {πΠ6 ρϑορίβ ἱπ {π6 
ἀἸοίβ, ΟΥὁ ὙΒοη {Π6 Ὺ οηξογοά το οονθηδηΐ πψιῖ αοα. [πη {{π|6 οὗἁὨ γᾶ 
{ΠΟΥ Ὅ ΓΘ οδαγροὰ τι (Π6 ἀυςν οὗ δοηνογίηρ ογάουβ ἰὸ {Π|6 ΔΥΠῚΥ 
(θυ. χχ. δ.); δῃά ἴῃ 2 Οἴγοη. χχνὶ. 11. χα πηϑοῦ τ] ἃ δογίδε, ὙΠῸ 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο ἤν Ὁ γηδὺ 18 ΠΟῪ ἰδττηθα {Π6 πιιδέογ-πιασίογ-σοποτγαί. 

ΠῚ. Οἱ {π6 ἄοδί οὗ Μοβοβ, {Π6 σοπιηηδηᾷ οὗ {π6 ΟΠ] ἄγοη οὗἅὨ [5γ8ο] 
ννὰ8 σομαρα ἰο οϑησα, τὸ δα Ὀ6Θη ὮῚΒ τηϊηϊδίοσ (Εὐχοᾷ. χχῖν. ]138.; 
4708}. 1. 1.); δηὰ ὑπ 6 σβοπι {π6 ἰαηα οὗ Οσμᾶδη γγ͵18 βυθαποά, ἀπά 
αινιἀρα ἈρΥΘΘΔΌΪΥ το 1π6 αἰνῖπο 1π)υποίίουϑ. Οὐ {π6 ἀοβίἢ οὗ οβῆμα 
πὰ οὗ 186 6]άογβ οἵ ἢῖ8 σοῦπῃοι], 1 ΔΡΡΟδΥΒ ὑπᾶῦ {Π6 Ῥ6ορ]6 αἀἰὰ ποῖ 
ΟἤΟΟΒΘ ΔΩΥ͂ οἰϊοῦ τηαρ᾽δίγαίθ ΟΥ̓ ΘΟΌΒΘ6ΙΪΟΤ8 ἴῃ {Π 61. ρΪ]Ϊ4ο6. Τἢα οοπ- 
ΒΟ]ΌΘΠ6Θ (88 τηϊρσἢῦ παξυγα! ]Υ 6 Θχρϑοίοα) νγᾶϑ ἃ δ ΠῚ ΡΟΓΆΓΥ ΔΠΆΓΟΝΥ͂, 
ἴῃ ΜΨὨΙΟἢ 6 ἀγο τοΪὰ {παῦ ΘΥΘΓῪ τηδη (Ια τλμδῦ τγᾶ8 τἱρηΐ 1 Δ18 οὐ 
αγ68. (δ υᾶρ. χχὶ. 26.) ΤῊ]8 βίδα οὗ (πὴ ηρΒ οοοαϑιοποά ἴπ6 ρογοσητηθηῦ 
οὗὁἨ Ιβύδθὶ ἴο 6 οοπιιηι {6 ἴο οοτίδϊῃ ΒΕ ρτΘΠ]6 τηδρ βίγαῦαβ, ἰοστηϑά 
σύλμαΕβ. ὙΠΟ ἀἰρη ΠΥ πγα8, 1Π ΒΟΙῚΘ Οδ568, ἔο Ὁ [Π|6, Ὀαΐ ποῦ ΔΙ ΤΑΥΒ; 
δηά {Π 6} ΟΠο6. τγαϑ ποὺ βου ἈΥῪ, Ποῖ ΠΟΙ γα ΓΠοῖν βυο βϑίοη 60η- 
βίδηί. ὙΠοτο αἶδὸ ΤΟΥ͂Θ ΔΏΔΥΟὮ 68, ΟΥἨΥ̓ΙΏ ΟΥ̓ 418 οὗἩ ΒΟΥΘΓᾺΪ ὙΘΑΓΒ᾽ 60Π- 
Εἰπιιδηοα, ἀυτίπρ τ οἢ (6 ΒΓ 6} 168 στοληθα ὑπο γ {Π6 ΕΥ̓ΤΑΏΗΥ οὗ 
{Π6]Ρ ΟΡΡΥΘΒ80185, δη Ππδιὶ ἢ0 ρονυθσποῦβ. Βαΐ [πουρὴ οὐ Β1πι1561} αἸά 
τορ! Αγν ἀρροϊπῦ {πῸ ἡπάρσοβ οὗ {π6 1βγδθ]1ῦδβ, [Π6 Ῥϑόρ]θ πϑυθγί 6} 688, 
ΟἿ ΒΟΠῚ6 ΟσΟαΒΊοΠ8, οἰθοίρα Ὠἷπὶ 0 Δρροαγοα ἴο {Π6πὶ ταοβύ ῬΥΌΡΟΥ ἴο 
ἀοῖῖνον Πθπὶ ἔγοτα {ΠῚ ᾿παπιοαϊαίο ὀρργθϑβίοι : {μ8 ΦΘρὨΓΠΔἢ τγᾶ8 
σμόβθῃ ὮὈΥ {Π|6 το θα θαγοπὰ «“οτάδη. 4.8, μβουϑυου, 10 ἔγοαυθηῦν 
ΠΔΡΡΘηΘα {πᾶς [Π6 ΟΡΡγββϑίοῃβ τ ΒΙοἢ τοπάογοα [Π6 δβδιβίδῃσο οὗ Ἰυαρο8 
ΠΟΟΘΒΒΑΣΎ, Μ6͵6 Ὡοῦ [6]0 ΘΑΌΔΙΠΥ ΟΥ̓́Θ 41} [Βγϑθὶ, 80 ἴπ6 ρον ῦ οὗ [Πο868 
)υάσορβ, ψῆο σοῖο οἰθοίθα ἴῃ ογάου ἴο ργόσυγα {ΠΗ 1} ἀθ] νθγαηδο ἔγομὶ 
Βιιοἢ βουυιυθ8, ἀἸἃ ποὺ Ἔχύθπα ΟΥῸῚ 411 [π6 ρθορίβ, Ὀυῦ ΟὨΪΥ͂ ονοῦ (Πα 
ἀἰδίσιοὶ τ βῖοῖ {ΠΥ Πα ἀο]νογοα. Τῶυδβ Φ  ρΒΠ8Δ} ἀϊὰ ποῖ Ἔχ οῖβ6 
ἢ18 δ ΠΟΥ ΠΥ ὁπ 0815 β46 ογάδῃ, ποῖ πον ἀϊὰ ΒΑγαΚ Ἔχογοῖβο ἢ18 7 1614] 
ρον οῦ Ὀογοπά {μα τίνοσ. ὙΠ6 δ Πουυ οὗ [Π6 ἡπάροβ νγα8 ποὺ ᾿πίδ γιοῦ 
ἴο ἐμπαῦ πο 88 δἴογτνασάβ οχοσγοϊβοα ΒΥ {π6 Κίησα: 1 οχίθπαβα ἴο 
Ρθ866 δηᾶ νγὰγ. ὙΉΘΥ ἀροϊ4οα σαυβ68 τη πουΐ ΔΡΡΘΑ]; Ὀαΐ πεν Πδὰ 
10 ῬΡΟΝΟΥ ἴο δηδοῦ ΠΩ ἰαυῦβ, ΟΓΥ [0 ἱπῆροβα ΠΟῪ ὈαΓίΠΘηΒ ἀροη [86 
ῬΟΟΡΙθ. ὙΠοΥ ποτα ργοίθοϊοτβ οὗ [6 ἰαννβ, ἀθίθμ 618 οὗ τ] ΠρΊοη, δπα 
ἈΥΘΠΡΌΓΪΒ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΠΊ165, ρΑΓ ΘΟ] ΑΥΪν οὗ ἸΔοἸαίγυ, τ μἰοἢ νγα8 Πρ (ΓΘΆβο 
ἀραϊηϑ 6 μονα} {μοῖρ δονοσεῖρη. ΕὙΣΙΒοΥ, [Π686 ᾶρο8 σατο τῇ Βουΐ 
ῬΟΙῺΡ ΟΥ̓ ΒρΙοπάουν, αηὰ ἀδβδοςαία οὗ ρυαγᾶδβ, ἰγαῖη, Οὐ δα ΡΑΡΘ : 1658 
Ἰη4664 {π6Ὶ} οἼσἢ γοϑ (ἢ τσ ΘΠ 80]6 ὑπθπὶ ἴο τρᾶκΚο δὴ ἈΡΡΘΆΥΆΠΟΘ 
Β:}Π 4016 ἰο {πεῖν ἀϊρπῖίγ. Τμοῖν Ἰπσοπηθ ΟΥ γον θη 6 ΔΙΌΒΕ ΒΟΪ ΘΙ Υ ἔΥΌΠὰ 
γγοϑοηΐθ. ΤῊ 8 ἔογῃῃ οὗἉ δἀπηϊηϊδίγαϊοη βυ ρϑἰϑίθα ἴγοτῃ οὁβϑῆυδ ἴο ὅ'δυϊ, 
ἀυσῖηρ ἃ ρΡογϊοά οὗ αρουΐ 339 γοαγβ 

1 ΜΊΟ 8015 5 ΟΤΩΠΠΟΠΙΑΥΙΟΒ, νοὶ. 1. ΡΡ. 249 --- 25]. 
. 5. ΤΑρραπβ Ικοΐυγοβ οἡ ον δῃ Απείαι ῖοβ, Ρ. 77. ΜΙίοΒδοΙ δ᾽ Β ΟΟταηπιοπίαγίοδ, γο]. ἱ. 
ῬΡ. 362---264. Ὦτ. Οτανοβ᾿β 1 οοίατοθ οπη πα Ῥεπίδιους ἢ, νοὶ]. 11, 0. 95-ὃ}]04. Βίορτα- 
Ῥἢἰςδὶ ποίίςοβ οὗ (86 βθνεσζαὶ Ἰυὰροβ, 85 νν0}} 88 οὔ [8 βονεγοίγηϑ νἢο δαςοοοάοα ἔδοπι, νν}}} 
Ὀς ουπηᾷ ἰπ {πὸ ἰδίοτίςαὶ ἱπάοχ δἱ ἴ[π6 οπὰ οἵ 18 γυϊιιπιε. 
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ΙΨ. Αὐ Ἰοπρίι, {πὸ [Θγδ6] 1068, ΤΘΑΤΥ οὗ βανὶηρ οὐ ἴον ἐμοῖσ βογα- 
τοῖσι, δῃα ργονοκοά Ὀγ {πὸ τηϊβοοπάποί οὗ [86 Βοῃ8 οὔ (πΠ6 )υᾶρε δηᾶ 
ῥγορμοῖ ϑδαμηιαὶ, τ ἢῸ τη ΒΒ ο]ἃ ἀσὰ μδα αββοοϊδίϑα (Π6πὶ ἢ ὨΙτλ86 1} 
ἴοσ {Π6 Δατηϊη!βίσαίοη οὗ δ᾽ γϑ, ἀθβϑιγθα ἃ ΚΊΝα ἴο ὃ6 860 οΥϑσ {βϑι, 
ο ἡμάσε ἐλεπι ἰλε αἱ! ἐλε παίίοπς (1 ϑατα. υἱῖ]. 56.}, {108 ὑπ οβιρη θα ]Υ 
ΕΤΑΝ 1Π6 ἀδδβίρηβ οὗ 86 ΑἸγσ Υ, τὸ Ππδα ογάαϊποα {παῦ τη 186 
ἔυ]ποβ8 οὗ ἄπιθ ἴῃ 6 Μοββίδῃ βμου]α θ6 Ὀοτη οὗ ἃ τογαὶ Ποιιβ6. 

1. δας ἃ οβδηρθ 1η {μ6ὶῦ ρονθγῃτηθηὺ Μοβοϑ ἔογοβαν, δηά δοοοσά- 
ἱηρσἶγ, ὈΥ αἰνίπθ οομημηδηα, πς ργαβογι θοα ἰῃ6 [Ὁ] ἰανγβ, Ὀουὰ 
σομοογηΐηρ πο ῖγ οἰθοίοῃ οὗὨ 8 Κιηρ,, δῃηα 480 ἔοσ ὑπὸ αἰγθοίίοη οὗἉ {ποὶν 
ἔιυΐξαγα βονθγοῖ δ, τ ΠΙΟ ἀγΘ τοοοχαοα τη 1) 6αΐ. χυῇ!. 14---20, 

(1.) Τμα γίφλέ οἵ ομοῖοβ νγαβ ἰοΐν ἴο {88 ΡῬϑορῖβ, θυῦ πὰρ [18 11 πι10- 
δίΐοῃ, {παῦ (ΠῈΣ πιυϑῦ Αἰνγαγβ οἰθοῦ ἃ παίϊνο ᾿βγδϑ ἰδ, δῃα ποῖ ἃ ἔογειρπον. 
Ὅ πε ὕοηι ἀπιοηρ ἐΐν δγείλγεη δλαϊέ ἐΐοι 8εὲ ἀΐπρ οὐόῦ ἐθε : ἐΐοι πιαψεεῖ 
ποὲ 8εΐ α δίγαΉ Ὁ Οὔ ἐΐέε, ἐσλιοὶ ἐ5 πο ἐὰν ὁγοίλογ. 
ΤΙ τγὰϑ ἃ 186 δηἃ ρδίγοο ἰανν, 161} δἀαρίθα ἰο 1πβρῖτο ἃ [181 

ἀγεβδα οὐ ἔογεῖψε ᾿π ΓΙ ρΌΘΓΒ δηα ᾿ηνδάοτβ, ἀπ δὴ υπϊϊοα νἱριαποα ἴῃ 
ΤΟΡΟ]]Ἰρ Βα Οἢ ῬΘΙΒΟῚΒ ἔγοτῃ ἰπ6 ρουθσπιηθηῦ. “Ομ ΨὍὙἘΠῸ 18 θοτῃ δηά 
οἀὐιοείθα ἴῃ ἃ ΘΟΙΩΤΩΌΠΙΓΥ, 5 118 πδίυσαὶ Ὀσόίμοῦ ; 18 ΠΑΡ1.8, αὐἰδοἢ- 
Τηδηΐβ, Δηα Ιηἰογοδίβ βίγοηρὴγ ΠπΠκ μὰ ἰὼ 1Ὁ; τ }1]6 [Π6 Βα θη 8, 
ἔδοπρβ, δηα Ἰηἰογοδίθ οὗ ἃ βίγδηροῦ 40 οὗξθῃ ἃ8 παι γα! γ οομηδοί Ἠϊπὶ 
νὶ ἃ ἴοσοῖρηι σου συ, ἃπὰ ΔΊ ΡΟΘΕ ἔτ ἔσομῃ {πα ἴπ τ οἢ ΒΟ 
γΤ681468.) Βυΐ {8Π18 βίδίαία αἀϊὰ ποῖ ΔΡΡΙΥ ἰο {μ6 οπβα οἵ 186 παίίοῃ 
Ῥεοϊηρ δ ΔΩΥ {ἰπ|6 δυδ)]οοίοα, ὈΥ ἔογοθ οὐ δύτηβ, [0 ἃ ἰοσζοῖρῃᾳ ρῥτγίποο ; 
(Βουρὰ [86 ῬΠΑΓΙθ6 68 δ οσαγ8 80 Ἔχρἰδιηθα 1{.} 

(2.) ΤΠ 1βγδϑὶΐαβ ὕγΟῦΘ ΟἹ ΠῸ δοοουηῦ [0 ΔΡΡΟΙηΐ ΔΩΥ͂ ὁΠ6 [0 δ6 
{ΠῚ Κἰηρ, ὙΠῸ νγὰ8 ποὺ σμοόοβθῃὴ ὉγῪ (ἀοὰά. ὥΖῆοι δλαϊὲ ἱπ απ τοῖβο 5εὲ 
ἰΐτὴ ἀΐπο οὐοῦ (λδθ τολοπι ἐδ Τ,ΟἘῸ ἐὰψ Οαοὐ 5λαἶϊ εἤοοδο. 

ΑΟοΟΣΔ ΣΎ, Ὧ6 Δρροϊηίοα ὅδιυϊ, Ὀγ ἰοῦ, ἴο Ρὸ ὑποὶγ ἢγβί Κιησ; 
Δ ανὶα, ὈΥ παηη6, ἴο Ὀ6 {ποῖ βεοοῃμᾶ : ϑο]ουῦοῃ, ἢ18 80ῃ, [ο Ὀ6 [18 βι10- 
ΟΟΒΘΟΣ : δηα ἰπθῃ τδὰθ {Π6 ΤορᾺ] σονθγητηθπΐί ΒΟΓΘαΙΑΥῪ ἴῃ [αν] 8 
ἴλγαιϊγυ. Βυΐ {16 ἰὰτ ἀἸἃ ποῖ δχίοπά ἴὸ {μϑὶγ βι ρθθα  θ Εν αἰδοίην 
ΟΥ̓́ΟΓΥ ἱπάϊνϊαυαὶ Κιηρ : [ῸΓ 80 ἰοηρ 88 {Π6 σοὶ ρσῃῖηρ (δια ]γ αἸα ποῖ νἱο- 
Ἰαί 186 ἔυμπάπτιηθηϊαὶϊ ἰανῖϑ οὗ (ἢ6 ἸμΘΟΟΓΔΟΥ, ΤΠ6Υ στ ου]ἱὰ οοπίπιδ ἰο 
Ροβϑϑβὰ {π6 ἱβγομθ, Ὀὰὺ 1 [ΠΟΥ͂ ὑγγδῃπιΖϑα, ἔμαν πσοι]α ἐογίοιν 11. 
Μὰ τεραγὰ ἴο {π6 Ἔχίογηαὶ αυδὶ! βορίϊοηβ τυ ΒΙοἢ (86 “68 ἀρρθαῦ 

ἴο πᾶν ἀδιλδηοϑα 1η {μον ΚΙπρθΒ : ---- ΟΠ] 6] 1}685 ΟὗἩἨ ῬΟΥΒΟῚ 8Πα [41 Π088 
οἴ δβίαζυιγο βθθπὶ ἴο βᾶνθ Ὀθθη [ἢ 6 ῬΠΒΟΙΡΑ, γοαυϊδιίθθ. ΤΏυΒ, ΔΙΒουρἢ 
5,8} νγὰβ οσοῃδεϊυϊοα Εἰηρ οὗ 1βγαθὶ Ὦγ (δ᾿ βρϑοὶδὶ δρροϊηϊπχθηύ οὗ 
αοά, γοῦ ἴδ ἀρρβϑατβ ἴο αν ὕῬ68ῃ ΠῸ ἱποΟ;ΒΊ ἀΘΓΔΌΪ6 Οἰγουτηβίδῃοθ ἴῃ 
(86 οΟγ68 οὗ {π6 ρθορὶδ ὑπαὺ 6 γγὰβ ἃ οὐοῖσε ψοιπῷ πιαπ απά φοοαΐγ, απά 
{πα [Β6γὸ τγὰϑ ποῖ απιοπῷ ἐδε οὐϊίάγεπ οΥ ]δταοὶ α φοοαϊοῦ ρεῦβδοπ ἔλαπ 
λε: ἴσοπι ἐδλε δὐλοιιίάετε ἀπά μρισαγάς Ἦ6 88 ὀίφλον ἐδαπ απν 97 ἐλε 
»Ῥεορίε. (1 ϑαιι. ἰχ. 2.) Αμπά {μογϑίοσο ϑαιημοὶ βαιά ἰο {π6 Ῥθορὶθ, 

1 ΤΈ νγὰβ οὔ ἴδ στουπηΐ οἵ {18 ἴδτῊ ἐμαὶ τ56 Ῥδδγίβοοβ δπὰ Ἡδγοάίδηβ ργοροδοὰ ἴδδὲ ἱπ- 
δἰἀϊουβ ηποδιίοι ἴῸ Φοδυδ ΟἸτίδί, --- 79. ἐξ ἰαιοίω ἕο σίσε ἰγσίδωίε ἴἰο ΟΞ ΒΛῈ ον Νὸ ἢ (Δίδιι. 
χχὶϊ, 17.) ἴοτ, δὲ ἐπδὶ εἶπηθ, ΤΠΟΥ ΜαΓῸ ὈΠΟΣ [Π|6 ΔΌΪΠΟΙΥ οὗ δ ἰογεῖρῃ ῬΟΥΤΟΓ ὙΒΙΟΝ 
1ΠΕΥ ἀοιοδιοά, Ηδὰ ΟὨτίκι τορ!εὰ, Υκ8, τμο πὶ ΠΩΥ που]ὰ παν Ἄσοπάοπιηοὰ ᾿ἷπὶ ΒΥ 15 
δον. Ἡδὰ δ διηδἍνχογοῦ, Νο, εἶτα 1ΠῸ7 νουϊὰ μανὸ δεοςπδεὰ Βίπι ἰο Οπβασ. (ὃν. Δ. ΟἸαγκο 
οὔ ἢσαϊ, χνὶϊ. 15. [Ι͂η ἰδ ΤΟ ΠΒΙΤ ου Μεῖῖ. χχὶϊ. 16---.22. ῃὸ 88 ἀϊβευδβοὰ [ἢ 8 ἴπι- 
Ῥοχίδηι βα)δοὶ ἱπ χτεδὶ ἀεία!! δηὰ τ ῖτῆ ἐπα] ἃ }}}}1γ.) 
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“ἤθη ἢ Ῥγεβοηίθα ὅδ ἰο {θὰ : 86:6 ψὲ λΐπι τολοπι ἐδ 7,.0Ὲ λαίῇ 
ρίοθροπ, ἰλαξ ἰμογα ἷ8β ποπθ ἥἴἶλο Πιῖπι ἀπιοηφ αἰΐ ἐδε μεορίθ. (1 ὅδτη. χ. 
24.) Ηδῃοορ, «ἴ8ο, αν ἴ8 δα ἰο βανθ Ῥθθῃ γεάάνψ, ιοϊΐλαὶ 977 α ὄδαιι- 
ἐϊγεὶ σοιιπέσπαποο, ἀπά φοοαϊῳ ἐο ἰοοΐ ἐο. (1 ὅϑτα. χνὶ. 12.) ΤῊ ῬΘΟρ]θ 
οὗ [86 Εδαδί βθϑῖῃ ἴο βᾶνθ ῃδα 8 γοσαγὰ (ὸ {π886 Ῥϑυβοῃδὶ 081} 168 1η 
{μ6 6] οοίίοη οὔ {μοῖν Κίηρβ, ἴῃ δἀαιθίοη ἴο ὑΠο86 οἵ βίγθηρι, δΟΌΓΑρΡΘ, 
δηα ἔογυϊπἀς οὗὨ τϊπα ; δηά 1ὖ νγα8 βιοῖ ἃ Κὶπρ 8 {Π6}} ποῖρῃθουγθ 
δα, σι βοτὰ {π6 1Θγ8 6 168 ἀαΒΙγοα. ΝΝΝ 

(8.) ΤΠ Κιηρ γγὰ8 ποῖ ἴο τεμζέέρίν ἤἄογϑε8 ἰο ᾿ἰηιδοῖ, ΠΟΥ σαιι86 ἐΐ6 
»εορῖο ἰο γείμιγπ ἰο Ἐφυρέ ἰο ἐδε ἐπὰ ἐλαέ ἂς δἰοιϊά περ ρῖν ἢογϑε8.} 
 ΤᾺΪΒ ΡσοΒΙ ΒΙ Ο. γγ͵γ88 ἱπιθμθα ἴο ργονυθηύ 4}] δουῃμλθσοὶαὶ ἱπΘΓΟΟΌΓΒΘ 

ΜΠ] Εἰσγρί, Δηα, ΘΟμΒοα ΘΗ ΕΠΥ, ἴο ῥσθβοῦνα (ποῦ ἔγοπὶ Ὀοϊηρ οοπία- 
τηϊηαίθα πὰ ἸΔΟ]ΑΙΤΥ ; δα αἷδο, ὈΥ τοδίσγαϊ ηρσ {πΠ6 ὁ οἸγ8 ἔγομῃ (86 186 
ΟΥ̓ ΘΔ ΑΙΓΥ ἴῃ γγα, [0 168Δα 1Π6πὰ ἰο ἰγυιβὺ ᾿τρ] ΟἿ ἽΥ τη 86 Βροϑοὶαὶ ῥτὸ- 
ἰοοοῃ οὗ (86 ΑἸτασδςΥ, ἔγοιη μοδ6 ΡῬΌΓΟ ΟΥΒΕΪΡ [ΠΟῪ τρμῦ 6 
βεάιιοοα ὈΥ οχίθπαϊπο (Ποἷν ἀμ! ΠΙΟἢΒ πιοπρ ὑπ6 οὶ σῃθουτίησ 14οΪ4- 
ὑγοῦ8 ΠΑΙΟῚΒ ὈΥ͂ ΠΔ68Π8 ΟΥ̓ ΘΔΥΔΙΓΥ͂. 

(4.) Το Κιηρ νγχαβ, [γί μου, ῥγοιιοα ἔγοσῃ περ ἐρἰψίπο τοῖσος ἐο 
λὺπιδοίῇ, ἐλαξ ἢϊθ λιοαγὲ ἐμγη ποὲ αἰσαν ἴγοτα [6 Δ δῃα ὑγουβῃ!ρ ΟΥ̓ {Π6 
(ὐοά οὗἉὨ [βγ86], ὈΥ 8 Βοϊηρ ββάοοα ἰπίο 1ΔοΟἸ Δί ᾿ῃ Θοπβαασθησα οὗ 
ἴοτοῖσῃ 81Π|8ηο68. ον, ρ,ΟΒΒΙΥ {Π18 αν τγ885 υἱοϊαίοα Ὀγ Θο]ομπιοη δπὰ 
ΟἴΠΟΥ ΤΔΟΠΔΓΟΙΒ {86 ὨἰΒύΟΤΥ οὗὨἩ {π6 “6.1 δηᾶὰ [βγδοὶ 68 δου ἀδηΕ}Υ 
Τοοοτ8, ὑοσοίμον 1 (Π6 ἔδῖ8] ΘΟΠμΒΘα] 6 ΠΟ68Β οὗἉ βιο ἢ ἀἸΒΟ Θά! 6 ΠΟΘ. 

(6.) [πὶ ογάδν ἴο ργδνθῃηύ οὐ σϑϑίχαϊῃ {παῦ σουαὶ ΔΥΆσΊΟα ΟΥ ᾿ὈΧΌΓΥ, 
ἴοσ ΥΒΙοἢ Οὐ Θη 8] ππομάγοῖβ ἤανθ αἰνσαγβ Ὀ66ὴ ἀΙβ  πρ 5ῃ6α, {Π6 Κη 
τν8 οΥὈ ]ἀθη φγοαξν ἰο πιιἰέρὶψ ἰο ᾿ἀὐπιδοῖ δἰΐσον ἀπά φοίά ; ἰοϑὶ [δ 
οἰγου Δ] Οἢ ΟΥ̓ ΤΠΟΠΘΥ Βῃου]α Ἀ6 οὈδίγιιούοα, ᾿πάἀπδίγυ ἀϊδβοουξαροθά, ΟΥ 
[18 8] 6οἴθ 06 ᾿ἸΩΡΟΥΘΣΙΒΗΘα, 

(6.) [πὶ ογάον {μαύ {π6ὺ ταῖρηΐ ποὺ 6 Ἱρῃπογαπέ οὗἉ {στιθ σοὶ ρίοι, δπά 
οὗ [6 ᾿ανγϑ οὗ {86 ρας δε, 1π6 Κιπρ' νγ8 δη)οϊηθα ἰο ψτῖΐα οαὖ, ἔὉΓ 
[18 ΟὟ 86, ἃ σοττοοῦ ΘΟΡΥ οἵ {μ6 ἀϊνῖπο αν ; Ἡ ΒΙΟΝ 1) υποίϊοη τγᾶ8 
ἰηὐοπαρα το τῖνοί {818 1ατὺ ταοσο ΒΥΙΗΪΥ ἴῃ 15 ΤΩΘΙΏΟΤΥ, δηα [0 ΠΟ] πὶ 
1 οοηῃδίδῃηΐ Β. 0) οἴϊοη ἴο 18 Δ ΠΟΥ. ἘΕῸΓ [86 Β4Π16 ΡΌΓΡΟΒΘ [6 νγ88 
Τοαυϊτοά ἴο τοδα ἴῃ (818 ΘΟΡῪ αἰ ἐδε ἄανΞ 9 ἀΐϑ ἰζξε, ἐλαὲ ἠδ πιαν ἰδαγπ 
0 ὕεαν ἐλ ΠΟΒ ἐΐδ Οοά, ἰο ἦθορ αἰὲ ἑὰς τοογβ 97 ἐπὶ ἴαιο, απά ἐΐό56 
δίαξμέεξ, ο Ὧ(ο ἐδοηι. 

Τηὺ8 {πΠ6 ρονγοῦ οὗ (6 [βγϑβ} 180 Κιηρβ γ88 οἰγουμηβου θοα ὉΥ ἃ 
(0468 οὗ ἐΠἀΔΙΘ ΠΑ] ἀπ δατα] ἴανγβ, » ἔβαν κ᾿ Ὁγ ᾿πῆμτθ τ ϑάοτῃ δπά 
τοοιϊίυἀς. ὙΥῊ ταραγὰ ἴο δοΐυαὶ ἔδοΐβ, 1Ὁ ρρθδῦβ ἔγοτη 1 ὅδπ). χ' 2. 
ροῃραγοᾶ 1} 2 ὅΐδῃ). ν. 8., 1 τὴρβ χῖ!. 22---24., βῃα 2 Κῖηρθ χὶ. 17. 
{παῦ (6 ΙδΘγαθ 0188} Κἰηρθ ΤΟ γΘ ΕΥ̓ ΠΟ Τηθ8}8 ροβϑθββϑα οὐ υπ]ϊπιοα 
ΡΟΥΘ, θα ὙΟ͵Θ γχοδίσιοίθα ΕΥ̓ ἃ βοϊθιυη βρυϊδίϊου ; δ μουρσῇ ὉΠΟῪ 
ΟἹ ΒΟΙῚ6 ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ ΘΥἹπορα ἃ αἸΒροβϑι θη Ἰοδηϊηρ (ον Αγ 8 ἀοΒρΟῦΒηι. 
(1 βίδα. χὶ. ὅ---- 7. απᾶ χχὶ! 17, 18.}δλῪ ΤΟΥ μα, Βονγονοσ, ἴδ τιρὰϊ οὗ 

᾿ ᾿ Φ 

ΠἋ Τ18 αν γα8 ἰο Ὀ6 ἃ βίδη ἀΐηρ {τ18] οὗ ργίηςθ δηὰ ροορῖθ, Ὑβοῖΐδοῦ {ΠῸ} δὰ ἐστὶ απὰ 
οοπῆάοηςα ἰπ αοἄ τποῖς ἀθ! γοσοσ, ὅοα ΒΡ. 5Βοσοο ΚΒ ὈΙΒοοῦΓΒοΒ Οἡ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, Ὠΐδο. ἷν.: 
ὙΒΟΣΟ ἢ6 ἮΔ8 ΘΧΟΟΙ ΘΗ οχρίαἰηοὰ (Π6 τοαβοῃ δηὰ οδοϊ οὐἩ ἐη6 1διν, ἀηὰ ἴπὸ ἱπῆσοηοθ 
ὙΠ ἢ [86 ΟὈϑογνδῆοσο ΟΥ πορίοοϊ οὔ ἰς δὰ 1π (ἢ6 Δα γβ οἵ ἴΠ6 16γδο 68. 

2 ΤὭδι [Π6 ΒΥΔ6] εἰ8} ΤΩ ΟΠ ΓΟΪ8, ουθη ἰπ 1Π6 Ἰτογϑὶ ΕἸ Π|68, ογο σοηϑίἀοτοὰ ποῖ 88 ΔΌΟΥΘ 
ἴηνν, Ὀαϊ 48 τοδίγαϊποὰ Ὁγ ἱϊ, 18 οὐνἱἀθηΐ ἴγοῖῃ ἴπ6 ἢ βίοσυ οὗἨ ΑἾδΌ, ἃ τηοβῖ δϑδπάοπηϑα ργίποο. 
ἹΤΕοῦρΡὮ ὃ6 ΘΑΓΠΘΒΙΙΥ οογοοα [6 Ὑἱπογαγὰ οὗὐἨἁ Ναθοιδ, οπο οὗὨ 158 Ξυ ]οςἴ8, δαηὰ οἴοτοὰ 10 
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ῬΘΔΚΊΩΡ, ῬἩΆΓΣ ἈΠ ρθδοθ, ἃ8 1Χ16]} 88 {π6 ρονγοσ οὗ 16 δα ἀθαίῃ ; δπᾶ 
οου]α οἱ ΡΑΓΓΟυ ΑΓ ΟΟΟΑΒΊΟΠ 8 Ρΐ ΟΥπλϊ πα]β ἰο ἀσαῖῃ πιπουῦὺ {πὸ ἔοτ- 
ΤΩΔ} 1168 οὗ )υδίιοα (2 δια. 1. ὅ---- ὅ., ἴν. 9. 12.); Ὀαΐ, ἴῃ σθθθταὶ {ΠΟῪ 
ΔἀπἸϊδίογοα ᾿π8[106 ; ΒΟΙΠΘΕ 68 ἴῃ ἃ ΒΙΠΙΠΠΔΙῪ ὙΑΥ͂ ΟΥ̓ ὑμουλβοῖνοα 
ὙΠΟΙΓΟ [6 οΆ86 Δρροδγοα οἱθδσγ, 88 Πανὶ ἀϊα (866 2 ὅδιη. χὶὶ. 1---ὅ,, 
χὶν. 4---1}]. ; 83η4} ΚΊηρθ 11. ὅ---9.), οΥ ὈΥ͂ )υᾶάραβ ἀυ]ν οοηδαςυϊοα ἰο 
Βοδῦ δηὰ ἀδίθσιηϊηθ οϑῦβοϑ 1 ἴπ6 Κἰηρθ πδηθ. (1 ΟἼἌἼτοη. ΧχἸ. 4., 
ΧχΥ!, 29---32.)ὴ ΜΊΟΒΙ56]18 {ΠῚ ΠΚΒ 10 ῬγοΟῦΌΔΟΪ6 {παὶ [ΠΘΓΘ ΘΓ ΒΌΡΟΓΥΙΟΣ 
οουγίδ Θβδ Ὀ]ΒΠη64 αὖ “Θγυδβα] 6, 1 τυ ΒΙοἢ ΠανἹ᾽ Β ΒΟη8 ργοβ θα, απᾶ 
ταῦ 1 ῬΡΕ8]. οχχ!ὶ. ὅ. ΠΟΘ 18 8η 8]]υδῖο ἴο ἐῆοτ ; θυΐ ΠΟ ΤῃΘὨΓΟῊ 
15 ΤΔ 6 ΟὗἨ ἃ ΒΌΡΓΟΠ.Θ ἰσιθυπαὶ ἴὼ ἰπαῦ ΟἿἿΥ ΘΆΓ]ΠΟΥ ἰπδη {Π|6 τοῖρῃ οὗ 
6Ποβμαρμαῖ. (2 ΟἼγοι. χὶχ. 8---- 11.) ΑἸΊΒουρῃ [86 Κίηρβ οη)ογοᾶ 

1Π6 ρῥυϊνι ρα οἵ σγδηϊηρ ραγάοηβ ἴο0 ΟΥ̓ ἀ6Υ8 δ {μοῖν ρ]θάδβισγο, τ ἢ- 
οὔ ΘΟΩΒΌΪ ΠΡ ΔΩΥ ΡΘΙΒΟῚ ; 84 1ῃ ΘΟΟἸ ΘΒ, Αϑ( 108] ΔΙ ΓΒ Ἔχ οτοὶβοα στοδί 
ΡουΤΟΥ, βοιμθίπηθθ ἀδροβίῃηρ ΟΥ̓ ΘΟΠαδΙληηρ (0 ἀφαίῃ αὐθ {πΠ6 ΠΙΡἢ 
Ῥγιοδὺ δι π}86} (1 ὅδῃι. χχὶ!. 17,18. ; 1 Κίηρβιι. 26, 27.), ἀῃμὰ αὖ οἴβοῦ 
Ὀπ)68 ΓΟ Οστη πρ' ζτοδθ ΘΡυδ68 ἴῃ το] ρου, οὗ τοι 6 πανα ΘΧΘΙΏΡ]68 
ἴῃ [Π6 Ζοδίοιιϑ οοπαπού οὗ Η 6Ζο Κι ἀπά «οβ8ῃ ; γοῦ {818 ῬΟΥΘΙ τνὰϑ 
Θη)ογοᾶ Ὀγ ἰμθπὶ ποῦ 88 αδεοίμέο Βου θυ ρηβ ἱῃ {Π6ῚῚ οὐῃ τσ, ΤΉΟΥ 
ΕΙΘ ΠΊΘΓΟΙΥ [ἢ 6 ν]ἹΟΘΙΟΥΒ οὗ Φο μονα, ὙΠῸ τᾶβ {Π6 8016 Ἰορ᾽βϑ]αΐον οὗ 
1βγβδοὶ] : δπά, ὑπογθίογθ, 88 [Π6 ΚΙηρΒ οου]ὰ, Οοἢ. Ὧ0 ΟσΟΑβίο, οἰ Υ οπαοὶ 
8 Ὡ6Ὺ ἰΔῪΓ ΟΥ ΔΙΓΟΥ ΟΥ ΤΘΡΘΔ] 8 οἷά ομθ, 1Π6 σονοσῃπηθηΐ σοππιιοᾶ 
ἴο Ὀ6 8 ἐῤλοοσγασν, ἃ8 Μ611] ὉΠάΘΓ {ΠΕΙ͂Σ ρουτηδηθηῦ δα μ πἰδίγα [0},, ἃ8 
ν δαγθ βϑϑὴ ἰμπδὺ 1Ὁ γγχὰϑ ὉΠΟΘΥ [ἢ 6 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔ] Δαν η]δίγα οὴ οὗ (}6 
)υάροβ. ὙὍμὸ ομἱγ αἰ δσθποο, ἰμαὶ οδη μ6 αἸβοονθγθα Ὀθίνγθοῃ {116 ὑττὸ 
ΒρΘοΙ68 οὗ ρονογῃχηθηί, 18, (μδὺ [86 οοῃαποὺ οὗ {86 Ἰυᾶραβ ν᾽ 88 ΘΠ ΓΆ]]Υ 
ἀϊγοοίοα ὈΥ πγίτι, απὰ {μαΐ οὗ {Π6 Κιηρθ, εἰἴμοῦ ὈΥ [86 1ηΒρ᾽γαϊοη οὗ 
Αοἂ νουοβιβαίδα ἰο {μϑιμβαῖνεβ, οὐ ΕΥ͂ ὑγορβοίβ σαιϑθά ρΡ ἔγοτῃ {1126 ἰὸ 
ἔπη ἰο τϑοϊαῖπι {πθ πὶ μθη ἀουϊδθπρ; ἔγομι ὑμοὶν ἀαγ, 88 ἰαἰὰ ἀοντη 
Ὦγ [δ6 Ἰανν. 

(7.) 1μαβϑῦγ, τ1ῃ6 τπομάσγοῖ τὰ οδαγροά, ἐλαέ ᾿ἀὶς ᾿εαγέ δε ποὶ Πἰοὰ 
αὖουε ἢὲς ὀτγείλγεπ; ἴὰ οἰμοὺ ογάβ, ἴο ρόνθσῃ ἢΪ8 β ]θοὶβ πῃ 

τη] ἀηθ688 δηἂ βοῃμοθῆσθηοθ, ποῦ 88 βίανθ, θαῦ Ὧἃ8. Ὀτοίμοσα. ὅο, ᾿Πανιά 
δίν οἀ Ὦ18 Β0 0] 6οἰβ μὶβ δγοίλγεπ ἴῃ 1 ΟἾγοη. ΧχχυἹ!, 2. ; Δηα {818 ἀγλΔ}0]6 
τηο6] νγα8, β. ΒΘ ΘΠΕΠΥ, ᾿τηϊίαίθα Ὁ {π6 ἢγβὺ ΟἸ γἸδιϊαη ΘΙΏΡΘΓΟΙΒ, 
ΡΑΓΠΟΌΪΑΣΪΥ ὈῪ Οὐπϑίδητπο {μ6 τοδί. 

ΤμυΒ [86 τοραὶ σονογηπιθηΐ, πουρἢ ΟΥ̓ ΡΙ δ πρ ἴῃ [86 ΟΥ̓ ΟΥβΘ 
ἐπι ρὶ οἱ δπᾶ {0]]γ οὗἨ (6 ΙΒγβϑὶ εβ, τγ88 80 τορυἱαίθα δηᾶ συαγ θα ὈῪ 
ἔπ ἀϊνηθ ᾿ανν, 88 ἴο ὑσοτηϊβα (86 στοδίθδῦ ρα]. θαποῆίθ. [{ 18 ἰο ὉΘ 
Οὐβοσνοα {παὺ {86 ργθοθαϊηρ δηδοίπμηθπίβ σοϊαίθ ἰο {Π6 οἰθοίϊΐοη οὗ ἃ 
ἀΐπσ, ποΐ οὗ ἃ ᾳφθθθοῃ. αΑδἰὐδμαι δι, Ἰπα 664, τοϊρποα, θὰ 8ὴ6 νγὰ8 δὴ 
ὈΒΌΓΡΟΙ ; δηά, Ἰοηρ αἰνοσνγαγάβ, ΑἸθχδπάσα, (ἢ νιον οὐ “Δῃπεθυβ, 
4130 τεϊρτιθ. 586, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, Γοϊρηθα ἃ8 ἃ ΠΠΘΘ ΟΕ]Υ ἴῃ πᾶμη6, θοἰηρ, 
ὑπᾶον ἰῃ6 Ἰηδυσηοα οὗ [86 ῬΠΔΓΙΒΕΘΒ. 

τοῖδδο ἐδ, γαῖ οσδῦβο ἴπῸ ἰᾶνν Ῥγοἰ ἱρὰ 1Π6 αἰ οηδιίοι οὗ ἰδπᾶβ ἔγομῃ οπα ἰτῖδα οὗ 
ἐμοὶ ἴο δποίδογ, ἴθ οου!ὰ ποῖ οὐαί ἱδ, πεῖ], ὮΥ Ὀτιὶ δίηρ ἴδ!δα νυ ϊτποδϑοβ, πὸ δὰ ργος- 
εὐτοὰ τΠ6 ἴοσαὶ οοηδετηπδιίοι δηὰ ἀθαῖ οὗ Νϑθοί, 48 δ ἰγαίϊοσ δῃὰ Ὀϊαβρίθσαοσ. (866 
1 Κίηρβ χχὶ. 1--- 14.) Ταρρδην 1δεϊσσγεβ οὐ δεν δὰ Απεϊαᾳυϊιοδ, ΡΡ. 8), 838. ὙΠῸ ῥγο- 
ςεὐΐης τεχαυϊδιίοπδ οοποογηίηρ {πὸ ΗΟΌΓΟΥΥ ἸΠΏΟΠΒΣΟΝΒ ΔΙῸ αἶδὸ {ὉΠ} οοηϑί ἀετοὶ δῃὰ ἐἸ τι 
ἰσαιοὰ ΒΥ ΜΙοδμΔ6] 8, Οοτητηθηίδγιοβ, γ0]. ἱ. Ρἢ. 266---288, 

" ΤΑρρΡδ!Β 1εΐυγοβ, Ρ. 88. ὃ 
1 



102 Οαυνονηπιοπὲ ἤγουι ἐμ ρα γιατελαῖὶ ΖΤΊπιοα 

Τὸ νγαθ8 Θυβίοιηα τ [ῸΓ {π6 «6» 18} [κῖηρβ βοιηθῦϊπηθβ [0 ποχαϊηδίθ 
{86} Βιιοοθββοσθ, 8η βοῃλθί 68 [0 δϑϑιηθ ἴπθηλὶ ἃ8 ραγίῃϑιβ Ὑ] ἢ 
1Ποῖ ἴῃ {Π6 ρονγογηταθηΐ ἀυγίηρ {Π6ὶν οὐγῃ ᾿το π6. ΤῆυβΒ αν 
σαιιβοα ϑοϊομιοη ἴὸ Ὀ8 δποϊηίθα (1 Κιηρ 1: 82---40.}; 8ο {παῖ ὅ010- 
ΤΟ ΓΘΙΡΏΘα ΟΟΠ]ΟΣ ΠΥ Ὑγι ἢ ἢ18 ΓΑΊΠῸΡ ἀστίησ [Π6 βοσγέ σὑϑιγδὶ Ποῦ 
οὗ Ἰαν 11ἴ8, ἴον 1 ἄοεβ ποῖ ρρϑᾶσ μα ἴπ6 ἰδίϊοσ χοϑισπθὰ ἢΐα 
βοαρίσο, {11 ἢθ σαβίρμβα πὶβ Ὀγοαῖῃ. [Ι͂ἢ |ἰκ τρβπηοῦ Το οῦσαπι, 
᾿πουρἢ 8 ῥσῖποθ οὗ ἢ0 στοϑΐ τηθσῖῦ, δρροϊπίοα 18 γοχηροϑί βοὴ ΑὈἸ) ΔῈ 
ἴο ΡῈ γμὶδῦ αἸποπφ ἢΐβ ὀγοίλγεη (2 ἜΑ ΧΙ. 22.), ἀεβίσηΐηρ ὑμαὺ Β6 
βου] τοῖσῃ ΟΣ Ὠ]πὶ; δηα ΔΟΟΟΓαΙΠΡῚΥ ΑΡ 74} δυσοοοα θα Ὠΐπ ου {Π6 
1ῃγόμα. (2 ΟἸγοη. χὶ, 1.) 8.0, διμοηρ' [88 Βοηβ οὗ Ψοβίβῃ, 6 βοδῆαζΖ, 
{πὸ γουηροῦ, ᾿γἃ8 ργοΐεσσοα ἴο “ἢ ΚΎχνς ΤῊΝ » ἴδ οἸάον. (2 Κίηρβ χχὶὶὶ. 
31--- 86.) ΤὨϊβ ῥγδοίϊοα οὗ {88 “618: ΒΟ υ ΙσῺΒ Βογνθ8 ἴο οἰ ποϊἀαΐθ 
ΒΟΙΏ6 ΒΌΡΡοΒοα οΠγομοϊορίολὶ αι" } 1168 Ἰὼ ϑαογοα Η]βίοσυ. 

2). ΤΠα [ναυαῦβξατιον ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝΟΒ ν)88 ρογξοτσιηοα τ 10} ναγίοιιβ 
ΘΟΓΘΙΩΟΏΪΘΒ 8η6 ΧΙ} στοδῖ ρορ. Τἢδ Ὀυϊποῖραὶ οὗ [686 τὙΈᾷ δποϊηῖ- 
ἴησ τ ἢ ΠΟΙΥῪ 01] (αὶ). ἰΙχχχῖχ. 20.), νυν ΒΙ ἢ τγαϑ βοιῃθίϊσαθθ ρυϊνδίοὶ Υ 
ΡΟΥοσιηθα ΌὈΥ ἃ ρσγορμοῦ (1 ὅδ. χ. 1., χυὶ. 1---18.; 1 Κίηρβ χῖχ, 16.; 
2 Κιηρβ ΙΧ. 1--- .}, δῃ Ψγ88 ἃ ΒΥ 0104] ργϑαϊσοη {μαὺ ἴΠ6 Ρϑσβοῃ 
80 8ηοϊηΐρα τννου]ὰ δβοοπα (η6 πγοπο; Ὀὰΐ δή [06 τπομϑτο ον 788 
Θϑἰδ Ὁ] 1864, [Π1|8 ἈπΟΌΟη νγαβ ροσίογιηθα δῪ ἃ ῥγιεβδὺ (1 Εϊηρβ 1. 39.), δ 
ἢτϑι ἴῃ βοπιθ ρυ]} 1. ροἷδοθ (1 Κϊησβ 1. 832---84,), δῃηα δἰἴνοσνγαγαβ ἴῃ 1ῃ6 
τοῖα ἷ6, {π6 τηοπαγοῦ οἰθοῦ Ὀθὶπρ' Βαυστου πα θα Ὀγ Ὠϊ8 συᾶτάβ. (2 Κῖηρβ 
χὶ. 11,12. ; 2 ΟἸγοη. χχὶ.}} [10 18 ργόρδ]6, α18ο, ἰμαῦ Β6 νγγαβ δ {πῸὸ 
βᾶπλ6 πι6 ρἰγάθα τ ἃ βυοσγα, (βα]. χὶν. 8.) Αἰἶον 186 Κιπρ' νγδβ 
δηοϊηίθα 6 γγὰ8 ργοοϊαϊτηθά ὈΥ (μ6 βουπά οὗἩὨ {π6 ἐσυροί. [Ιἢ {18 
ΤΊΔΏΠΘΥ Ὑγ88 ΘΟΪΟΙΏΟΩ Ῥγοοϊαϊτηθ (1 ΚΊπρΒ 1. 84. 39.), δηὰ (10 Βῃου]ά 
Β66ΙΩ) 4150 ἴπ6 ταῦθ] Αὐβαίοτη. (2 ϑὅΐδι). χν. 10.) ΒΘ Φομονδὴ ργο- 
ΟἸαἰπηρα ἢ18 ἰατν, πα δ πη8617 ἰο ἈῈ {μ6 Κιηρ οὗ [βγϑθὶ, {86 βοπῃᾶ οὗ 
186 ἰγαπιροῖ ργθοθαβα τ στοαΐ νθῆθιηθπος, (Εχοά. χῖχ. 16.) ΤῈΘ 
Κπον]θᾶρε οὗἉ {Π|8 οἰγοαπηδίδησθ ν7}}} Θχρ]αϊῃ {Π|6 ΠΙΒΠΥ ρϑββασθβ ἴῃ 188 
Ῥβδί"ηβ, τὴ ΜΈΙΟΩ (ὐοα 18 Βαϊ ἴο μαναὰ φοπὸ πρ τοϊζλ α ἐλομῖ; ἐλε Ζιογώ, 

1 ὙΠοτῈ [86 ἰϊησάοτϊη νγὰ5 ΒογθαἰαυΥ, 88 ἴμὰς οὗὐἠἨ Φυάδη τῦαδβ, δυοσ κί τγὰδ ποὶ 
δηοϊηιοα, ὑαΐ ΟὨΪΥ [06 ἢγϑι οὗ [86 ἐαγΣΥ ; 0 Ὀοϊηρ δηοϊηϊθὰ [ῸΓ Ὠἰπλβ6]Γ δηὰ Δ]1 ἢΐ8 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΙΒ ΟΥ̓ [6 88Π16 ΤἈΓΪΥ, ΤΠΟΥ σοαυγοὰ πὸ ΟἿΠΟΙ ὑποϊΐοη. ΙΥ Πονγαύθῦ, ΔῊῪ ἀ11- 
ΒΟΥ ἀγοϑο σοποογηίΐηρ ἴδ δυασοσββίοη, ἴπθη ἰὯ6 Ῥογϑοη ὙΠῸ οδιδίηοα ἴδ6 τῇγοηο, ᾿πουρ ἢ 
οὗ 16 5816 ἈΣΩΥ, νν88 δηοίηίοα ἰῃ ογάογ ἴο ἰοσιηΐηδία ἴῃ6 ἀϊδριΐα ; δῇ σις ἢ, ἴΠ6 
10|6 τγᾶϑ ποῖ ἴ0 Ὀ6 αιιοϑιϊοπθα. ὍΠ18 νγὰδ {Π6 σα86 νυ ϑοϊοϊθοη, Φοδβα, Φ ἤοδἤῆδΖ, δὰ 
οἴμεσβ. Τὴθ Κίηράαοπι νγγἃ8 ποῖ τηδᾶς Βογθα Ἀγ ἴῃ [6 ἔδιαν οὐὗἨ 588]; δβηᾶ, ᾿ἱμπογείογο, 
1ϑ ΠΟΘΙ 8 δαὶ ζίπρ ΟἹ [86 σΥΟΥΤῚ ΜᾺΒ ΟἿΪΥ͂ 8η πδιγρδίίοπ. ὙΠῸ Ῥοῦγεῦ ΟὗἨὨ ποζρ πδίϊηρ; 
8 ΒΌΘΟΕΒΒΟΓ ἴ0 51} γγ88 τοϑεσυϑὰ Ὀγ οἱ ἴο ἰπιβεὶῖ, ὉῪ ψμοῖὶ Πανϊὰ (ὙῈῸ ψ88 πὸ 
τοἰδίοη ἴο 5801 Ὀγ Ὀϊοοὰ, 1 8ὅ8π). χυϊ, 19.) νγὰβ δρροίηϊοά Κίηρ. δνιά, τπογοίοσο, δὰ 
ΠΟ ΟἾδΒοΥ {1{|6 Βαϊ ὈΥ ἀϊνίπε δρροϊηιπιοηΐῖ, δτεὶ βίη! ἤρα Ὁ [6 ργορ δῖ βδπλθο} Β ἀπο ΠΡ 
δίῃ, πὰ δογσνγαγὰβ ὈῪῚ [86 νο] δ γα βοδιοη οὗ 18ῖ8 δρροϊπίτηθπὶ οὐ τῃ6 μαγί οἴ 
1Π6 ΡὈΘΟΡΙε : 80 ἔπδὶ 1ῃ6 δῃοϊπιίηρ οἵ Πενία νγῶβ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰοῦ 186 οοπβειτηδίίοη οἵ διἰ8 
1.16.0. Βυῖ τὸ Κίπράοπι θοίπρ τρδάθ Βογοα ατν ἱπ 1)αν 8 ἔδυ γ, ἢ 8 Ὀδίηρ δποϊηϊοα 
δογνρὰ ἴος πὶ δηὰ 8}} ἢΐβ βυσοδβδβοσε, εχοθρῖ ἤδη ἴδ σὶρδὶ ἴο ἴΠ6 ἸΠτοπα )18 ἀϊδβρυϊοά. 
Τῆυδ, ἤθη ϑΟϊΪοπ) ἢ 5 τἰρῃξ ἴο 186 [ΏΓΟΠΟ νγ88 σοηϊοϑίοα ὈΥ 8 οἰ άδν Ὀγοῖποῦ Αἀοπί)δῇ, ἐξ 
ἯΤΆΒ ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴδδὺ 6 βῃουἹὰ ὃὈ6 ογονταά, ἴῃ ογάογ ἴο αᾳυδδβὰ τΒδὲὶ οἸαῖη. [ἢ ΚΟ Τ]ΔΠΏΕΣ, 
Φολβῆ, 156 βουθῃῖῃ Κίηρ οἵ Ψυάλῃ, νγαὰ8 ἀποίηϊς, Ὀδοδῦθ ΑἸΠ ΑΙ δ δα υδυγρεὰ δηὰ 
Ῥοβδβοβδεὰ ἴδ ἸΏσοηο ἴῸγ δβὶχ γοδσα, (2 Εὶηρβ χὶ. 12.) ὅ., Φοποαῖδζ, ἴπΠ6 γόοῦῃ οΓ δοη οὗ 
Ψοδβίαδ, νγὰβ δηοϊπιοὰ Κίηρ (9 Είημδβ χχὶ!. 80.) δηὰ τοϊσηθὰ ἴπγοο ΟΠ : δἰθοσ τυ} ] ἢ, 
Ἦδ Υγ88 διιςςορ ρα ὈΥ͂ [Δ18 ΘΙ ἀ6Γ ὈΓΟΙΠΟΥ ΦοΒοίακίπ, πο οὐρῶὶ ἢγδὲ ἴὸ δᾶνὸ δϑοοπάδὰ [ἢ6 
ἴθγοπο οὔ Φυάδῃ, 1υ8 ἰδ ΔρΡΡοδσβ, τμὰδὲ ἴῃ 411} οδδϑδοβ οἵ ἀϊδβραϊοὰ βυςσΓοοδβίοπ, δηοϊηιϊνς 
Ὑ88 ἀεειηρὰ ἰ0 ρῖνε ἃ ῥγοίεσθῃηςθ οπηοΒ ϑοσγίρίαγο Η βίοτν οὐ το Δ γ8, νοὶ. ἱ. Ρ. 848. 
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εοἰἑᾳ ἐλε δομπά 07 α ἐγμπιρεῖ : δηα ἴθ ᾿βγδθ]ῦθβ ἀγα 081164 ὕροι, τοΐίλ 
ἐγιωπρείς ἴο πιαλε α )ομγμϊί ποῖδο δείονγε ἐδιε 7,ογὰ ἐδλο Κἴπρ. ἀπ τὸ Ῥξεαὶ, 
ΧΊν!. ὅ., ΧΟΥ1, 6. ὅζ6.) ΕὟΟΙα [118 ΘΟΥΘΙΊΟΠΥ οὗὨ δηοϊηίηρ,, ΚΙΠρ8 ΔΥΘ 
ἰῃ {π6 ϑογιρίυγοθ ἔγοα ΘΕ ἰδγτηθα {μ0 ἀποἰπέεά 97 ἐδο 7ιογά, ἀπά οἵ 
26 Ουά Ὁ Ψαοοῦ. (1 ὅδια. χχὶῖν. 6. 10., χχυὶ. 9. 1]. 16. 28.; 2 ὅδ). 
ΧΧΙΝ, 1.; Ῥββὶ. 11, 2., Ιχχχῖχ. 88.; Ηδθαῖς. 111, 13.) ΑἍ ἀϊδάθριῃ οΥ 
ΟΥΟΜῺ ὙΥ88 480 ρἰδοθα Ὁροι {π6 βονογαὶρη 8 ποδα, πα ἃ βοθρίζαε ρυΐ 
ἰηΐο Π1Β βαπὰ (ΕΖακ, χχὶ. 26.: Ῥβδὶ], χὶν. 6.; 2 ϊηρϑ χὶ, 12.), αἰτοσ 
ψ ΠΟ Β6 δηξογοα ἰπίο 6 βοϊβπδῃ οονθηδηΐ Ὑγ ἢ 1ν]8 Βα ̓ θοῖβ (μαὲ ἢδ 
ψΟΪ]α σΌνΘΣη δοοογά!ηρ ἴο 18 ΘΟΠαΙΠΟΠΒ δηα ἴο {μα Ἰδνν οὗὮἨ Μίοβϑβ. 
(2 ὅϑιω, ν. 8.; 1 Ὁ γοη, χὶ. 8.; 2 Κῖηρβ χὶ. 12.; 2 (ἤγοη. χχὶν. 11. : 
φορ. Ὠδυῦ, χυὶ!. 18.) ΤῺ πορῖθβ 1 {ποὺς ὑσπ ῥσοιη!βθα οΡΘα!θης6, 
Ἀπ ΔΡΡΘΑΓ ἴο δᾶνθ οομῆσιηθα {818 ρ]οᾶρο 1 ἃ Κιβ8, οἰ πον οὗ 1Π6 
Κηθθ8 οὐ ἔθοί, (βδὶ. 1.. 12.)}ὺ Ἰμουα δοοϊδιρδίοηβ δοσοσαρδηϊθα 10} 
τηπδῖο {μη ἐ0]Π]οντοα, αἴνον μ]οΒ 186 Κίπρ' δαἰογθά {86 οἰΐγ. (1 ἹΚΊπρΒΊ. 
39, 40.; 2 Κιηρβ χὶ. 12. 19.; 2 Οἤγοη. χχἣ!. 11.) Τὸ {818 ῥγδοίϊοο 
186 ΓΘ Δ.ΓΘ ὨΠΠΊΘΓΟῺΒ Δ] πἸ8] 08 θοἢ ἴῃ {86 ΟἸ]α Ταβίδιηθηί (Ββαὶ]. χ]ν!!. 
1---9., ΧΟΡ]. 1., ΧΟΙ͂Χ. 1, ὅ.0.) 8δ8 γγ06}} ἃ8 ἴῃ {πῸὸ ΝΟ ΠΗ Χχὶ. 9, 
10.; Μαεγῖκ χὶ. 9, 10.; ΖΚ χῖχ. 3ὅ---838.}):; ἴῃ ψΒΙΟΩ ἰαϑί-οἰοα μι5- 
ΒΆΡΘΒ {86 “6νγὺ8, ὈΥ ὙΟΙσουΣηρ ΟΟΓ δύ ουν ἴῃ {86 ΒΔΠ6 ἸΩΔΏΠΘΥ ἃ8 
ἘΠΕΙ͂Ρ ΚΙΠΡΒ ΦΟΥΤΩΘΥΪΥ γα ἤθη ἱπαυρσαγαίθα, τηδη} 680} 7 δοῖίχηον- 
Ἰράροα τὰ ἰο Ὀ6 ἴμ6 Μοββίδῃ νοι {ΠΟΥ͂ Θχροοίθα, 1,50} γ, δον 
οηϊοσίηρ (Π6 Οἵ, πὸ Κίηρϑ δβοαίθα {ὑπϑηγβοῖνθθ ἀΡοη {π6 ΤΠγΟΠ6, ἀπ 
τοοοῖγοα {6 σομρταί]δίοη8 οὐὗὨ {Π6}Γ διι)]θοίϑ. (1 ἔϊηρϑ 1. 83. 47, 
48.; 2 Κιηρβ χὶ. 19, 20.) Οἱ ἰδ6 ᾿παυρυτγαίίοη οὗἨ ὥὅδιϊ, Πούγανου, 
τ ἤΘῺ ΤΠογα 88 πο 6 Ὁ βοορίζα, ἀϊδάθιῃ, ποὺ (ἤγοῃθ, [Π 6886 ΘΟΓΘΠΊΟΙ 68 
ΘΓ ποῦ οὐβοσνυοά. Αἴγος [6 θβίδ !βηπγθηῦ οὗ σου] διμοηρ {ἢ 6 
608, 10 ΔΡρΟΑΓΒ ἴο αν Ὀ66Ὼ ἃ τηαχὶπὶ ἴῃ {Π 6} ἰανν, ὑδμαΐ ἐΐε ἀἕπφ᾽ 5 
»εέγϑοπ τοαϑ ἱπυϊοίαδίο, εὐεπ ἐμπομφὴὰ ὧδ πιϊσλέ δὲ ἐψταπηῖσαί απ πηγ)ιιδέ 
(1 ὅδιι. χχὶν. δ--- 8.): ἃ τηδχῖτη Ὑ ὮΙΟΝ 18 ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ ποὺ ΟὨΪΥ ἴοὸ {116 
ἰββουτῖιν οὗ {Π6 Κιηρ, Ὀυΐ 4͵8βο ἴο {86 τ αγα οὗ (πὲ βυθοῦ. Οπ {}18 
ῬΓΙΠΟΙΡ]6, ἰῃ6 ΑτἸηδ]οκιίθ, ψ8ηὸ 1014 Ἰλανια {Π6 αργοραῦ]6 δηθὰ ππύγια 
ΝΟΥ οὗ [ν]8 πανιηρ ρυῦ [Π6 τογίδ! ]γ νουπάοα δ] ἰο ἀθδίῃ, παῖ ἢ 
ταϊρσιῦ ποί [811 Ἰηΐο ἴπ6 Βαηᾶβ οὗ {86 ῬὮΠἸΒποβ, 88 Τ γον οὐ {18 
18 ον βίδίοιηθηΐ, ογάοσγοα ὈΥ αν! ἴο ΡῈ ᾿πϑίαπα  Υ ἀθβραίομοα, δε- 
οαμ8ε ἧε παὰ ἰαϊά κὶς λαπά οπ ἐλε 7,ογα 5 Αποὶϊπέοα, (2 θάττω. 1. 14.) 

3. Τὸ ΟΙΕΒΕ ΠΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΜΑΧΕΒΤῪ τῃθηθοπροά ἴῃ ΘΟΥρ- 
ἴυγα τ γα 186 Πογαὶ Αρρατγοὶ, 16 ὀσόνγῃ, (Π6 [ὨΓΟΠΘ, δηα [ἢ βοερίγο. 
ΤΠ6 ογαὶ 4 ρραγοῖ νγχαβ βρίϑπαια (Μαί, νἱ. 29.), διὰ {π6 σοίϊπυ οὗ 
1Π6 Βονθγθιρτιβ γα8 ὈΟΪᾺ ΠΌΙΊΘΓΟῸΒ δπα τηϑρηϊδορηῖ, (1 Κιηρβ ἵν. 1]--- 
24,) Τμαῖ ἐμ6 δρρδγοὶ οἵ {π6 “νι ἘΠΟΠΆΓΟΙΒ γγ88 αἀἰἴδγθηΐ ΤγΟπὶ 
{παῦ οὗ 411 οἰ ΠῈΣ ῬΘύβοῃβ, 18 δυϊἀδηῦ ἴγοῦ ΑΔΒ ομδηρίηρ; Ἀ18 ἀρράᾶγοὶ 
Βεΐογο μ6 δηραρθᾶ ἴπ Ὀ40Π16, ἀπὰ ἔτοπι «6 βοβιαρμαι᾿β ται πίηρ; ΗΪ8. 
(1 Κίῃρβ χχὶν. 80.) [{ 18 τπηοβῦ ργοῦδθ]ο, δἴγοσ {πΠ6 ὀχϑιαρὶο οὗ οἰ μὲῦ 
οτἹθηΐαὶ βουθγοῖρηβ, {παῦ {Π6 1] σαυτηθηΐβ ΘΓ τηϑα6 οὗἨἁ ΡΌΓΡΙ6 ἀπά 
πο σι ἢ ᾿ἰηθη (Εβιἢῃ. νὴ. 16.): ἴὰ αδρου-πηθβ, 1Ὁ ἀρρθαγθ ἔγοτηῃ 
Κα χυὶ. 19. {μαῦ 186 τὶοἢ δηᾶ στοαὶ ποτα οἶδα ἴῃ ρυγρὶῈ δπα ἤπθ 
Ἰπθη : δᾶ {18 οἰτουσζηβίαποα ἔηδ  δοοουηΐ ἔονς Ῥ᾽] αἴθ Β 80] Ἁ 16 γ8 οἱοίἢ- 
ἵπρ ΟΒτῖδύ χὰ ἢ ρυσρὶς (Ματκ χν. 17.), δά ἴον Πογοα ἴῃς ἰοἰγαγοι, 
ὙΠ 8 τηθ οὗἩ γῶν, δυτανηρ Πἰπὶ 'ἴπ ἃ ΡΌΓΘΘΟΙΙΒ, πιοβί ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ 
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σ]ἶἴ6 τοθο (Πα χχῆϊ, 11.), ἐμ ΓΘ ΌΥ ἴπ΄ ἀοτιβίοα οἱοίμίησ, Ηΐπ 88 4 
Κιίηρ. Εαγίμοσ, πεῖν Οὐγοισπβ οὐ ἀϊδάθηι σ᾽ ὐογοὰ ἢ ρο], ΒΊ] νου, 
ἈΠᾺ Ῥυϑοίουβ βίοῃμθβ, (2 ὥδιι. χὶϊ 80.; Ζϑοϊ, νἱ. 11.)ὺ Ὑμῖν ἀγπιβ 
ὝγΟΓΘ ἀοοογαίοα τ] Ὀταοο]οίβ (2 ὅϑασα. 1. 10.) 68 ἴῃοβα οὗ {86 Ῥογβίδῃ 
ΒΟΥΘΓΘΙΡΉΒ 8ΓΘ (0 {{18 ἋΑΥ̓'; δηᾶὰ {Π6]Ὁ [ΠΓΟΠ6Β ὙΟΥΘ ΘΑΌΒΔΙΠΥ τᾶρπϊ- 
δοοηί. ΤῈ [Βγοῆς οὗ οϊοπιοη 18 ραν σα] ἀθβοσι θα ἴῃ 1 Κίηρβ χ. 
18---20. ΑΙπλ αν ἰο {πὶ8 τγὰ8 {86 {πγοπα οἢ τ ]οἢ {ἢ6 Βονθγαῖρῃ οὗ 
Ῥοτγβια γγἃ8 βααίϑα ἰο γαβοοῖνο [86 ΒΥΟΘΕ δι θαδβαάονυ, δὲν ἀὐογο Ομδ86- 
εν, Βαγί,. 10 νψὰβ δϑοθῃαθα ὈΥ̓͂ βίθρβ, ου. ψ Βῖοῖ ἡ γα ραϊη θα ἀγασοηβ 
(1μαὲ οὗ ϑοϊοπιουῃ νγαϑ ἀθοοσαίβα τῖϊῃ σαγυθα 110η8: δηὰ τγῶ8 αἰδ8ὸ 
ονου αι ἢ ἢἤπθ ρο0]4).}2 Ὑπὸ ἤογαὶ ϑοορίγε βθϑῖὰβ ἴο ἤδανθ Ὀθθη 
ψΑυοΒ δὖ ἀϊξογοηΐ ὥπηθα. Ὑμδαὺ οὗ ὅϑδιῖ νγἋ8 ἃ ᾿Άνθ! ΟΥ̓ ΒΡΘΆΓ 
(1 ὅΐδπι. χυἹ. 10., ΧΧῚΙ, 6.), 88 501 ἸΠΙΌΣΤΩΒ 8 γγ88 δποϊθηι]γ {86 
Ρτλοίϊοθ διλοηρ {Π6 οανὶν ΟὙΘοΪς βουθγοῖρηβ.52 ϑομηθίδμηθβ {Π6 βοθρίγο 
88 ἃ ΜΆΠΚΊ Πρ - ΒΟ Κ, ουὐὐ ἔγοα {μ6 ὈγΏΘἢ 68 οὗ ἴγϑϑ, ἀθοογαϊθα σι 
δο]ά οὗ βίυἀαφα τ λῖ ρο]άθη π8118β.Ὀ οι βοαρύγοβ ἡγοῦ σαγγιοὰ ὈΥ͂ 
7υαρεβ, δμα ὈΥ̓͂ ϑῦοἢ ἃ βοορίγαε ΒΠουλοῦ ᾿πἰγοάποθβ Δ ἢ 1168 88 βύγθαῦ- 
ἴησδ, Δηά ἴο ἃ βοορίγε οὗἁ [818 ἀδβογιρίΐου [88 ργορμοῖ ΕΣΖακίθὶ υαἡ- 
ἀΟΘΒΕΟΏΔΟΙΥ Αἰ 468. (χῖχ. 11.) ὙΠΟ βοορίτεβ οὗ {86 δποϊοηῦ Ῥοὐβίδῃ 
ΤΠΟΠΔΓΟὮΒ Ὑ6Γ6 Οὗ 8014 ρο]ά. (Εἰβί!ι. ν. 2.}5 

Ϊὴ π|6 οὗ ρῥθᾶδθ, 88 7611 88 οὔ ψγ, Ὁ γγ88 ουβίοιμασυ 0 Βᾶγθ 
να οἤσηθη βοὺ οἡ δὶρῇ Ρ]4 668, ὙΠ ΘΥαν συ {Π6 Κίησ τῦαϑ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴῸ 
Ῥτγαυθηῦ πϊπὶ ἔτοπὶ ῬαΙπρ' ΒυΓρτΒοα, Ὑῆὰυ8 Πανὶ, αἱ “ ϑυυβα θη, νγ88 
ἸΠ]Ουτη θα ὈΥ {πὸ τα οῆσηθη οὐ [86 ἈρΡΡγΟΘΟΒ οὗἩ [86 Τηθββθηρο τ, ὙΠῸ 
Ὀτουρπῦ τὰ αΐπρδ οὐ ΑἸ βαϊοτα 8 ἀοίδαί. (2 ὅϑὅδπι, χυἹἹἱ. 24---27.) 
Απά ΦΨεβογδῃι, Κιησ οὗὨ ἰβγβοὶ, τ ῆὸ Πδα δὴ ἀγπιν ἱγίπρ Βεΐοσο Βδπιοίῃ- 
ΑἸἸοΔα, Καορύ 8 ναϊομιθδῃ οα {π6 ἰο ΟΣ οἵ “6Ζγθοὶ, ΒΟ γ6 ἢ6 γγ788, 
ὙΠῸ 8ρέθα ἐδ σοπιραπῃ ὁ “ει ας ἂς σαπιθ, αν ΔΟΟΟΤΑΙὨΡῚΥ Δππουη 6 α 
τῦ ο {π6 Κιηρ, (2 Κιηρβ ἰχ. 17. 20.)5 
7 18 Μ}Ὸ}} Κπουσῃ ὑπαὶ {86 ἰ80]68 οὗἩ {π6 τηοάδτῃ οὐἱθηίαὶ βονογοῖρ8 

ΔΙῸ ΟΠαγδοίοσιβοα ΕΥ̓͂ ἰαχυτίουβ ργοΐμιβιοη ; ἀπ γαϑὲ ΠῚ 6 Γ8 τὸ [ρα 
ἔγομυ {86 τόγαὶ Κιίομοη ΤῊ [Δοῦ βοῦνϑδ ἰο δοοοχηῦ Ὁ {π6 ἃρρᾶ- 
ΤΟΏΟΥ ἹΠΊΠΊΘΠ86 ΔὈΔΗΏΝΟΥ ΟΥ̓Ὠ ὈγΟΥΒΙΟἢ8 δἰδίθα ἴῃ 1 Κίηρβ 'ν. 22, 23. 
28. ἰο αν Ὀ6θη σοηδϑυϊηθα ὈΥ ἰῃ6 ΠουΒοΒοΟ] 4 οὐὗὨ βοϊοσηοη, στ οβα νθ8- 
86]8 ΘΙ ὉΓ {Π6 πηοϑὺ ρατὺ οὗ τηδββῖνα ρο]α (1 Κιηρβ χ. 2].), αὐὰ 
ψ Π0ἢ Το γ ἔπτη 8864 [Ὠγουρμουΐ [6 γᾶν ἔγοια [Π6 ὑνεῖνθ ῬγΟυ  Π 68 
Ἰηΐο ψ ΒΙΟΒ δα αἰν! θα Πὶ8 ἀομλϊποη8. Αἱ β᾽ τ αν οὐυβίοπι οἰΐα!πβ ᾿ἰῃ 
Ῥαγβία ἰο {π|8 ἀδγ ϑρΙΘπαϊα Ὀθαημαποίβ τ γο οίνθη ὈΥ͂ {π6 ΚΙΠρΒ 
(θη. νυ. 1.; Μαῖι χχὶν 1.; Μαγκ νἱ. 21.); Ραΐῦ 11 ἀοο8 ποὺ Ἀρρθᾶγ 

1 Μοτσίοτβ ββοοπὰ 9οῦγηοΥ, Ὁ. 178 5 ΤοΙά. ν. 174. 
ὃ Ἡϊδῖ. 110. ΧΙ, ς, 8. 4 Πίδά, 110. 1, ν. 23.4----239. 
δ Ῥάτγοδα, Δπιαυΐα8 ΗἨοΌγδῖοα, ΡΡ. 377---279, 0 Βυ]2 1} Ατομροοϊορία ΗοὈτγαίοα, Ρρ. 45, 

46. Δαδη, Ατομθοϊορία ΒΙΡ] σα, 8 228---927, Αοκογηδηη, Ατομοϊορία Βι ]ςα, 88 217 
--.220. 

4 Ἠοιηοβ δουρίυγο Ηἰβίοσυ, νοὶ]. ἱ. ὑ. 852. 
᾿ Νοῖ ἔδνγον [ἤδη ἐισο ἐλομβδαπά τὸ βαϊὰ ἴο "6 οωρογοὰ δϑοιὶ [Π6 ρα]δοα οὗ [16 τεϊρπίης 

Ἐπηΐγ οὗἩἨ 1πΠ6 χττιβο8, “Ἧ βανν," βαγ8 Μυ. Φονοῖῦ, “" ΤΑΔΗΥ͂ ΡΓοίδββίοπβ πὰ ἴσβάο8 σοϊῃς 
οῃ ἴῃ ἰϊ,----8ϑο] ἀΐθτβ, βοῦβο- ὈΓΘΔΊΚΟΥΒ, ΘΔΥΡΟΠΙΟΓΒ, ὈΪΔΟΙΚΒτη 5, βου Ὀ68, σοΟ ΚΒ, το αοςοηίδί8, ὅζο. 
ὙΒογο γγ88, ἴῃ [16 δἷγ οὔ {Π18 τη] ἃ δββοτῃ Ὁ] αῷ6, δουμοι πίηρ; τ οἢ ΤΟΥ  ΌΪΥ Ὀτοῦρῦ ἴἢ0 ΤΩ 
Το ΠΟ] ]οοιίοη ἴπ6 ἀσβογ ρθη οὗ δὴ δδβίοσῃ σουαὶ Πουβομο], 48 ρσίνοη ἰὸ εἶς 1δτϑο ἴο8 ὈΥ͂ 
βδπιαθ!. 1 ὅδηι ΥἹἱ]]. 1] --1 7. ΦΔονοίβ ΟἸγδιϊδη Βοθο το 68 ἴῃ ϑγτία, ᾿. 84. 

8. Μοτίοῦ 8 ϑοοοῃα ΨΦΟΌΓΠΘΥ, Ρ. 374. 



ἴο ἐλε Βανγίοπίαπ Οἀρέϊυϊέψ, ᾿ς 10ὅ 

ἰμδὲ ᾿τσολθη Μ γα δαἀπηϊἰο ἰο ἰμειη, οδχοθρύ ἰπ Ῥοσβῖβ, τ μθα 1Π6 
4πθθη νγ88 ργοβϑηῦ, υηὐ}] (Π6 Τη6ῃ Ο,͵ΘῪ ΑΓ ΜΙ ψῖη6. (ΠΏ Δη. ν. 2, 
8. 28.: Εβίδον 1. 11., ν. 4. 8., γἱ}. 1.) 

4, Νυπηογουβ ἅτ [86 ΑΙ ΌΒΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΕ ΒΑΟΘΒΕΕΡ ΤΥ ΕΙΤΙΝΟΒ ΤΟ 
ΤῊΗΕ ΟΟὐΕΤΒ ΟΕ ῬΕΙΝΟΕΒ, δηά ἴο {π6 τορὰὶ] βίαίε σι βιοἢ πον δη- 
ΟἰΘΏΓΠΥ δη͵ογοα, “ἼΤ6 ϑαβίθγῃ ΤρΟμδγο 8 ΜΟΥ ΘΥΟΣ αἰ συ μοά 
ἴοσ οἰ ματουεῖτ Κοδριηρ Ρ [86 τρδ)]οϑῖυ οὗ του! ν, δηὰ {08 ᾿πϑριτίηρσ 
{Ποῖ βυ )]οο β Στ (6 τηοϑῦ σον [18] αν. ὙΠΟΥ ποτὰ ἀϊβῆουϊέ 
οὗ δοοβββ83, ΣῪ ΓΆΓΟΙΥ βῃονίηρ ὑμθιλβαῖνοβ ὅο {Π61Γ ρΘΟρ]θ, δπᾶ ᾿ϊνοᾶ 
πη {86 ἀορίὰ οὗ {ποὶς γαϑί ραΐδοβθ, βυστουπαθα τ λτπ ΘΥΘΥῪ ῬΟΒΒΙΡΪ8 
ἸΏΧΌΓΥ, ἀπά ρου γὶπρ ΟΥΟΥῪ ἀθθῖγο 88 10 ᾶῦόβθ. [Ι͂Ὦἢ {Π686 ΚΙ πρᾷοπιϑ 
οὗ βίανϑ 1Ὁ νγγᾶβ δοοοιπηίθα [6 Βυτητηϊ οὗὁἩ Ὠυτηδη σΥΆΠ 6. Δηα [6] ον 
ἴο θῈ δἀπιϊ 64 Ἰπίο δαὶ ΒρΙ6 μα] οἶτο]θ τοι βυχτουπαοα (ἢ 6 ρϑγβοη 
οὗ {μοῖσ βονογεῖσῃ ; 5 σψῆθησθ {Π6 ΘΧΡγαβδβίοῃ οὗ βεοῖηρ (ἀοὰα (Μαί. ν. 
8.) 18 ἠο Ὀ6 Ἔχρίδἰποά οὗ [Π6 θηὐουταθηῦ οὗ 86 Ὠσμ δῦ ροββι}]6 μαρ- 
Ρἴπθβθ, ΠΑΠΊΘΙΥ, 18 ἔἈΥΟῸΣ δηα ρῥτγοίθοιοῃ, ΘΒρθοῖ γ 1 {86 16 ἰο 
Θοπ6. Απᾶ 858 ΟἿΪΥ ἃ βοϊθοί (6 Ὁ ἴῃ {π6 οχϊοπίδὶ σουγίβθ ἡγοῦ ρετ- 
τηϊ ἰοα ἰο ὈοΒοϊὰ [86 ἕδος οὗ {π6 πιομπδγοῖ, 1ὺ 18 π᾿ τοίογοησα ἴο {ἢ185 
ουβίοτῃ {παὶ (ἢ 6 δηροὶ (ἀδῦσιϑὶ στρ] ιοα ἰο Ζϑοβδγαῃ {(νοὸ οδβιίαίοα 
ἴο θοανα δῖ8 δππυμοίδοη οὗ ἐῃ6 Βαρίλδιβ διγί ἢ), ἰμαῦ ἢ6 ντβ 
Οαῦτίοὶ ἐπαῦ δἰοοά ἴῃ {86 ῥγϑβϑϑθῆοο οὔ (ἀοὰ ; (ππ8 Ἰηθπηδίϊηρ ἐπί Πα 
βἰοοά ἐπ ἃ βίαίβ οὗ μισὰ ἔανουγ δηά ἰσυβδὶ 1 Φ Θπουδῃ, (Τὺ 1. 19.) 
70 αἰιοεῖϊ, ΟΥ ἰο δἰαπὰ ἐπ ἐΐδε Ῥγοβοηδε 90 α ϑουεγεῖφη, 18 δ. οΥἹθηία] 
Ἰάΐοιι, ἱπιρογπρ' {μ6 τοὺ διωϊηθηΐ δηα ἀρ! ΕΠθα ϑἰδίοη αὖ οουτί." 

ΤῊ]Β 4] δῖνα ΡΠ ΓΑΒΘΟΙορῪ θαϑα ΠΥ 1] βύγαύθβ ΠΟ ΠΘΥ ὙΘΥῪ δ σὴν 
Ῥάββαρα οὗ βου ρίυγο. Ὁ πθη {86 ἀἸΒο 1 Ρ]68, ἔγοτῃ {π6ῖς ὙΘΓῪ ἸΟῪ 6015 
σΕΡοὨΒ οὗἩ ἰῃ6 παίυτο οὗ ΟἸγιδιβ Κιηράομι, τ γθ οοηίθπαϊηρ ἈΠΟ Πρ᾽ 
1Ποιβοῖγοϑ 80 βου !α θ6 {πΠ6 στοαίεβί, ον διανοοῦ, ἴῃ ογ ον ἰο ἀϊβροὶ 
[8686 Δηϊ πη 811168, ἴοοῖΚ ἃ οὨ1]α, δῃᾶ, Ὀ]δοὶηρ, δὲπιὶ Ὀοΐογα {μ6π}), ἱῃ (6 
τηοϑύ 8016 Π}} ΤΩΒΏΠΘΥ 86ΒΌΓΘα ἴμοπ ὑπαΐ, μπἰθ58 ἐλον τοογε σοπυεγίεα, ἀπὰ 
Ρυγποα {Π6ῚΣ τπ8 ἔγοτα 411 δι Ὁ ἸῸ 5 Ὁπα σου] αἶγ {Ππουρἢίβ, ἐλεν 
δῃοιιϊά ποέ ἐπίον λ6 ἀϊπφάοπι οΥ ἤδαυεπ, Βῃουϊ]ἃ ποὺ θῈ ἀδϑιηθά ῥγορονῦ 
βιι )εοίβ οὗὨ {π6 βρὶγιίι8] Κίηρσάοιαῃ οὗἩ [Π6 Μοββίδβ. Βιιΐ, οοπιϊηποάᾶ 
6δὺ8 ΟΠ γὶβὺ, τολοδοουεῦ ἐλογοογε δὴ αὶ Πιιπιδίε ᾿ἀἰπιϑοί αϑ ἐ]ιῖα {ἰ{6 οἰιϊϊα, 
ἐλιε βαπιε ἐξ στεαίεεέ ἴπ ἐδε ἀίπφάοηι ωΓ λεαυέπ ; δά, δον ὑγρίηρ ναγίουιβ 
ΘΔ ΟΠ8 ἀραϊηβὺ ΒΑΓΒΉΪ]Υ ὑγθδίηρ' βίποασα δα ἢαμὉ]6 (γι βίϊαπβ, ἢ6 
δΔἀοα, Ταλε λεοά ἰλαΐ ψγο (68ρῖ86 ποὲ οπε 0 ἐλε8ὲ ἐἰξέϊε ὁπ68 ; ΚὉΥ 1 δαν 
μηΐο γοιι, Τλαὶ ἐπ Ππεαυεη ἐλεῖγ απσεῖβ ἀο αἰισαν8 ΒΕΗΟΙ,Ὁ ΤῊΒ ΕΑΟΕ ΟΕ 
ΜΥ ΕΆἌΤΗΕΕ ΜΉΙΟΗ 18 1Ν ἨΕΑΥΕΝ (Μαῖίί. χνυἹ!!. 1---]10.}; τοοστίηρ 
(ο {π6 ουβίομι οὗὨ οτϊοπίαὶ οουγίδ, ποτα [Π6 σγοαῦ τηθη, {086 ὙΪΟ ἃΤῸ 
μι ραβί 1π οἶος δηά ἔμνοῦσ, αύα πιοϑῦ ἔγθαυΘὨΕΪΥ 1ὴ {Π6 ῬγΙΠΟΘ Β ρα]δοθ 
Δη Ργθβοηοο. (Εβιἢ, 1. 14. ; 1 ΚΕΊηρβ χ. 8., ΧΙϊ, 6.; 2 Κιηρβ χχν. 19.)" 

1 ΤῊΪ8 5 σοηῆιτηοὰ ΌὉΥ Ηοτοάοίβ, 110. γ. ς, 18, Φαιη, Ατομαοϊορίᾳ ΒΡ] σα, ὃ 227. 
Αοκοπηδηη, Ατομεοϊορσία ΒΙ ̓ς, ὃ 221]. 

3 ΑἸηοης ἴδε Ῥεγείδηβ ἱξ νγὰβ ἀδδί ἴο οηΐοσ ἴῃ ΤΟΥαὶ Ῥγοϑεπσο ὙΠ που Βοΐπρ 5811 [οΥ΄. 
Ἐδίθοῦ ἱν. 11. Ἡογοάοῖιβ (Ὀοοῖς ἱ, ο. 99.) βίδιοβ Πείοςοϑ ἴῃ Μοὰβ ἴο δυο ὑβεη ἴδε ἢγβε 
ὙΠῸ ἰπειϊαϊοὰ [8 ογάἀΐπδηςθ. 

3 Ἡαδγνοοῦ δ [πἰτοἀυοσέίϊοη ἴἰο τἴῃ6 Νενν Τοβίδπιοηΐ, νο]. ἰδ. Ρῃ 8322, 828. 
4 Τυϊὰ. Ρ. 328. 
5 Το. Ῥρ. 824, 825. ΑἸποηρ ἴπ6 δηποῖοπὶ Ῥογβίδῃβ, ἴο βἷξ πεσί ἴῃ Ῥόσβοῃ οὔ ἰῃς Κίη 

γγλ8 (Π6 Πἰρἤοδὲ ροββίϊο βοπουτ. 83.661 Εβάγαβ 111, 7., ἐν. 42. Φοβορῆαβ, Απὶ, ὅπα, 110. χὶ, 
ς. 8. 8 2. 

“ 
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Οἱ ἀποίμον οοσδϑίοη, δϊογ ουὖῦν 1,ογὰ δα ῥγογηϊδοα {16 δροβί]δθβ {παξ 
ΠΟΥ͂ ΒΒου]α εἱῦ ου ἐνοῖνα ἐμσόποδ ἴο πάρα (ῃ6 ὑγῖῦ68 οὗἩ [βγβ6], 8.}}} 
ταϊβία κιηρ (16 Ββρὶγἰζα4] παίυσα οἵ μἷ5 πσάοπι, [Π6 τοῦθ οὗἉ “8168 
δηα ΦὉἢῃ οαπηα ἴο 688 ὙΠ ΠΟῪ 8018, δῃα χϑημποδίθα ἐπεὶ ἢ6 που]ὰ 
δτδπῦ {παὺ (ΠΟΥ ταϊρἢΐ βιῦ, [Π6 θα οἢ 818 τρῃΐ παπᾶ, ἀπά {6 οἶδ σ 
οἡ ἢὶβ Ἰοἷν παπᾶ, ᾿π μἷ8 Κιησάοιῃ. (Μαιί, χχ. 20 ---28.) ΤῊϊ8 4} 68 
ἴο {86 ουδϑίομι τ ΠΟἢ ἴῃ ἐπο8θ σηθβ οὐίαϊποα ἱπ ἰΠ6 σουγίβ οὗὨ ὈΥΪΠΟΘΒ ; 
ὙΠΟ ἵνὸ οὗ [86 ποβ]δδὺ δπα τηοϑὶ αἱρτιβοα ρΘΥΒΟΏΔρ 68 ΕΓΘ γοβρθο- 
Εν νυ βοαίθα, ομ6 οἢ Θ80} β46, ποχὺ [ῃ6 βονϑσῖρῃ Ὠ1τ86 17, {ππ18 6η- 
)ογίηρ {86 τηοϑῦ οιηϊηθηῦ ρίδοοβ οὗ ἀϊρηῖν. ((ὑοτρᾶσγα 1 ΚΊηρΒ 11. 19. ; 
Ῥμαὶ. χὶν. 9. ; δηὰ 68. ἱ. 3.) [ἢ ΤΟΡΙΥ ἴο {π6 τοαυδϑὺ οἵ βδαϊοϊηβ, ΟἹΥΓ 
ϑανιουγ βίδα ἐπαὺ βοδαίβ οὔ ἀϊβιϊησυθηθα δσηοποα ἰῃ δ Κἰησάομ 
ἼΘΙ οἱ ἰ0 Ὀ6 ρίγοη {του ρἢ ἹἈνΟῸΣ ΟΥ̓ ΡΑΓΟ ΔΙ γ, Ὀαΐ ὕο [μο86 ΟὨΪγῪ 
ψ Ποῖ (οὐ Βῃου ]ὰ ἄδομα ἴο. Ὀ6 ΡΓΟΡΟΙΥ͂ Ῥγθραγαα [ῸΓ (ἤθαι. 
ΤῊ Θδβίθυῃ ΤΟ ΆΓΟὮΒ ΟΥΘ ΠΘΥΘΥ ΔΡΡΓΟΔΟ;Θα Ρυΐ ἢ ργοϑθηΐβ οὗ 

ΒΟΠῚ6 Κὶπά οΥ οἴου, δοοογαϊπρ 0 {π6 δ} 1 οὗὨ {π6 Ἰπάϊνιά δ], ψΠ0 
ΒΟΘΟΙΏΡΔΩΙΘα {Ποὺ ΜΠ ΟΧΡΓΘαβίοηδ οὗ {86 ῥγοϊουπάθθί σϑύθῦθῃοθ, 
Ῥτοβίγαϊηρ {Πποηγβοῖνοβ ἴο {π6 στουπά ! ; δηα {Π6 βᾶπὶ6 ὑσγϑοίϊοθ θοη- 
{ἰπ68 ἴο [18 ἄαγ. Τῆυ8 4000 ᾿πϑίγυοίθα ἢ18 ΒΟῚΒ ὕ0 ΟΔΥΓΥ ἃ ρῬγθδβθηῦ 
ἴο Φοβορῆ, ψῃθῃ {Π6Ὺ τπυοηΐ (ὁ θυ [οοἀ οὗἉ μἷπι 48 ρονθσποῦ οὗ Ευρί. 
(τε. χἸλ. 11. 26.) [Ιπ 16 τβηηοῦ ἰΠ6 τηασί, ὙὙἘ80 οδτθ ἔγοσῃ 868 
Ἐλαβϑὺ ἴο δάοσε Ψ6δι8 ΟἸγὶβί, δ Κίῃηρ; οὗ {πὸ Ψ αννβ, Ὀγουρῃῦ Πἰτὰ ργοβοηίϑ 
οὗ ρμο]ά, ἔγαπκίποθηβα, δηά τὰγττῆ. (Μαί, 11. 11.) Ὁδιοὴδ ἴο {Π}18 
Ῥγδοίϊοα ὁοσὺγ ἴῃ αφῃ. χχχ!. 183.; 1 Κίηρδ χ. 2. 10, 2ὅ.; 2 Κἴηρβ νυ. ὅ.: 
5866 880 ] ὅϑδχη. ἰχ. 7., δῃᾷ 2 ΚΊηρβ υἱ11. 8. ΤῊ ρῥγοβίσγαιομβ 6.6 τηδάβ, 
ὙΠΓ} ΘΥΘΤΥ ἀαπηοηδβίγαοη οὗἨ γσοσθγθῃοθ, ἴο (6 στοαπά,. Τῆυβ αν! ὰ 
δϑἰοορεα τοΐέλ λὲβ ἔασε ἰο ἐδ εατίδ, απα δοιοοά λέπιϑε Ὀδίοτα ϑδαὶ. (1 ὅδ. 
Χχιν. 8.) ΤὮ6 τροᾶο οὗ ἀοϊηρ γανθγθηοα ἴο {Π6 βονθγοῖζῃ, διροης [ἢ 6 
δποϊθηΐ ῬΘΥΒΙ8η8, γγὰ8 {116 ββοτγύ οὗ δρβοϊαΐθ ἸΔοἰδίγυ 3; δηᾶ βίγα αν 
ῬΓΟΒΙΓΑΙΟΠΒ ἈΓ6 τη8Δ66 ΟΥ̓ (μοῖν ἀαβοθῃάβδηίθ ἴῃ ἰΠ6 ργοβοηΐ ἀν. Οἡ 
1686 ΟΟΟΑΒΊΟΏΒ, 10 γΧ8 υ8118] ο δἀάγοββ ἴμθπὶ 1 ΒΟΙ6 ΘΟΙΩΡ] πη, 
ΟΥ ΜῚ Δ τ β68. ἴον {μοὶν Ἰοηρ' 6. ΤμὰΒ 1786 πίιάον οὗἉ Τεϊκοδι, δέου 
Ῥτοθίγατηρ πογβοὶ ἢ θοΐοσο Πανὶ, δἀἀγαββϑοα μῖτὰ 1 ἢ -- ν ἰογα ἐδ ισῖδα 
ἀσοογαϊηφ ἰο ἐδδ τοϊβάοπι 97, απ απσεῖ 9.7 αΟοἄ" (2 ϑατα. χῖν. 20.);: δπὰ (88 

1 1 νδβ (βδυβ .Ε]11 δὴ} [π6 ἰδανν οὐὗἨ Ῥεγείδ, {πδὲ, Ὑμόπονοσ (μοὶς Κίηρ ποπὶ δυτγοδά, ἴῃ 6 
ῬΟΟρΙα βῃουϊά, βοοοτάϊης ἴο Γμοὶγ ΔΌΠ[}165 δηὰ οσουρδίίοηϑ, ργοβθηῖ Ὠΐἷπὶ, ἃ8 ἢ6 ρμαβδβϑοὰ 
δἰοηρ, ἢ βοτὰ οἱ ῆ,---- 88 Δὴ ΟΧ, 8 ΒΏΘΟΡ, ἃ ἀυδη 1 } ΟΥ̓ ΠΟΥ, ΟΥ̓ τνΐηδ, ΟΥ 1 ἢ βότηο {ΓΟΪ, 
10 Ὠδρροῃηθὰ οπὸ ἀδὺ, ὙΠῸ ΑΥΆΧΟΥΧΟΒ ὙΔ45 [Δ ΚΙΏρ ([Π6 δἱἷσζ, (πὶ ἢ6 γᾺΒ πηϑὺ ΟΥ̓ ΟΏΘ 
Βιπίαθβ. ΤῈΘ τδὴ Ὀοὶηρ δὲ ὁ τοδὶ ἀἰβίδηςς [τῸπ| ἤοπθ, γγῶδ ἱπ ἴΠ6 στοδύθβὶ αἰ βίγοβδ, 
Βανίηρ ποιμιίηρ ἴο οβἨΈσ, δῃὰ οὐβοσνίης οἴμοτβ Ἴσον ἀϊηρ ἢ (Ποὶγ ργεβεηΐδ. Αἱ ἰθηρῖῃ ἢῸ 
ΤΑῚ ἴο [86 τίνοσ ΟΥταβ, ἀπὰ βίη ῸΡ δοῖλα ὑγαίοσ ἱπ ὈΟΪΠ ἢἰβ απ 8, ἢ ἈΡΡγοδοβοὰ τῃς 
ΤΩΟΏΔΓΟΝ, δηὰ ἔμ πι8 δοςοβίοα ἩΪπὶ :---- “ Ο Κίηρ, τοΐχῃ ἴοὸσ θνοῦ" 1 ΠΟΥ͂ ΡΔΥ͂ ΤΥ ΤοδΒροΟΙίβ ἰῃ 
[πο Ὀοδὲ ΤΏΔΠΒΘΥ 1 8πὶ δυΐϊθ. 1 ῥγοδαπὶ ἴ0 ἴ{π06 βοπο οἵ ἴῃ6 ψδίθγβ οὗἩ [Π6 σίγογ ΟΥτγιβ: 
ΒΟ] ἃ ὙΟῺΓΣ πηΔ᾽ ΒΕΥ͂ ΟΥΕΓ ΡΔ488 ὉΥ ΟΥ̓ ΠΘΆΓ ΤΩΥ̓ ΠΟῦδΕ, 1 ΠΟΡΘ ίοΟ νἱα πὶ ἴῃς Ὀοδὶ οὗὨ [8686 ἴῃ 
ΤᾺΥ ἀοηδεῖνοβ." Θ ΠΟΏΔΙΟΝ Ὑγὁ8 ΠΙΡΏΪΥ Ρἰοδϑοὰ ὙΠ 0Π|Ὲὸ τλδη, οΟτητηδηἀοα ἢ8 ῥσοβοπὶ 
ἴο ὃὉ6 τοοοϊνοα ἰπῖο 4 σοϊἄδη τΥἱδὶ, δῃ ὰ δλογννγὰβ ἤδη ἀβουλοὶν σονναγάθὰ μἷἰπι. 2] Δη, ΑΓ. 
Ηϊδι. 118. ;. ος. 851, 82. 

3. Ουὐἰηΐαβ συγ, ᾿ἰ Ὁ. νἱ, ς. 6. ἴοπι. 1ἱ. ρ. 238. (οἀϊε. ΒΙΡοΙΙ.): 1ἰὉ. νἱ ἢ, α. 5. (Ρ. 115.) 
3 Μογίογ᾽ β ϑοοοῃὰ ΦΟΌΣΠΟΥ, Ρ. 172.; ὙΠΟΙΘ δὴ δηρτανίηρ 8 ρίνοη, ΠἸαδιγαίνο οὗ τ}ς 

ΟΥ̓ ΘΔ] ῬΓΟΒΙΓΩ ΙΟΉΒ. 
4 ΤῊΪΒ 18 ὙΟΤῪ β᾽ ΠῚ] Ὺ ἴ0 [6 ὮΥΡΟΓΌΟΪΟ4] ἰδησταρο, τρὶς '6 δἀ ἀγοββοᾶ Ὁ τἢ6 ΗΪηἄο08 ᾿ 

ἴο δὴ Ευγοροϑη, ὙΠ ΓΠΟΥ͂ ΔΥῸ ἀσδβίγοιιβ οὗ οὈϊαϊ πἰπα βοιμοιῃίης ἴγοπι ἢἷπι. “ϑαλεῦδ," βὰν 
πον, “σαν αο εὐεγῳ λίπος. Ὸ οπὲε σαπ ργευελί (ἦε ἐσεσμίϊον 977 ϑαλοῦ,5 οοπεπιαπάβ. ϑαλεὺ 
ἰς Ὡοα." (Ὑαγὰ Ψ ον οὐ τῆς Ηἰ βίον, ὅς. οὔ τε Ηϊπάοοϑ, γοἱ, ἰΐ. Ρ 328.) 
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ΟἸα  ἀθδη το] δοοοβίθα Νουμδαά 6 ΖΖαν Ὑγ11}--- Ο ἀέπρ, ἰΐσε Κογ ουον} 
(θδαη. ". 4.)} Τδ 4}} θυϊ Ἰἀοἰδίσουβ ποιιαρο ἐμυ8 τοηαογοα ἴοὸ ὑποὶτ 
ΠΙΟΠΆΓΟΝΒ, γ88 οχϑοίθα ὈΥ {π6ὶν οδτοῖ σουγίοτβ δηα ἔανουτιίθβ οὗ 81} 
π|ΠῸ ΔΡΡΓΟΔΟΒΘα {Πϑτὰ; δῃα βιι0} τγδ8 {μον ῥγιάς, ἐμαὶ {Π6 τοῦθ] οὗ 
{818 Βοιηδρα ΠΘΥΘΥ 116 [0 ἱηγοὶνθ {86 τϑίγδοίοσυ ἱπαϊ νι υα] ἴῃ συΐῃ. 
Τῆυδβ ΟΥβιηθβ, ἃ ἀθβοθηάδηῦ οἵ ΟΥσιιδ, 80 πδά τοίιβθα ἕο σγοσβῃῖρ [Π6 
δυπυςῖ Βασοδθ (80 Δα δπβανθά ΑἸοχαπάοσ ὈῪ 8 Δροσαΐπαῦ]6 οὐβ6- 
4υϊουβῃ 688), [6]} 4 νυἱολτι ἰο {6 τευθηρϑία! τη πουπάσδά ρῥτὶας.3 
Ιπ ᾿κὸ Ἰϑηποῦ, Μοσάροδι Β στοῦιβαὶ ἴο ργοβίγαϊβ ῃἰτηβ6}  θοίοσο ΗἩδηηδη 
(Εϑβιεμ. 1,2.) νου]ὰ μβαυθ ργονϑὰ ζαϊδὶ ποῦ ΟἹ] ἴο Βὲτβ6] ἢ θὰΐ 4]8ο ἰο 
186 «6188 παίίοι, μα ποὺ {Π6 τρα]σπδηῦ ἀδδβῖρη οὐ (86 ΟΥ̓Δ ὑαυΐ 
ἘΌΝ πε ἈΑραρῖῖο (Ἐδέμ. 111, 8---θ.,, ν. 18.) θδθὴ ρσγου ἀθ Π18}}Υ ἔγυβ- 
ΓΔ 

ΤΒοδα πὺ ΤΟΠ ΘΓ α ΡΟΓΒΟΏΔΙ βουνιοθθ ἰο 6 βονογαίρῃ δᾶ {πεῖν 
᾿ απο ᾿ῃθοσὶ 64 ἴπ {π6 ΡΌΡ]1ς σοριϑίοσβ (Εἰϑ0}. νἱ. 1.)5; δῃὰ ψετθ σϑ- 
ΜΆΓΔΘα ὈΥ ΙΒ ρι Βη θα τηατκβ οὗ (μ6 τογαὶ δυουσ. Τῆι Μογάδοαὶ 
88 ΔΥΤαγοα 1 [Π6 ΤΟΥᾺ] γοβίπιοηίβ ἐπα Ἰοὰ ἴῃ δαί οὰ Βοσβορδοὶς 
{πγουσὰ {86 δἰγοθίβ οὗ 86 οἱΐγ, στ ῖ 1Π6 τογαὶ ἀϊδάδηι ου ᾿ἷ8 Βοδά. 
(ἔθ, νἹ. 8----11.) Οπ βυοῆ οοοαβίοηβ [πΠ6 Ῥθσβοηῃ γβὶβοα [0 ἀἱρηΥ 
γγ838 ᾿ηγοδίθα 1 ἃ ΠΟῪ ΠΆΠ16 ΟΥ {1116 ΘΧΡγθβϑῖν οὗ μὶθ ἀθβοῦίβ ΤῊΪ8 
γγ88 ἰΠ6 6886 Ὑγ ἢ ΟΒ6Ρἢ ((ἀθῃ. χ]!. 46.), Θοϊοιοι (2 ὅδπι. χὶϊ. 25.) 
ἸθΔῃ16] δηα εἶδ οΘοιηρβηΐουϑ (ΠΏ δῃ. ἱ. 7.); δῃὰ [το {815 [Π6Γὰ 18 αῇ ουὐἹάθπί 
8]Πυδῖοη ἰῃ Βι6ν. 1). 17. 
ΤῊ βουθσγοῖσηβ οὗ Ἰπ6 Εἰαϑύ, 1 18. τ 8]} ἱζπόῦσῃ, ΓΘ ὙΘΣῪ ἰοηα οὔ ἀ18- 

Ρἰαγίηρ {ΠΟΙ͂Γ ρΌΓΖΘΟΙΙΒ Ἔ ΤΠ6 ρῥγοβοῃῦ βούθγθιρῃ οὗ Ῥογβία, 
Δα (εαἴϊου δὶβ ὀχδιρ]6) ΠῚ8 ΒΟΏ8, ρΘΠΟΓΑΙΙΥ ΔΡΡΟΙΩΐ ἔοσ {86 ΓΘΟΘΡΙΊΟη 
ΟΥ̓ δι} ΒΒ ΟΥ̓ δυο Δ ΠΟῸΓ 88, ΔΟΟΟΓΟΙρσ 0 [ἢ6 Βθδϑοῃ, ΟΥ (Π6 
Ἰηϊοηἀρα τοοῖὰ οὗ δυάϊθποθ, Μ1}} θθδὲ ΘηδὉ]6 {Π6πὶ ἴο ΑἸ ΒΡ] ΑΥ͂ {86 Ὀτ]]- 
ΠἸΔΠΟΥ οἵἉ [μ6ὲγ 76 76}8 ἴῃ {.}} βυιπβῆϊηθ. ὙΠ {1116 οὗ ὀδγίσλέοῦ γεβρίθη- 
ἄδηὲ νγ88 δηθὰ ἰο ἴϊ6 ἤδῖλθ οὗἨ οὔμϑ βουδσζοῖρῃ, ὙΠῸ ᾿ἰνϑὰ ἀρταγαάβ οὗ 
μι ἐδ ΘΟΠἐΌΓΙ68 Β9Ὸ ; ὈΘΟΔΏΒ6 [8 ΓΕΡᾺΪ ΟΥΑΙ Ὡ δ, σ᾽ ἢ" ἰοσῖηρ ἴῃ (86 
ΒΟΙΪΆΓ ΓΑΥ͂Β ΟἹ 8 Βοίϑῃ)ῃ ἔδϑίϊναὶ, 8δὸ ἀδΖΖζΖίοα ἰπθ δυϑβ οἵ 411 Ὀθμοϊ ἄγε 
{πδὺ (ΠΟΥ οου]ά ΒΟΔΥΌΟΙΥ ὈΘΑΓ (Π6 Ομ] ροποα: δα βοὴ ΚηΘῪ ποῖ 
ὙΠ1ΟΝ Μγ8 [Π6 ΤΠΟΠΑΓΟ,, ΟΥ̓́ΤΟΙ [Π6 ρτγοδῦ ἰυτηϊμασυ οὗὨ {πῸ ἀδν. 
Τῆῦυ5 ΤΠΘΟΡΆΥ]δοῦ ἰμιοοδίίδ ὁ (α ἀτθοκ Ἐλοιοτίδη ὙΠῸ Βουγθῃοᾶ ἴῃ 
{86 βϑυϑηΐῃ οϑηίυγΥ οὗ {86 ΟἸὨ γι βυδη ΦΓᾺ) στο αἴθ ἰμπαὺ [86 Ῥοσβίδῃ 
ἰσηρσ, ΗΥΤΩΙΒ6ΆΒ, διυτπρ οα 18 [Ὦγοπθ, δϑίομβῃθα 8}} βρθοϊδίουβ ὈΥῪ 
1:6 ὈϊαΖίηρ ρ'ογῖθδ οὗ 18 ζανγ δ. ΤὮιΒ αἰ8δοὸ Κίηρ Αρτίρρᾶ νγ88 δἰπιοϑὲ 
τερατἀοα 88 ἃ ροά, 80 ΡΟΝΓΘΓ ΠΥ αἸα Πἷ8 ογμδιμθηίθα ἀγθδβ τοῆθοῦ {86 

ΤΑ βἷπηῖαν βαϊπεδιίοη 5 το [18 ἀΔΥ ρίνοῃ ἰπ 1πᾶϊὰ. ΠΘη ἃ ῬΟῸΣ τῆηϑῃ ρΡῸΘ68 ἰηἴο [6 
ῬΓόβθηοο οὗ ἃ Κίηρ, ἴο Ββο]!οἷξ ἃ ἔβυοιτ, ἢ6 ΒΔ γ8, “Ὁ ΕΔΙΒΟΣ 1 τῆου τὶ ἴῃ βυρροτὶ οὗ ἴ89 
ἀοκθεαϊο --- Μαγεεί ἰδοι ἰἴσε ἐο οἷά αφε 1" ΤΌΪὰ. Ρ. 338. 8.66 αἷδο Πουδοτῦῖβ᾽Β Οτἱϑηΐαὶ 1}18- 
ΤΥΔΙΙΟΠΒ, ᾿. 50]. : 

2 Θυίΐπτυϑ Ουγιίαϑ, 110. χ. α. 1. γοἱ. ἐΐ, Ῥρ. 199--- 201. (οἀϊι, ΒΙροηϊ.) 
5. Ἡεχγοάοιυ, "Ὁ. νἱϊ!. ς. 85. ὙΠυοΥ ἀϊά 68, Ὁ. 1. 6. 129. Φοδβαρῆυβ, Απὶ. Φαά, 110. χὶ. 6. 6. 

ΤΠ βασηθ ργβϑοίίοα οοῃείπιι68 10 ΟὈἰδὶη δὲ 16 Οἰζοπμδῃ Ροσίο (Βαγοὴ ἀς Τοῖν᾽ 5 Με. γυο]. 
ἰδ. Ρ..15.}), δῃὰ δῖδο ἰῃ ΑὈὐγϑαίηΐα δηὰ οἱ βοσ ῥδγίβ οὔ τ) Εδβῖ, Βαυγάονβ ΟΥθηϊαὶ (δίομμ, 
νοὶ. ἱ. Ρ. 3811. δ1:} οἀϊξ, 

4 ΤΠΕΟΡὮγ δοῖ. 110. ἰν. ς. 8. εἰϊοὰ ὉΥ δ΄: Ἴπι. Οὐβοῖον, ἴο σμοπὶ τνὰ δύὸ ἰηἀορίβα ἴογ 1116 
δϑουα σοπιασί, ἰη ἢπἰ8 ΤΥαυοὶβ ἰῃ ναγίουβ Οοιιηιτὶοβ οὐ ἴ6 Εδϑῖ, ἤοσο δυο] ΑΥΙῪ Ῥογβία, 
το]. 11 ». 386. (1οπάοη, 1821, 410.) 
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ΤΑΟΓΏΪΩρΡ' ΒΌ)-Ὀ ΔΠη8᾽ ; δηᾶ [Ὁ γγχὰ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ {Ππ ΒρΙ μάθουν οὗ ϑοϊοπιομ 
“ ἠῃ αἷϊ ᾿ΐς σίοτψ," νι θη βθαιθα οἢ {πὸ [ἤΣΟΠΘ, ἴῃ Δα οη ἴο {86 τηδρ- 
πἰἤσθηοα οὗ 18 δβἰβὈ ἸΒτηθηΐ, Ἡ ΠΙΟἢ 8ὸ βίσυοκ (6 αυοθη οὗ ὅμορα 
οὐ ΘΒ] ἀϊηρ (θη, ὑπαὶ “΄ ἐΐογε ρα ἨῸ πιογε 8ρὶγΐ ἐπ λον." (1 Κίηρθ 
Χχ, 4, ὅδ.) 

᾿ς ΕγΣίμοΡ, ὙΠΟπΟνΟΣ {86 οΥἹοπίδὶ βονουθῖσηβ σ9Ὸ δογοβδα, {Π6Ὺ 8.6 
ὉΠΊΤΟΣΙΪ οἰξαπάθα ὈΥ͂ ἃ ὨΠΙΘΓΟΙᾺΒ δηά Βρ] πα! γοπαο : {πΠ6 ἩΘΌγονν 
Κῖηρβ δηά {πϑὶσ 8008 δἰΐμοσ γοὰθ ΟἿ 88868 ΟΥ̓ τῦι]68 (2 ὅδιω. χἱ. 29. ; 
1 Κίωρβ!, 38. 838,} οΥ ἴῃ σμδσιοίβ (1 Κῖπρβ :. δὅ.; 2 Κίηρθ χ. 2]., χ. 1ὅ.), 
ΕἾΡΕΩΝ ΤΣ ΟΣ δοοοιηρδῃϊοα ὈΥ {π6Ὶ} τογαὶ συάγάβ (8, ἴῃ 2 ὅϑῃι. υ]}}. 
18. ἀπά χυ. 18., αγ ἰϑστηθα ΟΒογοίμιῖεβ δα Ῥ οι 068); 88 1Ππ6 οσἹ- 
δηί8] βονογοῖζτιβ ἀο 10 {π}8 ἄαγ.. ΕὟΓ ρτδαΐογ δίδίθ ἱΠ6Ὺ δὰ ἰοοίμηθῃ. 
ἴο τὰ Ὀδΐοτα μθ. Τα, (86 τοῦοὶ ΑὈὐβδίομα μδᾶ Μῆν πιθη ἐο γεπ 
δεΐογε ᾿ΐπι. (2 ϑδιω. χνυ. 1.) ἀπα 1ῃ 0818 τηδηποῦ {π6 ρῥσορμοί 10] 1}4}}, 
τπουρὶ Βα ἀοίοβίοθα {πὸ οὔἴπιοθ οὗ Αμαῦ, τνγαϑ ἀδβίγουβ οἵ ραυΐῃρ Ὠϊπὶ 
8}1 {ῃδὖὺ γταβρϑοὺ ψ Ὡοἢ νγαϑ ἄπ6 ἴο ΠῚΒ ὀχαϊ θα βίδίοι ; σιγάθα τπρ [18 
Ἰοῖπβ απᾶ γαπ δεΐογτε “λαὺ ἰο ἐδε ἐπίγαποε 0} ψεζτγεεὶ. (1 ἵζνηρδ χυ. 46.) 
Ιὴ [πάᾶϊᾶ, θη ἃ ΡΟ υΒου Ὑγ]βἢ 65 ο 40 ΠΟΠΟῸΣ ἴο δὴ Εἰυτοροϑῃ, δα ψ}}} 
τυ Ὀαίογο 18 ρϑδηαυΐῃ [ὉΣ τι}168.2Ώ ΕἸΣΙ ΔΟΡ, {86 ΔΡΡτΤΌΔΟΙ οἵα Κιησ 
γγ88 ΟἰΘ ἢ Δηπου ΟΘα ὈΥ {πα βουμπᾶ οὗ ἰγυπιροίθ. (1 Κιηρθ.. 84. 39.) 
Ἡδμοδ 186 ρῥγϑβθηοα οὗ (ἀὐοὰ 18 ἀοβουι θα τῇ 186 Β8Π16 τοβϑπποῦ. (Η 60. 
ΧΙ. 19. σοπηρατοα σι Εχοά. χΙχ. 18.}, δῃὰ α]8ὸ {π6 4] δᾶάνϑηΐ οὗ 
{6 Μοββίδη. (Μαϊὶ, χχῖν. 81.:; 1 ὕοσ. χνυ. ὅ2.: 1 ΤὮ6ββ. ἰν. 1ὅ.) 

ὙΥΒΟΠΟνοΣ {π6 Αβιδί!ο τποῃασοθδ ὀηΐογθα ἀρΟὴ 8 οχρϑαϊοῃ, ΟΥ̓ 
ἴοοΚΚ ἃ )ουγηου ἱμγουρῇ ἀοβοσὺ πα ἀπίγαυθ θα οουῃίτιθβ, {ΠΟῪ βοηΐ 
ΒΑΥΡΙΠρΟΥΒ Ὀοίοσα ἔμθῖὰ ἴ0 Ῥγθραγθ αἱ} {π|ὴρδ 0 {π6}} Ῥάαββαρθ, δπᾶ 
Ῥἰομθοῦβ 0 Οροῃ {86 Ῥᾳ8868, ἰδνϑὶ [Π6 ὙΑΥ8, ἃπα σϑίλουβ 81] ᾿πηρ6α]- 
τηθηΐδ. Τῃα δηοιθηὺ βονθγοίρηβ οἵ Ηϊπἀοοβίδῃ 86 ἰο βεπᾶ Ῥθύβοῃβ 
ἴο Ῥγϑοράβ ὕμϑπὶ ἴῃ {Π6]Γ ἸΟΌΓΏΘΥΒ, δηα οομτηδηά {π6 ᾿πΠΑ δῃίβ ἴα 
ΟΙοασ 1886 ΤΟΘ8Β: ἃ ὙΘΕΥ͂ ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ 8ίδρ ἴῃ ἃ ΘΟΌΠΙΤΥ ὙΠΘΥῈ ἔμογθ ἈΓΘ 
ΒΟΒΓΟΘΙΥ͂ ΔΗΥ͂ ΡΌΌ]1Ο τοδάβ.Ό Απά, ἤθη ἃ τηοάογῃ Ηϊηάοο οἵ γϑηῖκς μὰ8 
ἴο Ρδ88 {πγουρῇ ἃ ἴον ΟΥ νἹ]ἶασθ, ἃ ΤΩΘΒΒΘΏΡΟΓ 18 ἀδβραίοῃϑα ἰο (6}] 
1806 ῬΘΟΡΙΘ [0 ῬΓΘΡΑΓΘ 6 νγὰγ, δῃὰ [0 αὐγαὶ ἢἰβ ογάογβ." Τὸ {{18 
Ργβοίΐοθ [86 ργορμϑύ ἰβαῖδῇῃ ταδ 1 8} 7 41.468 (188. χ]. 8. οοπιρατγοά 
σι} Μα]. 111.1., Μαι, 111. 8., δὰ Μαῖΐκ 1. 8.); δηᾶ τὸ 88}4}} οθίδϊπ ἃ 
οἰθανῦ ποίϊοῃ οὔ {86 ργδραγαίίοῃ οὗ {Π6 ὙὙΧΑΥ͂ [ῸΓ ἃ σουαὶ Ἔοχρϑάϊίοῃ, ἀπά 
1ῃ6 ἔογοα δῃὰ Ὀθδαίυ οὗ ἴπ6 ρσορμθῦο ἀβοϊαγαίοη ψ1}} ΓΑ ΒΡΡΟαΥ, τὲ 
Ὅ6 δἰίοῃά (ο {πὸ [Ὁ] οσιπηρ παγγαῖν οὗ {86 τηλγομθ8 οὗἁὨ θα γαπῖ8 ἴῃ 
Μεάϊα, γοοογάθα ὃν Π)ιοάοτυβ διουϊιβ,.ὅ “΄ [ἢ ΠΟΥ τσοὶ ἰοὸ Εἰραΐδμπα, 
Βῆι6 ὀϑιη6 [0 {π6 Ζαγοδθδῃ τηουπίαϊῃ, ἡ δ οἢ οχίθπἀϊηρ τ ΒΩΥ ΓΙ ΟΏ ΡΒ, 
Δηα Ὀοὶπρ [Ὁ]} οὗ ἐγασον ργοοΐρίοεβ θὰ ἄθορ ἡοίϊοισα, οοὐἹᾶ ποῖ δα 

“Ὁ Αοῦϑ χῖϊ, 21, 22., δῃηᾶ Ψοβορῃπθβ Απὶ. Φαά. 110. χυιϊΐ. ο. 8. 8. 2., ποι σοηίδίηβ δη 
δοσοπηΐ οὗ Αρτίρρδ᾿Β βουζἝΟῦΒ ΔΙΤΑΥ͂. 

2. ΒΔ ΒΑ π᾿ [πάἀϊδη ἘΘΟΟ]]οο ΟΠ 8, ΡΡ. 116, 117. 
3 ἘοδΙΠΒ0η 8 1 χίοοῃ ἴο 1.6 ατοοὶς Τοβιδιηθηΐ, Ρ. 742. 
4 γγαγά β Υἱὸν οὗ ἴ1πΠ6 ΗΪδίογυ, ὅς. οἵ τς Ηἰπάοοβ, νοΐ. 111. Ρ. 8339. Ἐ οτί8᾽ 8 Οτἱοηίαϊ 

ΤΙ αϑιγαιίοηβ, Ὁ. δὅ5δ6. “Ηθηοο (ΜΓ, . βἰδί68) βοϊηθ ;ηΔΥ͂ Ὁ6 ξοοῆ βιθορίηρ ἴπο σοβὰ, 
ΟΥΒΟΓΒ ἯΒΟ δργεαά ἰλεὶν σατγπιελίε ἐπ ἰδὲ τοᾶν, ἀπὰ ΒοπηῈ ΨΟ ἅΓα ομέξέπο ἀοιση ὄγαποΐεα ὕγοπι 
ΠΕΊΠΙ (Μαίε, χχὶ, 8.) ἴο ἔοστι δγοθθ8 ἀπὰ [8 Ο0η8, ὙΠ ΠΟτΟ 86 στοδῖὶ ΠηΔΠ Π8 ἴ0 ρᾳ88." 

" ΒΙδΙΠομοοα Πίριοσίςα, 110. 1}. ες. 18.142. (νο]. ἢ], ΡΡ. 44---46. οαϊξ, Βίροπί.) 
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Ῥαββοᾶ πὶϊβοιὶ τηακίηρ; ἃ Ἰοησ οἴτουϊ. Βεΐπρ ἀδδίγοιϑ, ἐπογοίοτο, οὗ 
δανιηρ Δη νου δυο ΤΠ ΘΠ]ΟΤΊΆ] οὗὨ ΠοΓΒ6]{,, 88 11} 88 ἴο τηβκα ἃ βῃοσίθυ 
ὝΔΥ, 58Π6 οτγάογρα {Π6 »γεϑοίρίσο5 ἰο δο ἀϊψφοα ἄοιοη, ἀπὰ ἐλό κοϊϊοιο ρίασον 
ἔο δὲ Αἰ δα Ὡρ ; απὰ αὖ ἃ στοαὶ ὄχρϑῆβθ δῃ6 τῃδάθ ἃ. βῃογίδυ δηα τγοσβ 
μος Τοδα, σοὶ (0 [818 ἀΑΥ 15 σα]]16ἃ (ἢ τοδά οἱὗἉὨ δηλ γα 118. 
ΑΥδοσισαγὰβ βθ τηδθ ἃ ὑγοστθθβ ἰβγουσὰ Ῥογβῖα, δπά 4}1 πδὺ οὐϑὺ 
ἀοιμϊπῖοηβ ἰῇ Αβ8: δηὰ ὙΒΘΥΟΟΥ 806 σῆπθ, Β86 οομτηδηαδα {6 
πιομπίαϊηπς δὰ σγασσν ρῥγεοὶρίσες ἐο ὃ6 σὲ ἄσιοπ, Ἀπ, αἴ ἃ ναβδῦ θχσρϑῆββθ, 
τοδθ [ἢ6 τοαγϑ ἰευοὶ απά ρμίαϊπ. Οὐ 186 οἶμον παπᾶ, ἴῃ ἔοιο ρίασοδ. Β}6 
Ταϊβοα πιομπάβ, ΟἹ ὙΙΟἢ 86 ογθοϊθα σου πη θηΐθ ἢ ΠΟΠΟῺῸΣ οὗ μΒοῚ 46- 
ΟΘαΒβοα σΘΏΘΓΑΪΒ, δηα βοπηοίηθϑ ψΠ0Ϊ]6 οἰ.) Τηθ ΣΟΥ οὗ {86 
ΔΡΟΟΣΥΡΙΔΙ ὈοΟΚ οὗ Βαγαοὶ (ν. 7.) ἜΧΡγθββο8 {Π6 βαιθ βι )θοῦ Ὀν 1ῃ6 
ΒΆ116 ἱΠπη8 0.68, ΘΙ ΓΠ6Γ ΓΑ ΚΊῺρ' [86 πὶ τομὴ 88. χὶ. 8. (ΟΣ Ῥδύμδρα ἔγοσῃ [Χ]]. 
10----12.), οΥ ἤοστὰ 186 σοσωθοῃ ΠΟΙΟΠ8 οὗὨ [18 ΘΟΙΠΊΓΥΙΩΘΕ : “Κ ΕὟΓΣ 
Οοά," βαύβ Π6, ““ βαίῃ δρροϊηὐοα {πᾶὺ Θνθσυ Βῖρ λϊ, αι Ὀδη 8 οὗ 
Ἰοηρ; ΘΟ ΠΌ8η66, 888}} Ὀ6 σαδέ ἀοιοπ πα ναϊίους Αἰϊδα τ, ἴο πιαλο ευδπ 
ἐδε σγομπά, τμαὺ ΙΒΥΓΒ6] ἸΩΔΥ ρῸ Βαίθὶ Υ ἴῃ ἰΠ6 φἼοῦγ οἵ ἀοα." ΤΠ6 
“188 σμυγοι γ͵88 ἰπαὺ ἀοβοσύ σου ΤΥ 0 ἩΒΙΟΣ Φόπη {Π6 Βαριϊδί 
τγα8 βεῃΐ (Μαῖί. 111. 1---4.}, [0 δῃποῦυποα {Π6 οοπιηρ οἵ {πὸ ΜΘββιδῃ. 
11 νῶβ αὖ ἱμαὶ ὥπιθ ἀδβίυίο οὗἁἨ 4}} στο ρίουβ οὐ] ναίϊοι, δηᾶ οὗ 186 
ΒΡΙΣΙ ἀπ ργδοῦοο οὗ ΡΙΘΙΥ͂ ; πὰ ΦοΒη ψγ͵ὲ8 βοῃηὺ ἰοὸ ργόραγε ἐδε τσαν 9 
Ζλὲ 7ογά ὈΥ ῬγΘδΟΒῖπρσ {μ6 ἀοοίτῖπο οὗ τοροηίδῃοθ ὍΠ6 ἀδβοσί 18 
ἐπογοίοσγο ἕο Ὅ6 σοῃβι ἀγα 88 ἃ. ῬΥΌΡΟ οΌ]θ οὗ {πΠ6 συᾶο βίδίο οὗ 
116 δον ομυτοῦ, ὙΠΟ τ͵8 186 ἴσο ὙΠ ΘΓ 88. πιθδηΐ ὈγΥ [86 
ῬΟΡΠΟΗ Δ ἴῃ Ἡ ΠΙΟ. ΦοΒη ψγ)88 ἴο ργράγα (88 ΨΥ οὗ (Π6 ῥγοιηϊβθα 

οβϑῖδῃ. Ὁ 
γ. ὙΥ τοραγά ἰο [6 ΒΕΥΕΝΕΒ ΟΕ ΤΗΒ ΚΙΝΟΒ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ;,, 88 

ΤΟΩ6 ὙὍΓ6 Βρροϊηίοα Ὀγ Μοββεβ, 80 [6 ἰϑῖϊξ. πὸ ογάϊ δ 68 ΘΟΠΟΘΓΏΙΠρΡ, 
πο: Ὸ ΤΩΔΥ͂, ΠΟΥΘΥΕΙ, ΟΟ]]οοῦ ἔγοῃ 1π6ὸ ϑδαοσθὰ Ἡ ΧΙ ]ὩρΒ ὑμαῦ 
16 Υ ἡ το ἀογῖνοα ἔγοπι (πῃ [0] οὐ πρ᾽ ΒΟΌΓΟΘΒ : ---- 

1]. Ὑο]υμπίασυ οἴουηρθ, ΟΥὁ ργοβθηΐβδ, ΒΊΟΣ 6γ6 Ἰηδάθ ἴο ἔδμοτα 
ὈΟΠίΟυτ ΔΟΪΥ (0 1Π6 οτοηίαὶ ουδίοα, (1 ὅδῃι χ. 27. χυὶ. 20.) Μι- 
οἤ86}18 18 οὗ ορϊπῖοῃ {πὺ (μ6Ὺ σογα οομβηρά ἴο ϑ.} ΟὨΪΥ, ἃ8 ΠῸ ἴχϑοθ 
οὗ (6πὶ ἰδ ἴο ὑ6 ἰουπα αἰ Υ ἢ18 [1 Π16, ᾿ 

2. ΤῊ ρῥγοάυοθ οὗ [86 τουδὶ θοοκθ (1 ὅϑδμι. χχὶ, 7.; 2 ββδιῃ. ΧΙ]. 
23.; 2 ΟἌτοη. χχχὶϊ, 28, 29.}; δῃηὰ 48 οί Κιπρ' δπὰ βυβ)θοίβ δὰ 8 
ΘΟΙΆΠΟἢ ΟὗἩὨ ραβίασα 'ἰπ {86 Ατδθίδῃ ἀδβοσίβ, ΜΊομδ6}18. {μ1 0 Κ8 {πᾶ 
ΠΑν!ᾷ Κορὺ πυτηθσοῦβ μοσὰβ {ποτ (1 (σου. χχυῇὶ, 29---8].), τ μῖοὶ 
ἍΓΟΓΘ ῬΑΓΓΥ ὉΠ6οΥ {86 οᾶγα οὗὨ Αταθῖδῃ. μογαάβιηθῃ. 

3, Τῆδ ργοάμοο οἵ ἐμ τουδὶ ἀδθιηθβῃββ, οοπβιβίϊηρ οὗἨ δγβὉ]6 ἰδπαβ, 

. ΒΙΒδοΡ Τον τ ὁπ 1δβϑίδη, χ]. 3. υοὶ. 11, Ῥρ. 352---254. Ὥγ, ΟἸανκο᾿8 (πηι ΘΠ ΑΓΥ ἡ 
Μίδις. Πἰ. 8.4. Ῥτδοιίςα δίπλα ἴο [μα ἀθονυο ἀοβογ θοὰ 18 τοοογάε ὈΥ ἴπ6 Ἑοδαρ]αίπ ἴο δὶν 
ΤὨοπια5 Ἐοο, διηθαβεδάοσ ἴὸ (Π6 Μορῃ] σουτί ἰπ 186 τοῖχῃδ οὗ Ψαδϊηθβ 1. δπὰ ΟΠ δσ]θ8 1.: 
ὙΠῸ 58Υ8 (ρ. 128.) [Παῖ, τηδικὶηρ ἃ Ῥγορτεεβ ὙΠῈῺ 1[Π6 δια θασδαάοσ πὰ ἐπε μανὲ ΓΠΟΥ͂ 8110 
2084 νι ϊάογποβα, “ μοσο (ὧν α τεγν στοαί σοτραηῳ δεπί δεΐοτε ιιδ, ἴο πιαλε ῬαδεασεΞ απά 
»ίασεα ί 7ὺτ μδ) ἃ ὝΑΥ ΑΒ ΟΟἹἽ ΟἹ ΑΝῸ ΜΑΒῈ ΕΥ̓ΕΝ, ὈΓΟΘὰ ΘῃοιρὮ [ῸΣ ΟἿΓ σΟΠΠΈΠΙΟΙῦ 
Ῥαβδαρο. Απᾶ ἴῃ τπ6 ῥίασα Ὑθογα τ ροπε ἃ οὐ ᾿6Π|8, 8 στοδὲ σορδββ οὗ ρτουπᾶ γγᾺ8 
τὶ ἃ δῃὰ σηδᾶθ ρὶαΐη ἔργ τῃοπὶ, ΒΥ ρττιυίπρ ἃ πυπῖροῦ οὗ ἰγεθδ δηᾷὰ Ὀθβῆο8 : γεὶ {Π6ΓῸ ὙὙΘ 
ὙΟΙΐ 88 ΓΟΔΑΣΪΥ (0 ΟἿΣ ἰδηϊ8, 88 νγὸ ἀἰὰ ὙΠ ΘΠ ΓΠΟΥ͂ ΟΓΟ βαῦ Ὁ ἴῃ ἴΠ6 Ρἰ δἰ πβ." ΕΤΑΡ το ΙΗ 8 
ΒιΡΡοπηθηΐϊδὶ ἰοὸ ΟδἸ πίοι 8 ὨοιοπαΎ, Νο. 171. ὅ8Ῥ.660 δἰ πὶ ασ ᾿πβίβηοεβθ 1Ὲ Ὧγ. ΟἸασγκοβ 

Ὑτανεῖο, νοὶ. νἱῖ], Ρ. 277. ϑνο. ΜΙγ. Εὐσθοβ᾽8 Οτίθηΐαὶ Μ πιοῖγβ, γο]. 11. Ρ. 450. δῃὰ Μετ. 

αγαβ Υἱον οἵ ἴπ6 Ηἰϑῖοσγ, ὅς. οἵ τὰς ΠΙπάοοβ, νοὶ]. 111. Ὁ. 133, Ι 
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ὙΪΠΟΥΑγβ, οἰἰνὰ ἐπα ΒΥΟΔΙΊΟΓΟ ο,ΤΟΙΠΩΒ, ὅθ. τ ἢ] Οἢ δα ΟΥ̓ ΠΑ ΠΥ 
ὈδΘῃ ὉΠΙΠοΪοβοα δηα ὑπουϊγαῖθα, ΟΥ ψΟΙῈ π6 ῬΓΟΡΟΣΙΥ οἵ δβίδίθ 
οὐ πλ1πη818 οοηβϑολίθα ἰο [Π6 βουθγοῖζῃ. Τῆθ86 ἀθιηθ8η68 ὝΟΓΟ ΟὉ}11- 
ναύθα ὈΥ θοπάδπιθῃ, δη4, ρϑῦμδρβ, αἰϑο ὈΥ {π6 Ῥθορὶθ οὗ οοηαυδγθὰ 
φουπίτῖοβ (1 ΟἸσοη. χχνὶ 26---31.; 2 ΟἼτοΙ. χχνυΐ]. 10.); δπὰ 1 
ἈΡΡΘΔΓΒ ἔγοτῃ 1 ὅδ. υὙ11}. 14., χχὶϊ 7., δα Εχεκ, χ]νὶ, 17., τπᾶῦ (86 
Κιηρβ αϑεϊσηρα ραγΐ οὗ {πεῖν ἀοπιδῖῃβ ἴο {86 }γ βογνβηίΐίθ ἴῃ Ἰἰθὰ οὗ 

, Αποίμοσ βουτγοα οὗ {π6 τογαὶ σϑυθηὺθ νγᾶ8 ἴ86 ἰδη ἢ ρατύ οὗ 41] 
(6 ρῥγοάμοο οὗἩ τὴ6 8618 δπὰ νι παυαγαβ, {μ6 οο]]θοί!οη δηα τπβπαρθ- 
τηθηΐ οὗ νοῦ βαοπὶ 0 ματα Ὀθθη σομβαθρα (ο {μ6 ΟΠοοΥΒ τηθηἰοποά 
ἴῃ 1 Κίηρβ ἵν. 7. δῃὰ 1 ΟἸ σοι. χχνἹ. 26. [Ὁ 18 αἰ80 Ῥχοῦδ]6 ἔγοσω 
1 Κιηρβ χ. 14., {παῦ (ῃ6 Ιβγδϑὶ θα Π κου 186 μὰ ἃ ἰὰχ 1π ΤΏΟΠΘΥ. 
ΤΉΘ686 Ἰπηροδίβ βϑοϊοιοῃ ρΡρθδγβ ἴο πᾶν ἱπογοαβοᾶ; δηὰ Βδδοθοδτη᾿ δ 
τοίιβαὶ ὑο 1θββθῃ ἰμοπὶ 18 βίαια ΕΥ̓ {μ6 βδογθα ἰδίου 88 [86 οϑυθθ 
οὗ 186 τοῦθ] οι οὗ {πα ἰδ {068 ἀσαϊπϑὺ ἔπι. (1 Κῖϊηρβ χὶ 14. 18.) 
ΓΒΟΥΟ 18 δὴ 8]] υδ᾽οη ἴῃ Μ8!. 1. 8. δα Νρῆ. ν. 18., ἰο ἴΠ6 ουδίομῃ οὗ 
ῬΑΥΪΩσ ἀυθ8 'π Κιπα ἴο βΟΥΘΥΠΟΥΒ, ἩΙΟΩ ΟὈΔΙὴ8 ἰο {818 ἀΔΥ ἱπ 
ΑὈγβδβιῃῖδ. 

ὅδ. Νοΐ οηἱγν αϊά {86 τηοβὲ ῥγϑοῖουβ ρατί οὗ {86 μ]υπάος οὗ [πα οοη- 
αυογοα πδίϊομϑ ἤρου ᾿ηο {π6 ΓΟΥᾺῚ ἰΓοδΒΌΓΥ (2 ὅδμι, ν11}.}, θυ  1Π6 
Ἰαυον αἷἰϑο δά γι θαῦθβ Στηροβοα ου ἰμθῖ, τυ] ο ἢ ΘΓΘ [ΟΣ 6α ΜΙΝΟΗΑ, 
ΟΣ ΡὈγδβθηΐϑ, ΔΠα ὙΟΓΘ [81:4 ΡΑΓΠΥ 1π ΤΩΟΏΘΥ, δα ῬδΥΌΥ ἴπ δρτὶου]- 
ἴυγαὶ Ῥγοάυοοθ. (1 Ειηρβ ἷν. 21]. ; δαὶ. ἰχχῖῖ 10... οοτὰ ὙΠ} 
1 ΟἼγοη. χχνὶ. 28ὅ-- 8]. υς πῆς 

6. 1,μαϑιϊγ, {π6 ουβίοπηβ ραϊα ἴο ϑοϊοτηοι ὈΥ̓͂ {π6 ἔογαῖζη τηογομδηΐβ 
ὙΠῸ Ραβϑϑᾶ {πσγουρἢ ἢπὶ8 ἀοταϊηίουθ (1 Εϊηρβ χ. 16.), αθοτάθα ἃ σοῃδὶ- 
ἀογαῦ]α σονθημθ ἰο ὑπαὶ ΠΟΠΔΤΟΝ : Ὦο, 88 (6 Μοβδῖο ἰανσα ἀϊὰ ηοί 
ΘΠΟΟΌΓΑΡΘ [ὈΓΘΙΡ ΘΟΙΩΠΊΘΙΌΘ, ΟΔΙΤΙΘ ΟἹ ἃ ΨΘΓΥ Θχύθηβινο δη Ἰυοσα- 
ἔνα ἴγϑὰδ (1 Κῖπρβ χ. 22.), ραυ ου]αεὶγ ἴῃ Εσγρίδῃι Βογϑοθ δηὰ 186 
Ὀγδϑὰβ οὗ ἤπθ ᾿ἴπθῃ οὗ Εργρί. (1 Κίησβ χ, 28, 29.) 
ΟΟΥἹ, Οκ 186 ᾿πἰγοἀυοοη οὗ {δ τεαρὰὶ σονογηπιθηΐ διωορ [86 
16γδο 1068, (86 Ὀγῖποαβ οὗ {π6 ἰγῖθ68, Βοϑδαβ οὗ ἔβπ}}}1 68, βουΐϊθοβ οὐ ρ6- 

᾿ πο] δί8, δα )υάσο8, τοίδϊ θα [806 δυϊβοτιν τ ΒΟ πο π δα ῥγονὶ- 
οὐδὶν δχθσοϊβοα, δηὰ οοπδυξαϊθα ἃ βοηδαΐθ οὐ; ἰοριβἰαῦνα ὩβΒΘ Ὁ [ῸΣ 
1Π6 οἰ168, ἸΏ ΟΥ̓ ὩΘΑΓ τ] Οἢ (ΠΟῪ Τοβροοί νο]Υ τοβϑι θά, (1 Επρβ χί!. 
]- 24,: 1 ΟἸὨγοη. χχιι. 4., χχνὶ. 29, 30., χχνϑ!. απ χχῖχ 6.) 76 
)υάρο8 δπά βουῖθθβθ οὐ βϑῃθαϊορβίβ γοργὸ δρροϊπίθα ὈῪ 1μ6 δονϑγεῖρῃ, 
ἰοσοίμοσ ἢ οἶμον οἴἴὔοογβ, οὗ σβοῖὰ τμ6 Το] ον ησ τοῦ {πὸ ῥσιη- 
6104] : --- 

1. Τηδ τηοϑὲ ἱπιρογίαπί οΟἸσΟΥ τα ἴ:6 ῬΕΙΜῈ ΜΙΝΙΒΤΕΕ, οὐ 
ϑεοοπά ἰο δε Κίπρ, 88 ἵν 18 ἑοστηϑα ἴῃ ϑοσρίατο. οι γ88 ΕἸ ΚαΠΔΒ, 
ὙΠῸ 1ῃ Οὔγ νϑσβίοη οὗ 2 Ομ γοῃ. χχυἹ. 7. 16 βα!ὰ ἴο αν Ὀθθὴ πεσέ 
ΠΡ ΓΑΙ δοσοπα) ἐο ἐλε ἀέπς ΑΒΑΖ ; ΨΦ΄οβαρὴ γ᾽ ᾿τΐπλθ Τα Ἰβίοσ ἴο 
Βαγοι, Κη οὗ Εργρί (ἄδη. χὶ;, 40---43.); ἀπὰ Ηδιδη ἰοὸ ΑΠα- 

διοτιβ. (Εἰ. 11.1.1.) Φοπαίθαμ, βροακίηρ (ο αν, 8808, --- ΤΆοι 
“λαϊέ δὲ ἀΐηρ οὐεν ]βγαοῖ, απά 1 εἠλαϊϊ δε ποτὲ κππίο ἐδδε. (1 ϑδτω. ΧυἹ]. 

1 Βιποοθβ Ττανυοἶβ, υοἱ. ἱ. Ὁ. 353. ϑνο. 
5 ὅλη, Ατοβθοϊορία ΒΙ ]οα, ἃ 2894. Αςκοπηαπη, Ατομαοϊορία ΒΙΌ] τα, ὃ 328. Μὶὶ- 

οἢ.86118᾽5 ΟΟππιοπίασίθβ, νοὶ, ἱ. ΡΡ. 299--- 307. : 
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17.) τοὶ 1 ΟΠ γοη. χνἹ!]. 17.. 10 ΒΟ] βθαπὶ ὑμαὺ {818 οβῆοθ νγαβ 
ΒΟ] Ππη68 ποἰἃ ὈΥ 9Π6 ΟΥ̓ τηοΓὰ οὗ [86 Κιπρ᾿ Β ΒΟ0ΠΒ. 

2. ΤῸ Εουαὶ, ΟΟΥΝΒΕΙΟΕΒ, οὐ ῬυῖνΥ Οουποὶϊ, 85. γγχθ ῬΟΥΒΆ 05 
Βῃου]α ἰοσα ἴμθῶι. ([88. 1}, 3., χῖχ. 11, 12. ; εν. χχυ]. 11.) ϑυοι 
6 γ ἐΐθ οἷά πιεπ ἐδαΐ βίοοαά δοΐογο ϑοίοπιοη τολὲΐε ἧδ υεα, ἀπ ΟΠ 
6 μοβάδβίγοηρ Βομοθοόδπι οοπδυ ρα (1 Εἴπρβ χὶϊ. 6.); δηὰ ϑυοῖ αἷβο 
νγ88 οπαίδαπ, Παυίαε πποῖς. (1 ΟἜγοη. χχυἹ. 82.) [πῃ {π6 Ῥογϑίδῃ 
οουτί, [6 πυμ ον οὗ {μ6 τογαὶ ὈΥΨΥ ΘΟυ ΒΟ] οΥ5, ἐλθ τοῖβο πιὸπ ἐδπαΐ 
ἀπειο ἐδλε ἐΐτηεδ, 88 Ἀχϑα δ βενυθη. (ΕΖτα υἱ!. 14. ; Ἐϑ(ῃ. 1. 14.) Νὸ 
βονογαῖσῃ οου]ά τονόῖκα ἔμ 6 ἄθογθοϑ ργοπουμποθά δέου ἀ6]θογαοη μδὰ 
τὶ ἢ {η1686 ΟἸΟΟΥΒ, δηα (Π6ῚΣ οουηβοὶ ἢδα Ὀθοὴ σίνοη. (Εβι}. 1. 19.; 
1)6π. νἱ. 8. 13.) 

38. Το ῬΕΟΡΗΕΥΒ, ἐπουρἢ ΒοΟ]αΙπρ ἃ αἰνηθ ΘΟΠΙΠβϑῖο 88 ῥτὸ- 
Ῥδοῖβ, Δ , πουδυί6]θββ, 6 ποι ϑα διμουσ' {Π6 ΤΟΥ8] ΟΠΟΟΥΒ; 88 ὑπ6 Ὺ 
ΓΟ σΟΙΒΏ]6α ὈΥ (86 Ρἱοιιβ τλομδτομβ οὗ [βγδθὶ δα “υ6}4. ΤΉι8 
Ναίμδῃ νγὰβ οοηϑυϊ δα Ὀγ Πανὶ (2 ἴδῃ. νυἱ]. 2.); Μ|ισαιδ, ὈΥ 46- 
Βοβμαρμδύ (1 Κίηρβ χχῖϊ. 7, 8.); Ιβαϊαῃ, ὃῪ ΠοΖοκίδῃ (2 Κίηρβ χῖχ. 
2.); δηὰ [Π6 ῥχορϊοῖοθβα Ηυ]άδῃ, Ὀγ «“οβἰαῃ. (2 Κίπρβ χχῆ!. 14---20.) 
Βαυΐ ἰπς 1Δο]αίσουβ δηὰ φσγοῆϊραίθ Κίηρβ ᾿ταϊαιθα ὑπ Βοαίμοῃ τηο- 
ΠΆΤΟΝΒ, Δπὰ ϑβϑυμπηηοπμοα ἰο {πΠ6Ὶ} ΟΟΥΠΟΙ] δβοοίμβαυοθ δῃα [866 
Ργορμοῖα.Ό ΑΒδ}, ἴον ἱῃηβίδῃοθ, σρῃβυ] θα [ἢ6 ρβουο- ργορμοίβ οὗ Βδδὶ 
(1 Κίηρβ χυὶ!!. 22. διά χχὶϊ, 6.); ἃ8 ῬῬασγαοῖ πα Ὀϑέοσα οδ] θα ἴῃ {Π60 
ὙΠ 186 τ 6 ἢ 8ηἀ [Π6 ΒΟΥΟΟΓΟΙΒ ΟΥ̓ τηδρΊοἶδηβ (Εχοά, νἱ]. 11. δῃα νἹ}}, 18.}); 
δὰ ΝοὈυοΒΔποζζαγ δίνοσσαγαβ οοηβι δα {Π6 πιαφίοίαπα ἀπά αδίτο- 
ἔοφεγς ἵπ ἀϊδ γεαΐπι. (Δ. 1. 20.) 

4. ΤΠ ΒΕΟΟΒΡΕΒ (2 δι. νι}. 16.), γῇο ἴῃ {π6 τρλγοίη οὗ οὔν 
Ἰασον ΕρΡΊβἢ Β10168 15 ἰοσταθα ἃ γοπιοτιδγ ΠΟ ΕΥ̓ ΟΥ̓ ΟΥ̓ 67 06 οὐγοπίοῖο5, 
Η!:8 οἴἶδοοσ νγᾶ8 οὗἩ ΠΟ τυθϑῃ Θϑ τη οη 1ῃ {π6 δαβίθσῃ που], τ ἤοσο 1Ὁ 
ὙγΔ8 ΟἸΙΒΙΟΣΙΔΓΥ ὙΠῸ Κιηρϑ ἴο ΚΘΟΡ ἀΑΣΪΥ τορ δίοσβ οὗ 41} {π6 ἰγβϑῆββο- 
[108 οὗὨ {Π6Ὶ}Ὁ τοῖσδ. ΚΥ̓́ΠΟΟνΟΡ ἀἸβοπασροα {Π18 ἰσαθὺ ἢ οἴἶεδοί, 16 
Δ8 ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ παῖ πο δου δ δοαυδιηίοα τι {Π6 ὑγιι6 ΒρυΙΠρ8 
Δα βοογοίβ οὗ δούϊου, δ ὀοῃβοα  ΘΥ 6 τοοοϊνϑα ἰηΐο {86 ρστοαΐοθβε 
οοηῆάοθησο. ΑΒηυὰ νγ88 αν σθοογὰ ον Οὐ Ὠιβίου ορταρῆοῦ (2 β'δμλ. 
ΥὙ}}1. 16.}, Δα ΔΡΡΘΑΓΤΒ ἴο Βαν θθθῃ βυοοθθαθα 1ῃ {18 οἴἶοθ ὈΥ [ὶ8 
Β0ὴ «Φοοββαρμαὺ (2 ὅαμπι. χχ. 24.), ὑπὸ γγ88 ταίαϊ θα ὈΥ͂ ϑοϊοσηθοη. 
(1 Κίηρϑ ἵν. 83.) «“οδῇ, {6 βοὴ οἵ Αβδρῖν, νγὰβ {π6 τγϑοογᾶον οὐ {Π6 
ἴουϑ Κὶηρ Ηδζεακίδῃ. (2 Κίηρβ χν δ. 18. 37.; 188. χχχνυὶ 3.) 1ὴ 

Ἐξεμος νἹ]. 1. δά χ. 2., τηϑῃ θη 18 τη846 οὗ (Π6 τεσογαβ 90 ἐδε εἦτγο- 
πίοῖος, σστιϊθα ὈΥ (μὶ8 ΟΥ̓ΘΟΓ. 

δ. Τα ΚΟΒΙΒΕ δΒθοιὴ8 (0 βᾶνα Ὀθθῃ {π6 ΚΙηρβΒ βϑογοίδγυ οὗ βίαίο, 
ὙΠῸ ἰδβυοα 411 (Π6 τογαὶ σοτατυδηβ: π6 4180 τορ δίογοα 41} δοῖβ δὰ 
ἄθογθθβ. δογαϊδῃ (2 ὅπ). υ1}1. 17.} δῃὰ ὅπενα (2 ὅΐδπι. χχ. 26.) γετθ 
Τραν 4 βθοζοίατίθβ. ΤῊΙβ ΟΠΘΟΓ 18 α]80 τηϑῃἰοηθα ἴῃ 1 ΚΊΏρΡΒ ἵν. 3., 
2 ἘΠΕ ΧΥῚΪ. 18., απὰ 8. Χχχνυ!. 3. 

6. πο ΗἸΘῊ ῬΕΙΕΒΥ, 88 οη6 ψου]α παίιγα! ]ν οχροοῖ ἴῃ 8 {Π60- 
ΟΓΆΟΥ, ἴδ 1 κονσῖθ6 ο Ὀ6 ΓΘΟΪΚΟΠΘα δῃποηρ; {Π6 τογαὶ σοι η86 ]]οσβ. Ζϑαοκ 
τῆ6 βοὴ οὗ Δδξαῦ, ἀπα ΑΒΙπιο] θοῦ {Ππ6 βοὴ οὐ ΑἸ ̓δίμαγ, ἀγα ραγίϊσα- 
Ἰατ]ν τη! οηθά διποηρ {Π6 Ὀγῖποῖραὶ οὔοοτβ οὗ αν α. (2 ὅϑϑπι. νυ]. 
17.: 1 ΟΒτοη. συμ]. 16.) 

ΥΠ1. Μοιύίζοη [μ88 αἰγοδν ὕθθῃ ἱποϊ ἀθη δ} τωϑᾶθ οὗ (59 πὰ- 
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τλθγοῦϑ γούδηθο ὑπαὶ αἰὐοπαθα {Π6 οὐἹθηα] ΤΟ ΆΓΟΠΒ : (86 ῥγϊποῖραΐῖ 
οἴἥοοτβ, 80 ὑπ8 σοτηροβοα ἐπ6 ἀομπηθβίιο ΘβίδὈ]Ἰβηπηθπξ οὗἉ (Π6 18.86]- 
1188} δπᾷ “6 18}} ΚΙηρΒ, ΓΘ 88 [ὉΠΟῪ : -- 

1, ΤῈ ΟΟΥΕΕΝΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΡΑΙΆΑΟΕ, ὙΠῸ γὙὰβ ΟΥ̓ῸΣ {πΠ6 ΠοΟΙΒΟΒοΟΙ]ᾷ, 
ΒΘΟΙΏΒ ἰο ανα ΔηΒΟΓΘα, 848 (0 δ18 διρίογιηθηΐ δηα στϑηΐκ, ἴὸ ἐῃ6 
βίθυγαγ ἀβ Ὑ πόσὰ {Π6 τἱοῖ ταθη δηραροα ἴο βιροσϊηὐοπα {μποὶν Πα ῖγα. 
Τὸ μἴπὶ νγᾶ8 οοτωτχηϊ 64 1Π6 οἰαῦρα οὗ [86 βογνδῃΐβ, απ ἱπάβοά οἵ 
ΘΥΘΟΡῪ {πιηρ ὙΙΟΒ Ροϊοηροα ἴο {86 ραΐδοθβ. δ βηαν με] 118 οβῆοθ 
ἀπάοχ Πανὶ α (1 Κιηρβ ἵν. 6.); ΟὈδαϊδῃ, ὑπάορ ΑἢΔΌ (1 Ἱζἱπρ χυἹ!. 
8.); διὰ Ε) αἰ κῖπι, ἀπάοὺ Ἡ 6 ζοκίαῃ, (2 Κίηρβ χυϑ, 18.) τόσα 188. 
ΧΧΙΪ, 22. 1ῦ ἈρΡρθδγβ {μαὺ {18 ΟΠΟΟΣ ὝΟΥΘ, 88 ἃ τηᾶτῖκ οὗ ἢ]8 οβῆοθ, 8 
ΤΌῸΡ6 οὗ ἃ Ῥϑου δῦ πλᾶκα, Ὀουπά ψ1 ἃ Ὀγθοίουβ σίγα ]6, ἀπ σαγτὶ θα οἡ 
ἢ18 ΒΒΟΌΪΔΟΣ ἃ ΤΟΥ ογηδιμθη θα ΚΟΥ. 

. 23, Τα ΟΕΕΙΟΕΕΒ, τιθη]οποα 1η 1 ΚΊησΒ 1ν. ὅ. 7---19. δηα 1 ΟὨτοη. 
ΧΧΥΙ͂Σ, 25---ὃ]., Δ΄6 ἴῃ 1 Κὶπρϑ χχ. 1δ. οδ] δὰ πὸ ῬΕΙΝΟΕΒ ΟΕ ΤΗΕ 
ῬΒΟΥΙΝΟΕΒ. ΤΏΘΥ Βυρρ] 16 {86 τογαὶ ἰ80]6, ϑδοἢ ἔοσ 8 τηοῃίῃ, δηά 
ταυϑῦ ποῦ θ6 οοῃίουπαρα π1 (μο86 πο οο]]οοιοα {186 ἐτὶθυῖθ. [Ι͂ἢ 
2 ὅδιη. χχ. 24. δῃὰ 1 Κιπρβ ἴν. 6. Αἀόγδὰ, πὸ 18 δῃηυτμηογαίθα 
ϑιηοην ᾿ανδ δηα ϑοϊουσλοπ  ΟΥ̓ΘΟΙΒ οὗ βίαϊθ, 18 βα!α ἴο Ὀ6 οὐϑγ ἐδ 
ἐγίδιιο : ὯΘ6 Ὑ88, ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ, ψ αῦ 6 08}} ελαποοῖϊον 9 ἐλε ἐσολοσιιεν. 
Ης τοοοϊνοά δηά Ὀγουρδύ ἱπίο {Π6 τογαὶ (γΘΑΒΌΓΥ 811 (16 εἰαβῤσει οὗ 
ἴάΧΘ68 δηᾶ ἰγιθυΐοδ. 

8. Τὸ Κινοαβ ΕἜΙΕΝ, οσ ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ, γγ͵ἃδ8 (86 ρούβοῃ ὙΠ ὙΠ οπὰ 
1[π6 βονδσοῖσεηι σομνογβοα τηοϑὺ ἐδῃ}}}Π1ΑΥΪΥ ἀηα οομδβάσηία! γ. Τῆυδ, 
Ἡβμαὶ γα8 {πΠ6 {ΠἸ6 πα οὗὁἩ 1)αν ἃ (2 ὅδ. χν. 87., χυϊ. 16.); δπά 
Ζαρυά {86 βοη οὗ Ναίββδῃ, οὐ βοϊοιηοῃ. (1 Είηρβ 'ν. ὅ.) 1 ἐπα {π|6 
οὗ {86 Μαοοβδῦβββ, {818 δρρο]δίίοῃ δαπαϊ6ἀ οὗ 8 ὈΓΟΔΑ͂ΘΣ τηϑδηϊηρ;, 
δηἃ νγὰ8 δρρ]16α ἴο Δ οὔθ ὙΠῸ γγ͵αῖῆὲ διυρ ογϑα ἴο δχϑουΐθ {π6 σογαὶ 
οομμμδηβ, ΟΥ ὙΠῸ Ποἰά 4 δισὶὰ οβῆοθ ἴῃ ἰπ6 ρονοσζητηθηΐ. Θ 
1 δου. χ. θὅ., χὶ. 26, 27. 

4, Τῆς Ιἰναϑ 1ῈῈ-αΥΆῈ, τ ΒΟ86 ΘΟΙ ΠΑ͂Σ τγ88 ἰοσιηθα ἰἢ6 
(ὐαρίαϊη οὗ {[μ6 ὐυλτὰ, ΤὨ8 οὔοσ οχιϑίθα ἴῃ {Π6 οουγὲ οὗ 1π6 ῬΒδ- 
ΤΆΟΙΒ ((ἀοη. ΧΧΧν], 86., χχχῖχ, 1.), 88 γ6}} δβ ἴῃ ἰπδὶ οὗ {86 [δβγδβ]- 
106} δηα «6188 ΣΩΟΠΔΡΟμ8. Τῆα οδρίαϊη οὗ ἰδ6 συγ Δρρϑδγβ ἰὸ 
ἤανα Ὀ6οη ΘΙ ρ]οΥθα ἱἢ ἜΧΘΟΌ ἰὩρ' ΒΩ ΠΊΑΤῪ ἡ δύϊοα Ομ δίαίο οὐ σωϊη δ. 
5661 ΙΚτηρθ 1. 26, 84. [πῃ {86 ἔππηὸ οὗ 1)αν:α {86 τόγαὶ 116 - συγ β 
γγογο Ο8116α ΟἸΠΟγο 68 δα οὶ μιοβ, οοποοσηΐηρ (86 ογὶρίη οὗ 
Ὑν ἤΟ56 ΠΆΠΊ6Β ΘΟΙτΘη δίουΒ 8Πα ΟΥΓ168 ΔΓ6 ὈΥ ὨΟ Πη688 ἀρτεϑά. ΤΠ6 
ΟΠμαϊάβα Ταγρυμα, οὐ (86 βοοοῃμα ὈοοΚ οὗ ϑαιιθδὶ, ἰθύτηβ πθπὶ {Π6 
αγοδοῦα δα δἰϊπφονϑὶ δά δϑ (6 Ἡθῦγονγβ ΓΘ οχροσί ἴῃ [86 υ86 οὗ 
(16 θοῦ ἃπὰ {86 βἰτηρ, 1Ὁ 18 ποῦ πηρσοθδθ]α ὑπαὺ {Π6 τογαὶ συαγὰβ 6 γα 
ἀὐπχραά πἢ {μ6ῃλ.] 
ΤΙ ᾿πξο-ρυδγάβ οὗ (ῃ6 Μεαοοδθδῃ βουθγοιρηβ, δηα βιι βοα ΠΥ οὗ 

Ἡγοά δηά Ὦ18 8018, ἡγ6ΓῈ ΤΌΓΘΙσἼΘΓΒ: [ΠΘῪ ὈΟΓΘ ἃ Ιδῆδθ ΟΥΓ Ἰοῃρ᾽ ΒΡΘΆσ, 
ΠΟ ΠοΘ (ΠΟΥ γα ἀδποιηϊπαίοα πῃ ατθοῖκ Σπεκουλάτορες. Ατιοπς; 
{86 οἴμεον ἀυαβ οὗ ἴπθ86 ρυαγὰβ νγδ8 {πα οὗ ρυϊηρ (0 ἀδαίδ οοπ- 
ἀοιηποά ρουβοῦβ (Ματκ νἱ. 27.}, ἴῃ [Π6 ΒΆγ6 ΤΩΔΠΠΘΙ 88 ὑπ σαρίαμψὲϑ 
ΔηΟηΩΣ ἴπ6 ΤΌΣΚΒ ἀπα οὐμοῦ ΟΥθηΐδ]8 ἅτ {Π6 Ὀράγοσβ οὗ [86 βο- 

’ ΟΑἸπιοῖ, Τ᾿ ββογίδ 0}, ἴοπῃ, ἰΐ. Ῥρ. 508---512. ὅ6δη, Ατοββοϊορία Βί σα, δὲ 295, 
236, Αοἰκοτηδηη, Ασομαοϊορία ΒΙ ]1ςβ, δῷ 229, 280. : 
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ΨΟΥΘΙΣῺ Β ΘΟΙΠΊΔΠΒ Ὁ ΡΌΠΙΒΗΪ Πρ ΔΩΥ͂ ΟΠη6, ΠΘΙΠΕΥ ΟΥ ἀδοσριἰαίίοη 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΠΟΓΎΤ1ΒΘ; 8 ΟἾΟ6 ὙΠΟ 18 ὙΘΥῪ ΠΟΠΟΌΓΘΟΪΕ ἴῃ ὑμ6 Εὐαβί, ἐΠουΡἢ 
οοπβίἀογοά ἀορτδαϊηρ διμοηρ᾽ 08. 

ὙΠΠ1Ι. Τῆδ σόσιθῃ οὗ {86 Κιηρθ ΗΠΑΒΕΝ ἅγὰ ἴο ὃ6 σοῃπϑβιἀογθα 88 
ἔοσταϊηρ ρᾶτΐ οὗ [Π6 τογδὶ δαυϊραρα: 88, σΘΠΘΓΆΙΪΥ βροακίηρ, (Π6ΥῪ 
ὝΘΙΘ ῬΓΙΠΟΙΡΑΙΥ ἀοϑιϊηθα ἰο δυρτηδηῦ {π6 Ῥοταρ, τιθῇ γὰ8 ἀϑ08}}ν 
αἰϊδομοα ἴο δὶ5 οὔϊοο.0 Νοινι ββίαπαϊηρ Μοβοβ δὰ ρῥγοβιθι θα {ἢ 6 
τα  ἰρ οδοι οὗ ποθ πὰ (ἢ6 οπαγδοῖοσ οὐ ψῖνοθ δηαὰ σοηου 1 Π 68 
(Βδυῖῦ χνῖ. 17.): γοῦ {86 ΗΘΌΓΘΥ πλομαγοθβ, Θβρθοῖ Πγ ΘΟ]οιηοη, 
δηα Β18 βοὴ Βδβοβοῦ, ραϊα Ὀυΐ 1{{16 χοραγαὰ ἴο ᾿18 δατηοπι!0η8, δπὰ 
ἴοο ΓΟΔΟΥ 88 γ06}} 88 ΚΟ Ϊγ ἀχροβοα ἐπουηβαῖνοβ ἴο {16 ρΡ6 1118 νυ Β] ἢ 
Μοβε8 μα δηοἱραύθα ἃ8 1Π6 τϑϑιυ]ῦ οἵ ἔοστηϊηρ βο ἸΠΊΡΓΟΡΟΙ 60Πη- 
ποοῦομϑ. (1 ΚΊηρΒ χὶ. 1---8.; 2 Οβγοῃ. χὶ. 2]., χιὶ, 21.) ΤῊ [β8γ86]- 
108} Δπα «6 ὙΙΒᾺ ΙΩΟΠΆΓΟΙΒ ΒραΓΘα ΠῸ ΘΧΡΘΏΒ6 ἴῃ ἀθοογαίϊηρ {Π6 
ΡΟΥΒΟΠΒ οὗ {π61Ὁ ψοιμθη, δηὰ οὗ {π6 δυμυοπ 80 συδγαοδα τΠθῖὰ : δηα 
80, 48 6 Μοβδαῖο ἰδν σοι! 64 οαδίγαοη (1μον. χχὶ!. 24.; Του, 
ΧΧΙΙ, 1.), 6,6 ρῥγοσυγοα ἔγοπι ἔογαῖρηι ΘΟ Γ]168 δ ἃ ργοαῦ δἜχρθῃβα. 
Τὴ ργοοῦ οὗ {86 οιωρὶογιμθηΐ οὗ ΕὔΝΌΟΗΒ ἴῃ [Π6 ΗδΌΓΤΟΥ οουγί, 566 
1 Κιηρβ χχὶὶ 9. ; (Η6}.) 2 Κιηρβ υἷι. 6. ; (Η6}.) ᾿χ. 832, 38., χχ. 
18., χχὶῖ. 11.; (Η:ς0.) χχχῖχ. 16. ἀπά χὶ! 16. ΒΙδοὶς δα πῦοηβ ἈρΡρθαῦ 
ἴο αν θθθῃ ργοίοσγοά, 88 {ῃ6ὺ 811}} ἀγα 'π {πῸ αϑῦ; δ Ἰθαβί, 
ἢηά οπο 'ἰπ {86 οουτί οὗ Ζοαδκίαϊ. (ὁ ὁγ. χχχυῖ. 7.}} ΤῊΘ τδ148 οὗ [Π6 
Παγοῦι, δὖ {πΠ6 ΚΙ Β Ρ]ΘΑΒΌΓΟ, ὈθοΆτη6 18 ΘΟΠΟΌ ]η6Β; δυΐ [86 δ06- 
οαββοῦ [0 (86 {ἄγοπθ, ὑἱπουρὴ 6 σάτα ᾿ῃΐο ροββαβϑβίοῃ οὗ {πΠ6 ἤδύθιη, 
48 ποῦ δὖ ΠΡΟΣ ἴο ᾿ιαύθ ΔΠΥ͂ ἱηοτοουσβο ὙΠ {π6 Ἰηχηαΐοβ οὗ 10, 
Ἡδποοα Αἀοπί᾽αϊι, το πῃ ἢ18 ΖθᾺ]} ἰο οδίδιη ΑὈιθῆασ, ἃ σοπουθῖπα οὗ 
Παν]ἀΒ, ἔοσ πὶ8 ψθ, ᾿δαὰ ἀγορῦ Βοῃγ6 1 Ἰτηα ]0Π8 οὗ Ὠ18 σὶρ το [86 
Κιησάοιη, γγχᾶϑ Ῥυπὶβῃοα τὰ ἀθαί, 88 ἃ βϑαϊ[οιϑ ρούβοῃ. (1 Κὶπρϑ 
ιι, 18--- 26.) Βυΐῦ {πουρὰ ἴΠ6 Κιηρ δα τ] πι6 4 ΡΟΤΟΓ ονοῦ {86 
ΒΑγθη, γοὺ {86 αὐθ68, ΟΥ̓ ΜΙ ὙΠῸ Μψ͵ὰ8 ΟὨΒΙΘΗ͂ν ἴῃ ἴΆνουν, ἀπά 
ΘβρθοΙ]]γ {86 τιοΐδον οὗ [π6 Κιησ, δηϊογοα στοῦ ρο 164] ᾿πῆπθηοθ. 
(1 Κίηρβ χὶ. 3.; 2 Οδτοη. χχῖ. 6. πὰ σχχὶὶ 8.) Ηδηρα τὖ 15 {πα ψν6 
Βηά 186 τηοΐπον οὗἉ [86 Κιηρ; Βο [ΓΘαΌΘΏΠΥ δα ραγιϊου ]ΑΥ]Υ πχθηϊοηθά 
πη πα ὈοοϊκΒ οὗ ΕΚίησβ δαπὰ ΟἸγοηῖοΐθβ. μη δυἹάθηῦ ! υ ποὶά 186 
βίδοη οὗ θγϑέ τηδίγοη ἴῃ [16 Κιησάομι, ψὨϊοῖ ἴῃ τηοάθγῃ {1π|68 15 
Θη͵ογοα ὈΥ̓͂ ἃ αυθθη οομϑοῦί. ΤῊΒ βἰπλλ]αν ᾿πἥπθηοθ οὗὁἨ [Π6 τεϊρῃὶπηρ 
ΒΪ ἴΔη8, 88 Μ0 6}} 88 οὗ {Π6 τηοῦμοῦ οὗ [Π6 βουδγοῖρῃ, ᾿ῃ τηοάσγῃ οτἹθηΐαὶ 
οουγίθ, 18 αἰἰοβύθα Ὀγ δἰπηοβὺ θυθσυ ἰγάνοὶ ον 1η {πῸ Εἰααί. 2 ὙῊΘ Κιηρβ 
ἸΩΟΙΠΟΥ ἈΡΡΘΆΓΒ ἰὸ μανο σοίδϊ θά {πᾶὺ ἀἸρηϊβοα 6116, Ἔσθη Ἰπουρὶ 
Β8Π6 Βῃου α βυγνῖνα ΠῈΥ Βοῃ ; ἔὸσ Μδδοῆδῃ, ἴΠπΠ 6 στδηατηοίμοσ οὗ Α88, 
Κίπσ οὗ ΨΦυάξῃ, 1ἴ8Β ἴὰ οὔθ ραββᾶρ οδ᾽]) δὰ ἢ18 τηοί μοῦ, δηᾶ μ6]4 {Π8 
᾿ἀΙρπΙΥ οὗ ααδϑη {1} 886 νγαβ ἀορταάθα ὈΥ̓ ΠοΓ ἀθβοθπάδηΐ ο δοσουηΐ 
οὗ μοῦ :14ο]δίσγ. (1 Κιηρβ χν. 2--- 10, 18.) 

ΙΧ, ΤῈ ῬΒΕΟΜΌΙΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞΒ [ΔΑΒ 8 νΑΓΙΟΌΒΙΥ τηδάδ αἱ 

1.5, ΒΟΊΤΟΥΟΥ, ἴῃ ἴπ6 Ἐδδξ, απ 5 οἴοπ ΓΟδ6 [0 δίδεϊοῃ δ οὗ μτοαὶ ροῦγοσ πὰ ἰγαβί, ἀπὰ 
ὙΟΓΟ ΟΥ̓Δ ὈΓΙΥΥ͂ ΘΟΌΠΒΟΙ]ΟΥΒ ἴο Κίπζϑ, [πὸ ἕογτα αἰεἰ ταδί οἸ Ὁ οδπηο ἴο βι ΠΣ 8 σουτί- ΟΠ ΟΓ 
ΒΘ ΠΟΣΑΙγ. ὙΤΠΟ οαπιοῖ πηρητοποά ἴῃ Αοἰβ Υἱϊὶ. 27. νγὰδ δὴ οῖοοσ οὗ σγεδὶ ροῦγοῦ δηὰ ἰη- 
ἤποπορ δὲ 1π6 οουτὲ οἵ Οδπάδοο, φαεοη οἵ ἘΠΒορὶα. ΒΙοοπιῆς 8 Απποίδιϊομς οἡ ἴδ6 
Νεν Τοβιίαπιοηϊ, γνο]. ἷν. Ρ. 294. ἜΣ 

3 Ῥργεδῦ, Απηιϊχαυϊία8 ΗἨοογαΐῖσα, ΡΡ. 279, 2380.5ὉΌ. ὅαβη, Αγοϊμθοϊοσίὶα ΒΙ]1ςα, ὃ 287. 
ΔοκΚοτπίδηη, Δυομβοϊοσία ΒΙΌ]ςα, 291. 

ΥΝΟΙ,. 111. Ι 
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ἀϊογοηὺ ὕπλ68, ΤΏΟΒο οὗ Μίοβοβ, 48 νγ6}} ἃ8 [Π6 δοπηγηδη 48 ΟΥ̓ ΤΟΙ ΡΟΥΆ 
εἀϊοία οὗἨ «οβῇυα, οσο δηπουποοα ἴο ἴπμ6 Ῥϑορὶθ ὈΥ̓ πὸ Ὁ 
(ΞΗΟΥΤΘΕΙΜ), ὙἘ0 ἴπ ΟἿΥ Δ ΒοΥ]Β6α ΕΣ Ὠρ] 18} ὙΘΙΒΙΟῚ 8.6 ἰοστη α 0667 8. 
ΑΜ αγάβ, τ μο {μ6 τοραὶ ρονοσησωθηῦ νγ88 δ Δ Ὀ]Π18Π6α, [π6 φαἀϊοίβ 
ϑηα αν οὗ 86 ΚΙΠΡΒ ὙΟΣ6 ῬΌΌΙΠΟΙΥ ῥγοοϊαἰπιθα ὈΥ οὐῖοσθ. ( 6. χχχὶῖν. 
8, 9. ; Φο,ΔᾺ 11}. ὅ---7.}} Βυΐ ἴῃ {π6 αἰδίαπο ῥσγουίμοθθ, ἰονσηβ, δηά 
οἰτἴ68, ΠΟῪ ὙΤΟΙΘ 8616 ΚΟΥ ὈΥ ΤΩΘΒΒΘΏΡΘΙΒ ΟΥ̓ ΘΟΥΓΤΊΘΣΒ, ΒΡΘΟΙΆ ΠΥ βοπξ 
ον [δὲ ρυγροεο (1 ὅδπι. χὶὶ 7.), ὑπὸ 6 γ6 δνοσνγαγάβ ἰουιηθά μοβίδ. 
(Εδι. νι. 10. 14.; Φ6Γ. ἢ. 381.) ΟΥγγυβ, οὐ, δοοοσαάϊῃρ ἰο Ἡεδγοαοίυϑ, 
Χογχθϑ, γγ88 [86 τί Ὑ8Ὸ ΘΒ Δ ὈΠ18Π6α τοῖν β οὗἩ ΠΟΥΒ6Β δηα ΘΟΌΓΣΙΘΓΒ αὖ 
οογίαϊῃ αἰϑίδῃμοθθ οἡ 811} {π6 στοαὶ τοδβ, 1 ὀγάθν {πᾶ [86 ΤΟΥΔ] τη68- 
Βα 068 Δη6 οἰ ΕΓΒ τπιὶρῦ θ6 ἰγαπβται 64 τ 1 ἢ [Π6 στοδίοϑε ροβϑὶ]6 βρθοϑα. 
ΤΠο86 “πσατί, ΟΥ ΘΟἸΓΣΊΟΙΒ, Δα Δ ΟΥ̓ [0 ᾿ταργθδα ἱπίο {ΠῚ ΒΟΥΎΪΟΘ 
ΙΏ6Π, ΠΟΥΙΒ6Β, πα ΒΗ ΡΒ, ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ {πϊηρ ὑμαῦ οδπια πη {πον ΑΥ, δηᾶ 
Ψ ΒΊΟΝ τοῖὶρῃΐ βοῦν ἴο δοοϑογαῦθ {Π6} Ἰουῦσηου. ΕἼοῖι (86 Ῥογβίδηδ 
{8 σαβίομι ραβ8βθα ἰο {π6 Βοτηβηβ (τ πο, 10 ταΔΥ 6 ἱπίοστοα ἔγοπι Μαίί. 
γ. 41].., ΘΟΤΩΤΔΟΙΪΥ͂ ΡΓΘΒΒΘα τῇθη 10 {Π6Ὶ ΒΕΥΥΪΟ6), δηα 1ὐ 18 8}1}} γοίδι πϑᾶ 
ἴῃ ἴΠ6 Εδβι.32 Τῆθβα ῥσοοϊδιηδίϊοηΒ Ὑ6ΓΟ Τη866 δ {26 ραίθβ οὗ {Π6 

᾿ οἾ0168, ἀπ ἴῃ «ΘΓ ΒΑ] 6πὶ δ (Π6 ραΐθ οὗ {πὸ ἰδιιρῖθ, ὙΠΟΓῈ {ΠΟΓΘ νγ88 
ΔΙ ΔΥ8 8 στοαῦ ΘΟ οοῦΓΒ6 Οὗ Ρθορ] 6. ΟἹ {818 δοοοπηῦ Ὁ νγὰ8 ὑπαῦ [Π6 
Ῥτοροίβ γα ΘΠ Ε]Υ ἀο] νογο {πο ῖν ργθαϊοῦομβ ἴῃ [86 ΓΘ 0]6 (ἀπά 4180 
ἴῃ 16 βἰχοϑίϑ δηὰᾶ δὲ {πῸ ρϑῖθϑ) οὐ Ψθγυβαϊ σι, 88 θοϊηρ {86 φαϊοίϑ οὗ 
Φοῃονδῆ, {π6 ΒΌΡγαπιο Κϊηρ' οὗὨ [ατ86], (6 Γ. νἱ]. 2, 8.,) ΧΙ. θ., ΧΥΙ!, 19, 
20., χχχυὶ. 10.) [πὸ Ἰαΐοσ {ἰπλ68, Ὀο ἢ “6808 ΟἸγῖβῦ πα 18 δροβί]θ8 
ἸΔΌρ ἴῃ δη αὖ [Π6 ραΐθ οὗ {π6 ἰδαρῖθ. ([μρΚο 1), 46. ; Μαειΐ, χχγυὶ. 
δδ. ; ΜαΙΚ χὶϊ. 86. ; Αοἵϑ 1). 11., ν. 12.} 

ΓΟ Χ, Το Κιηράοιῃ ψΠ]Οἢ Πδα θ6οη ἔουπαθα ὈΥ δα], απα ολυυϊοα ἴοῸ 
118 ιρῇοδί ἰδ οὗ ργπαουΣ δηα ροῦγοῦ ὈΥ Πανα δπα βο]οσηοῃ, βὉ- 
Ββἰϑίβα οηθγο ἴοσ [Ὧ6 Βρδοα οὗ 120 γϑᾶγβ ; υη6}] ΕΘΠΟ οδΩ, ἔπ Βοη ἀπά 
ΒΟ ΟΘΒου οὗ βοϊοσηου, γϑιβοα ἴο τι ἰραίθ {π6 Ὀυγ 6 ἢ 8 οὗ δ1Β βυ)]εοίδβ, 
ὙΠ 6} ἃ αἰ :βίοη οὗ {86 ἔγγονα ἰγῖ 68 ἰοοῖκ Ρ]δοθ : θη οὔ μ6β6 (οὔ ν οὴ 
ἘΡΒταὶμλ ψγὰ8 ὑπ 6 ῥγ]ΠΟἿΡ41) δαμπογοα ἴο “ ϑγόθοδπι, δηα ἔοσπηθα (ἢ 
Κιπράοτῃ οὗ [8Γ86], Ὑ18116 ἔμ6 {{16068 οὗ Τ υἄδλῃ δηα Βοη)απη, Θοπ 1 Ὡρ’ 
ΚΑ Γἃ] 1ὴ τμοῖν Δ] ορίδηοα ἰο ΒΘΒβοροδία, οομδοα οα {Π6 Κίηράομι οὗ 
Φυάαῃ. Τῶι οδιι868 οὗ (Π]18 τονοϊυξοη ἴῃ [86 σομμπηοποοπχοηῦ οὗ Β6Πο- 
Βοϑ Β ταῖρι, ΤΑΥ͂, 88 1 8]] Β᾽ 1187 σοτηπιοίϊοῃβ, Ὀ6 ὑγασθα [0 δηίθσῖο ῦ 

᾿ ὙΠΟ οὔἰςίβ οὗ [πΠ6 δηοϊοηϊ Κίηρβ οὗἉ ἘΡΥρὺ  ΔΡΡΟΑΣ ἰοὸ μανθ ὕδθῃ ἰβϑυθὰ ἱπ [δ6 ἔοττηῃ οὗ 
Ά Πγηιάπ, οὐ πιτὶ ἴθ οΥοΓ, 88 ἴῃ 8}} Οτίϑηίδὶ οοπηῖϊσγίοδ: δηὰ ἔγοιλ {Π6 οχργοβϑδίοη τιϑοὰ ὉῪ 
ῬΒΔΥΔΟΙ, ἱπ ζταποηρ, ΡΟΎΘΙ ποῖο Φοβορῇ, νγὸ ΤΏΔΥῪ ἰηίοσ, μαὲ {86 ρῬοορὶθ το τεοοὶνο [μδὲ 
οΥάοΥ δἀορίοἀ [86 τι50}] Θβϑίογῃ τηοᾶὰθ οὗὔἩ δοκηον)οάρίης ὑποῖσ ὁροάϊθηοο δηᾶ τεϑρθοῖ [ῸΓ 
πὸ ϑογογοῖση. (ΤῊ Ἐχργεββίοῃ ἰῃ ἰδ ἩΘΌΓΟΥ ἰδ, ἀσοογαϊπο ἰο ἦν τοογα δλαϊΐ τῖν Ρεορίε 
ΚΙΒΒ --- ὍὯ6. τα]οὰ --- 81παϊηρ᾽ ΟΥ ἀΘΏΘΓΥ ἴο [16 ουβίοεῃ οὗ Κἰβδίηρ; α ἡγηιάη. Ὕῃ. χὶν. 40.) 
ΝΟΥ͂ οδΔῃ ἴπογ Ὀ6 8ηΥ ἀουδὶ [πΠδὲ, Ὀοδ 68 [86 συϑίοιι οἵἩ Κἰδεὶπρ' [86 βίρπιδίυγο δἰδομοὰ ἴὸ 
ἴποβα ἀοουτηομίβ, ΓΠΟΥ͂ ὑυγογο ὀχροοϊοα ἴο δοισ δὲ ἧπεε (θη, χ]]. 43.) ἱπ [86 Ῥγϑϑθῆοθ οἵ [Π6 
ΤΏΟΠΑΓΟΝΒ δηα οἰ οἴβ οὗἨ [ἢ6 οουπίσΥ." Φοβορἢ Β Ὀτοιῃγοη δοισεα ἐδεπιϑείυεε ἴἰο ἀΐπα ἐο {6 
εαγίά. (Κι πβοπ᾿ Β ΜΑΠΠΟΓΙ, ὅζο. οὗὨἨ ἴ1π6 Ληοσίοπὶ Ρ ΐδη8, νοὶ]. ἰΐ. Ρ. 34.) 

2 ΧοΡοΟΡΆΏ. Ογτγ. 110, υἱ, 6. 17, Ηδοτγοά, νυἱϊὶ. 98. Ὀἱπβοπ ΒΒ 1 χίοοῃ, τοῦθ Αγγαρενυώ. 
Αὐτός ἴ86 Τα, [π686 ΑΠρΡΑΓΙ ΟΥ̓ ΘΟΌΓΣΙΟΥΒ ἀγὸ οδ᾽]οὰ 7Ταίαγϑ; δηὰ ἴῃ Ῥογϑία Ολαρρατγε. 
“ὙΏΘη ἃ σΔΡΡΑΓΣ βαῖβ οὔ, {Π6 τηδϑῦδσ οὗ [Π6 ἤοσβο δι γ ἰ5.68 Ἀΐπὰ τ ἃ δίῃ ρ]ο ΠΟΙΒΟ: πὰ 
νυ θὴ (Πδῇ 18 ὙΤΘΑΙΎ, ἢ ἀἰδιηοῦη δ (ἢ γοί ήδη 6 πιοοῖβ δηἃ ἴδῖκοβ ἢΪ8 ἤοσβθ. ΤΉΏΘΣΟ 18 ΠΟ 
Ῥασγάοῃ [ὉΣ ἃ Ἰγαυ ! ον ὑμδὲὶ βῃοι ]ά γχοίυδο ἴο 1οΣ ἃ οΡΡΑΥΓ ᾶνο ᾿ὶβ ἤΟΣΒΘ, ὩΟΥ ΤῸΣ ΔΗΥ͂ ΟἸΠΟΥ 
ὙΠῸ Βπου]ὰ ἀθην ἷπὶ 6 Ὀοδὺ ΒΟΥδ6 ἱπ ἢἷδ βίβ 016." ΟἸαγά π᾿ Β Τσανοΐβ, νοὶ. 1. ἢ. 257. 

5 ψάδη, Ασομ βοϊορία ΒΙΡΠ σα, 8 228, ΑοκΚοστλδηη, Ατομβοοϊορίὶα ΒΙ ]ςα, 8 2327. 
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δνθηΐθ: {π6 ΣΡΟΠΟΥ οὗὨ ἐμαῦ τι ο ΠΑ ΓΟὗ τν88 ΟὨΪΥ {Π|6 ᾿πητησαϊαΐα οοοββίοη 
οὔ Ὁ ; δῃά ἴῃ [16 βυοοθββῖνο ροσῖοαβ οὗ {86 Ὠδβίοσυ οὗ 6 Ηοῦτονϑβ, νγθ 
ΤΩΔΥ͂ ἀἰβοθγῃ νϑϑίϊρϑβ οὗἨ Βδγθα Αγ 76 ουθυ, τυ ΠΙοἢ ἑοσταϊηαύθα ΟἿΪΥ ἴῃ 
186 αἰϊνιδβίοη οὗἉ [86 Ροβίουιυ οὗ ΑὈγδβδι ἰηΐο ὑνχο ἀϊδίου ἡδεϊοηβ, ΟΠ 6 
οὗ ψποῦλ ᾿88 8ῖποθ ἀἰβαρρθαγοά. Τῇ ἸἸτηϊ8 ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ δϑϑισπθα ἰὸ 
(818 ρογίϊοῃ οὗ ους ΜΟΥ, Ὑ1] ΟὨΪΥ 8110Ὁ7 8 ὕο αὐΐθιιρύ ἃ ΠΡ βκοίοῃ 
οὗ [818 Ἰοπρ᾽ 56.168 οὗ ἀϊδοοσὰ δηα δαίγοα. 

Ἑτοτ [Π6 νΟΥῪ Ὀοριηπίησ οὗ [πὸ 1Βγα 115} πίη, [86 ὕπο ἐγ 68 οἵ 
 υάλῃ δα Ερδγδίτη ἢδα ἀϊβραϊοα ἔοσ [86 ργθ-ϑυαίμθηου, ΤῊΘ ἔθυσα, 
086 σἿΟΥ͂ θεθη ρῥγβαιοίβα Ὀγ {πὸ ἀγιηρ' ραϊσίγοι Φδοοῦ (αοῃ. 
ΧΙ ΙΧ. 10.), Βουτγθμθα τὰ π6 παπιῦον οὗὨ 18 ἔΆ211168, 88. νν6}} ἃ8 ὈΥ 18 
ῬΟΥΘΙ δηα τ δ; Ὀοὶηρ 4164 ἴο {πΠ6 Ὀ]οοά οἵ (86 ῬΠΑΣΔΟΒΒ ἀυσὶηρ; 
16 τοϑίάθῃσο οὗ {Π6 Ιβγβοθβ πα Ερσγρί, γι μοτο [Π6 ὕνο γοιμδυΚαῦ]θ 
ΘΒ Δ Ὀ]ΠΒΕσηθηΐβ οὗ ΕἸ δπα οὗ Φό Κη μαα Ὀδοη ἔοσταθα, τ οἢ {μὲ18 {γ106 
οαττὶο ᾿ΐο Ῥαίοβίμθ. (1 ΟἜγοη. ἰν. 18. 21.) «“υἀδ αἷ8ο πιδσγομϑᾶ 
ἢγϑί ἀυσίηρ (6 Βοϊουγπῖηρ; ᾽πὶ {μ6 ἀοβογὶ (Νυΐαῦ. Χ. 14.),, δὰ χοοκοηρά 
ἼΡΟῚ 8 ἀοπλίηϊοηῃ ὙΠΟ. Πα ὈΘΘῺ Ρῥχοιηϊβθὰ ὮὈΥ 80 ΙΩΘΔΗΥ͂ ΟΥΒΟΪ6Β. 
Ἴη6 Ἰαἰύοσ, οσ ὑσῖρο οὗ ΕἸΡΗγαῖίω, ἀθρθμάϊηρ οα ἰδ6 σγοαῦ Ὡδιηθ οὗ 
“οβορἢ, δα οἡ {π6 τἱρδῦ οὗ ρῥγιηοροηϊζαγα συ ῖοι 10 Π8α δοαϊγοα 1 
σοηβοαθθποα οὗ θοϊηρ δἀορίοα ὃν Φασοῦ (1 ΟἌἤτοη. ν. 2. ; θη. χ νἹ!. 
ὅδ. 19.), οοηβακρά ἴῃ ἰπαῦ πυμπλογουβ ροΟΒίθυ ΟΥ̓ ῃν ἈΙΟἢ ΠΒδα θ6αη ρῥγοαϊοίρά 
ἰο ἴὃ; Ὀθοδπηθ ΡΟΟΙ] ἀσγίησ [Π6 τοϑιθηοθ ἴῃ ΕἰσγΥρῦ, 18 18 ουϊἀθηΐ 
ἔγοτι {86 θυ] ϊηρσβ ογθοίθα ὈΥ βοσδῃ (1 Οδγοη. νι]. 24.); δπὰ αῇἴον- 
ὙΓΑΓβ ΓΑΡΙΙΥ ᾿πογθαβαα 1η βίγοηρ δηα ΡΥΟΒροσΥ. (5 οβ᾽ι. χυὶ!. 14. ; 
δυάνσ. 1. 856.) ΟΠ6 ΥΟΣΥ͂ ΓΟΙΊΔΥΚΑΌΪῈ ργοοῖ, {παι ΕρὨγαϊτα ἀπα «Ὁ Δἢ 
ΜΌγ6 {86 ἔπο ῥγαροπάογαϊηρ; (γ10 68, 15, (παῦ θα {π6 Ἰαπά οὗ Οβῆδδῃ 
γγ88 ἀν 4οα (9 08}. χυἹ. 2.}, (6 Υ Θδοὶ τϑοοϊνϑα {86} Δ] οἱπλθηΐβ Ὀ6- 
ἴογαε {ῃ6 ψοβίοσῃ ἰγ1068. 186 Βουΐμογῃ ρατί οὗ (86 Ηοὶγ 1,μΔηα, 
ὙΠΙΟἢ 88 δρρογομποᾶ ἴο Ψυάδμ, ῥσγουϑα ἴοο ἰασρε ἔοσ {πδὺ ἰγῖθα, {86 
ΘΙθομ 68 6 γα δα ἀοά ἴο ἱμοπι. (9081. χὶχ. 1. 9.) Τα ΕἸΡΗ γα πλ1068, 
ου (86 ΘΟΠίΧΑΓΥ, δηα (6 841} ἐγῖε οὗἩ Μαμπδββοι, συ] ἢ ὑγο γα βιδίοσ απ 
ποὶρηθουτγίηρ {τῖρ68, ρΡ]οΔ6α {παΐ {Ποῦ Δ]]οὐμηθηῦ τγαβ ποῖ βυῇμο ΘΠ} Υ 
ΘΧΊΘΏΒΙΥΘ ῸΣ {μοῖὴ ; δηά δηϊαγροα 10 ΟΥ̓ ἔογοθ οὗ δύτωβ, δα ὉΥ ουξϊηρ; 
ἄονα (86 ἔογοϑίβ ψ οὶ εἰσι αδη α ἴῃ ἴῆ6 τηοπηίδιηουβ αἰβίτιοίβ οὗ {Π6 
Ιδπά οἵ ὕδῆδδη. (“ 8}. χυὶϊ!. 14--- 18.) 

ΤΙη {815 βίαΐα οὐ {πῖπρϑ, 10} Θθ ἢ τθοο]] θοῦ οἢΒ. δηά ταί] ργϑίθῃ- 
ΒΙΟΏΒ, 1Ὁ ν»γῶ8 πὰρ Β81016 (Παὺ 86 βρὶτιῦ οὗ ΓΙΑ ΤΥ πα ΘΔ ΟΌΒΥ βῃου ὰ 
ποῖ ὕγρακ ἔοστί. Τμο {06 οὗ ΕΡΏγαιαι Ὰ8 αἰβυϊηρυ Βῃοα ἴον 118 
Ργουά, ἐγθυ οί, δῃὰ τγαγῖ κα βριγιί, 88 18 ουϊἀθηὺ ποῦ ΟὨ]Υ ἔτγοπι {110 
ΤΟΙΔΟΙΏδίΓΒΏΟΘΒ δα ἀγεββοα Ὀγ {Βοῖὴ ἰο οϑῆυδ, Ὀὰΐ 4180 Ὦγ {Π6}} ἀϊβοοη- 
ἰοηίθα πχιττηυγίηρ ἀρσαϊηδὲ ΟἸάδοῃ, πούν τ βδίαπαϊπρ μ6 ψγχαβ οὔ [6 
{γτῖρ6 οὗ Μδηδβϑοὺ (δ υάρ. ν11}. 1.), ἀπά ἴῃ 186 οἷν} νὰ 118  ρΡΒύμΔ}, 
ἴῃ  ΒΙΟὮ {ΠΘΙΣ ΘΩΥΥ͂ δηα Βαίγοα ὝΘΓΘ 80 ΒΘΥΘΓΘΙΥ ρα πΕβμοα., (χὶΣ, 1---4.) 
ΤΠο ἰπρ6 οὗ δυάαῖ, ὁπ [16 ΘΟὨΥΓΑΓΥ͂, ΠΟΤῈ Ὀδοιῆς πῃ 118 ἰθαροῦ δηθὰ 
ΙΏΟΥΘ ΒΟαΘΩΪΑΓΥ͂ ἴῃ 18 ΡΟΓΒΌΪΒ, ἈΡρΡΘΑΣΒ δἰγαυβ ἴο μᾶγα μου ἃ 
ΘΟΟΪπ 688 ἰοσατβ {π6 πογίμοσῃ ὑγῖῦθ8. [Γᾧ ΠΟΥΟΣ δβϑβιϑίθα {μθη} ἴῃ {ΠΟΙ 
ὙΆΙΒ; 18 Πδλ6 4ο68 πού ΟΟΟῸΓ ἴῃ [16 {πυμρῃ8] Ἀγτὴπ οὗ Θεθοτδῃ, 
ἴῃ ἩΨΒΙΟΝ 80 ΤΩΔΩΥ͂ ΟΠΘΓΒ ΔΓ6 τηθηϊοηθά; ἀπὰ (ταὶ 18 ραγϊου τ] Υ 
ἀοβοσνίηρ οἵ δἰὐεπῆοη) ἰὰ ἴοοκΚ πὸ ραγί ἴθ {π6 δχρίοϊίβ οἵ ΟἹ άθοη, 
ΔΙΙΒουΡὮ {μ6 Θπϑιλθθ τυῆοτα μ6 ψ)͵88 ροίῃρ [ὁ βσῃῦ δα πιϑάθ ἱπουγ- 
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ΒίοῃΒ ἃ8 ἴᾺΓ δ8 (ὑδζὰ ( υάρ. νἱ. 4.), ψ μον ΤΠΟΥ οου]ᾶ ποῖ παν 
Ροποίγαϊθα πιμουὺ δηἰογίηρ οἡ 118 (ουυϊοῦγ. [10 ψὰ8 (16 τηθῃ οὗ 
ὁ] Δ}, 4180, ὙΠῸ τγογο ἀοδβίσουβ οὐ ἀδ] γϑυϊηρ ὉΡ ϑαμπηβοι, 8 ΠὨδηϊίο, 
[ο {πὸ ῬΒΠΠ]1δεπ68. (χν. 11.) ὙΤΠ18 οἷα στυᾶρο βυβιβϑίθα πῃ 411 18 
ἔογοβ, ψ βθῃ (π6 οἰδναίίϊου οὗ ὅδ, α Βϑη)αχηϊίο, ἴο {86 ἐβτοπο οὗ 
1βγϑβὶ, 8.1}} βασί μου ομασυϊηθα (μ6 ργουά {106 οὗ ΕρὨγαῖμα: 10 8 ποῦ 
᾿ταργοῦδῦ]6 ἐμαῦ (πΠ6 ἀιβοοπίοδηΐ τηδηϊεδίθα ἴῃ {Π6 βου Ϊγ οὗἉ {ῃ6 
1βγβα τε αἱ ΜΊΖροι, σι οῖ ᾿πάυσοα απ θὶ (0 ΓΘΏΘῪ [Π6 Κιπράομῃ 
δὲ ΟἸραὶ (1 ὅδμι. χ. 27., χὶ. 12---14.), νγᾶβ Ἔχοϊίβα Ὀγ {π6 ΕΗ σαϊπηεβ: 
δῃά αἱ [86 ν ΟΥ̓ σοτϊηταθηοοιηθηῦ οὗ ὅ5,81:}}᾽ Β γϑῖρζῃι χὰ ΟὈΒΟΥν 6 8. ΘΘΏΒ.8, 
ἴῃ.  ΠΙΟΙ {Π6 ἰτοορθ οὗ Φυάδῃ γα γϑοκοηθα βοραγαίθὶ Υ ἔγοπι ποβα οὗ 
1βγϑθὶ. (18.) ΑἹ Ἰοηρσίδ, [6 οἸοναίίοῃ οὗ Ἰϑανυϊὰ σοιαρ]οἰθα {86 πηοῦ- 
υϊβολίίοη οὗἨ [6 Ἰοϑίουβ δἀπὰ δηνιουβ {ἰχσῖῦ6 οὗ ΕἸῃγαϊπ, ἀπὰ οὔ (6 
πούβογη ὑγῦ68 νϊο ἢ ΟΥΙΠΑΓΙΪΥ ἐΟ]]ονσοα ἴπ6 ἔοσίαπα οὗ βο ρονογίαὶ 
8 ΠΟΙ ΒΌΟῦΣ ; 8116 διτήθοι δηα Βοϑη)δτηΐη, ἔγοση ὩΘΟθββι ν 88 γ76]] 88 
Οδοῖοθ, ὙΟΥΘ ΙΔΟΓῸ αἰβροβθα πὰ ἴανουσς οὔ ψΦυάδ. Ηρδπος Ἰανὶά, 
ἀυγηρ (86 ψ016 οὗ 8 Ἰοηρ-σοπί πυρὰ ἢϊρμῦ ἔτουι ὅδ}, Ὡδνοῦ 
αυϊοα 1ῃ6 ἰοεγϊοσυ οὗ Ψυαδῇ δηὰ Βοπ͵δηνη, θὰῦ ἤθη 6 ἰοοῖς 
τοίαρθ 1ῃ ἃ ἔοσγεϊρτι ΘΟ ΠΓΥ ; δὰ ἢς βθῃΐῦ Ῥγθβθηΐβ ΟὨΪΥ ἴο {Π6 ΟἸ1168 
οὗ δ18 οὐγῃ ἰσῖϊδθ. (1. ὅδ. χχχ. 26.)}ὺ Οπ {π6 ἀδδαίῃ οὗ 84], ἔπνο 
[ὨΓΟΏ6Β ΔΙΌΒ6 ἴῃ ἴβγδθὶ; ὙΒΊΟΝ σαν σῖβα [0 ἃ οἷνὶ ταῦ, {μα Ἰαδιθα 
ΒΕΥΘἢ ΥΘΔΥΒ; 8η4, Πα 1 ποῦ Ὀδοη ἴοσ {πε ἀοξοοϊίἼοη οὗ ΑΌΠΟΥ, ἀπά 
{π6 ἀμ γ οὗἨ ΘΠ οβμοίη, {Ππ6 {τ 68 ταῖρηῦ πόνον μᾶνο Ὀθθὴ υπιἰρά 
ὉΠΑ͂ΘΥ ὁη6 Βοορίτο. (2. ὅδηι. 11. 10., 1}1}..1. 9---12., ν. 6.) ανιὰ μἰτα- 
8610 [610 [π6 τυ θα θθ8 οὗ [18 ρονγασ. (11), 839.) Τα ομοῖοα οὗ Φεγὰ- 
ΒΆΪ6 μὰ [Ὁ [8 οδρὶ 8] δπὰ ἔοσ ἴπ οϑῃηΐγ οὗ νουβῃῖρ, ἴο {π6 Θχοϊυϑῖοη 
οὗ Θμ]οἾ, 4 ἰόντα οἵ Εργαὶπη σβογο {(Ππ6 Δ ΌΘΓΏΔΟ]6 δηα αὐὶς μιδὰ 
[οὐ ΥΥ Ὀδοη Κορί («ο88. χυ!, 1.), οου]ὰ ποῦ θυΐ ἀϊδροαβο [86 τη8]6- 
οοπίδηΐδβ, Δ Π0886 ρτάθ 88 ψουπαθα ὈΥ Πρασίηρ ὑπαὶ δἀνδηίαροα 606]6- 
Ὀταίθα ἴπ ὁπ6 οὗ {Π6 βαογβᾶ ᾿γτηηβ. (βαὶ. ᾿ἰχχυἹ!. 67, 68.) Ὀυτσίη 
Πλαν 1  τοῖρη, [86 ἀϊβραΐο δὲ (86 ρβεβαρα οὗ {π6 στῖνον Φογάδῃ βῆονγϑβ 
ΠΟΥ͂ 8. 818} ϑραῦκ Κιπα]θα ἃ ἥδηιθ (2 ϑατη. χῖχ. 4].), υβῖορβ 5μθθα, 
ΤΟ ΣΙησ ἰοαγάβ (Π6 ποτίῃ, ν'8 αὖ Ββαηα ἴο δχοϊίβ. (χχ. 1.) 

ΕἼΏΔΙΪΥ, {86 δγοοίίοι οὗ ἰδ6 ὕθιαρὶθ, 86 ᾿πημλον δ ]6 βαποίιδεΥ, 
ΥΙΟἢ Ββοουγρα [16 ΒΟΡΓΟΠΊΔΟΥ ΟΥ̓ {1|ὲ ἐγῖθ6 οὗ Φυάδῃ,--- ἢ ἴαχθϑ 
Ἰονιθα δῃα Ῥϑύβοαὶ βουνῖοθθ σϑαιγοαὰ ὈγΥ δοϊοιηοη, γιὸ οιμρ]ογϑᾶ 
{πΠ6 πὶ ἔογ [86 πιοϑὲ ρατί ἴῃ {π6 δι 6] μοῦ οὗἩὨ “6γι δα 6 η1,---- [88 
1116 δομπηπιογοῖαὶ δαναπίασο ΠΟ ΕΡΒ γαῖ σου] ἄοσῖνα ἀυγὶηρ 18 
Ταῖρῃ, ἴῃ ΘΟΠΡΑΓΊΒΟΙ οὗ ᾿ υάλῃ, ὙΠ] ἢ {Ὑ1ῦ6 τῦᾶβ ΠΟΤῈ ΘΟΠΙΙΠΟΟΘΙΟΙΒΙΥ͂ 
δβι[υδίοα ἰοῦ ρτοβύϊπρ ΒΥ [π6 ἰγαπδὶὶ οὗ οοτῃπηοα 68 Ὀούνοοῃ Εὐἰργρύ, 
Ιάυτηθα, ἀπὰ Ασαρὶδ,---ἰθ6 ᾿πίγιρσαορβ οὗ Φογοθοδπ, πο πα Ὀδοη 1πὶ- 
ΓΟ ΘΠΟΥ ποπηϊπαίθα ἴο ἴπ6 Θοτητηδηά οὗ [Π6 λοιιδο 9 ζοεορὴ (2 ζΊηρΒ 
χὶ. 26. 28.}); 4}1 {π686 οἰγουχμηδίθμοοβ σοι γι οι Βοογ ῦ  Υ [0 τηδίαγο 
(δὲ τονοϊαοη, τ 10 ἢ ΟἾΪΥ ανγαϊίθα ἢϊ8 ἀδαίῃ ἴο Ὀγοαῖκ ἑογί, ἀπὰ 
Βοἢ [86 [Ὁ]]}Υ οἵ Βοποῦοδι γοηἀογϑα ἱπον 806. 
ΤΩ ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, βυδεϊδίθα ὉΠΙΘΥ νϑγῖουβ βονογοῖστιβ 

ἀιυιγίηρ ἃ ρογιοα οὗ 2564 γοδγβ, ἘΠ ΕΚ τς ΒΟΙῺΘ ΟΠΓΟΠΟΪΟΡΘΥΙΒ; 118 
πιοίσορο δ ϑδαιηδγῖα Ὀδὶπρ οαρίυγοα ὈΥ ΘΠΑΙΠ ΔΉ ΘΒΟΣ Κιηρ οὗἨ Αβδυτῖα, 
μ. 6. 721, Δ'΄ἴου ἃ βίαρο οἵ (σγϑα γϑαᾶγθ. ΟΥ̓ [86 1βγβοὶτῖθβ, τ ἤοβα πυτα- 
βογβ μαᾶ θαθὴ γϑἀυσοα ὈΥ ἱπητάθηθα δῃα σοροαίθα βἰδυρμίοσβ, βοηο οὗ 
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(86 Ἰονγοῦ βογύ ὝΟΣΟ Βυ  γοα ἰο0 χοιλϑῖη ἴὴ ὑμοὶγ ἡδεϊνα Θουπίτσυ ; Ρυΐ 
{86 ποΌ]68 δῃᾶ 41] {π6 τίογθ ορῃ]θηῦ Ῥθσβοηβ ΟΓΘ ΟΑΙΥΙΘα ᾿ηΐο οδρίϊ- 
γι Ὀεγοηά {πὸ Εὐργαίοβ.; 
Τὴ ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ ΦΌΡΑΗ οοπίϊπυοα 388 γρΑγβ; «6 ΓΒΑ] 6 108 

οδρ αὶ] θοΐηρ ὕβδκβῃ, {πὸ ἰθρ]θ Ὀυγηΐ, δηά ἐΐβ βονοσγεῖσῃ Ζϑας κα] 
Ῥαιηρ᾽ οαΥτῖθ οαρίϊνο ἴο Βαθυίοη ὈὉγ ΝΟΡυομδάποζΖζαγ ; (ἢ τοδί οὗ ἢ 18 
ΒΌ)6οβ (στ [Π6 Θχοθρίϊοη οὗ (6 ῬΟΟΥΟΣ οἶδββοθ ὙΠῸ Ὑ6.6 Ἰοῖν ἴῃ 
υἀ658) ΓΘ ΚΟ 1588 οΑΥτθ ᾿ηΐο σαρθνν Ὀαγοῃά τ[π6 ΕΠ ρΡὮγαίθβ, 
ὙΠΘΓα ΠΟΥ δηα {Π6}Ὁ ΡΟΒΙΘΓΙΥ͂ ΓΟ ΔΙ 6 ΒΟΥΘΏΓΥ ὙΘΆΓΒ, ἈΡΎΘΟΆΡΪΥ ἴο 
186 ἀἰνιπα ργθα οἰ] 08. 

ΧΙ. Τῆο Κιπράοιηῃ οὗ Ψυἀδ} βυθειθίοα 188 γϑϑὺβ αἴνου {π6 80}- 
γΘΥΒίοἢ οὗ {π6 ᾿Βγβθ ΒΘ ἸΩΟΠΑΤΌΝΥ ; δηᾶ ἴοσ (818 Ἰοηρος ἀπγαϊίοη 
ὙΆΓΙΟΙΒ ΓΘΆΒΟΏΒ ΙΔΥ ρ6 Δα ἀιοθα, 

1, ΤΑ φεοσταρλίϊοο-ροί σαὶ σἰἐμαξίοη 9 Ψμάαΐ, τσα8 πιοτὸ ζαυομγαὺϊο 
ἐλαπ ἐλαΐ 90. ]εγαεί, 

Ιὴ ροϊηῦ οὗ οχίθηϊ, ἱπ4664, Ιϑταρὶ ΓᾺΓ βυτραββοά Ψυάδῃ, (μ6 Ἰαΐίον 
Κιηρσάοπι Ὀοϊηρ᾽ ΒΟΑΥΘΟΪΥ οαυδὶ ἰο {π6 {πϊτὰ ρατί οὗἨ [βγαθ], ὑ οἷ 180 
Θχοθθαρα «688 ὈοΐᾺ ἐπ (86 ἔργ ἐν οὗἉ 118 801] δῃᾷ ἐμ διηουπῇ οὗ 118 
Ρορυϊαίίοη, Βαΐ {80 Κίπράοπι οὗ “πάλ νγαβ τῆογο δἀνδηίασθουβυ 
βιϊπμα θα ΤῸΣ ΘΟΤΏΠΊΘΓΟΘ, δηπα ἔα ΠΣ ροββοββοα στθδίον [Δ01}11168 οὗ ἀ6- 
ἔδποσ ἔγοτη μοβίι]8 αἰΐδοϊβ, (μδη (μ6 Κίηράοῃι οὗ Ιδγαθὶ. Ὑμὸ ϑυυῖδηϑ 
Ὀοϊηρ᾽ βοραγδίθα ἔχοι {Ππ6 68 Ὦγ (86 ἱπίογνοηΐηρ Κἰηράοτα οὗ ἴδγδεὶ, 
ὁΠ66 ὉΠΪΥ ἰφ]4 ναβδίθ [μ6 Ἰουσοῦ σορΊΟη8Β οὗ πα Δῃ ; Ὑ116, [ῸὉΣ Ὁρναγα8 
οὗ 8 ὀθῃζυγΥ, ΠΟΥ͂ ταδαθ που γβίοηβ ᾿ηΐο δηα ἀοναδβίαθα (86 Κιμράοπι 
οὗ [βγ6]ὲ. Τὴ Αββυγίδῃβ, αδἰ8δο, θϑῖῃρ' τιοσα σοιηοία ἔγοτῃ {ἢ 6 ε΄ 678, 
οοπϊὰ πού οὔδοσνο {πθῆὶ 80 ὩΔΥΓΟΝΪΥ 88 ΠΟΥ σδίομοα {Π6 ΒΓ86}168, 
ὙΠΟ ΠΟΥ ἴῃ ἃ ΤΒΠΏΘΡ ΟΟΠΕΪΠΌΔΙΪΥ ἰπγοαίθηθα. ΕΣ μου, {16 
ΠΑΓΆΤΑΙΥ βίτοηρ δυο οὗὨ «“6γυβαίοα (πο οἱζΥ {πΠ6 Αββυσίδῃβ 
ὙΔΙΏΪΥ αἰἰοιηρίθα ἴο τϑάσοο ὈΥ ἔδπ:π6) οοπίγιθαϊοα το ἰο ὑπ6 ρῥτο- 
βοσυδίίοη οἵ [86 Κιῃράοῃμι, 88 10 6η80]64 ΗοΖο κί ἰοὸ Πο]ά οαΐ διιο- 
ΟΘΒΒΕ ΝΥ ἀραϊηβῦ {Π6 ἔογοθβ οὗ Θθῃ δ ῃοσρ, τ ΠῸ Ὀοδίοροα 1 ἴῃ {πὸ 
εἴσῃ γοᾶγ δέος [π6 βυ νθγδίοη οὗ {πὰ Κίηρσάοτα οὗὨ [βγδοὶ. 

2. Τῆε ρεορῖο 1876 ΠΟΤΕ τιγιϊέοα ἔπ ἐλ ἀϊπράοπι 9 “μααΐ ἐμαπ ἐπ 
ἐλαὲ 9. 1εγαεῖ, 
ΤΠ χο]ρίουβ ἩΟΥΒὮΡ, ὙΠΙΟΒ Ὑγ88 βοϊ θη πἶβοα αὖ «Θγβα θη), {ἢ 6 

ΤΩΘΕΌΡΟ]1Β οὗ υάδῃ, ποῖ ΟΠἸῪ υπἰ ρα {π6 76 }718 δὰ Βοη)απιὶϊθβ τροσα 
ΟἸοβοὶυ ἰορϑίμογ, Ὀυὺ αἶβο οβδγθα ἃ ὑϑῦῪ ρον γα! δὐγασοη [0 ΘνΟΥΥ 
Ρίουϑ ροσβοι οὗ ἐμα οἴβοὺ ἐγῖθεβ (0 ουηϊσταῖο Ἰηἴοὸ ἄλλῃ. Ηφδηοθ {Π6 

Ὁ ΤῸ γδβ ἴδ 6] 6 οὗὨἨἉ βοπιὸ οὗ ἴΠ6 δποϊδηὶ ἔδίμοῦβ οἵ ἴ[πΠ6 ΟΠγβιίϊδη οππατοῦ, ᾿παὶ τ᾿ 6 ἀ6- 
δοδηἀδηῖ8 οὗἩ ἴΠ6 ἴδῃ {σὶρ ἀἰά αὐἴοσυγασὰβ σοϊσγη ἱπίο ΠΟΤ ΟὟ ΟΟΌΠΙΤΥ : δηὰ [Π6 βδπιθ 
Ὡοίΐοη ἢ88 οὈϊαἰηοα διμηοηρ, ΒΟΙη6 τηούοση «96 γ8, Ὀπὲὶ πεῖ ΠῸ Υ οὗὨἨ [Π686 ΟΡ ΠΙΟΠΒ ἰβ δι ρροτίοι 
Υ ιἰδίοσγ. [πη τς Νοὸνν Τοδίδιηθηΐϊ, ἱηπἀθοα, να ηα τηρητοη οὗ ἴμ τυγοῖνο ἰγ68 (Μαῖ. 
χίχ. 28.; [χικὸ χα, 30.; Αςἰβ χχνὶ. 7.}): δῃηὰ 5... δδιλθβ (ἰ. 1.) ἀΐγθεῖβ ἢἷ8 δρίβι]α ἴο 186 πὶ; 
Ὀαΐ ἴδ σδηποῖ 6 οοποϊυάοα ἔτοηι ἔπ 666 ῥϑββαροδ, {πᾶὶ [ΠΟΥ ὝΟΓΟ δὲ ἴδὲ εἶπα ψϑιπογοά ἴο- 
εῖπογ; 411 τῃδὲ σϑῃ Ὀ6 ἰηΐοττοά ἔγοπι ἴποπὶ 18, [μδὺ (ἸΘῪ ἸγΟσῸ δ6}}} ἐπ θοΐηρ. ῬΈΓΒΔΡΒ 6 
ὙΠΠΟΪο ὈΟΑΥῪ οὗ [6 “ον ἢ πδιίοη γοϊαϊποὰ 1[ῃ6 πδπα οὗ [6 ἐισείυε γίδες δοσογάϊπρ ἴο [πὸ 
δηοίεης αἰνί βίο; 88 νὸ ἤπὰ τῆ ἀΐϑεῖ ρ]68 οδἹ]εὰ, [μ6 ὠσείνε αἴτεον [π6 ἀθϑὶἢ οὗἨ “υἀ88, δηὰ 
Ὀείοτς (Βα οἰοοτίοη οὗἩ Μδιι δ. ΤῊΪΐ8 σοη͵δοίαγο ὈΘΟΟπΊ68 [Π6 ΤΊΟΤῸ ὈγΟΌΔΘΌ]Θ, 88 ἰξ 18 σοτ- 
ἰφἰη ἔζοπι [ἢ 6 ἐοΒΕἸ ΠΠΟΗΥ͂ οὗ 186 ϑαογοὰ Ἦ τίϊοσβ ἀπὰ οὔ Φοβερῆτβ, ἰμδὲ ἐπογο ὑγΟ ΓΘ ΘΟΠΕΙ ἀΘΤᾺ - 
Β᾽6 παμηθοτβ οὗ [βγβο 68 ταϊηροἂ τ ῖτἢ (πς σον, βαβῆςϊοηΐ, ἰμἀοεὰ, το Δα ποτγῖβο [86 (Οτποῦ 
ἴο δρεαῖς οὔ {πε ἔνσεῖνο ἐγ θε8 δ8 οοηβετυτηρ Ὀπὲ ὁπ ὈΟάΥ πῖτὰ 1π0 ὁ ονν δὶ} παίϊοθ. Βοδα- 
ΒΟῦτο᾽ 8 [πἰτοὰ, τὸ ἴ80 Νενν Τεδὶ. (Βίβῃορ ὟΥ δἰβοη᾽8 Ττδςίϑ, νοὶ. 12ϊ, ὑρ. 114--- 116.) 
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Ῥυϊοϑίβ δηὰ μονα, ἃ8. Μ76}] 88 τυδηΥ Οὐμον ἀονουΐ 1ϑγο ἴδε, θην! ομοά 
{Π6 Κιπσάοιῃ οὗ υᾶάδλῃῃ πῖϊὰ ῥΙ ον, Ἰθαγπΐηρ, δὰ σθϑ] ἢ, 1η {86 
Κιησάοπι οὗ [Βγβ6], οἵὐ {Π|6 ΘΟΠΊΓΑΤΥ, ἱἢ ΘΟὨΒΘ]ΌΘΠΟΒ ΟΥ̓ [86 Θχρυ ϑίοῃ 
οὗἩ 86 ρῥγϑϑίβ δηὰᾶ 1 ,ουϊΐθβ, ὈΥ σσμοπὶ [8 οἷν] δαῖτ μδα ον {1.6 τηοϑὲ 
Ῥαγὺ θθθὴ ϑδαπιηϊδίογοα, ζαταυ] δ δηα ἱπύοσιιδὶ αἀἰβοογά ΠΘΟΘΕΒΑΓΪΥ 
ΔΙΟΒΘ, ἔγοπι 18 ΨΘΣΥ͂ ΘΟΙΙΔ 6 ποοιηθηῦ ὉΠ6ΘΡ Δ γοροβιῃ 1. ; δηα, στῇ 
Τοραγα ἰο 186 οΟἴοῦ Ιβγδϑὶ ύββ, (86 Πἰβίοσυ οὗὨ ἰδίθν αρϑϑ δρυ ΘΗ 
αἰΐοβίϑ ἐπ 6 ὙΘΥῪ στοῦ 1088 βιιϑίδ: ΠΘα 1ῃ βίαίθϑθ δηα Κίησάοτῃηβ ΒΥ {Π6 
ΘΟΠΡΟ ΪΒΟΥῪ δα σταίου οὗ υἱγίιουβ δῃα Ἰπαβ Σου ΟἸ ΓΙ ΖΘΏΒ, ἴῃ 60η- 
Βααιθμοο οὗἨ οὔδηροβ τηλθ 'π το] ρίοη. Τμα8, ὥραϊπ μ88 ΠΘΥΘΡ 
τοοονογοᾶ {πὸ οχρυϊδίοη οὗ {[μ6 Μοοῦβ; δηά {86 Ὀπρυϊ πο Ρ]6α τορϑαὶ] 
οὗἩ {πὸ οὐϊοῖ οὗ Ναηΐοβ ὈὉγ ωουἱ8 ΧΙΑΥ. ἀραϊηδὺ ὑπὸ ἔϑ 8 οὗὨ [Π6 πιοβί 
Βοϊθιμῃ ἐγθδίϊθβ, ᾿ηῆιοίθα ἃ ἰοβθ ΡΟ ΕΎΔΠΟΘ, ἔγοιῃ {πα οἴοθοίβ οὗ 
ὙΠ οῦ {Π80 ΘΟΠΙΓΣΥ Μ88 ΒΟΔΙΌΘΙΥ γοῦ τοοουογοᾶ. [Ι͂ἢ ὑκθ ΤΩΔΠΠΘΥ, ἴῃ 
δησιοηΐ π|68, {Π6 Κίηρσάοπι οὗἨ [βγδεὶ 611 1ηΐο ἄθοδύ, 1ἢ ΘΟ ΒΘ ΘΠ 06 
οὗἨ [16 ορργοββίοη οὗ ἰδμ6 8] ὑτοσβῖρροτθ οὗ Φθμονδἢ δἷοσ [86 
1ηἰγοδυοίίοη οὗ [Π6 Ὑγουβἢρ οὗ [86 οαἰγοβ. Βαΐ {Π18 ΠΟῪ ἱΔο]Δ του Β 
τοὶ σίου γγὰ8 Οὗ πὸ δἀνδηίδρε ἰο {86 δροβίδίθβ : οὐ ἴμ8 ΘΟΠΕΓΆΓΥ, 1Ὁ 
ν͵88 ἀοἰγϊτηθηίδὶ (ὁ ὑμθηλ, ἔοσ 6 ουβῃϊρ οὗ {86 σα νθβ δα {Π6 οἴἶεοί 
οὗ ἀϊβυπῖ ηρ; ΠΟΤῈ δηα τλοσο ὑπὸ ῥγονίποοβ οὗ (ἀ4}1166 δῃα ϑαπιηγίδ, 
ὙΙΟἢ παίΓΑ ]Υ γα ὕἴοο τηυοῇ ΒαραΓαιθα ; δπα {86 Ἰἀοϊαίτουβ ψου- 
Βῃ1Ρ οἵ Β8ᾳ], θβίδ μά αἱ ϑατηδυῖα, νγ88 80 τορυρτιδηῦ ἴο {Π6 ΠΙΒΏΠΘΙΒ 
οὗ 1η6 Ηφργοννβ, 88 ἴο ρσόνο {86 οπιοῦ σΔ086---ποὶ οὗὨ οοποοτγά, θαΐ οὗ 
οἰ] δ γ8. 

Τὸ {18 πίοι διμοηρ ἴΠ6 “678 18 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΙΥ ἴο θ6 βου θα {86 
θυ] πὺ νἱοίοσυ πο ἢ 1η [6 χσοῖρῃ οἵ ΑΔΑΡ) ἢ ρανα ἴδοπὶ ἃ ἀδοϊἀοα 
ΒΌΡΟΥΪΟΥΙΥ ονοῦ [6 [ΒΥ 611068 ; δπὰ [6 ΒΆΠ16 ὈΠΔΗΪΎΠΥ δηά αἰδοῦοη 
ἔογ ἰγὰ το]ρίοι, ἴῃ {π6 Ὁπη6 οὗ Ἡ 6 Ζο κίδῃ, ἀϊβροβοᾶ {πο ηὶ 411 ῬΤΟΤΩΡΕΥ 
ἴο Βιακο οὔ 116 γόοκε οὗ {πΠ6 Αϑϑυσίδῃβ, δὴ ἃ σοηάογοα {Πθτὰ βυ οἰ ΘΏΥ 
Βίγοηρ, [0 ΒΟΘΟΓΑΡ 88 ἐμοῦ ἀ 6] νοσαποθ πὶ πουΐ ΔῪ ἔογοῖρη αἱὰ. ΤῊΘ 
1βγδο]ῦθβ, οὐ {86 ΘΟΒΙΤΆΓΥ, ὈΘΙΏρ᾽ ἔῸγ [Π6 πιοϑῦ ραγί ἴοσῃ ὈΥ ἐβοΙ 8, 
δηα ἀεοβραϊσίπρ' οὗ Ὀδίηρ' 8016 [0 ΓΘΟΟΥ͂ΘΣ {Π 6 ΑΒΆΪΓΒ, "6 ΓΘ ᾿γγθβο αὔθ 
ὍΠΟΥ δἰπηοδὺ ΘΥ̓ΘΤῪ ΟἸΓΟυϊηβίβῃοθ. 

3. 77} 8ιισσεβδῖοπ ἰο ἐλε ἑΐγοπε οΥ᾽ μιάαὐ, ισα5 πιοῦὸ γοσμΐαν ; απὰ ἐΐ6 
ολαγαοσίον 9} ἐξδ ξουεγείση5 τοὰς ποῦ οχοπιρίαγῳ ἰλαπ ἐπ ἐδ ἀϊπσάοηι οὗΓ 
7εγαεὶ. 

ΑἸΙΒουρὶι [π6 δυϊδουιΥ οὗ {πα ΚιπρΒ οὗ Ψυάαϊι γαὰβ ἀπαιοβυϊ οΠΆΌΪΥ 
ΠΣ ΟὮ ἸΘΒΒΟ ΘΩ͂ 1ῃ ροϊπέ οὗ οχίθηῦ ὈΥ 186 τονοὶ]ῇ οὗ ἴπὸ ἴδῃ {Ὑ10 68, γοῖ, 
1 νγχ6 σοηβιοΥ 1058 ἸηΐθΓδὶ ΡΟΥΘΙ δηα βίδὈ}γ, γα 884}} Ηπά {μαὺ ἱἰ 
88 ΓΑΙΠΘΥ ἸΠΟΓΘΑΒΘα ἴπ8η Οἰγοϊηη6 ἃ Ὀγ τμαὐ ἀοίδοίοη. ΕΎοτα {Π6 
ὙΘΓῪ οομμημηθποοιηθηῦ οὗ [Π6 δαραγδίίοῃ 10 18 ουἀθηὺ {παῖ [86 ργορμοῖθ, 
ἴῃ ΟὈΘαΐθηο6 [0 ΤΌΤΤΩΊΘΓ ΟΥ̓ΔΟΪ68 (866 2 ΚΊΩρΒ νἱ1}. 19.} ΤΟ. 80 αἰϊδομϑα 
ἰο {Ππ6 ἔΆΠΪν οὗ αν, ὑπαὺ Ὧο τ ἸοἸκοάμθββ οσ οοῃίοιηρῦ οὗ {π6 ἰανγϑ 
ο {86 ραγὶ οὗ Ἱπα  νἹ 8] ἰκἰηρ8 σου] 6 58θπ {πεῖν β4 6} 1γ ἰο [86 τογαὶ] 
᾿πθασθ. Ηθποθ Ὧ0 67 δνδὺ ἱπουρδί οὗ βαϊζιηρ' {π6 ἄτοπα οὗ Ὠαν!ά, 
ὯΟ Ρῥτορδοῦ δνϑὺ ἔογοίο]α {86 σαὶ οὗ {μ6 τογαὶ ἔδσαϊγ. Εογ, ἱπουρῆ 
Βοιὴ6 οὗἩ {π6 “6 »18}} ΤΩ ΟΠΔΓΟΙΒ τηογα {π8π οη06 ἔΟ]Π οὐ 6ἀ βίγαηρε πτῆς: 
που ΑΒβ8, ἀἸβγοραγαϊηρ' [π6 σουπβο]β οὔ Ἡβηδπὶ, 641164 (Π6 ϑβῬ'σ. υἱδῃ8 
ἴο 818 αἱὰ ; {πουρᾷ «6 μβοββαρμαῦ, Ὀγ ξοσταΐηρ ἀπ Δ] απο τὰ {86 
ψὶοκοα ΑΒΑΡ, Κῖπρ' οὗὨ Ιβγδθὶ, γγαϑ {Ππ6 ὀδυβα οἵ [π6 στϑαίθϑι οδ απ [169 
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θοί ἐο μ}8 Κἰῃράοτῃ δπα ἰοὸ ᾿18 ἔΆτΆΪΥ ; (δουρὶ ΑΥδΒΑ] δ ἀσείγογεοά 
411 (868 ϑ6θἀ τογαὶ οἵ {86 Βουδο οὗ «“πάϑδ, «οαβὰ δ'οπμθ Ἵχοορίθα, νν ῆο 
δϊοσιναγάβ ρυὺ ἰο ἀοαί {πΠ6 ἱπποοοηῦ Ὠρἢ ῥχιθδὺ Ζθοβδγίδῃ, [86 βοὴ 
οὗ {86 ΥΘΣΥ͂ πιᾶῃ ἴο τοῖα ἢθ νγ͵ὰ8 ἱπαθὈίοα (ογ {86 ργθβουνδίοη οὗ ἢ18 
18 δπὰ Κιηράοιι ; {πουσῃ, ἅπαν, ΑΖ, αἀἰβγορασγαϊηρ (86 δάνϊοθ οὗ 
186 Ῥτορμοῦ ᾿βαΐδμ, νοἱ απίυ!ν οδ! θὰ ἰο ᾿ῖ8 διὰ (86 Αββυτῖδῃβ, δὰ 
βαῦ Ρ 6 ἀοοῖβ οὗ ἰμ6 ουδὲ οὗ [πὸ Ιμοτὰ ; γοῖ, πού δίβηα!ηρ; 
811 (686 οἰτουτηδίδῃμοθθ, (ἢ6 99 ν))7ἷ8 ἤονοῦ ἐπουρηΐ οὗ Ἔχρο ]ηρ {86 
ΤΟΥ͂Δ] ἴδιαν ἔστοπι (6 {πσομθ. ὅβοῖῃβ οὗ [86 «ΘΥ 188} Το πΆγοΒΒ, ἱπἀδοά, 
οδιίδ ἴο Υἱοϊοπὶ ἀθδίῃβ ᾿ἢ νασίουβ τδυϑ᾽ὶ; δρυΐ ΠΟ ΟἾΥ] ΑΓΒ δηδιιοα, 
ὯΟ δι᾽ ΠΟ. 8 ὈΥΊΠΟΘδ ουοσ αἰβίαγροα {6 δαί; οὐ {86 ΘομίγαγΥ, {μδΐ 
Κιησάοπι, Ὀοὶηρ αἰνσαυβ τοδίογθα ἴο (πο ἰανγία] μαὶν, ἀογινθα δἀνδηΐασα, 
ταίμον (Πδῃ βϑυβογοα ᾿]ΌΣΥ, ἔοῖὰ βαοῖ σμδηροθ. ΤὨὺβ (π6 Κιπράοιι 
οὗ Φυάεαμ οομπιιοα ἴῃ Ῥοδοθδῦ]α βυδ)θοίζοι ἴο 118 ἰερτ πηαΐα βονθ- 
ΤΕ ΏΒ ; δηὰ 4]} ογάθυβ ἴῃ {πὸ ϑίδίθ οοῃδβυρα 18 ψο]ασο. Μδϑηγ οὗ 
186 Κίπρβ πγαϊπίδιποα (86 σοσβμὶρ οἵ Ψθμονδῃ ἔγοπι πιοῦϊνεβ οἱ βίποθιθ 
ΡΙοῖγ, δὰ οἴμοῦβ ἔγοτσα ἃ ὀοησυιοοη οἵ {π6 0 ]1ν οὗὨ το ρίοη ἰο ἃ 
βίδίθ; Ὑ8116 186 ῥγοδίβ δῃὰ ῥγορμιοῖθ, πὸ νἱρι]  παϊοποα ονοσ 
{16 το σίου οὗὁἨ {π6ῚὉ οουπίγυ, ᾿μῆπθηοθα {Π6]} Βουθγεῖὶρηθ (0 {μ6 8Δ40ρ- 
οη οὗὨ βαρὲα σοι 8618. 

Τὸ {μπὶ8 οἰσγουμηβίβῃοα 716 ΣΏΑΥ Δβϑοσῖδα [86 δοί, ὑπαὶ (6 ολαγαοίογε 
9 ἐλε ἀἰπσε 9.) ἁμαάκαἢ τοϑγὲ πιοῦε ἐχζεπιρίαγψ ἴμδη ἴποβο οὗἨ πὸ Κίηρβ οὗ 
1εγβ86] : ἴοσ, δἰ ἐποιυρὰ ποσὰ τ γ6 ποὺ απ ηρ ἸΟΚΟα δα πηργυάσης 
ον ἰδ βονογοῖρηδ, γοὺ (ΠΘΙΓ ΘΥΤΟΓΒ δῃἀ τηϊϑοοηιποῦ γΟΓῸ [ῸΣ [6 τηοβί 
Ρατέ οογτοοίοθα οὗ δυοϊ θα ΟΥ̓ {Π6}σ βιιθο βθοσβ, ὙΠῸ Ψ6ΓΘ Ἰμδυγυοὐθα ὈΥ͂ 
ἴΠ6 δάνίοθ δῃὰ δχϑιηρὶθ οὗ ὙγΙ86 δπα υἱγίυουβ θη, δηα {ἢϊτ|8 ὙΟΙΘ 
ΘΠΔ]6ἀ ὕο τϑραῖγ 86 1π)υγ]68. Ομ {86} Κιπράοτα μρα βιιίαϊποα, 
ΤΙ σόνοσβα οὗ 4}} (μη18 γαβ {16 οδϑ6 1 {86 Κιηράοτῃ οὗ [δ8γβε] ; 1π 
ΜΉ ΟΣ {Π6 τογα] ἀἰρηγ, ΡΟΠ υὐδά ὈΥ Θομ 8] τ ΓάΘΥΒ δὴ ἃ βοα 10 Ὴ8, 
βτϑάυ}}γ 1611 ἱπΐο ἄθοδυ, δῃά ἢ [Π6 Τορα] ῬΟΥΤΟΣ ἀφο] Π66 4]] τορατὰ 
ἴονῦ [86 ὙΠ] Ἄγα οἵ ἴΠ6 βίαίθβ. Πιδβίγαοίθα ὈΥῪ οἷν] σγαγβ δῃα ὮΥ {Π6 
οομίοβίβ οὗ δι δ ἴουΒ αϑρίγϑηΐθ ἴο (6 (ἄγοῃθ, (δ6 [δγβοὶ] 68 Ὀροδιηθ 
ἀϊδυπὶοα :- [86 Ῥγον ησ68, τ ΠΙΟΝ αὖ ἴλ6 οοχητηθποοιηθηΐ οὗ 1.6 [3Γ86]- 
18) ΤΠΏΟΒΑΓΟΩΥ Ιπαὰ Ῥδϑῃ {θυ ἴο 1{, ταυοϊθα ; δηὰ δἱτηοβὶ 41} {Π6 
Κίηρθ, γπὴ0 βύαγοι μ6 Βοδρίσο οἵ [βγϑ6], ρουθγπθα 80 11], ἃ8 ΒΟΔΌΟΟΙΥ 
(0 ἄσβοσυθ 18 πδίηβ οὗ βονογαεῖΐζιῃβ. ΥὙΥ Β1Ϊ6 {86 βδογθα Πιβίου ΔΒ σα - 
Ῥοδίθαϊυ σϑοοσά οὗ ναγίουβ ηρθ οὗ ϑυσδῃ δαὶ ἔμον αἰά ἐπαῦ νν ΒΙοἢ 
ὙΓ85 τὶρμῦ ἰὴ 1Π6 δἰσῃ οὗὨἨ {86 Ἰμογά, δοοογαϊηρ ἰο 4} 1πδὶ ἰμοὶν ἔΔΌΠΟΣ 
Ἀανιὰ μδα ἄοπο, {6 ΟΣ ΠΥ οἰαγδοίοσ οὗ [86 Κίηρβ οὗ [βδγδϑὶ 18 στὸ- 
Ἰαϊοὰ τὰς {815 βἰστηκ,---- [μδὲ (ΠοῪ ἀορατγίθα ποΐ ἔγοσῃ 411 {86 βὶῃβ οὗ 
«ογοῦοσσῃ {δα βοη οὗ Νοβραΐ, γ80 τη8646 [ϑγϑοὶ ἴο β81η. 

4, ΤΑΔΊ, δῃα ὈΥΠΟΙρΡΑΙΥ, ργε ἀπά ππαοϊίεί τοϊϊσίοι τοα8 πιοβί 
σαγεβεῖϊν ργεϑογυοά απὰ ομἰυαίοα ἐπ {δε ἀϊπφάοπι 9565} “μααὴ, τολῖϊε ἐΐδ 
υἱἱοεὶ ἑἀοίαίγψ τῦσας ρῥγαοξίδοα ἕπ ἐΐε ἀϊπράοηι 90 ]εγαεί, 

ΤὨ18 ἴδοι 18 80 οἰθασὶν παιταίθα ἴῃ (Πα Ὠἰϊθέογθθ οὗ {86 ἔτο Κίηρ- 
ἄοπηβ, ἐμαύ 10 18 πϑϑά]θβθ ἴο δάδιιοθ ΔΠΥ͂ Ἔχαιρίεϑ. 448 ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎΥ 

 ΤΏακ, ΑΒασίδη, κίηρ οἵ Φυάδῃ, νγαϑ βἰδίπ ὉῚ σεδυ, ἰεῖπρς οἵ [εγδοὶ (2 ΟἾγοπ. χχίϊ. 
7---9.); ΑἸ δι, το βαοοοοάοὰ ΑΠΒαξίαῃ, ΒΥ 186 οοπιπιδπά οἵ δεμοίδάδ 186 Ῥγίεδβὶ 
(Ὡ ΟἜγοη. χχὶϊὶ, 14---16.); Φοαδβῆ, ὉῪῚ ἷἰθ οὕγῃ βούυδηΐϑ (9 Οἤγοη. χχῖν. 35, 36.); )πά 
Απιασίδῃ, Ὀγ δοιχδ οἵ ἷ8 βιιυδθοιδ ὙΠῸ οοηδρίγεὰ αραίπϑὶ μἷπὶ (28 ΟὨγοη. Χχυ, 27.). 
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1290. «“τοπὶ Ταϊγιαγελαὶ Τίπιες ἰο ἐλ6 βαψίοπέαπ (αρέϊυϊέψ. 

ΘΟμΒΘαΆΘΠ66 οὗ ἰγαο ῥἱοῖγ, {16 “6078 ἔᾺγ βυγραββοὰ {86 1βγβϑ 1068 ἴῃ 
186 Ῥυτγὶ οὗ ἐμ ῖγ πιογαὶ ομαγδοῖθγ, δηὰ ἴῃ {86 παρ] οῖῦ οοηβάθηοθ 
αι ψ ἰοὰ τπδν Ἰοεν 411 {πεῖν αϑἴδισβ ἰο {86 Ὠινιηα Ῥτοίθοϊίου ; ἔοσ, 
αὖ [6 ΥὙΟΥῪ ἔϊπ6, ΘῈ ΔΟΟΙΑΙ Δ ΕΟΠΒ ΟὗὨ ΘΥΘΙῪ ΚΙηα ΜΓ γ6 ῥγδοίβοα 
ἴῃ ἴβγϑϑὶ, ὙΠΘΗ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἃ ΟΥΔ6 νγ88 ἰο ἐν ππαίθιηρίθα, ἀπα ἤθη {86 
18 γ86}1168 βουσμὺ 411} {π6}} βαίδίυ απα ῃχούθοϊοη ἔγοιῃμ ἔοσοῖρῃ δα, ἴῃ 
Ζυάεαι, τμ6 “μὰν οὗ 186 1.08}0 νγδϑ τηοϑί αἰ] ρ ΠΥ δἰυατοά ; δηὰ 
[6 76νγ8, Βίσθῃο βοηθα ΟΥ̓ {Π6ὶῦ ἀπβμΆ θη ὑγαβῦ ἴῃ Φομονδα, νοϊυη- 
ΤΑΥ͂ τιβικοα δνοσυτἴηρ ἴο Ὀτοπηοῖα {μ6 ποϊΐατ οὗὨ {δεῖν οοπηίγυ. 
1η βῃοτγί, [86 ἢἰβίουϊθβ οὗ {86 ἵπο Κιηράομῃϑ οἵ πα δπα Ιεγδοὶ 
ξαΓη 9 ἢ ἃ ροσροίυδὶ 1]]υδιταοι οὐ {π6 ἰσαῦῃ οὗἉ οϊοπιοη᾿ ἀθοϊδγαίοῃ, 
τπαῦὺ ““ γίσἠοοιϑπε88 εχαϊίείς ἃ παίϊοπ, διιέ δἷπ ἰ8 α τορτοασὶ ἰο αν 
»εορίε." (τον. χὶν. 834.) 

ΧΙ]. ΚΓΤΑΤΕ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΗΕΒΒΕΥΒ ὈΠΒΙΝῸ ΤῊΒ ΒΑΒΥΠΟΝΙΒΗ 
ΟΑΛΡΤΙΥΙΤΥ. 

ΤΠ6 οοπαϊδου οὗ [86 Ηθῦτονβ, ἀαγιηρ [86 σΑΡΟ ΙΓ, γγα8 ἔαν γοπὶ 
Βεΐηρ ομο οὗ δο]θοὺ ψγϑίομβοάμθββι “. Τ8. 15 τηδηϊδδῦ ἔγοπι ἴΠπ6 Ο1Γ- 
οὐμπχδίδῃοθ, {παῦ ἃ μἱουβ ΗἩΘΌΓΘΥ χοροῦ μοἰα {86 Εγϑὺ οἰἕσα δ 186 
οουτί οὗ Βαγοι ; ἰμαὺ ἴγοα ἀθνουΐῦ ἐγ παβ οὗ {818 ρσορῃθδύ οοουρ!οα 
ἱπηροτίδηξΐ ρο τ ἶο8] βίδ0}8 ; δπὰ (μὲ « ΘΒοϊΔοΒη, (16 ἔοστηοῦ Κιηρ οὗ 
 υάΔ8, ἴα {Π6 ἔοσίυ -[οὐγίῃ γοᾶγ οὗ {86 σΑρΟΥ Υ, νν88 σϑθαβοα ἔγοτλ 
8 πηρτιβοητηθηῦ ὙΠΟ. Ὠ8α σοηςπι6α ἴον [ΙΓ -ϑ1χ ὙΘασβ, δηα τγὰϑ 
ΡΓΘ[ογσϑα ἴῃ ροϊπηῦ οὗ γδηῖκ 0 8}} (8 ΚΙηρβ γὙῆο ψγοτα Πθὴ αἱ Βαῦυ]οη, 
ΟἰΓΠΟΥ 88 ποβίαροβ, ΟΥ ἔῸΣ [86 ΡΌΓΡοΒΕα οἵ ραυϊηρ ποιηδρθ ἴο {86 (ὑΠ8]- 
ἄφαῃ τοπάγοῖ, Ηδ ψἃ8 ἰγοδίθα 88 ἴδ ἢγβί οὗ {π6 Κίηρβ; δα αἷθ δἱ 
{16 (4016 οὗὨ 18 Θοῃα  ΥΟΥ, δηά τϑοοινθα δη ΔΠη18] Δ]]ουγη 6, οοΥΤ- 
ΒΡΟΠάΙηρ ἴο ἷδ8 τουδὶ σδηῖ. Τ6Β6 οἰγουμηδίδποσρβ οὗ ποποὺγ πχυϑὺ 
δαγο γτοβθοίοα 4 ἄδρτϑο οἵ αἱρῃϊο οἡ 8}} (6 6Χ1168, ΒΒ] οΙοηΐ (0 ῥγο- 
νϑη μον Ὀοϊηρ 11] ἰγοδύθα ΟΣ ἀββριῖβθοα, ὩΤ]ΠΘΥ ΓΟ ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ νἱονγοθα 
88 ΤαβρθοίδὉ]6 οο]οπἰϑίϑ, Θη)ουηρ [86 ΡΘΟΌΪΙΑΓ ρτοϊοοίίοῃ οὗἩ ἴμ6 βονο- 
τοῖσῃ. ἴῃ {86 τοβρϑοΐ ρδια ἴο «δ βοιδομιη, μῖ8 βοη 6 8}0168] δὰ ἢ 18 
ταπάβου Ζογα Δ ΌΘ] παουδίθαϊγ ραγίοοκ. [0 ἐμαὶ βίογυυ 5 οὔ {86 
δ ον βοϊοῖ Ῥοΐογο Παγίυθ, ἴῃ τ πο Ζουα Δ 6] 18 βαιά ἰὼ ἢανγα ΟΣ 
106 ὈΓ1ΖΘ, Ὀ6 ἃ τηογὸ βοίοῃ, 8.}}} 10 18 δ ἰϑαβδὲ ργοῦδθ]α (μαὲ [Π6 γουησ 
Ρτίμοθ, ἐβουρὰ μ6 με] πὸ οβῆοθ, μδᾶ ἔγθβε δοὺθβδβ ἰὸ {πΠ6 οουγί; ἃ 
ΡΥ] σα ἡ Β]Οἢ τησδῦ πᾶνε δῇογα θα Ὠϊτ ΤΔΩΥ ΟΡΡρογ[α 168 οὗὨ 8}16- 
νη [Π6 ἈΠΏΔΡΡΥ οἰγουτηβίδῃοθβ οὗ ἢ18 οουῃίγγσαθη. [0 18 {βογα- 
ἔογο ποῖ αὖ 811 βυσργιβιηρ, ὑμα΄, πο  ΟΥσυβ ραᾶγα (86 Ηδργον 8 ρογ- 
ΤΑΙΒΒΙΟῚ. [0 ΓΟύαΤ 0 ὉΠΘΙΡ ΟῚ ΘΟΠΠΙΓΥ͂, ΙΔΏΥ, 8Πα ΡΟΣ Ρ8 ὄνθῃ ἃ 
ΤΔΙΟΥΥ οὗ [86 παίίοῃ, οἰοβϑθ ἴο χαμαὶ Ὀθῃϊπά, 6] ονίησ ὑπαὶ {ΠΟΥ 
ὙΘΓΘ ΤΊΟΤΘ ΡΙΘΑΒΔΠΑΪΥ διϑίθ ἃ μΘγα [ΠΟΥ τ γο, [π8ῃ ΤΠ6Υ που]ά θ6 
ἴῃ Φυάαεα.5 Τὺ 18 ποῦ ἱπιρτόθα}]6 (μαῦ [μ6 6Χ1}68 (48 18 πρ]]οᾶ ἴῃ {Π|6 

1 Βοτηδασάϊ Οοπηπιθηίαιῖο ἀθ Οδυβ18 χαρὰ οδοίατῃ δἷς, τὶ Ἑοζηῦπι 9 πἀ85 αἰ π5 ρμοτ- 
Βἰβίοσοὶ 4π86πὶ Ἐδρτυτι Ιαγϑεὶ, ΡΌ. 96---104. 1290 .---122. 
1 ἘδάΓΑΒ ἰἰϊ. ἱν. Φοβορμαβ, Απὶ. Φαὰ. ᾿ἴὺ. χὶ. ὁ. 8. 
5 Μτ. Τιαγασὰ ἢ88 ἀο]ηοδίθα δηὰ ἀθβουῖροα ὩΠΠΙΘΓΟῦΒ ΓΟ] 168 οὗὨἨ ΙΝ 6 ἱπητηοα ϊαῖο ἀδβοθηἀ- 

Δηΐδ οὗ  ἴΠο086 609: ὙΠῸ ὍἜΓΟ οΑΥτΙ ἃ σδριϊνο ὈΥ̓͂ ΝΌΘΟΙ ἀΠΘ7ΖΑΓ ἰὼ ΒΑδΥοπ δπὰ τΠ0 
Βιυττουπάϊηρ οἰτε8. (Ὀἰϑοονογῖθϑ ἴα 186 Ἐυΐη8 οἵ ΝΙπόνθ δῃὰ Βδυγϊοη, ρρ. 509---52}.) 
“' ΤΠ686 ΒιΓΒΏΡΘΓΒ,᾽" Β6 ΤΟΙΛΔΥΪΚΒ, δ“ ΔΡΡΘΟΑΥ 0 πᾶν οἰαηρ τ ἢ ἃ Το ΠδΟ ΡΘΟΌΪ ΑΓ ἰο ΓΠοὶγ 
Τ800 ἴο ἴΠ6 ἰδηὰ οἵ {ποὶγ 6Χ}16, 7 6681) ἴγϑοὺ ἔθπὶ δϑουϊ ΒΑΌΥ]ΟΙ, ἔγοσι δἰπιοϑὲ ἴῃ 6 Εἶπηο 
οἵ εἰπεῖν ἀδροτίδιίοῃ ἀονπ ἴο [86 ἐν  σΘπίαΓΥ οὗ τπΠ6 ΟΠ γιίδη γα, πο 10 Ηοῦτοιν 



οϊἐοαὶ δίαίζε 97 ἐδ «“ειο5 πάν ἐδ Μαςσοαδεε5. 12] 

Βίοσυ οὗ ϑιυβαμηδ, δπα δβ {86 ἰγασ!οη οὗ {π6 “Φ6ν.718 Δ γηλ8), πιδὰ 
τηλρΊϑίγαῖο8 ἈΠ ἃ ὈΣΙΠΟ6 ἴγοιῃ {Π6ῚΓ οὐαὶ πα θ 6 Γ. « ΠΟΙ Δ μη, ἀπὰ 
δῇογ τη 68} {16] δῃαὰ Ζογθθαθοὶ, τοϊρῦ μανα Ῥθθῃ σοραγαθα 88 
{πο ὶν Ὀσῖποθδ, 1ἢ ἴδ ΒΆΠ76 ΤΩΔΠΠΟΙ 88 «ὈΖϑᾶδὶ δπὰ «“οβῆϊδ ΘΓ τὰ- 
σϑγάθα 88 {πεῖν πιρὴ ῥγιθϑίβ, Αὖὐ [Π6 βδῖηθ {ἴπη6 10 οδπποῦ ΡῈ ἀβηϊρα 
ἰἕδαῦ {μον Πυχα δ Π]οη, 88 ἃ ΡΘΟρΡΙΘ Ῥυπίβῃθα ὈΥ {ποὶγ (ἀοα, τῦᾶβ 
ΔΙΑ γ 8 ΘΧ ΤΟΙ Οἷν Ρδϊ Ὁ], ἀπ ΤγΘα ΘΠΟΥ ΟΥ̓́Θ οα [ΠΘ πὶ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ 
οὗ οοπίειηρί. ΤῊ δου] αγ68 οὗἨ {6 ῖν το] ρίου αἰἴοσγαάθα την ορ- 
Ῥοτίπη 68 ον (π6 τἹάϊου]6 ἀπ βοοσῃ οὗ (89 παρ Ισαΐμδο δηά ΟΠ Δ]- 
ἀξβδη8, 8 βι  Κίηρ Ἐχϑιρὶο οὗ συ! ἢ 18 σίνοῃ ἴῃ (86 ῥργοξαηδίοη οἵ [16 
ΒΑΟΓΘΑ͂ ν6886]8 οὗἩἨ {π6 ἴθιαρ]6. (ΠΏ δ. γν.) ΒΥ βοι 1πδυ}8 (ΠΟῪ 6Γ6 
Ιηδ46 (0 ἴδ] 8ο τηυοῖ (Ὧ6 ΤΟΣ ΒΘΠΒΙΟΪΥ ὑπ6 1068 οὗἁὨ {πε ὶγ Ὠομηθδ, 
186} ραγάθηβ, δῃὰ ἔγυ ἢ] 8618; [ῃ6 Ὀυχπὶηρ οὗ {ποὶν οδριία] δπὰ 
(δια ρ]6 ; δηἀ {π6 οαοββαίοῃ οὗ 186 ρῃ Ὁ]16 βΒο]θιηη} 168 οἱ {Π6ῚὉ ΓΤ] ρΊΟΗ. 
ὕπάον βοῖ οἰγουπηϑίδηοοθ, 10 18 ποῦ βίσαηρο ὑμδῦ δΔῃ ᾿πβρὶγθα ταϊηβίγεὶ 
ὈγοΔΚΒ ουὐδ ἰπίο Βαν ῦθ ΠΩΡΓΘΟΔΈΟΩΒ δραϊηδῦ (86 ΒΟΟΓΏΪΕ] [068 οὗὨ [118 
παίϊοῃ. ( 88]. ὀσχ συ. 8, ἐν 

“16 τἢς βγβϑ  ὕθ8 γγοσα 1}} ἰγοαίθα ἴῃ Αβδυτῖα δῦ [Π6 ΟΥ̓ΟΥΓΠΓΟΥ Οὗ 
ΘΟΠΠΒΟΠΟΙΙΡ ἰπ Ψυ4ς6, 48 [6 θοΟΚ οὗ Τοῦ ᾿πὐπηαύθβ, {{18 δ τα τ 
ν͵ὸὰ8 ΟΥἨὨ βῃοτί αἀυταίίοη ; ὉΣ ΘΟ ΠΔΟΠΟΥΙ γὙ8 ΒΟΟ δου δϑβαβϑι παῖθα, 
ΤῊ 1βγ86} 168 οὗ Μοαϊα Δρρϑαγ ἴο αν ὑθϑῆ ἴῃ 8 τηυοῦ Ὀϑίζοσ οομαι- 
(Ἰοἢ, βῖποθ ΤΟΡΙ δανβοα ἢ8 βὸῃ ἴο σϑλονα {μι πον. (ΤΟΡΙ χῖν. 4. 
12, 13.) ὙὨ8 18 (86 ποτα ρχοῦδθ]θ, 48 [86 τοϊρίοη οὔ {π6 Μϑά68 γγ88 
ποΐ ῥΡΊΟΒΒΙΥ ἰἀοϊδίγοιιβ, μὰ Ὀογα ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΌΪΟ τ βθι ]ποα 0 ἰμαῦ οὗἉ 
[86 ον γε." 

ΟΗΑΡ. 1. 

ῬΟΙΠΙΤΙΟΑΙ, ΒΤΑΤΕῈ ΟΕ ΤἸΗῈῈ 9ΕΥ̓Β, ΕΕΒΟΜ ΤΗΞῚΒ ἘΕΤΌΕΒΝ ΕΈΟΜ ΤῊΣ ΒΑΒΥ- 

ΓΟΝΊΘΒΗ ΟΑΡΤΙΨΙΤΥ, ΤῸ ΤῊΗΕΞ ΒΌΒΥΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤἸΒΕῚΒ ΟΙΥΠ, ΑΝῸ ἘΟΟΙΕ- 

ΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ῬΡΟΙΙΤΎΥ. 

ΒΕΟΤ. 1. 

ΣΟΙ ΤΊΟΑΙ, ΒΈΑΤΕ ΟΥ ΤῊΞ ὕξῪ 8 ὕΝΌΕΕ ΤῊΞ ΜΑΟΟΛΒΕΕΒ, ΑΝῸ ΤΗΒ ΒΟΥΚΕΕΙΟΧΒ ΟΕ ΤΗΣ 

ἨΒΒΟΡΙΑΝ ΒΑΜΊΙΓΥ,. 

1. ΟΝ δα βαδνδσείοι οὗ [μ6 ΒδΌυ]οπίδῃ δαιρῖτα ὈΥ Ογτυβ ἴπ6 ἔουπάοτ 
οὔ {π6 Ῥογβίδῃ τροπαγοῦυ (Β.0. 648), μ6 δυϊβογιβθα [86 Φενγ8, ὈΥ 80 
οἀϊοῖ, ἰο τοΐασῃ ἱπίο {ποῖῦ οσα ΘΟυπΥ, ὙΠ} [111 ρουτηϊβδβίοῃ ὕο ΘὨ]ΟΥ͂ 
ἐπεὶν ἰατσβ δπᾶ γοϊρίοι, δηὰ οδυβοὰ {86 ΟἿ δπὰ ἰθωρ]α οὗἉ Θγυβα! τα 
ἰο θ6 τοῦ. [πὶ δα ΓΟ] ον ὶπρ γϑδγ, ραγύ οὗ [86 6018 τοί γηθὰ ὑπ ον 
ΖεγυθθαθοΙ, απὰ τοποινϑα {μι 6} βαουιῆοδβ: (πΠ6 ΤΠπδοογαῦς σονθσημηθηῦ, 
ψΒΙΟΒ μα Ὀδθπ ἴῃ ΔΡογϑποα ἀυτίπρ [6 ΟΔΡΟΙΥ, τγ88 τοβυτηθᾶ; μαΐ 

ἐγδυ ῖ!οσ, Βοηατιίη οἵ Ταὰοῖα, γδηάογοὰ οὐογ 86 τερίομβ οὗἩ ἴ86 Εϑδὲ δὰ δπιοιρ' [Π6 

οἰτίεβ οὗ 186 σδρ νι, ἴο δθοκ [86 τοιηηδηΐ οἵ ἢΪ8 δποίοπι παϊίοπ.". .. . “ΑἸ]ονίπρ ἴον 

βοῖπα Ἔχαρροζαίίοη ὁπ ἴδε ρᾶσί οἵ {818 ἔγβυθι!εσ, ἰδ 18 81}}} ουϊάθηι {μὲ ἃ ΨΟΣΥ οοπβί ΓΘ Ὁ ]6 

“ον 5} Ροραϊδιίοη ᾿ἰνεὰ ἰπ 1Π6 οἰτῖ68 οὗ Βαδυ]οηΐα. [Ὁ δδὰβ τόδε αἰπιϊπίδμεὰ, δά 1η 

ΒΟΝΙΘ Ρίϑοεβ Π85 6πιΐγεὶν ἀἰβαρροαγοὰ. Α ἴδ ΓΑτῚ 1168 51}}} ησετ αἱ ΠῚ]; δηὰ ἰῃ Βαρὴ- 

ἀδὰ, εἴ ῥὑσίποῖραὶ παῖῖνο ἴγϑὰθ δηὰ Ἰῃ ΠΟΥ͂ ἰΓΑΉΒΔΟΙ0Π8 Ὅτ οαττίεὰ οἱ ΟΥ̓ δονγβ, 80 ΓΘ 

168 Βδηΐκοτβ δῃὰ ὈγΌκοσΒ οὔ [86 βουθσποῦθ οὗ 186 οἰ, 88 {ΠῈ Ὺ πο ἀοαδὶ 8ηΟ ΘΠΠΥ ποτα οὗ 

186 Αδαδ ο (δ ρἢ8." 1014. Ρρ. 628, 524. ᾿ 
1 Ζ6Βη᾽ Ηἰδίοτυ οἵ [86 ΗΘΌΓΕῚΝ ΟΟταπηομυσ ΘΙ ἢ, το]. ἷ. ΡΡ. 161. 168. 



122 οϊι σαὶ ϑίαξο ὁ ἐδιε «“ειος 

{π6 το-ογοοοῃ οὗὨ (86 ΟἹ αῃα ἐδπρ]6 Ὀεὶπρ' ᾿ἸηοΣτυρίοα ΓῸΥ ΒΟΥΘΙᾺ] 
γΘΔΓΒ ὈΥ ἴΠ6 (ΥΘΔΟΠΘΥῪ 8ηα ΠΟΒΟ] ΠΥ οὗὁὨ {Π6 Ξὐποβουννε αι ΟΥ Οὐ οδῃβ, 
{16 ἀνονγϑα ϑῃϑιηϊθβ οὗ ἴπ6 “6ν)7ὺ08, [86 σοταρίοἴΐοη δα ἀσαϊοδίίοη οὗ 
{86 δ ρ]6 ἀϊ]ά ποὺ ἴακο ρἷδοθ ὑπ] (Π6 γϑᾶγ 611] Β. Ο., ΒῚΧ γϑδγ8 δέου 
186 δοοθαδίοῃ οὗ γγιβ. Τμὸ σϑθι]αϊηρ οὗ “ΘΓ βαίοια νγ88 ΒΟΟΟΠ.- 
ΡΙΒη6α, δηά {π6 τοίοστηδίοη οὐἉ {Π6 1} Θοο ΘΙ Αβ0 41 δπα ΟἹ] Ρο]ν 
ψ8 οἰἴβοίθα Ὀγ {π6 ὕπο αἀἰν 6 }]} ̓ πϑρισθα δπα ρου ρουθσμοσθ, ΕἸΖΥα 
δηαὰ Νοδοπδη. ΑἸΥ (Ποῖν ἀδαί {π6 «678 ογο ρονογηθα ὈΥ {μοῖν 
Πιρἢ ῥυϊοδίϑ, ἴῃ βυ )θοίίοι, μόοναυογ, ἰὼ {π6 Ῥογδίδῃ ἜΣ ἦν ἴο ὙΒοΐὰ 
{πον με ἐπθυΐϊς (Ελστα ἱν. 13., νἱῖ. 24.}), θαῦ τι [Π6 .}} Θηϊογπιοπΐ 
οὗ τ18οῖν οἴασ τπηδριδίγαίθβ, ἃ8 γΥ6}] 88 {μον ΠΡΟΣ 168, οἷν] δα σϑ σίτου. 
ΝΟΑΣΪΥ ἰὮγοθ οϑηζασίοβ οὗ υπὶουσυρίθα ῬγΟΒΡΟΥ ΠΥ δηδιθα, ὑπῈ}] 
1Π6 τοῖρῃ οὗ Απίοοδυβ ΕἸΡΊ ῬΠδπθβ, Κίηρ οὗ δ'γτίδ, βοὴ πο ΈΓΘ 
τηοδῦ ΟΥΠΘΙΥ ΟΡΡΓΘΒΒΘα, δὰ σομρο}16α (0 {δα ΠΡ δύ᾿ΩΒ 1η [ΘΙ ΟΠ 
ἀοἔδῃοθσ. 

Ὅπαος [86 4016 οοπάποϊ οὗ πἀ8}48, ὁπ. δοσουπί οὗ κῖ8 Βοσοὶς οχρίοἱβ 
ΒΌΣΠΔΙΠοα Μδοολῦθυβ (3ΡῸ μΜακαβὶ (86 Ηδιρμοσθυ)!, [86 βοὴ οὗ 
Μαιίδίμίαβ, ϑυγπδιηθα Αβηθοη (το Ποῖ 18 ἀογνοά (μ6 Δρροὶ]αοπ 
Αβῃλομφδηδ, ὈΟσπΘ ὈΥ̓͂ {π6 ὈΓΙΠΟΟΘ ἀθϑοθπαθα ἕγοια ἈΪτ), δπα ἢ18 
γα] δηΐ Ὀσγοίμοσβ, {π6 «6078 πιδι ἰδ πμθα 8. ΣΟΙ ΙρΊΟΙΒ ὙΓΔΓ ἴῸΓ Οὐ ὨΓΥ - 1 Χ 
γΘΔΣ8 Μ}Ὶ ἔνο Βυοοσδδῖνο Κίηρβ οὗ γσία; δπὰ δέν ἀβδίσογιηρ ὑρ- 
γγαγβ οὗ 200,000 οὗ {μοὶγ Ὀοβὲ ἔσοορβ, (86 Μίδοοδθθοβθ βῃα  γ οβία- 
Ὀ]1Βμ6α 186 ἱπάδροπάθηςθ οὗ (μι6]γ οὐγὰ ΘΟΙΠΙΣΥ δηα {π6 Δρρταπαϊβ6- 
τηθηΐ οὗἁἨἍ ὑπο 1 ἕδη γ. ὙὍΤὨ8 1]υδίτουβ ἤουδα, μο8θ6 ῥγῖηοθδ υπὶ δα 
{Π6 ΤΟρα] δ8η4 ΡΟ Η͂ΘΔΙ ἀρ Υ ἴῃ ὉΠΘΙΓ ΟΥΤΏ ΡΘΙΒΟΏΒ, δαιϊηϊηϊδίογοα 
{86 δὔἴδιγβ οὗ [π6 εν ἀυσιπρ ἃ ρογοά οὗ ομα δυπάγοα δηά ὑνθηίγ- 
ΒΙΧ ΥΘΑΥΒ; ὉΠῚ}}], αἀϊδρυΐοθ αυῖβιπρ θούνγθοῃ Ηγγσοδηυβ 11. ἀπά 18 
τοῖον Ασϊδίοθυϊαβ, ὑμ6 ᾿ἰδίῦοσ γα ἀοίθαίθα ὈΥ͂ [6 Ἐλοιηδὴβ ὑπᾶογ 
ῬΟΠΙΡΘΥ͂, 10 οαρίπτεα “ Θγβαί θη), δα γοἀπορα «“πάθρα [0 8 {γα ΑΓΥ 
Ῥτονῖποο οὗ ἴπ6 τρΌ}]1ο. (Β.Ο. ὅ9.) 

11, ΒΟΥΡΕΒΕΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊ ΗΕΒΟΡΙΑΝ ΕἌΜΙυ.---Ἰ. 70}168 ἰβασ, 
Βανίηρ ἀοἔραϊοα ῬοΙΊΡΟΥ, οΘοη πυοα ΗὙγοληα8 ἴῃ (86 ΒΙρἢ ρῥγιθϑίμοοῦ, 
μυὺ Ὀοβίονγοα {Π6 σογογηπηοηῦ οὗ ὁ πάρα ρου Απαραίογ, δ [ἀππγθβη 
ὉΥ θγῖδ, το 88 ἃ 6188} ργόβοὶγίθ, δὰ {86 ἔλψα οὗ Ἡοτγοα βυγ- 
μδιηοα {Π6 τοδί, οὸ νγᾶ8 δ ΒΘ ΠΠΠΥ Κίηρ; οὗ {Π6 “678. ΑΠΠΡΑΟΣ 
αϊνιἀοα Φυάαε θεοΐμνθοῃ 818 ὑνγο βοὴ Ῥδβ86] δῃηὰ Ηρτσοά, ρίνιπσ (0 
{Π6 ἔοστοοῦ [π6 ρσονοσησοθηῦ οὗ «ΘΓ δα] 6πι, δπὰ ἰο {π6 ἰδίαν ἴΠ6 ῥγο- 
γἷποο οὗ Ο811|66; π|ιαῖ Ὀοὶηρ αὖ τμαῦ ἔπη ρτϑδῦυ ἱπέθείθα ν ἢ 
ΤΟΌΡΟΥΒ, ΗΈΒΟΡ εἰσι  βοα δ18 οσουζασα ὈΥ αἰβρογείηρ {πθῖη, δῃὰ 
ΒΠΟΓΟΥ δὗον διίδοκθα Απίροπιβ, {86 οοτηροίον οὗ Ηγτοδππθ ἴῃ {Π6 
ἀπ τανε ὙΟ νγὰ8 βιρρογίθα Ὀγ {86 Τγτῖδηβ. [Ι͂ἢ {86 τηδϑῃ ῃη6, 
(Π6 Ῥδυμδηθ δανίηρ Ἰηνδάθα “υᾶτφθα, δηὰ οδυγὶθ ἱπίο ΘΔΡΟΥΥ 
Ἡγγοδηυβ {86 ΒΡ ῥγῖθδί δπὰ Ῥμιδββθὶ {π6ὸ Ὀτοίμον οὗ Ηθϑτγοά, [868 
Ἰαιίον ἢθα ἰο Βοῖηθ, σβοσα Μδὺκ Απίοηγ, ψῖ ἢ [86 οοηδοηΐ οὗ {Π6 
βοηδίβ, οοῃξοστοα οὐ δἴτῃ (86 {16 οὗ Κίηρ᾽ οὗ δυᾶωῶα. Βγ (6 αἰά οὗ 

᾿ Ηοὸ ἴδ, Βοτνευετ, πιοϑὲ βΘΠΘΓΑΙΙΥ͂ διιρροδβϑὰ ἰὸ ἤανο ἀογί νοὰ ἐδ18 παπιθ ἔγοτῃ 8 οα θα] δι ϊσα] 
ποτὰ, (οττηϑὰ οἵ Μ. Ὁ. ἘΞ 1. τλὸ Ἰηϊτῖα! Ἰοϊίογθ οὗὁἩἨἁ 16 Ηρῦτονν Τοχὶ, Μὲ Ολαμππολα Βαεῖϊπηι 
Φελουαῆ, ἱ. 6., ιοῆο ἀπιοπρ ἐδὲ σοάδ ἐς ἰλε ὑπίο ἴλεε, Ο “ελουαΐῇ (Εχοά, χν. 11.) νυν] ἢ ἸούΟ ΓΒ 
τοὶρῃς πᾶνο Ὀδοη ἀϊδρ᾽αγοὰ οὐ δἰ8 δδοτεὰ βίδηἀδζὰ, δϑ (Π6 ἰοἰίοτβ 8, Ρ, ᾧ. Τὶ, (ϑεπαέμ, 
ὑἰσήρι φιςο Βοηπαπμθ,) οΓῸ οὐ ἴπΠ6 ἘοΙηδη οηδίχπϑ. 1)γ. Ηδἰοδ᾿Β ΑἸ  γεὶβ οὗ ΟὨΓΟΠΟΙΟΘΥ, Ῥ, 

γο!. ἱ. Ρ. 599. 

το γαννπαπωντδι πα ἀπωσαν-ς-ς κῶς τῶ -α -- - ιυῦβνα-. “ “τ 
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{86 Ἐοιηδῃ ἅγὴβ Ηογοα Καρὶ ροβϑϑεβίοῃ οὐ δ18 αἰ σΏΣΥ ;- δπαᾶ δου 
1ῆγοο Ὑϑδῦβ ΟΥὗἨ ΒΑΠΡΌΪΠΑΓΥ πα ᾿ς πὸ τὰν ὙΠῸ [Π6 Ῥαγ 5805 οὗ 
Απίρομιβ, ἢ6 νγϑ8 ΘΟΠΗστηδα 1π 18 πράοια ὈΥ Αὐυρπδϑίυδ.. 

ΤῊΙΒ ῬΥΙηΟ6 18 ΟΠαγδοίουιβοα ὈΥ οβορυβ 88 ἃ ῬΘΎΒΟη οὗ β᾽ ΠσΊΪΑΥ 
δοῦγαΑρο δηα Τοβο]υίίοι, ΠΡ Έταὶ ἀηα ουθῃ οχίγανασαπῦ ἴῃ Π1Β ΘΧΡΟΠαΙ- 
ἴσα, ταβοτ σοοηΐ 1 δ18 θυ] ἀἸηρΒ, Θαρθοῖα ΠΥ ἴῃ {Π6 ἴριρ]α οὗ Φοσυ- 
βαίθιη, δ ΒΡΡΆΓΘΉΟΥ αἸδροβοά 0 ῥτοπιοῖο {Π6 ὨΔΡΡΊ 688 ΟΥὨ ὁ ΘΥΎ 016. 
Βαϊ ἀπά ογ {818 Βρϑοϊουβ οχίαυῖοῦ Π ΟΠ ΘΑ]οα {Π6 Βιοβὺ δοηδυτηπηδίθ 
ἀυρ ϊοῖῖγ. Βιυαιουβ ΟὨΪῪ ΠΟῪ ἰἴο διίδιῃ δῃα ἴο βθοῦσο 818 οσῃ ἀϊρ- 
ἘΪΓΥ, ἢ6 ΤΟρΆΓΤαΘα ΠΟ ΤΏΘΔΠΒ, ΒΟΎΤΘΥΘΙ ὉΠ) 8018 4016, τ ΒΙΟὮ τηϊρῦ ῥτο- 
τοί ἐδαὺ οὈ]δοὶ οἵ Β18 δι ιύίοη: δπὰ 1ῃ ΟΥάοσ ἴο ΒΌΡΡΙΥ Ἀ18 ἰδυΐβῃ 
Θχροηαιυσγα, μ6 ᾿ππροβοα Ὄρργοβϑῖσο ΓΘ ἢΒ ΟἹ ἢ18 8}0]6οἴθ. [ἡ- 
ΘΧΟΓΆΡΙΥ οταοὶ, δηα ἃ Βανα 0 ἴπΠ6 τηοδὺ ὈΓΙΟῚΒ ῬΆΒΒΊΟΏΒ, Π6 πη ταοα 
ἢῖβ βδηᾶβ ἴῃ ἰμ6 Ὀ]οοά οὗἁ [18 ψ]ΐδ, ᾿ἷ8 Ομ] άγθη, δηα [86 στϑαΐου ρατί 
οὗ πὶθ ἔν ὃ: βυθοῦ, ᾿Ἰπαοθα, σοῦ {Π6 τοβίϊθββηθϑβ δ πα ΘΑ] ΟΌΒΥ οὗ 
᾿ῖβ ἰθιροῦ, ἰμαῦ Π6 Βραγϑὰ ποῖον 18 Ῥ6ορὶθ, ΠΟΙ {π6 τἱοποδ δηᾶ 
τηοδβύ ρον ΘΓ] οὗὨ ἢ18 δ ]θοῖβ, ποῦ ουθῃ Ὠὶβ ὙΟΥῪ ἔτ οπαβ. [0 18 ποῦ 
αὖ 411 βυγρυιθιησ ὑμαῦ βδιοἢ ἃ οοπάποί βου] ρσγοουσο Ηδτγοὰ {6 
Βαίγοα οὐ δ]18 β) οβ, βϑρθοῖα]ν οἵ {π6 ῬΒαυίβθοθ, 0 οηραροα ἴῃ 
ὙΔΥΙΟῸΒ ῥἱοΐβ δραϊηβὺ Πΐτα : δα 80 βϑυβριοῖοῦυβ ἀϊα {8686 ΘΟΠΒΡΙΓΔΟΙΘΒ 
ΤΟΏΘΟΥ ἴα, ἰδαὺ πο Ρυΐ [86 ᾿ἱπποοοπύ ἰο {ππ6 ἰογίυγο, ἰοϑὺ {π6 συ ΠΥ 
δου] οβοαρθ. Τῆθθ6 ΟἸΥσυπιδίδηοοθ δυ ΠΟΙ ΘΠ ΓΠΥ δοοουπῦ ἴογ Ἡογοὰ 

1 Βοδυβοῦσο, [πιτοᾶ, ἰο ἴπ6 Νὸν Τοβί. (Βρ. ὙΥ αἰδοῃ β Ἰσβδοίβ, νοὶ], 11}. ῥ. 119.) 
3 “Ἴδη Ηροτοὰ," Βα γ8 ἴῃ6 δοουγδαϊθ ΤΑγάποσ, “ δὰ μαϊποὰ Ῥοββοβϑίοη οὐ “6 γιβδ]ο πὴ 

ἘΥῪ 16 δαοϊδίλδῃοο οὗ [86 Βοπηδηδ, δηὰ ᾿εἷ8 τῖναὶ Απεϊροπυβ τγ88 ἰδ ίκθῃ ῬΥΊΒΟΠΟΣ, δηὰ ἱπ τῇ 9 
δηάβ οἵ πὸ Βοζχϑῃ ψζοϑπογαὶ βοδίηβ, δηὰ ΟΥ̓ πὶ οδιιϊδὰ ἰο Ματκ Απίοηυ, Ηοτοὰ, ὉΥ 8 
ἰαῦρα βὰπι Οὗ ΠΙΟΠΘΥ͂, Ρογξυδα θὰ ΑΠπίοηΥ ἴο ρυὶ Ηἰπὶ ἰο ἀορδαίῃ. Ἠογοὰ δ στεδὶ [ὲ6 Δ. νγ88, (ἢ δὶ 
Απτσοπυβ τηῖρἢς βοπιοίίπηθ σαυΐνθ Ἠ18 ὈγουΘ ὨΒΊΟΏΒ, 85 δεὶηρ οὗὨ [6 Αδβιποπθοδῃ ἔδηη}]γ. 
Ατἰδιοθαϊακ, Ὀσοῖθοσ οὐὗὨ εἶθ τυῖί Μαχίβιηπο, γγ88 πηυγάοσοὰ ὉΥ Πὶβ ἀἰγοοοῃ8 δὲ εἱρμιίθοῃ 
γεδτβ οὗ ἃρο, Ὀδοδῦϑο [Π6 ρεΟρΐο δὲ 6 ΓΒΑ] 6 πῚ μδὰ βου δοῖὴθ δβδοιίίοῃ ἴῸΓ ἢ18 ῬΌγβοῃ. 
1 τΠ6 δουθηι γολγ οὗ δἷ9 τοῖρζῃ ἔγοιῃ ἴπὸ ἀοδίῃ οὐὗὁἩ Απεροηαβ, 6 μαυϊ ἴο ἀδδῖἢ ΗγγοδΠΏ8, 
σταπαίαιδος οὗ Μαγίδιηῃθ, ἴθ οἱ ρσὨ ΕΥ̓͂ Υγ6Β 8 οὗἩΘ δρε, δηἃ γιὸ δὰ βαυεὰ Ἠοσοὰ δ |ἶ6 θη 
Β6 νγὰβ ργοβοσπιρα ὉΥ̓͂ [86 Βαημοατίη; 8 τη Ψ}.0, ἰῃ Ηἷ8 γοῦ!ἢ δηὰ ἴῃ ἴ86 Υἱροῦγ οὗὨ [18 
16, δηὰ ἰπ 811 [86 του 008 οὗἉ Ὠβ ἑογτίπηθ, ῃδαὰ βῆονῃ ἃ τ]ὰ δηὰ ρϑϑοθϑῦ]ς ἀϊδβροδίτἰοη. 
ῊΪ5 δεϊονοὰ πίὶΐο, [6 θοδυ ἢ] δηὰ νἱγίπουβ Μαγίδτηπο, δὰ ἃ Ῥ}]. Ἔχθουτίοη, δὰ ΠΟΣ 
ΤΟΙ͂Ο ΑἸοχαπᾶσγα [0] οσοὰ δοοῦ δῆοσ. ΑἸοχδηᾶοσ δηὰ Αὐϊβιο 8, ἷ8 ἴνγχὸ ΒΟΠΒ ὈΥ͂ 
Μασγίδτημο, ΜΟΤΟ βισδηρίοὰ ἰπ ῥγίδοῃ ΟΥ̓ 8 ΟΥ̓Δ ἼΡΟῚ σΓΤΟΠΙ ἀἾ685 ΒΌΒΡΙ οἴοηϑ, 88 1 
ΒΟΟΠΙΒ, ΠῚ ΠΟΥ͂ ΟΓΟ δὲ ΤᾺ Π᾽ Β οδίδίθ, 6ΤῸ τηλττὶ θα, πὰ δὰ οὨ]άγθῃ. 1 ΒαΥ ποιμῖηρ οὗ 
[δε ἀοαίῃ οἵ ἷβ οἰἀοβὲ βοῖν Απίΐραῖοσ. ΠῚ Φοβορθυβ σπδσγϑοίοσ οὗ πὶ Ὀ6 )π8ῖ, ὮΘ νγὰ8 ἃ 
Σηϊδογοδηξ, δπὰ ἀοβογνοὰ τ[6 πτογϑὶ ἀδδίῃ τδδὲ οουἹὰ 6 ἰπδὶοίοα; ἴῃ ἰθ8 ᾿Δ8ὶ βίο Κη 689, 8 
1116 Ὀοίοτο ἢ6 ἀϊοὰ, 6 βοηὶ ογάδσβ πγουσμοαῦὶ 028, τεααυϊγίπρ [06 ῬΓοδοῆοῦ οὗ 8]] [Π6 
οὗ 6 το οὗ τῃ6 πδίίΐοη δὶ Φεγίοῆο. Ἠΐβ ογάουβ ψεσὸ οὐογοά, ἴοσ (ΒΟΥ ογ οηίογοθα Ὑἱ1ἢ 
ΠΟ 1688 ΡΘΏΔΙΕΥ ἐπδη δαὶ οἵ ἀσϑῖῃ. ὙΠ [6568 Τηθ ἢ ΤΟΓΘ ΘΟ ἴ0 οσίοθο, ἢ Βδὰ {ποτὰ 
8}1 βῃπι ἊΡ ἰπ 186 εἰγεῦδ, δηὰ 641} }πρὶ [ῸΓ ιἷ8 8ἰϑίθν 58] ΟπΊθ, δηἃ Ποὺ Ὠυβοδη ἃ ΑἸοχβϑ, ἢ 
ἰο]ὰ τποπι, " ΜΥ 119 18 ΠΟῪ δαὶ Ββιοτί; 1 Κπονν [6 ἀϊβροδίξοηβ οὗ ἴδ 68 ΡΕΟΡ]ο, δηὰ 
“ ποϊδίης ν1}} ρἴθαδο τ[Π6 πὶ πιοτὸ ΤΠ ΤΥ ἀοαίῃ. Ὑοῦ δανθ [8086 ΤΕ} ἴῃ ὙΟΌΓ Ουδίοα ; 89 
4 ΒΟΟῚ 88 [6 ὈγΟΔΙ 18 ουἱϊ οὗ ΤΥ ὈΟΑΥ, δηὰ ὑδίοτα ΤΥ ἀθδὶἢ ἐδ Ὀ6 Κπονῃ, ἀο γοῦ ἰεῖ ἴῃ 
εἢς Βο]άἀΐογθ ἀροῦ ἴδοῖ δηὰ Κὶ]] τΒεπι. ΑἹ] Φυάαα ἀπά δυύθσυ ἐγ τ }}} τπθη, ἸΒουρῃ 
4 ΠΌΜΡἾΥ, τηοῦγη δὲ ΤΥ ἀθδι.᾽ ΝΙΑΥ, Φοβερῆιβ Β8Υ8," ΤΠαὶ τ Ἰἢ [ΘΑΥΘ ἴῃ 8 ΕΥ̓́Εδ ἢΘ 
“ οοηϊαγοὰ τμοτὰ ὈΥ τΒοῖγ ον ἴο Ὠἷπι, δηὰ τοῦ βάο! ΠΥ τὸ αοὰ, ποὶ ἴο [8}} οἵ ἀοίΐηρ δἷπὶ 
“19 Βοποῦγ; δηδ ΓΠΟΥ͂ ῥγοσζηϊδβοὰ [ΠΟΥ ννουϊὰ τοὶ ἔδιϊ; ᾿ [Π686 οτάοτβ, ἰηἀοο, γογ ποῖ 
ὀχεοηϊδὰ. Βαϊ 85 ἃ πιοάσστι Ηἰπιοτίδη οἵ Ὑ  Ὺ ρβοοὰ βθῆδα οὔξογναβ, "(ἢ ἢἰϑΊΟΥΥ οὗἁ [Π||8 ἢ 8 
4 τηοκὶ νὴ]οκοα ἀεδίχη, ἰδ Κ68 οὔ 411 οὐὐεοιίοι ασϑίπϑὲ [86 γαῖ οὗἨ τηυγάοτίηρ [Π6 ἱπποσθηῖβ, 
6 ΒΙΟΝ ΤΏΔῪ 86 τηϑάθ ἔτοτῃ ἴδ6 ἱπογθὰϊ Π} } οὗ δο θαγθδγοιβ δηὰ Βοτιτὶ ἃ δὴ δοῖ. ΕῸγ 1818 
“ἘΠΟΤΟΌΖΗΙΥ βῆον, [ηδὶ [Πόγὸ οδπ ποίμίηρ Ὀ6 πηαρίποᾶὰ 50 οσγθεὶ, Ὀαυθαγοῦβ, δπὰ Βοττία, 
ὁ ἢ [18 τηϑη Ῥ͵188 ποῖ σρΔΌΪ6 οἵ ἀοΐηρ.᾽ [ζἱ ΠΙΔῪ 4180 06 Ῥσοροὺ ἴο οὔβογυε, [πδὺ δἰπχοδβῖ 
4}} 1η6 Ἔχϑοιξίοηβ 1 παν ἰηδίδηςοα, ΨΟΓΟ βΒϑογ ἤςο8 ἴο ᾿ΐ8 δῖ ϑιθ 6 δ] ουιδΥ, δηὰ ἴονθ οἴ 6π- 
Ρἶγο." ΦΖοβορῆυδ, Απὶ. Ζαά. 110. χὶν. ο. 38. 925, 26. 38. 110. χυΐ. ος. 7, 8.11, 12. 110. χΥΪ!. ο. 6. 
Ιλτάποτβ Οὐ ὲ ἢ, Ῥατὶ ἱ. ὈΟΟΚ ἰϊ, ο. 2. 1. 
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δη 411 «ογυβαίθια σὰ Βῖπι Ὀοὶπρ ἰγου 6 α αὐ [86 δειναὶ οὐ {86 
Μαρὶ, ἴο ἱπαυΐγα ψμοτα {π6 Μρβϑιδῃ δ βόσῃ. (Μαζί. ἱ". 1---8.) 
ΤῊ 9}6ν͵18, ὯΟ δηχιοιβὶν οχροοίθα ἰμ6 Μοβδιδῃ, “{Π6 1) 6] νοσοσ, 
ὝΟΥΘ ᾿λοΥοα ὙΠ δὴ δηχίοίν Πη866 ὉΡ οὗ Βορθβ δπὰ ἔδδαγϑβ, οὗ ὑποογ- 
ἰδ δηα δχρθοίδοῃ, δ]οηαοα τ} ἃ ἀγοδα οὗ [86 ΒΑΠΡΌΪΠΑΓΣΥ 60η- 
ΒΟαΏΘΠΘ6Β Οὗ ΠΟῪ (0}15; δα Ηροτοᾶ, ὙΠῸ νγ͵γὰ8 ἃ ἰογοῖρτιοῦ δηά 
ἸΒΌΓΡΟΙ, γγᾺ8 Βρργθῃϑῃβῖνο ᾿ἰθϑῦ ἢ6 Βῃοι]α 1ο86 18 οσοσσῃ ΟΥ̓ 186 δἰγίῃ 
οὗ ἃ γρθ ἢ} μοῖγ. Ηρδηοα Μψ͵6 δΓ6 ἔστ βῃοα τ] ἃ Βα ιϑίδοίογυ βο]υ- 
ἰοη οἵ [86 τηοίγο {πα 16 πὲπι ὕο δοτωχηδηᾶ 411 [Π6 τηβα]6 ομ] ασθη ἴο 
θὲ ρυΐ ἰο ἀοαίῃ, γῆο ΓΘ ὉΠ6ΘΙ ὕνΧὸ ΥΘΑΓΒ Οὗ 806, ἴῃ ΒοΟΒ] ἤθη πὰ 
118 νἱοϊητίγ. (Μαϊι, 11. 16.) 

Νὸο γ1Ὺ ἰοὴρ πα δἴνον [π6 ρεγροιδθοη οἵ [18 ογῖταβ, Η ϑγοὰ ἀϊδὰ, 
Βανυϊηρ ϑυβογοα [86 τιοϑὺ δχογιοιδηρ Ρδῖη8, ἴῃ [π6 {ῃϊγίγ-Ββαυθηίῃ 
ΥΘΑΣ οὗ 18 Ὀαϊπρ ἀθοϊαγοα Κίηρ οὗὨ 1Π6 «6 νγ8 ὈΥ ἰῃ6 Βοιχμδπβ. Τὴ 
Παϊηρβ οὗ ἢ18 ἀθοθᾶβα ὑγοσο στεοοιγθαὰ ΌΥ Β18Β Ορργθββοα βυρ)θοίβ ὙΠῸ 
ὉΠ νΟΓΒαὶ ἸΟῪ δηα βαϊβίμοίη. 

Ἡετγοᾶ διδὰ ἃ πυτηθσγοιβ οἴδβρυϊηρ ὈΥ μ18 αἰ δγοηῦ τῖνοθ, δἰ πουρἢ 
ἘΠΕ6ῚΓ ΠΌΠΟΙ τν88 στοαί τοἀποοα Ξ Ὦ1Β ὉπηδίαΓΑΙ ΘΓΌΘΙΓΥ ἴῃ Ρυςηρ 
ΙΏΔΗΥ ΟὗὨ (ποτὰ ἴο ἀθδίῃ: Ὀαυΐ, 85 ἔθιν οὗ μῖβ ἀθβοθπάδῃηίβ ἀγὸ ταϑηθοηθα 
ἴῃ {πΠ6 δεαογρὰ οϊυταθ, τγα 888}} ποίϊοθ οὨἱΥ ὑμοδα Ῥθυβομβ οὗ σι βομὶ 1ὖ 
18 γϑαυ δία [μ΄ βοπλα δοοοιηῦ βου) θ6 σίνϑῃ [Ὸν (π6 Ὀοίίοσ πᾶ ογ- 
βίδπαιϊηρ οὗ [86 Νὸνν Τοβίδιημθδης, Τῇὴδ βδῃηποχοϑα ἰ80]6᾽' ν71}}, Ῥ ΥΒΔΡ8, 
θ6 (ὐηὴ 86] 1ῃ ΒΕ Πρ ΒΠϊπρ' (Π6 ραγέϊομῖαν ρεγβοπ8 οὗ (818 ἴΆΤΩΙΪΥ, 
ὙὙὮΟΒ6 ὨΔΙ6Β ΟΟΟῸΣ 1 [86 ΕὔΔΏρ 1108] ΕΙβύου 68. 

ΑΝΤΙΡΑΞΒ ον ΑΝΤΙΡΑΤΕΗ, δὴ Ἰἀυπιδδη, 
δΔΡροϊηϊεά ρῥτοίδοϊ οὔ Φυδεα δπὰ ϑ'γγία Ὁ. Ζ701}8 Οδοβδγ. 

ΖΞ ΞΖ ΞΞΊΞΞΞΞΞΣΞΣΣ  Ξ -σεσσξεεξξξξεεεεςς 
ἨΒΒΟῺ ΤΗΝ ΑΕΕΑΊ, Κίηρ οἵ Ζυάδεα, τε Μαγίδπηπο 

(Μ αῖν. 11.1.0. Γλικο ἱ. 5.) 
οὗ ὙῈΟΒ6 ΟἸΒΡεῖηρ [Π|6 [Ο]]οννἷπρ; ἃγὸ ἴο θῈ ποιϊοοᾷ:-ο 

| 
ἈΑΒΙΒΤΟΒυ ΙΒ, ἈΑΒΟΗΕΒΙΑΤΒ. ῬΗΙΠΡ. ἩΕΠΟῦ ΑΙΝΤΙΡΑΒ. 

(μικα 1}. 1. 
βγη ρὶο ΒΥ (Μρεῖ ἢ, 32.) (ΤΚο ἢ. 1... Μαῖι. χίν. 8. 

ἄοσ οἵ Μαχκ νἱ. 14. 
ἜΠΕΤΕΣ Τλῖκο ἢν 19, 20. ἃς 
8 ἔδίΠοσ. ΧΧΊΝ, 11.) 

Ηξβου, ΗΈΒΟΡ ΑΟΕΙΡΡΑ, ἩΈΒΟΡΙΑΒ, 
κίηρ οὗ Ο)ιδὶεἰβ. τῆς οἷἄογ. τηδυτίοα το Ηοτοάᾶ ῬΆΠΠΡ. 

(Ας χὶὶ.) (Μαῖι, χῖν. 8. 
Μαῖκ νὶ. 17. 
Ιλικο 1}, 19.) 

ΒΕΒΝΙΟΕ. ΑΟΘΕΙΡΡΑ, ᾿πηΐογ. Ῥπυθβι:1,Α. 
(Λε χχν. 18.) (Αςῶ χχυ. 18. (Ας χχίν. 24.) 

ΧΧΥΪ. 1. 6ἐ δε.) 

1 Ἑτοῖὰ βοδι}2 8 Αὐομθοϊορία Ἠδοθγαΐοα, Ρ. ὅ4. Ἐοἰδπα [88 σίγο 8. σο ποδί ορίοδὶ ἴα 0] 
οἵ (πο ἐπέϊγε Ἡετοάΐδη ἔδταγ. (αἰ θβίϊηδ, ἰομ). ᾿). Ρ. 174.) 
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ἬΈΕΒΟΡ, τηϊϑηδιηθα {86 ατοαῖ, ΌὈΥ δὶβ ν7}}} αἰνιἀοα ἢϊ8 ἀοτη!η]ΟΠ85 
ΔΙΊΟῺρ; 818 ΤΠ ΓΘ Β0η8, Ατοδοίδυβ, Π οσοα Απῦραδϑ, δα Ἡοσοα Ρ}}]}Ρ. 

2. Το ΑΒΟΗΕΙ ΑΒ 6 αϑϑρηρα “0628, Θιαγηδγία, δηα Τἀυτηβ, πιῇ 
1Π6 Τα8] αἱρτν, βυι]θοῦ ὑο {6 Δρργορδίοη οὗ Αὐυρπυδίῃβ, ψῆο ται βοα 
18 ν0}}} 28. 10 τεδεαρϑοίθα {μ6 ἰουυι οσαὶ ἀν ϑοη, θὰ σοπίογσθα οἢ Ασοθ6- 
Ιδὰδ {μ6 {Π]6 οὗ Εἰλπαγοῆ, οΥ ΟὨϊοῦ οὗ {π6 παύοῃ, τυ ἃ ρσοόυλῖβο οὔ (μ6 
ΤορᾺ] αἱρηὶυ, Γ᾽ μ6 βου] ρσουα μἰταβοὶ ἢ ψοσγίμν οὗ τ. Ασομοῖδυβ 
δηἰογοα ΠΡΟῚ ΠῚΒ ΠΟῪ ΟΥ̓Οα δια {86 Ἰουα δοοϊαπιδίϊοπβ οὗ ἢ18 80] εοί8, 
ὙΠ0 ΘΟΠδ ἀγα ἢΐπὴ 88 ἃ ἰηρ; ἤδποθ ἴπ6 Θυδηρο δὲ, ἴῃ ΘΟΠΙΟΓΙΔΙΥ͂ 
ἢ (Π6 «6188 ἸΘἸοτη, αν ἐμαὺ π6 γείσπεά. (Μαῖϊ. τ. 22.) ΗἱΙδ8 
ΤΟΙΡΏ, ΒΟΥΘΥΘΥ, ΘΟΙΩΊΘ ΠΟΘ ἸΠΘΌΒΡΙΟΙΟΙΙΒΙΥ : ἴοτ, δ [Π6 ἀθδίῃ οὗ 
Ἡδοεγοα, δηὰ Ὀοίοσο Ασομοίδυβ οουἹα σροὸ ἰο Βοιμβ ἴο οδίδιη {δ οοη- 
Βυτηδέϊοι οὗ Ἀἷ8 ἔβίμοτ᾿Β Μ1}}, {8Π6 «6 ν8 μαυῖπρ' ὈΘΟΟτΩ6 ΨΘΓΥ͂ Γυχη] πο 
αὖ {Π6 16 πλ0]6 ἴῃ σομβοαθποησο οὗ δ18 τοίαβιπρ' {Ποῖ ϑοῖηθ ἀδιηδΠά8, 
Ατοδοίδυβ ογάργοα ἢϊ8 βοϊἸοσβ ἴο αὐἰΐδοῖς ἐμο : Οἡ ΜΙΣῸ ΟσΟΆΒΊΟῚ 
ὈΡΑγὰΒ οὐ ἰδγοο ἐπουβαπα 66 βἰαῖπ. Οὐ Ατολοΐδιιβ σοϊηρ ἴο 
Βοπιο ἴο 80] οὐ [86 τερϑὶ αἰ (ἈρΡΤΕΘΔΌΪΥ ἴο {μ6 ῥγδοί!οθ οἵ [86 
{ΡΟ ΑΓ Κίηρβ οὗ ἐμαὺ ἀρ, ψῖο σϑοοινϑα {Π 6] ΟΤΟΎΤΩΒ ἔγοτῃ [86 Ἐο- 
ΤΏΔΠ ΘΙΊΡΟΙΟΓ), {86 96ὙὉ8 βοηΐ 8ὴ ΘΙ ῬΆΒΒΥ, σΟΠδιβίηρ οὗ δέ οὗ {ΠΕ6ῚῚ 
ῬΓΙΟΙραὶ τηθη, 1 ἃ ροοι ἴο Αυρυδίαβ {μαὺ ΠΟῪ πσῦ 6 Ρογ- 
ταῖϊ 64 ἰο ᾿ἴνα δοοογάϊηρ; ἴο {Ππ6Ὶ} οὐσῃ ἴανγα, ὙΠΟ 8 Βοπδῃ ΘΟΥΘΓΏΟΓ. 
Το {π16 οἰγουϊηβίδποα ΟΣ 1ογὰ ον θη} 8} 0.Ἃ4685 τη ἰδ6 Ῥϑγαῦ]ο 
Γο]αϊοα Ὀγ ϑαϊηῦ 1ζ0Κ6. (χῖχ. 12--- 27.) 44 εογίαϊπ ποδίἰεπιαπ (εὐγενὴς, 
8. τη8ῃ οὗ Ὀἰγί ΟΥ τϑηξκ, (Π6 βοῃ οἵ Ἠδρτσοάλ τρεπὲ ἐπίο α ἔα σοιπίτῳ 
([{4}γ}), ἐο γεσεῖυα ξ0γ ἀϊπιβοῖ α ἀἰπσάοηι ([Παΐ οὗ πἀ:58) ἀπά ἰο τείιιτη. 
4βεὲ λὲς οἰξίζεης (ἴλς 678) λαίεα ᾿ΐπι, απιί δεηὲ α πιεβϑασο (ΟΥ̓ ΘἸτω θα 887) 
αῇεν λΐπι (ἰο Αυρυδβίυδ (5847), δαψίπφ, ““Ὦ)ὲ εοἱἶ ποὶ ἔαῦε ἐλὶδ πιαπ 
ἔο γεῖφῃε Οὐέν ιι8.7 Το 9678, ΠΒΟΤΘΥΟΙ, [α]16 ἃ τὰ {Π 61} τοαποβῖ, δηὰ 
Ατόβοΐδυβ, λαυΐπρ τεσεϊνεα ἐδ ἀἰπφάοπι (ΟΥ ΘἸΠΠΑΓΟὮΎ), Ομ ἢἷ8 τε σῃ 
1 ῆϊοίοα ἃ βϑύθσ ὑὙδηρθᾶηοθ Οἢ ἴμοβα τολο τσομίαά ποί ἐλαΐ ἣξ δἠοιια 
γείσπ οὐεῦ ἐΐεηι. ΤῊΘ δρρ]]οΔὔοι οὗἁὨ {Π18 Ῥαγαῦ]ο ἰβ ἰο 9 6δὺ8 ΟἨἩγιβῦ, 
νγο [ογοίθ!]β, {μ8ΐ, οὐ ᾿ὶβ αϑοθηβίοῃ, μ6 σψουἹα ρῸ ᾿ηΐο ἃ αβίβπί 
ΘΟΙΠΕΓΥ, ἰο τοοοῖνα {86 Εἰηρσάοτα ἔγοτῃ 818 ΕλίΒοσ ; δηα {μα μ6 ψου]Ἱὰ 
τοίυση, δἱ 16 ἀοδίγυοοη οὗ 6γυβα οι, ἴο ἰακ σθῆροδησα ἡ {μο86 
γγΠΟ το)οοίεα Εἶπ. ὙΠ βυρθβοαιθηΐ ταῖρι οὗ Ατομοίδυβ γ88 ἰυσθυ- 
Ἰεπί, δπὰ ἀϊδβρταοβα ΌΥ ̓ πβυσσθοοηβ οὗ ἴΠ6 “6 ν)7ὺ78 ἀραϊηδὺ {μ6 ΒΟΙΏΔΗ8, 
ΔΠα 4180 ὈΥ Ὀδηαιε δηὰ ργείθηοσβ ἴο {π6 ογόσῃ : δὖ Ἰθηρίῃ, δέίοσ 
τοροαίθα οομρ]αϊπῖίβ ἀραϊηδί [18 ΕὙΥΤΆΠΩΥ 8η6α τη]- 8 "118 γα 0, 
τηδα ἰο Αὐυρυδίυβ ὈῪ {86 ρτῖποῖραὶ 96 }718 δῃα απ τ 8 Π8 ὙΠῸ ὙΓΘΓΘ 
)οϊποά ΒΥ ἢ18 οσσῃ Ὀτοίμοτβ, Ασόμοῖδυβϑ νγα8 ἀδροβοα δηα Ὀδηϊβῃοα τὸ 
γιοππα ἴῃ ἀδυ], ἴῃ [π6 ἐδ γοδῦ οὗὨ ἢ1Β τοῖρῃ ; δηα [18 ἰθυυὶυουἹθ8 
ΤΟΥ͂Θ ΔΠποΧΘά ἰο {πΠ6 Βοχηδη Ῥσουύϊποθ οὗ ϑυσῖαδ." 

) ΤῊΪΚ οἰγουτηβίδησο ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἀείειτοὰ πα ΗΟΙΥ ΕΆΓΑΣΪΥ ἴτοτλ βοι Πρ ἰπ 9 πᾶδ8 οἡ ἐδεὶν 
τείπτη ἴτοπιὶ ΕρΥΡί, δηὰ ἱπὰποθὰ ἐδϑτα ὈΥ̓͂ ἴ86 ἀϊνῖπο δατηοηἰτίομ ἴο τοϊογῃ ἴο {μοἷγ ἤΌΥτΩ ΟΡ 
τοβίάεποθ δὲ Νζαγεῖῃ ἰη Οδ ἶθθ. (δι, ἰἷ. 92, 23.) Ὅχ. Ηδ]οβ᾿Β Δηδ] γβὶβ οἵ ΟἘΣΟΠΟΪΟΘΎ, 
γοἱ. ἰἰ, Ρ». 717. 

3 Φοδορδι8, Απὶ. Ζυά. 110. χνυὶ. ς. 9. αὶ 8. ο.ὄ 11. Ηλγνοοά᾽β Ιηιτοἀποιίοη, γο]. 1. 
Ῥ. 294. 

5 ΤΠοτο 8. ΔΠ ἱπιρτοβδῖτο δρρὶϊοδιίοη οὗ [π18 ῥάσα ]6 ἰπ Δῖτ. Φοποδβ 1δοίασοβ οὁη [Π0 
ΕἸκογαῖῖνο [δ πγιδσο οὗ ϑογρίατοε, Ἰοσξ. ν. Ποδγ ἴῃς Ὀορ ππίηρ. (όσα, γ0]. ἱἰϊ. ΡΡ. 835, 86.) 

4 Ζοβορλιις, ΑἸ. Φυά, 10. χυὶϊ, ς. 11. (41. χὶ1.) ὃ. 3. ς. 18. (4). χὶν.) 
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8. ΗΈΒΟΡ ΑΝΤΙΡΑΒ (οΥ Απμραΐθγ), ποῦμε οἵ Ηθγο Β Β018, σὸ- 
οοἰνρα ἔγοχη ἢΐϊ8 ἰδίου {π6 ἀϊβίσιοὶ οὗ (ἀ811|66 δῃὰ Ῥοσγϑβδ, ψ ἢ {π6 {116 
οὗ Τείγαγοΐ. δ 18 ἀββοσι θα Ὀγ «“οβθρῆιβ 88 ἃ οσαίτν δηα ἱποθβίμουβ 
Ρτΐηοο, τ Ί ἢ τ ΒΟ. Θμαγδοίου [16 ΠΑΓΓΘν 68 οὗ {Π6 Θυβδηρο  θ8 ΘοἸποῖάα ; 
ἔογ, βανίηρ ἀοδβοσίοα μ18 τι, [16 ἀαυρῃίον οὗ Ασοῖββ, Κίηρ οὗ Ασδθὶα, 
[6 ἤΌγοιθ]γ ὕοοῖκ ΑΥΑΥ πα τηαυτῖθα Ἡθγοαϊαθ (π6 ψτΐ οὗὨἨ Ἀ18 Ὀγοίβοῦ 
Ἡοτγοὰ ΡΒ], 8 ργουὰ δπα οὔθ] σοιηϑῃ, [0 σΥΘΌΥ Ὑμοτ Π6 οδιβοα 
]08ὰ [86 Βερίϊες ἴο ΡῈ Ῥομοδαϑᾶ (Μαίϊ, χῖν. 8ὃ., Μαγκ νἱ. 17., ζ0.Κ9 
111. 19.)}, χ8ὸ Βεα ρῥγονοϊβα ποὺ σϑῆρθαποθ ὉΥ 18 ἔα: {8 {Ὁ] τορσοοῦ οὗ 
{ποῖν ᾿ποδϑέμουβ πυρίϊα]8; ἰμπουρἢ «᾽οθοραιδ δδοῦῖρθοβ [86 Βαρ δι 
ἀοαίι ἰο Ἡογο Β Δρργθμθμῃβίοῃ, ᾿ἰϑϑύ {Π6 ἰδίου δου α ὈΥ ΒΒ ᾿πῆπθποθ 
ΓΑΪΒ6. δ ᾿ὨΒΌΓΣΓΘΟ ΟΣ ΘΔΟΠρ᾽ [86 ΡΘΟρΪθ. [Ὁ ψα8 {π1|8 Ηοχοά {μαῦ ]Ἰαϊά 
ΒΗΔΓΟΒ ἴῸΓ οὐ ϑανίουῦ ; Ὑπ0, αἀοίοοϊηρ 18 1Πβ]Ἰου8 ᾿η ΘΠ ΙΟΏΒ, 
ἰοτθα πὰ α 3ῶΣ: ([ὐκα ΧΙ. 832.), ἀπὰ ψ|0 88 βΒυ θΘαυ ΠΥ τἱαὶ- 
ου]οα ὈΥ τὰ δηα [18 βοϊαϊοσβ. (1μυκο Χ ΧΙ. 7---11.)} ϑοῖηθ γϑδσβ 
αἰνογνγαγάβ, Ηδγοά δϑρίσιπρ ἴο {π6 Σαρα] αἰρστιν 1ἢ Ψυάθα τγῶϑ 
θαμῖβῃθα, ὑοροίμοῦ πιὰ Ἀ18 π]θ, γε ὑο γοηθ ἴῃ δα], ἀπα ἰμθηο6 
Ἰηΐο ϑραϊη.3 

4ά, ῬΗΙΙΙΡ, ἰοίσγασο οὐ Τυδομομιῖθ, ΟΔΌ]ο 18, 8πα Βαΐδηδα, ἰΒ 
τηϑηοποα θα ποθ ἴῃ {86 Νοὸνν Τοβίδιηαπί, (10Κ6 111. 1.) Ηδ 18 
γοργοβϑοηίοα ὈΥ Φ βορῆι8 88 δὲ δι 8016 ῥγῖηο6, θοϊονγθα ὈΥ δ18 80}- 
Ἰ6οίβ, σοῦ μ6 ρονουποα Ὑ18 τὰ] ἀπ 688 δηὰ ΘαΌΣΟΥ ὃ: ΟἹ 18 ἄθοθαβθ 
τ Ππουΐ 1δθ86, αἴδου ἃ σαῖρῃ οὗὨ {Π|τ γ -Βουθ ἢ ὙΘΆΓΒ, Ὠ1Β (ΘΙ  ΟΥ68. Ψ6ΓΘ 
ΔΗΠΘΧΘΟά [ο [86 ρῥγονῖποα οὗἁ ϑ'υσῖδ." 

δ. ΑΘΕΙΡΡΑ, οΥ Ἠοχοα Αρτίρρβδ 1., γγαϑ {π6 βοὴ οὐ αΑὐἱβίοθη]ιβ, 
δηα σταπάβοη οἵ Ἡογοά {μ6 (ἀτοδῦ, δηα βυβίδιπϑα νἈ ΣΟ Β ΓΟΎΘσΒΘΒ οὗ 
ἔογίμῃθ ῥγθνϊουβὶν ἴο 818 αὐ πίηρ [Π6 Τογϑ] ἀἰρηϊγ. Αὐ ἢγϑὺ [6 στὸ - 
Β:4οα αἱ Βοιῃθ 88 ἃ ργῖναϊθ ρβϑύβοῃ, δῃα ἱηρταιδίθα ἈἸτη86] ᾿ηΐο (6 
νου οὗ {Π6 προτοῦ ΤΊΡοταΒ; Ὀαΐ Ὀδὶηρ' δοουδοα οὗ τ Ἰβμῖηρ Ηἷπλ 
ἀοδα {μαὺ (ὐα]ρυα ταϊσῦ τοῖσι, ἢ6 γγαϑ ὑπγόν ᾿ἰηΐο ῬΥβοι ΟΥ̓ ΟΥ͂οΣ 
οὔ ΤΊθογῖυβ. Οὐδ {Π6 δοοδββίοη οὗ (δ ρα ἴο {6 οἴαρῖγο, Αστῖρρα 
γγὰ8 ογοδίρα Κιηρ οὗ Βαίδηβθεα δῃὰ Τυδομοηῖβ, ἰο το ΑὈΊ]6Π6, 
0668, ἀπά Θαῃλαγῖα ὙΘΓΘ ΒΌΒΘΑΌΘΠΕΥ δααἀθα ὈΥ {π6 δρόσον ΟἸδα- 
ἀϊπ8., Ἐοϊαγῃϊηρ πΠοηλα ἴο Π18 ἀΟΙΆΣΠΙΟΏ8,. 6 ρογοσπϑα {Πθῖὰ τυ ἴο 
[Π6 δε δίδοοῃ οὗ [18 δι )]θοίβ (Ὁ ψοβα συ δολίου μα μὰ ἴο 
ἀραίὰ {π6 ροβί]α “δ:η68, δῃηὰ τηραϊαίοα ἰμαὶ οὗ δὲ. Ῥοίθσ, γῆὸ νγδϑ 
ΤΑΙΓΔΟΙ]ΟυΒΙΥ ἀο νογοά, Αοἵθ Χιὶ. 2---17.}; Ὀαῦ Ῥοϊηρ ᾿ηβαίθα τ} 
Ργίάθ ου δοοοιηῦύ οὗ δΪ8 ἱπογϑδβίῃρ ΡΟΎΘΙ 8ηα στα π θυ, 6 γ88 ΒύσιοΚ 

" Οοποογηίηρ [Π6 τηρδηΐηρ ΟΥὨ 1818 ἴθ γπι, ἸΘαγπο Ἰ,Θἢ ΔΙῸ ὈΥ͂ ὨῸ Τη6ΔΠ8 δρτοθᾶ, [1}η 18 
ῬΓΙΠΊΔΣΥ δηἃ οσὶρίηαὶ βρη οδίοη ἰδ ἰτπρ} 168 ἃ. σονόγποῦ οἴ [86 ΤουΓΙΝ ρατὶ οὗὨ ἃ ΘΟ. ΕΣΥ ; δπὰ 
1{||8 Βο6 π}8 [0 αν Ὀθθὴ [80 Ηγδβῖ τηοϑπίηρ αἢϊχοά ἰο ἰ, Βαὶ αἰἴοχυναγὰβ ὃ 88 σίνοη ἴο 100 
ΞΟΥΟΥΠΟΥΒ οὗ ἃ Ῥγονίῃςθ, ὙΠ θοῦ 186 ΙΓ ΡΟΥΟΥΠσηοπς τγα8 [16 ἰΟΌτΙΝ Ραγὶ οὗ 8 σουπΥ οὗ 
ποῖ: ἔογ Ἡογοὰ ἀϊν! δὰ 8 Κίηρσ ἄοτλ ΟἿΪΥ ἰπῖο ἔἰγοθ ραγίβ. ΤῈδ ΤΟΙ ΓΑΣΟὮδ, ΒΟΎΤΘΡΟΣ, τ ΥΘ 
Γοχαγάεἀ 88 Ῥυτίηο68, Δηἃ ΒοπηθὈἾ Π168 ΓΘ ΠΟΙ] ἐπιοηοὰ ὙΠ [86 ἐ1}16 οὗἩ ἀίπσ. (Μϑιῖ, χὶν. 
9.) Βοδυβοῦγο᾽ Β Ιπἰτοά, ἰο ἴπ6 Νοῖν Τοδὶ, (Βρ. Υ δίβοῃπ'Β Ἰσαςίβ, νοὶ. 111. Ρ. 123.) ὙΤῈΘ 
Ἐλοσηδηδ οοπίοιτοα (818. [1016 Οἡ 086 ὈΓΠο68 ἡ Ποτὰ ΠΟΥ ἀϊά ηοὶ οἴοοδο ἴο οἰθνδίθ ἴὸ (9 
τορδ] ἀϊρπίγ; [80 Τοίγαγοι τ 88 ἸΟὟΤοΓ ἴπ Ροΐπὶ οὗ γϑῦκ ᾿μδῃ 8 Ἐοπιδη ΌΥΟΤΠΟΣ οὗ 8 ῥὑγο- 
γἷποο. β'οθα ]Ζὶὶ Ασοθοὶ. Ηθῦτ. Ρ᾿. 18,19. σδῃπ, Ασόββοὶ. Β[8]. 8 340. 

3. Ζοβερβῦβ, Αηϊ. 90ἀ. 110. χΥ]. ὁ. 7. 
5 Τυϊά, 110. χνίϊ. ς. 8. 81. “Ὁ. ΧΥΙ], ς. ὅ, 84. 6 Β.]], διά. 110. 1, 6. 38. 8ὶ 8. 11}, 1. ον 6. 

ὃ 3. 
4 Φοβερῖιι, Απὶ. διά. 110, χτὶ, 6, 4. ὃὶ 6. 
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ΜῊ ἃ. ΠΟΙδβοῖὴθ δηα ρϑὶη ] ἄϊβοδδβο, οὗ ποῖ 6 ἀϊοα αὐ Οἴδασθα ἴῃ 
186 τῆδῆπον τοἰαἰθα Ὀγν δύ. 1Κα. (Δοίβ σι. 21---28.}} 

6. ΗΕΈΒΟΡ ΑΟΘΕΙΡΡΑ 1]., οΥ μπίον, γχ88 ἴμ68 βοῃ οὗἨἁ [π6 ργοσθάϊηρ; 
Ἡδετοὰ Αρτῖρρα, δα νγὰβ ϑἀποαύθα Ὡπάογ [π6 δα Βρῖο 68 οὐ {πῃ 8 ΘΠΊΡΘΓΟΣ 
ΟἸδυάτιβ: Ὀδιηρ ΟἿΪΥ βαυθῃίθθῃ ὙΘΔΓΒ οὗ ἂρ αὖ {πΠ6 ἐἶπιθ οὗ [ἰδ 
ἔμ οΥἶΒ ἀθδίῃ, 6 ψ88 Ἰπαροα ἴο Ὀ6 ἀπϑαυδὶ ἴο 1π6 ἰαβῖ οὔ ρονοσῃηΐηρ, 
1η6 ψ ΒΟΪ6 οὗὨ δ᾽8 ἀοτηϊπίουθ.Ό. Τθθβ ὙΟΥῈ ἀρϑὶη ρ]δοορα πᾶσ ἰῃ0 
ἀϊτοοοῃ οὗ ἃ Βοίβηδῃῃ Ῥχγοσυγδῦου ΟΥ ΦΌΥΘΓΠΟΥ, πα Αρτῖρρα τγ88 ἤγβί 
κὶηρ οὗ ΟΠ] οΐβ, αῃὰ δσναγάβ οὗ Βαίβδηθα, ΤΥΔΟ ΟΠ 18, απα ΑΌΊ]6 ΠΕ, 
ἴο ὙΒοἢ ΟἾΠΟΣ (ΘΓΤΙ ΟΥΘΒ ὙὙΟΓΘ 8 ὈΒΘΟΠΘΉΟΥ δααρα, ΟΥ̓ ΟΠ ἢ6 
ΒΟΘΠῚ8 ἴὸ δανο τυϊοᾶ, νι (86 {16 οὗ Κιηρ.Σ [1 γαβ Ὀοίογο {18 
Αρτῖρρβ δά ἢ18 βἰβίοσ. Βογηῖοθ {παὺ δὲ. Ῥδὰὶ ἀ6] 1 νογϑα ΗΒ τηδβίουϊ Υ 
ἀείοποο (Αοίβ ΧχυἹ.), τ Π ΓΘ ἢ6 18 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ἰουτηθα ἃ Κη. Ηδ νγ88 
[μ6 Ἰαϑὲ 6 188} ῥσῖποο οὗ [Π6 Ἡδγοάϊδῃ ἴδγαυ, δηὰ [ὺσ ἃ ἰοῃρ {1π|6 
βυσνίνοα [μ6 ἀοδισυασίίου οὗὨ «6 γιι88 6 1}, 

7. Βοβια68 Ἡοσγοάϊαθ, 0 μα8 Ῥ6θη τηοπ]οηθα ἴῃ ράσο 126., (ἢ 
πὸ Ὁ]Ποσὶπρ' ῥυῖποθββοβ οὗ [86 Ἡγοα δη ΤΆΣΤΑΣΪΥ ἀγὸ τπϑηθοπρᾶ ἴῃ 86 
Νεν Τοβίδιηοηΐ : Υ]Ζ. 

(1.) ΒΕΚΝΊΟΕ, {86 6 ἀοβί ἀδυρ ον οὗ Κίηρ ΗἩδγοᾶ Αρτῖρρα 1. μά 
βἰϑίβυ ἰο Αρτίρρα 11. (Αοἰβ χχν. 18. 28., χχυϊ. 830.), ψγὰ8 ἢγϑὺ τηδυτϊϑα 
ἴο ΠΟΥ υη0]6 Ηοτγοα Κιηρ οὗ ΟἸ8]ς]8 : δἷϊου οβα ἀθδί, ἢ οσάοσ ἴο 
δυοϊά {86 τρουιϊθα βυβρίοιοι οὐὗἁ ᾿ποοϑὺ ψ ἢ 6. Ὀτοίμοῦ Αρτῖρρα, 886 
Ὀδοδπιο ἴμ6 τἱῖία οὗ Ῥοϊθπιοη, Κὶπρ οὗ ΟἸ]ΠἸοῖΔ. ΤῊ18 σοηποοίίζοῃ θοὶπρ 
ΒΟΟῚ αἸββοϊνοα, βὴ6 τοϊυγηοα ἴο Ποὺ Ὀτοίποῦ, δηα Ὀθοδίηθ (Π6 πλϊϑίγοϑϑ, 
ἢγϑὺ οὗ Ὑ  βραϑίϑῃ, 8δηα βοὴ οὗ ΤΙ, νῆὸ σου α αν τ δυτὶ αὶ ΠΘΡ, 
Βυὺ {μαῦ Β6 νγαϑ ὑπ ν}}}1ὴρ ἴο ἀἸ50|6 486 π6 Ἐβομηδηβ, ὙΠῸ ΜΈΙΘ ἈΥΘΥΒ6 
ἴο βυςοἢ 8 βίβρ.ὃ 

(2.) ΘΕσΒΙ111,Α, μοΣ βἰβίθυ, δηα {πθ γουποοδὺ ἀδυρθίοῦ οἵ Ηοσγοὰ 
Αρτῖρρα, 88 αἀἰβυ σι θη α [ῸΣ ΠΟΙ ὈΟΔΟΥ͂, ἈΠ τγᾶβ ΘΑΌΔΙΙΥ 66]6- 
Ὀγαϊθα νὴ Βογμπῖοθ ΤῸ ΠΕΡ ῥχσοῆϊσδου. 1:6 ψὰ8 ἢγϑὺ θϑρουβϑᾶ ἴο 
ἘρΡΙρἤδη68, ([μ6 βοὴ οὗ Αὐάδοναε ἡτὴν οὗ Οομβάρθηδ, ου Ομ] οὴ 
οὗ Πὴ8 δια γδοῖηρ {μ6 6188} το ρίοη ; Ὀαΐ 848 6 δου Αγ β τοξαβοα 
ἰο Ὀ6 αἰτουχϊηοὶβοα, 810 τῦαϑ ΟΊΥΘΩ 1 ΙΩΔΥΥΑρΡΘ, ὈΥ ΠΟΙ ὈγΟΙΠΟΥ, ἴο 
ΑζΖίζυβ Κιηρ οὗ Εχηθδδα, 0 βυθυλ ἰοα ἴο {παΐ τίθ. ὙΒδὰ Ἐπ ΙΧ 
οδπλ6 πο δ υάδθδ, 88 ῬΓΟΘΌΓΑΙΟΥ ΟΥ ΡΌΥΘΓΠΟΙ οὗ «πᾶφϑ, Βα ρογβιιδα θα 
ΠΟΥ ἴο δῦδηάοῃ ΠῸσ Ὠυβραηα δηἃ ΤΩΔΥΤΥ πὶ. «ΦὈΒΟρἢ 118 ὁ βανΒ {πα 
86 ΜγὙὸ8 Ἰπαυοοα ἴο ἰγβῆβρτοδβ ἴΠ6 ἰαῦγθ οὗἨ ΠΟΙ ΘΟΥΏΙΓΥ, ἃπα ὈΘΟΟΠΊΘ 
(π6 τι οὗ ΕΘ χ, ἴῃ οὐγάοσ ἴο δυοϊα 106 ΘΏΥΥ οὗ ΠΟΥ βιβίυ: Βϑυηϊοθ, 
ὙΠῸ γγὰϑ σΟΠ Εἰ πυ8}}γΥ ἀοϊηρ ΒΟΥ 11} οΥ̓ο68 ου δοοουπῦ οὗ Β6Ὶ Ὀδαιγ 

1 Ζοβορῆσδ, Αἰἰ. Ζυά. 110. χυῖϊὶ. οὐ. ὅ---8. 
3 Τοϊὰ, 118. χίχ. 5β. 9. 1)6ὲ Β6]]. Ζυά. 11}. 11]. οο. 12, 18. 
8. Ζοβορῆσδ, Δηϊ. Φυὰ. 110. χῖχ, α. 1. 81. 110. χχ, ς. 7. 8 3. ἸὙδοίίυ5, Ηϊδῖ, 110. 11, 6. 81. 

διιοϊοηΐιβ ἰη Τίϊο, ο. 7. ΦΔαγναπηαὶ, δαῖ. Υἱ. 185. 
4 Αηξ. Δαὰά. 110. χχ, ς. 7. 81,2. Αοἰβ χχὶν. 24. 
5 Βοῆα τ Ατομοϊορία ἩεὈγαϊςα, Ρ᾿. 49--59. ῬηΠῚ Ιηἰγοὰ. δὰ Νου. Τϑδὶ. ὑῃ. 429--- 

444. τ. 1,ατάἀ ον 8 Οὐθα Ὀ1Πἰγ, τοῦ, ἱ. ὈΟΟΚ ἱ. οΒ, ἱ. 88 1---1]. (Ὕοτκα, νοὶ]. ἱ. ὑρ. 11--50 
8νο, ΟΥ̓ το]. ἷ. ΡΡ. 9---18. 470.) ΟΔΙΡΣΟΥΪ Απιϊᾳυϊίδῖε8 Ηοῦγεοε ἀθηι8, ρΡ. 1ὅ---19 
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ΒΕΟΤ. Π. 

ῬΟΙΣΤΙΟΑΙ͂, ΒΤΑΤΕ ΟΥ ΤῊΞ ΕῪΒ ὕΚΌΣΒ ΤῊΣ ΒΟΜΑΝ ῬΒΕΒΟΟΥΒΑΤΟΒΑ͂, ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΒΥΕΒΒΊΟΝ 

ΟΕ ἘΒΕΙ͂Β ΟΙΥΙ,, ΔΑΝῸ ἘΟΟΙ ΒΙΑΒΤΊΙΟΑΙ, ῬΟΣΙΤΥ. 

1. ΤῊΕ “726 σἰϑῃ Κιηράοια, μοι [86 Ἐοιαδηβ μαα ογοαῦρα 1ἢ ἴΆΥΟΌΣ 
οὗ Ηετοά {πὸ ατοαῦ, νγὰ8 οὗ εββογί ἀυτγαίίοη ; ΘΧρισΊηρ οα ἢ18 ἀοδίἢ, 
Ὀγ {πὸ ἀἰνίβιοη οὗ ἷ8 ὑθυυιὕουθ8, δπα ὈΥ {π6 ἀομηϊπῖοηϑ οἵ Ατοβαίδιβ, 
Μ ΒΙοἢ οοιηρτβοα ϑβατηδγῖα, ὁ πάτα, ἀπα Ιἄυϊμαα, Ὀεϊηρ τοἀπορά ἴο ἃ 
Ἐοπιϑῃ ῬΓΟΥΠΟΒ δῃημοχϑᾶ ἰὸ ὥὄιγτῖα, δαῃὰ ρονογηθὰ ὉΥ {πὸ ΒΟΜΑΝ 
ῬΒΟοουΒΑΤΟΒΒ. 

ΤΏ 686 ΟΠ οοΥβ ποὶ οὐ μαά {πὸ οἤαῦρα οὔ οοἱοούϊηρ {86 πηροσὶαὶ 
τουθηῦθ8, θυὺ α͵8ο παά {Π6 Ῥοότοσ οὗ [πἴ6 δθα ἀθδίῃ 1ῃ οδρΙΐα] σδιιβ68 : 
δηα οὐ δοοοιηΐ οὗὨἨ {πεῖν ἰσῇ αἰ ρ Υ ΠΟῪ ἀγα βομπιθίϊπηθϑ οδ] θα (ἀο- 
ΨΟΥΠΟΥΒ. ΤΉΘΥ ϑυλ}}}Υ δα ἃ οομηοὶ!, οοπδιβέϊηρ οὗἩ {π6ὶγ ἔτ! 6 μα 8 δηά 
οἴμαν οπϊοῖ Ἐοπιδηβ ἴὴ [86 Ῥγουίηοα; τὶ τ ΠοὴΣ ἘΠ6Υ Θοηΐοστθα οἡ 
παρογίδπξ απδβϑοηβ. υσίηρσ {86 σοπίϊηυδηοα οὗ (86 Βοιηδὴ Β6- 
ΡΟΝ] ΪΟ, 10 γᾶ8 ΨΟΥΥ ἀπαδβυδὶ ἔοσ (6 ΨΟΥΘΓΠΟΥΒ ΟΥἨὨ ὈΓΟΥΙΠΟ6Β [0 ἰβκα 
1Πποῖν ψῖνοϑ τὶ το. ΑὐυρπδίμΒ3 ἀἸδαρργουθα οὗ {π6 ᾿πίγοἀποίίοη 
Οὗ 118 ργδοίϊοθ, νι οἢ, ΠΟΎΤΘΥΘΣ, τᾶ ἴῃ βοῖὴβ ἰπβίϑηοθϑ ρθστηϊ 64 ὈΥ͂ 
ΤιθοσῖυΒ. Τῆυβ Αστὶρρίηα δοοοιηραπιὶοα (ἀθιτηδηϊουβὃ ᾿πῦο (ΔΕΓΠΙΔΗΥ͂ 
δηα Αδβϊα, απ Ῥ]αποὶπα γγὰ8 τ ἢ ῬΊ 80, Ὑυ βο86 ἸΏΒοΙθποα ἰονγαγαβ (ἀογ- 
Τα ῃϊοὰΒ 8Π6 σοη γα εα ἰο ἱπβατιθ: δηὰ {πουρ Οἰθοῖμα βθνογι8 
αἴτογιγαγάβ οἴϊογεα ἃ πιοίϊοῃ ἴο {πὸ βαῃμδίθ, ἴο Ῥγοβιδι (18 Ἰπάπ!]σθ ποθ 
(οῃ δοοουῃΐ οὗ {Π6 βοσίοιιϑ ἱποοῃνθῃι θη 668,--- Ποῦ ἴἰ0 ΒΔΥ ΔΡ11868, {μαῦ 
νου] τϑβαὶὺ ἔσομαι (π6 ΡΟ] 1084] ̓ Ἰπἤποποο τ βιοὴ {86 ϊν68 πῖρἢΐ Ἔσχουῦ- 
αἶδβθ Οοὐδσ {πὶ} Ὠυβθδη 43), Π18. τηοίϊοη νγὰ8 το]θοίβα δ, δηα πο Ύ οοη- 
{ἰπυθα ἰο αἰϊεπᾶ [8 ρῥγοουγαίουβ ἰο ὑπ ὶγ σθϑρϑοῦνθ ργονίμοθθ, ΤᾺΪ8 
οἰγουπιδίδῃοα ΜΨ11 δοοουπί ἴογῦ Ῥι]αίθ ΒΒ τὶ Ὀοΐηρ αὖ «6 γυβδ θη. 
(Μαιι. χχνι. 19.) Τα ῥγοουγαΐοτβ οὗ Φυᾶεα Σοβι θα ΡΥ μοῖρ} }ν δ 
(ὐβαγθα δ, τ ]Οἢ τγὰβ σαραϊθα ἴο 6 {Π τηϑίσορο]β οὗ ὑπαῦ σουπίτγυ, 
απ οσουρὶ θα {Π6 Βρ᾽ πα! ραΐαοα σοῦ Ἡδγοὰ {π6 τοδί μδα ογοοίοα 
ἀπογα. Οἱ {86 ρτοαὺ ἔδβίλναϊβ, ΟΥὁ ΠΘΏ ΠΥ τ} 8 Το Δρργθμοηαοϑα, 
ΠΟΥ͂ ΤΟραϊγοά ἰο «6γιβ8]6π, {παΐ, ΥὉΤΠΟΙΓ Ῥγθβθῆσθ δπα ᾿πῆἤσθηοσο, 
ΠΟΥ ταϊρὐ σγϑϑίοσα ογάθσ. ΕῸΣ [818 ρύγροβο ὑπ ὺ ὑγ γ6 δοοοιηραπὶρα 
ὈΥ οολογίς (Σπείραι, Αοἰβ χ. 1.) οΟΥ Ὀαπα8 οὗὨ 80] 1θγβ, πού Ἰθρ, ΟΠΔΥΥ 
Θομοσγίβ, θαὺ ἀἰδυϊποί σοι ρϑηΐθβ οὗ τα] ΑΥῪ : οδοῖ οὗ [θὰ 88 δδουΐ 
οὔθ ἐμουδβαπά βίσοηρ. δ᾽ὴῆχ οὗ {8686 οοπογίβ 6 Γ6 ΘΟΠΒΙΔΏΠΥ ρ8Γ- 
τἰβοηθᾶ ἴῃ Ζυᾶεςα; ἤνο αἱ (ὑϑϑβαγοα, δῃ!α οπο αἱ “6 υβαίθη, ρατγῦ οὗ 
τ ΒΙΟἢ τπγ88 αυάγίοτοα ἴῃ {86 ἰονοῦ οὗ Απίοηϊα, 80 88 ἰο σοπηηδηα {86 
θα Ρὶθ, δᾶ μαζί ἴῃ {π6 ργου! τὰ ΟΥ σΟνΘΥ ΠΟΥ Β ραΐδοθ. 

ΤΠ 686 Ρῥγοουγαίογβ τ το ΒΟΙΏΔΏΒ, βουμθίϊτηθβ οὗ ἴΠ6 Θαπιοδίγδῃ ΟΥ̓ ΘΥ, 
ΔΠΑ βοπλθίϊπηεβ ἔγθθάσηθῃ οὐ [06 ΘΠ ροτΟῦ : ΕΙΣ (Αοἷβ χχῖῖ. 24---26., 

" ΦΖοβορῆυϑ (Απὶ. δα4. 110. χχ. ο. 4. ὃ 4. ἀηὰ ἀθ6 Β6]]. 7, 110, 1). ς. 16. ὃὶ 1.) τιδη!οῃ85 
᾿πβίδηοοβ ἰῃ πο [Π6 Βοπιδη Ῥγοσυγαίοσβ {18 ἸοΟΚ οουηδοὶ υνϊδ ΠΟΤ Δ55 ΘΟ ΒΒΟΣΒ. 

3 δυοϊοηΐῃδ, ἰη ΑὐραΒβῖο, ς. 34. 
3 Ταροίϊα5, Απηδὶ. 110. 1]. ος. 54, δ5. 110. 1. ος. 40, 41. 
4 Τοϊὰ, 110. ἱ. 6. 40. 
5 Τοϊὰ, Ἰ1 Ὁ. ἐϊΐ, ος. 83, 84. 
4 Φοβορῆαβ, Απὶ. Δαά. 11Ὁ. χΥίϊ!, ο. 8. 8 1. 110. ΧΧ, ς. ὅ. ὃ 4. 6 Β9]]. αά. 110. 11. ο. 9. 

8 2. ἸΤαοῖς, Ηἰδβι. 110. 1]. ς. 79. 
7 Βίδβεοοο οἡη τῆς Αεῖίε, νυ], ἱ, γΡ. 330---385. 
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χτνὶ. 8. 22---27.) τγἃ8 ἃ ἔγεοάτηδῃ οὗ {π6 δϑιαροσοῦ ΟἸδυάϊαβ', 1 
σμοτλ ἢ6 νγϑ ἴῃ ΠΡ ἔδλυουσ. ΤΉΘδ6 ΘΌΥΘΓΠΟΥΒ ὙΟΓΘ βοηῦ, πού ὈΥ͂ 
{86 Βοηδίθ, Ὀὰῦ Ὀγ {86 (ὐδϑβδγβ ὑπϑιλβοὶγοθ, ἱπο [Ποβ6 ργονίμοθβ ψηϊοἢ 
ὙΟΓΘ βἰ(υδίοα οἡ {Π6 σοηῆμοβ οὗἉ [86 Θῃρῖγο, δηᾶ εγα ρἰδοθά αἱ {86 
ΘΙΡΟΓΟΥ Β ΟὟ αἸβροβαὶ. Τμϑῖν ἀυύλοβ οοπβίβίθα ἴῃ οΟἸ]οοηρ ἀπὰ 
τοι πρ ἰσιθαΐα, ἴῃ [86 ΔαΠλ Ἰδύγα θη οὗ υδίάοα, δῃᾶ [86 τϑργθββίοη 
οὗ [ὰὐχλ}08 ; βοιηθ οὗὨ ἔμοῖὰ 6] ᾿πἀοροπαθηΐ }Υ]8ἀ]οἴοπβ, τ 8116 οὐ 8 
ΜΘ, ΒΌΡοταϊηαίθ ἴο 06 ῬΓΟΟΘΟΠΒΕΪ ΟΥ̓ σΌΨΘΥΠΟΥ οὗ {86 ποαγϑϑὺ ρῥτγο- 
νποο. Τλὰ8 υἀδθὰ γ8 Δηπεχοϑα (0 {πΠ6 ρσόνίηοα οὗ ϑ' υτῖδ. 

11. ΤΙο 6 γ]ἷ8 δπάυγαα {Π8]Ὁ Β ] οἴοη ἴο 1π6 Βοιηδηβ τ ἢ στοαί 
το] ποίδῃοθ, οὐ δοοουπῦ οὗ {86 ὑσ]θαΐα το} {ΠΟΥ͂ γγθ ΟὈ]Π]ρ θα ἴο ρᾶγ: 
θυῦ 1ῃ 411} ΟΥΠΟΓ τεβρθοίβ ὑπο Ὺ Θη]ογοα ἃ ἰαῦρα ᾿ῃθαΒΌΓΘ ΟὗἨ παίομαὶ 
᾿θεγίγ. [10 Δρρθδᾶσβ ἔσο {ῃ6 ὙἘ0]6 ἴθῃοσ οὗ ἰῇ. Νοὸνν Τοβίαμπιοπί 
(ἴου {π6 ραγύϊοι αν ραββαρ 8 ἃγ6 ἴοο υτηθγουϑ ἴο Ὀ6 οἰϊ643) ἐμαύ {Πα Ὺ 
ῬΥΔΟΌ Βα {86 ῖτ ΟὟ ΓΟΙΙΡΊΟΙΒ τα 8, τνουβῃ!ρραᾶ ἴῃ ἰμ6 ἰδηλρ]6 δπά ἴῃ 
{ΠΕῚΣ ΒΥ μασΌρ 68, [Ὁ] ον 64 {Π6ῚΓ οὐγῃ συβίομηθ, ἀπά ᾿ἰνθα συ υῪ ταυοὶ 
Δοσογάϊηρ ἴο {Π6ῚΓ ΟΥΤῚ ἰατγβ ὙΤΠὰΒ ΠΥ δα {Π6}} ΠΙρΡᾺ ρῥγιθδβίβ, δπᾶ 
ΠΟΙΟῚ] ΟΥ βοηδία; ΠΟΥ Ἰηῆϊούρα 6886. Ῥα ΙΒ θηΐβ; {Π6Υ σου] 8ρ- 
ΡΓΟΠΘ Πα τλθῃ δπα Ὀγίηρ ποτὰ Ὀαΐοτα [86 ΘΟ πο1]} ; δηᾶ 1 ἃ ρσυδγὰ οὗ 
50] ἀ16 Ὑ8 τῦὰβ Ποοθββᾶσυ, σου] Ὁ Δβϑιβίθα Ὀγ {μθῃ, οἡ γεαπθδίϊπρ' {Π6 πὶ 
Οὗ 186 ρονθσῃοῦ. ΕὙγίμογ, (ΒΟΥ οοὐ]Ἱα Ὀὲπά τηθη δηᾶ Κϑαρ ἔδοτὰ ἴῃ 
ουβίοαν ; 186 σοῦῃο1} οουἹα 1ΙἸκ 186. Βαμα ὙῈΏ65868 δηά ἰδ 
ΘΧΔΙΔΙ ΠΑ ΙΠΟΏΒ; [ΠΕΥῪ Θουα ΘΧχοοιηηγπὶσαΐθ ΡΟΥΒΟηΒ, δηα {Π6Υ οοὐ]ὰ 
1ηΗϊοὺ βοουτρίηρ, ἴῃ ὑπ 61} βυῃδρορια (Πουΐ. χχν. 8.; Μαίί, χ. 17.; 
ΜΆΓΚ χῖ. 9.); {πῸν Θη)]ογοα {π6 Ὀσιν]ορα οὗ τοϑίοσγιπρ 1 ραίθα 
Πα αβοηβ ἰο δυριίγαΐοσβ, ΠΟ86 ἀΘΟΙΒΊΙΟῺΒ 'ῃ Ταίδγθποθ ἰο {Π6ηὶ {Π6 
Ἐομηδῃ ῥγθῖοῦ γὰ8 Ὀουπα ἴο 866 ραΐ ἴῃ ὀχθουϊοη.Σ Βαγομὰ {}18, 
ΠΟΥ ΟΥΟΥ, (Π6Υ τ ΓΟ ποὺ δ] ονεα ἰοὸ ρῸ; ἴοσ, σβθη ΠΟΥ Βα δὴν 
ΠΆΡ114] οἴἴδηάθγθ, ἰθὺ σαγτὶθα μοὶ Ὀοίοσο {86 ρῥγοουταίοσ, ὙΠῸ 
ὈΒΌΔΠῪ ρα ἃ τοραγὰ ἴο μαὺ {Π6Υ δίαίθαά, δηᾶ, 1 {πο Ὺ Ὀτουρμὶ ον]- 
ἄδποα οὔ {86 ἔλοῦ, ργτοπουποοα βϑηΐθῃμοα δοοογαϊηρ' ἰο ΤΠοὲγ ἰαν8. Ηθ 
γγ8 {Π6 ῬΓΟΡΟΥ παρα ἴῃ 811] σαρ᾿[8] σαιιΒ68; [ῸὉΓ, δέίον [86 σουπο}]} οὗ 
16 Φον8 πὰ τακθὴ ἀπᾶοσ {Π6Ὶ]} ΤΟμβι ἀογαίϊοη [Π6 οα86 οὗ “6808 
Ομ τιβί, τ ΒΟ ἢ ΠΟΥ ργοίθπαθα τπγδβ οὗ {}18 Κιπά, {ΠΥ σοὺ πὴ 10 
Ἱππίαν ἴο ὑπ ρΌΥΟΥΠΟΥ, ὙΠῸ ΓΘ- οχδηλϊηθα 1Ὁ ἃπα Ῥγοπουπορα 
δθηΐθμοθ. Τδαὺ {86 γ Βδα ποῦ {86 ΡουΤΟΥ οὗ 116 δῃᾶ ἀθαῖὶ 18 ουϊἀδπῦ 
ἔοτα ΡιΠ]αἰοΒ σγαπίηρ ἰο ἴπθτα ἴπ6 ὈΥσΊ]ορ οὗ )υάριηρ, Ραΐ πο οὗ 
φΟΠ ἀρ πῖηρ {688 ΟἸισιβί, δῃα 4]80 ἔτομιη [86 1Γ Δοπο  ]οαἀρτηθηΐ ἴο 
ῬηΠδίο --- 1ὲ ἰ8. ποί ἰαιοίμέ 07 ιι5 ἰο ρὲ απν πιαπ ἰο ἀοαίἑ, (Φ μη χν}]. 
51.); δῃὰ {κου ἶ86 ἔγομη ὑπ 6 ΡΟΣ νεβίθα ἴῃ Ῥη]αΐθ οὗ τ θαβίῃρ' ἃ 
ΟΠ ἀρ ηθα οΟΥτϊη4] ἰο ἰμϑῖὰ αὖ [ἢ6 Ῥᾷββουδ (998 χυλ, 39, 40.), 
ὙΠ Οἢ Πα σου] ποὺ ματα ἄοῃβ ἢ 6 μδὰ ποῖ μαᾶ 186 ρονοσ οὗ 118 
Δη4 ἀραί, 88 τῦ6}} δ8 ἔγοταῃ [18 οὐγῃ ἀθοϊδγαίζοη τμαὺ ἢ δα βΟΥΘΥ ἴο 
ΟΥ̓ΆΟΘΙΎ Δ ῃα ΡΟΥΤΟΓ ἰο σϑΐθδβα «685 ΟἸγιβί," (90 Βη χῖχ. 10.) 

1 δαυείοπίυβ ἴῃ ΟἸδυάϊο, α. 28. 
5. 566 Ὦγ, ΤΑγάποῦΒ Οτοὰ 1 γ, Ραγὶ ἱ, ὈΟΟΚ 11. 6. 2. ὙΟσΟ (86 γαγίουϑ ραβϑαΡῸ 8 ΔΙῸ δα- 

ἀποεοὰ δηὰ (ἉΠ}Ὺ σοηβίδετοά, 
5 Οοά. 110. ᾿. εἴτ, 9.1. 8. ἀο Φυδαῖ8.---- Α5 τς ΟἸ τ δι ηΒ γοτα αἱ ἢγβὶ τοραγάεὰ 88 ἃ βοοῖ οὗ 

(86 δον, [ΠῸΥ 1 Κοντΐδα οπ]ογοά {πὸ βάτο ῥτίν!]ορο. ΤῊ 8 οἰγοιπιδίδησο νν}}} δοσοιηΐ [Ὁ δδίης 
ῬΔΌ]᾽ 5 ὈΪαπαϊηρ ἴῃς ΟΟτ μι ἴδῃ ΟΠ τ δι ηβ ἴῸγ σαγγγίηρ τποἷγ οδιι568 ὈΘΙΌΓο ἴῃ Ἰζοτηδη Ῥγβεῖου, 
Ἰηδβίςαά οὗ Ἰεαυΐηρ [μ6πὶ ἴο τείθγθοϑ σἤοβοη ἔγοτῃ βιῃοης ἐμεῖς Ὀσοίῃγοη. (1 Οὐγ. νἱ. 1---7.) 

ὁ ὙΠΟ οεἰοθταϊοἃ Βοϊηδη τι, ΓΠρίαῃ, βίϑιοβ {πῶ [86 σονΌγποΥβ οὗ [86 Ἰλοπηδῃ ὕὑτγο- 
ΥΟΙ,. 11]. κ 
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Π|Ι. ΟΥ̓ τς ναγίουβ ργοουγαίουβ ὑπαῦ ρονογηθα “ἄερα ἀπᾶρον {Π6 
Ἰλοπιδηβ, ΡΟΝΤΙῦΒ ΒΊΠΑΤΕ 18 {π6 Ὀ6βέ Κποῦσῃ, 8πα τηοβῦ γα θθπίν 
τηθηἰοποα ἴῃ {86 β'δοτοα ΥΥ ΤΠ] ΏρΒ. --- Ηθ 18 Βρροβϑά ἴο αν Ὀθθῃ 8 
παν οὗ ΓΆΪΥ, δπα νγ88 βαὺ ἴο σονθτ «πάρα ἀροὰῦ [86 γὙ6 ΑΓ Α. Ὁ. 
26 οὗ 27. Ῥι]αΐο 18 ομαγαοίθσιβθα ὈΥ̓ οβαρῆυβ 88 8 ὑπ]υδὲ δηα ογι6] 
ΘΟΥΘΓΏΟΙ, ΒΑΠΟΌΪΠΔΙΎ, Οὐδίπαΐθ, δα Ἰπηροίπουβ; τΠ0 αἰδβίαγροα 186 
ἸταπαΌ ]Πν οὐ Τυδαα ὈΥ͂ ῥογαἰβέϊηρ ἐπ οαττγίηρ' ἰπίο Φογαβαίθπι [Π6 
ΘΠ 65 οὗ ΤΊ Ροσῖυβ δοβαῦ 1πδὺ 6 γ6 Ὅροα {Πμ6 Βοταδῃ ομβίρηθ, ἀπά Ὀγ 
Οἴπου δοίβ οὗ ορργβββίοῃ, Ἡ ποῖ Ῥσοάιοθα ἐυπια](9 διποτρ {86 «68. 
Πτοδάϊηρ [86 οχίγομηθ 68) ΟΌ ΒΥ δηὰ βυβριοίοη οὗ ΤΊ οσα8, ἢ6 ἀ6- 
νου ὉΡ {πὸ Βοάθοιλοῦ ἴο Ὀ6 ογ ΟΕ 6α, ΘΟΠΊΓΑΣΥ ἴο {π6 σομν!οίϊοι 
οὗ ͵]8 θείζον ἡπαστηοηΐ, δηθὰ ἴῃ {86 νϑῖπ ἤορθ οὐἩ σοποϊ] δαί {Π|6 
76) ὙΠΟ ἢ6 Δα ορργθββοᾶ, Αἰοὺ ἴθ δα πο] ἢϊ8 οῆοθ Ὁ ἴθ 
γΘαΓΒ, Βαυϊπρ' οΔυΒο ἃ ὨυΟΓ οὗ ἱπποοθηΐ ϑδυηδυ 88 ἕο 6 ρΡαΐ ἴο 
ἀδαίῃ, {πᾶὶ ᾿π]υγοα Ῥ6ΟΡ]6 βοπῦ 80 ΘιΆΒΒΘΥ ἰὼ Υ106111ὰ8, Ῥγοοοηβυὶ 
οὔ ϑυγῖα, ὈγῪ ποι Π6 γγαβ οσογθα (0 Βοιηθ, ἴο σῖγα 8δῃ δοοοιιηῦ οὗ 
ἢ18. 18] - Δα τ] Ἰϑίγαῖ θη 0 {Ππ6 δ ροσοσ. Μθυΐ Τἰβοιῖυδ Ὀοΐηρ ἀοδὰ 
Ὀεοΐοτα Πα δυγῖνθα {μοῦθ, [18 Βαοοοββοῦ (ὐα]συΐϊα Ὀδηβηοα Ὠΐτη ἴο 
ὅαυ], Πότ μ6 18 βα!α ἴο ἴδυα οοτατηλ 64 Βυ16146 ἀρουΐ {π6 γεᾶγ οὗ 
ΟἸγιβὺ 41.3 

ΙΥ. ὧπ {πὸ ἀραίῃ οὗ Κιηρ Ηοσγοά Αστῖρρα, υὰᾳ84 Ὀεΐηρ' ἀραΐῃ 
τοαπορα ἴο ἃ Βοιηδὴ ργόυϊηοο, {π6 σονογπιηθηΐ οὗ 1 τγαὰβ οοῃῆσοα ἴο 
ΑΝΤΟΝΙΌΒ ΕἙἜΠΙΧ ; 80 ἢδα οΤΙρΊ ΠΑ] Ὀ6Θῃ {Π6 ΒΪαγα, (ῃ6η {Π6 ἔγοοά- 
τηλη οὗ Νοῖο, δπᾶ, {σγουρὰ ἴπ6 ᾿πῆήμποπος οὗ ἢ18 Ὀσοίμον 41]45, αἷβο ἃ 
1τοοάτηδη οὗ {πᾶὖ ΘΙΏΡΘΓΙΟΙ, ᾿ψγβ Γαβαα [0 1ῃ6 ΑἸ σΏΣΥ ΟΥ̓ ρῥγοσιγαῖΐοσ οὗ 
ψΦυάκα. Ἠδ Ἰ!θογαϊθα ἐπαῦ ΘοιηΥγ ἔγοτα Ῥϑπαῖ1 δῃα ἰτηροδβίοσγε (πὸ 
υοτῳ τοογίδῳ αοοάβ 4]]υἀ θα ἰο ὈγΥ Τογία 8, Αςίβ χχῖν. 2.); θὰ ἢ6 τγαβ8 
ἴῃ Οἴμδὺ σββροοίβ ἃ σία] ἃπα ἈνΑΥΊΟΙΟΙΒ ΡΌΨΟΓΠΟΙ, ᾿ΠΟΟΠΠηδηΐ, Ἰηΐοτη- 
Ρογαΐθ, ἀπά υη͵]υϑύ, ὅ Ἠὀρργαβϑῖνθ δὖ ἰδηρίμ αἸά ῖ8 δαπηϊηϊδίγαίϊοη 
Ὀδοοιηο, ἐπα [26 «“6νὉ8 δοουβοαὰ ῃἰτα Ὀδέοσα Νόοσο, δῃὰ 1 γγὰ8 ΟὨΪΥ 
{πγουρὰ {μ6 ροσογία] ἱπίθγροβι[οη οὗ Ῥ81148 {πὶ Ἐπ] χ δβοαρϑᾶ οοη- 
ἄρῃ Ρυπιβιθθηῦ, Ηἱἰ8 ἐὐίγαά ὃ χτΐθ, Τγυ81}}]α, 88 αἰτεδάν Ὀθθη τηθη- 
ἀοποά. [0 ναϑ Ὀοίοστθ {8686 ρϑγβοηβ ἰμαῦ δ. Ῥαὺ!, σι δἰηραϊαν 
ῬΤΟΡΥΘΟΥ, γεϑβοηϑα οὗἉ σὶρη θουβηθββ, ὑθιαροσάῃοθ, ἀπά 4 Ἰυδρτηρηΐ ἴο 
οομλο. (Δοῖβ χχῖν. 286.) Οκ [μ6 τοβιρῃαίίοη οὗ Εἰ χ, ἃ. Ὁ. 60, 186 
σονοσηιηθηῦ οὗ Ψυάξεα νγ88 οοτητη δὰ ἰο ῬΟΚΤΙΒ ΕἜΒΤυϑ, Βοοτο 

νἹΏς68 Λαά ἐδε τίσλϊ οὗ ἰλὲ εισονά ; ν ἰσὮ ἸΡ] ]οἀ [86 Δα ΒΟΥ οὗἁὨ Ῥαπὶϑῃϊπρ τηδ]εἰοίοτε;---- 
Δὴ ΒΌΓΒΟΓΠΥ τ πο ἢ τγῶ8 ΡΟΥΒΟΠΔΙ, ἃπὰ ποὶ ἴο Ὀ6 ἱγβηβίοιτοάα, (128. νἱ. ο. 8. ἀ6 ΟΥἶεῖο 
ῬτοσΟ 5018.) Απὰ Φοβορδιβ βίαϊθβ (Π6 Β6]]. δαἀ, 110. 11. ς. 8, αὶ 1.) ἴπαῖ Οοροπίμ8, ννῃο 
ὙΔ8 δ0ηΐ ἴο ρΌνΟΤΗ δυάδα 88 ἃ Ῥγονίησο δῇου 186 ὈΑΠΙΒηπηοηὶ οὗ Ατοϊιοίδαβ, νγ88 ἱηνοβι θὰ 
ΌΥ Απρτιδίυ8 ΜῊ [Π6 ῬΟΥΤΕΣ οὗἩ [1 αἀπὰ ἀοαίῃ. (Βρ. ατσαγ᾽ β Οοπποοίίοη οἵ ϑδἼογεὰ δηὰ 
Ῥτοίδῃς Τἀϊοσγαίαγε, νοὶ. ἱ. ΡὉ. 278. ὅθθ δβοὸ ὮὯτ. 1δγάῃοτ᾽β ΟὐράὉ1} 7, 6. 3. 5. 6.) ὙΠ 
ς8486 οὗἁὨ ἴΠ6 76 )»Ὁ78 βιοηϊηρ ϑίθρποη (Αοἰδ Υἱῖ. δ6, 57.) 48 θθθπ ὑγχοὰ ὈΥ δος ἰοαγηθαὰ τη 
88 8 Ῥτγοοῖ {Π8ὺ [πὲ ζογ ΘΓ δ ἴ᾽6 ΡΟΤΤΟΓ οΥ̓͂ 6 ἀπὰ ἀσδίῃ, Ὀαὶ π6 οἰτοππιδίδηοοθ οὗ ἰδας 
8886 ἀο ποῖ ΒΌΡΡρογί [818 δδϑδογιίοῃ ϑίδρδοη, ᾿ξ 8 ἔσαθ, ἢϑὰ ὕθοπ Ἔχϑηγίηρα θεΐογο τΠ6 
στεοδὺ σους, πὸ μλὰ Ὠρασὰ τ οΈ868 αἰζαὶπβὶ Εἶτα, θὰ πὸ ΠΟΤῈ ἀο τὸ τοδᾶ ἴπδὶ ΤΠ Υ 
᾿ιδὰ οοἸ]]οοἰοα νοῖο8 οΥὁ Ῥγοοροάδὰ ἴο [πο ρίνίηρ οὗ βεηίθησα, ΟΥ̓ ΟΥ̓Θἢ ἴο ῬΓΟΠΟΏΠΟΟ ἢΐπη μι] ν ; 
41} νυ] ἢ οὐσῶν [0 μᾶνα θεθη ἄοπο, 1 ἴπ6 ρῥγοοοεάΐησε Βα θοοη τεσυΐασ. Βαοίοσε δίοριιοη 
ςΟου]ὰ ἢηϊδὰ ἢϊ8 ἀοίοησο, ἃ βαἀάδη τὐτηθ}ξ ὅσγοβο; (86 ΡΟΟρΙ6 ὙΠῸ ὝΘΓΕ ῥγοβοηῖ γυδῃοὰ ἢ 
0Π6 δοοογὰ ὑροη Βδτη, δηὰ οκβιϊηρ πἰτπὶ ουϊ οὗ 1526 οἰτγ, δίοποά λεῖπιὶ Ὀδίοτο πὸ δήϊαὶγ οου]ὰ 
ὈῈ ἰδκϑη Ὀοΐοτο ἴῃς Βοιηδη Ῥγοσυσζγαῖοσ. ΕΥΪΠῚ Ιηϊγοα, δὰ Νον, Τοδῖ. Ρ. 592. 

1. Φοβορῆπβ, Απΐ, πὰ. 110. χν!, ο, 8. 851,2. 
2. Τριὰ. 10. χν. ς. 4. Ἐυεονίαθ, Η δι. Εδςς]. 110. 1ἷ, ος, 7, 8. 
3 ΟἸδπάϊ, Οοεηοηϊδιῖο ἀς ΕΈΪςΘ6, ΡΡ. 62, 68. 
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ψοπὶ Ῥα] αοἰοπαθα Εἰμηβοὶ ἢ ἀραϊηϑὺ (λ6 δοοιιβαίοηβ οὗ {π6 “68 
(Αοἰϑ χχν.), ἀπὰ δρρϑα]ϑᾶ ἔγομ [18 {γι η4] ἰο ὑμαῦ οὗ (τ βασ. ΕἸΠαἸηρ; 
ἢ18 ῬΓΟΥΙΠ66 Ον Γ- ΤᾺ ΜΠ ΤΟ 6 ΓΒ δηα τ] ΓάΘΓΟΓΒ, Εἰ 68.018 ΒΓ ΠΟΌΒΙΥ 
Ἔχογίθα δἰ παβοὶ ἢ 1 Βα ρΡγοβϑίηρ ὑποὶν ουΐγαροθ. Ηδ αἰδα ἰὴ Ψυᾶξε 
δουΐ {π6 γοαῦ 62.} 
Το βιϊαδίοη οὗἩ [86 “6 1Ὁ8 ὑηᾶοσ {Π6 το βίη ]οη θα Ῥγοσυγαίουβ 

88 ὑΓῸ]Υ ἀορίοσαθ]θ. ιβίγαοίθα ὈΥῪ ἰατλ]18 οχοιϊ θα ομ ναγϊουβ ο6- 
σαϑίοηϑ, [Π61} ΟΟΌΒΙΓΥ Μ͵Λ8Ὲ Οὐ - τα ὙΠ ΤΟ ΌΘΥΒ (μα ρ]υπαογοά 4] 
186 νι] αροβ γἢ086 ΝΕ ὐγθνν τοξαβοα ἴο ᾿1ϑίθηῃ ὕο {Π6}. ῬΘΥΒΙΔΒΙΟΏΒ ἴο 
Βῆδκο οὔ 1ῃ6 Βομγδῃ γοῖθ. «πδιϊοθ νγᾶ8 βοϊα ἰο {π6 διρμοϑὺ δ᾽ αοσ; 
8ΔΠ6 ουθῃ ἴΠ6 βδογρᾶ οἵἶδοο οἵ Βιρῇ ῥγϊθδὶ νγγὰβ Ἔχροβϑᾶ [ο 8815. Βυΐ, 
οὗ 4}} (86 ρῥγοσυγαύοσθ, ἢ οὔ δρυβθα ᾿Ϊ8 ΡΟΥΘ Τοσα ὑπδη (ΕΒΒ108 
ἘΟΕσϑβ, ἃ ογ6] δηα ΒΔΠΡΊΪΠΑΓΥ ΡΟΥΘΙΏΟΥ, δηἀ Β0 ΘΧ(ΓΘΙΏΊΘΙΥ ΔΥΘΓΙΟΙΟΙΙΒ 
(παῦ μα βῃαγθὰ σι {86 τΟΌΘΥΒ ἴῃ {Π61Ὁ ὈΟΟΙΥ͂, πα 4] οὐγϑα {Π 6. ἴο 
ἴὉ]Π]οτν {Π 6 πδίδσιουβ Ῥγδοῦο6 8 1 Ἰταριπλῖγ. Ημαθ σΟμΒΙ ἀογΆ Ὁ] 6 
ΠΟΠΌΘΙΒ οὗ [06 τν΄ιγοίομοα 68, ψ ἢ {Π6 ῚῚ ἔλα] 168, ἀραπἀοποα {Π6ὶὉ 
παίϊνα σουπίγτυ ; ΜὙ1116 ἴΠπο86 ΠΟ χοιμδ πο, Ὀοιηρ ἀσίσθῃ ἴο ἀθβρογα- 
(οη, ἴοοῖς ὉΡ δυτὴβ δραϊηδὺ (ῃ6 Βοηδη8 23, απα ἰπι18 οΘοτησαθπορα {Πδὺ 
ΜΆΓ, ὙΠΙΟΙ ἰοττηϊπαίθα ἴῃ (86 αἀοβίσυοίοῃ οὗ 628, δηὰ {1π6 ἑαλίπρ 
αἰσαν 07 ἐλεῖγ παπιὸ ἀπά παΐζίοπ.ὃ 

ΟΗΑΡ. 11. 

ΟΟΥΉΤΒ ΟΕ συρΙΟΑΤΌΒΕ, ΣΕΘΑΙ, ΡΕΟΟΒΈΘΌΙΝΟΒ, ΑΝῸ ΟΕΙΜΙΝΑΙ, ΤΑῪΥ ΟΕ 

ΤΗῈ 5Έ3. 

Β5ΕΟΊ. 1 

ΕΎΙΒΗ ΟΟΥΕΤΒ ΟΥ σΟΠΙΟΑΤΌΕΕ, ΑΝῸ ΓΣΕΟΘΑΙ, ῬΒΕΟΟΞΒΕΡΙΝΟΒ. ἢ 

1. ΙΝ {16 ΘΑΥΪΥ ἀρθ8 οὗ [86 ψουϊά, {π6 Ο'αἰο ὁ ἐλ ΟἸέν νσαϑ [πΠ6 ὅξατ 
ΟΕ υϑτιοεξ,  μθγα ΘΟΠΥΘΥΔΏΟΘΒ οὗ {1{{{68 ἀπά οβίβίθβ ὑγοσα πγδάθ, οομλ- 
Ὀ]αϊηῦβ 6,6 μοαγα δηα υδίϊοα ἄοη6, Δη 8]] ρῃ0]16 Ὀυιβῖ 688 νγδϑ ὑγαη8- 
τοίρά, Τμὰ8 ΑΡγάμαῖὰ τδᾶθ {π6 δοαυ!Βι.10η οὗ ἢ18 ΒΘρΌ] γα ἴῃ 1Π6 
ΡΓΘΒΘΏ66 οὗ 811} ῃοβα ψῆο δηςοτοϑα ἴῃ αὐ ἐΐο φαΐο 90 ἐδδ εἰέψ οἵ ἩΘΌτοΩ. 
(ἄξεη. χχὶ. 10. 18.) ὙΠθη Ηδλοῦ δηα 18 βοὴ ϑομθοθθπ ργοροβοα 
ἴο τηᾶΚα 8ῃ δ᾽ } πὸ ὙΠῚῺΕ «4600 δηα [18 8018, [ΠΟΥ͂ ΒρΟΪκ6 οὗ 1ὐ ἴο {88 
ΡΘΟΡΪδ6 αὖ {π6 φαέο 9 ἐδ εἰίψ. (ἀεῃ. χχχῖν. 24.}ὺ [ῃ Ἰδαίου ἰἰτμθβ Βοδζ, 
Βανιηρ ἀθοϊαγοα μ18 Ἰηὐθηθου οὗ τλαττυπρ Βα, αὐ ἐλε φαίε οὗ Βοῖ- 
Ἰθβοια οαυδβοα ΠΟΥ ΚΙπβγαδη ἴο γαϑῖρῃ 18 ΡΓΘύΘὨΒΙΟΏ8, δηὰ σῖγα πἷμα [80 

1 Ζοβορῃυβ, Απὶ. δπἅ. 10. χχ. 6. 8. ξ8 9,10. 1)6 Β6]]. Φαά, 118. 1. ς. 14. ξὶ 1. 
3 Ζοδορῆπε, Απί. δα. 110. χχ. ος. 8. 11, 1ὴ)6 Β6]]. Ψυἀ. 110. 1... ος. 9, 10. 
8. οἢΒ)Ζὶὶ Ατοββοοϊορία ΗοὈγϑίοδ, ΡΡ. 59---66. 
4 Βοϑίάἀοβ (86 Δαϊμοτγίοο8 ᾿ποϊ θη }ν οἰτεα ἴῃ [6 σοῦγϑθο οὗ (18 δεοιίοη, ἴδ 6 [ΟΠ] ον ης; 

ὍΣ ΚΒ ΒαΑγα Ὀθοπ σοηϑυϊοα ἔοὼγ ἱΐ, πτοῦυρδουῖ; νυἱζ. δόμα Ατοπεοοϊοσία Ἡδθγαὶςδ, 
ΡΡ. 66--81. ; Οαϊπιοῖ, Πἰβϑογιδιίοη δὰῦ ἴα Ῥοϊϊοθ ἀθ8 Ἡόδτγουχ ( 8βοσγίδι!οηδ, ἴοτῃ. ἰ, 
ῬΡ. 187---204.)}; ΑἸΒοΓ, Ηοιτηοποπιίοα Υ εἰ. Τοδι. ΡΡ. 234---238.; ῬΤΙΙΙ Ιητροά. δὰ Νον. 
Τοαβῖ. Ρῃ. δ75--- 594.; Βτιαιίηρβ, Απιὶᾳ. Ἡεῦτ. Ρρ. 99---107.; Ηοιπο 5 Ηΐβι. οὗ τ1π6 7678, 
γο]. ἰϊ. ΡΡ. 830---41.; Φάμη, Ατοβθοὶ. ΒΡ] 1.8, 8 243---248.; Αςκεογδηη, Ασοθοὶ, ΒΙῸ] 
88 287--- 248. 

κ2 



122 ε7ειοί5), Οομγίϑ ΟΥ ἁμαϊοαΐμγο, 

ῬΓΌΡΟΥ σοηγούδηοθ ἰο {πμ6 δβίαίθ. (λα ἴν. 1---10.) ΑΠΟΡ {86 ἀ6- 
ραὶ οὗ [86 τϑῦϑὶ Αὐβαίοῃι, Πανὶ βαξ ἐπ ἐδ φαΐε, ἴο ΔΤ] Ἰβίου } 5016 6. 
(2 ὅαπι. χἰχ. 8.) Απά Μογάθοδὶ βαέ ἐπ ἔλθ ἀϊπφ᾽5 σαίο αἱ ϑ'ααβιδη, ἴῃ 
ἃ 76 ]ο᾽α] οαρδοιίγ. (Εδ6}. 11. 19.) 

Ετομλ {π6 οἰτουταδίδηοα οὗ [Π6 ραίοθϑ οὐ οἰ[168 Ὀοΐηρ {Π6 βοδαΐ οὗ 
}υβοθ, {16 ἡυάραθ δρρθᾶσ ἴο πᾶν Ὀθθὴ ἰθσιηθά {πὸ Εἰάθγς 4 ἐλε 
ααίε (Ὠευΐ. χχιϊ. 1ὅ., χχν. 7.}; ἴῸΣ, 88 411 186 ἰβγϑο  ἴθ8 σοσα μὰθ- 
βαπάπηιθη, ψπὸ ψοηΐ ουἱν ἰῃ {86 τηογμὶηρ ἴο ψοσΐς, δπα 614 ποὺ γοϊυση 
ἘΠῚ} πἰρμῦ, {πΠ6 οἷἵν ραΐθ να [16 ρἶδοθ οὗ ργϑαίθδί σθϑοσί, δ γ {Π|18 
δησϊοηῦ φργβοῦϊοα, ἰδ6 ἡυαρθθ ΤΟΥ͂Θ ΟΟΙΏΡΘΙ]6α, ὈΥ͂ ἃ ἀγοβδα οἵ ρυ]]ο 
ἀἸβρίβαβυσθ, ἴο Ὀ6 τηοβὲ βύσ οὔ]Υ ἱταραγ141], πα τοϑὺ οδΥΘ]Υ (0 ἴη- 
νεβθραία (86 τηργῖῖβ οὗ [86 οδιι8θ8 ὙΒΙΟἢ σγοσα Ὀσουρμὺ ὈαίΌΓΘ ὑπ 6Π|. 
ΤῊ βᾶπη6 Ῥγϑδοίϊοθ ορίδι "θα δἴζον {πὸ οδαρθ νυ. (Ζοοἢ. νὰ. 16.) ΤῊΘ 
Οἰὐΐομιδῃ (ὑὐουτί, 6 18 νψ6}} Κηονῃ, ἀογινθα 118 Δρρο]]δύϊοη οὗ {86 
Ρογίο, ἴγοτα ἰμ6 αἰβίγι υύοη οὗ υβίοθ δῃᾶ {πὸ ἀδβραίοι οἵ ρυῦ]ῖς 
Βυδβίῃθδβ αὖ 118 ρσαίθα, υσηρ ἰδ6 Αὐαθῖδῃ ΤΔΟΠΑΓΟΩΥ ἴῃ ϑραίη, [Π6 
ΒΆΠΩΘ ργδοίϊοο οδίδι θα; δηὰ [π6 τηδρηῆοδηῦ ρσαΐο οἱ θηίσδηοα ἴο {86 
ἽῬΜοοτσιβῇ ραΐδοο οὗ ΑἸδβαιησᾶ αὐ ἀἀσοπδαάβ το {818 ἀαΥ̓ γοίϑιῃβ {Π6 Δρρ6]- 
Ἰαϊϊοη οὗ [Π6 Ο'αίο 9} υιιδίϊοο οὐ 9 μάσηιοηί. Το ἰΠ6 Ὀγδαοῖςβ οἵ 
αἰβρϑηβὶπρ ᾿υδίλοα αὖ [86 σαΐοβ οὗ οἱἴ168, ὑμ6ῦθ 8.6 ΠΌΙΊΘΓΟΙΒ 81] 1510}}8 
ἴῃ 116 ϑαογοά ψοϊυμμθ. ΕῸΣ ᾿μβίδησο, ἴῃ {00 ν. 4. ἴμ6 ομ]άγοη οὗ 
186 ψ]ΟΚοα ἀγα βαϊα ἰο θ6 ογεδἧφα ἴπ ἐλθ φαΐ; [μαῖ 18, ὕΠμ6 Ὺ 1οβα {με ὶν 
ὁδ1186, 84 Δ1.6 σΟΠαδΙηηρα ἴῃ {Ππ6 σουγὺ οὗ Ἰυθσρτηοηῦ. Πα Ῥβδὶ πλϊδὺ 
(οχχνι. ὅ.), Ββρεακίῃο οὗ ἱποδα οὶ (ἀοα Πα Ὀ]ΕΒ86α τ] ΤΩΔΗΥ͂ 
ΟὨ]τθη, βαγ8 ὑπαὺ ἐλεν 8λαϊΐ ποὲ ὅθ αβλαπιοά, διιὲ ἐλον 8λαϊϊ 8βρεακ εοἱέλ 
ἐδ οποηιΐεβ ἴθ ἐδ σαΐε; ἰμαῖ 186, [βοβα ὙΠῸ ἃγα ἔμ ᾿]Θβββα 8}18}} 
σΟΌΓΑσΘΟΙΒΙΥ Ρ]οδα {]χοῖτ ολι86, δηά ποεα ποῦ ἔθασ {π6 τυδῃῦ οὗ }υΒ[106 
Ὑ Π6Ὼ ΠΟΥ πηοδοῦ {Π6}Γ Δαν ΟΥΒΑΥΊ68 ἴῃ {Π6 οουτὺ οὗ ιαἀϊσαίαγο. (Ομ ραΓΘ 
Ῥχονυ. χχὶϊ 22. δπὰ χχχὶ. 28.:; 1,διηρηΐ. ν. 14.; Αἴηοβ νυν. 12., ἴῃ 8]} 
ὙὙΒΙΟὮ Ραββαροδ {Π6 φαΐθ, ἀπ οἰαεγ8 9 ἐἦδε ἰαπά οἵ ὁ ἐδδ σαΐε, τοβρϑο- 
νον ἀδποίθ [ἢ6 βού οἵ Ἰυδβίζοθ. δπὰ ἴπ6 υᾶρεβ Ὑο ρῥτγϑβϑι θα {μογα. 
Απὰά 88 ἰπ6 ραίοβ οὗ ἃ οἷἵυ οοπδβυϊαΐοα 18 Βίγοηρί, δηα 88 186 Π8ρ- 
ῬΙΠ688 οὗ ἃ Ῥ6ορὶα ἀθρθῃάθα το ἀροη {μὰ τϊβάοση δηα ᾿πίθρυν οὗ 
1π6 υᾶροθ 0 βαῦ ἱβοσθ, 1Ὁ τπδὺ 6 {πᾶῦ ΟἿΣ ϑδανίουῦ Δ] εα ὕο {}18 
ΟἸΤουτηδίδηοθ, ΒΘ Πα 8814, 7. σαΐε5 Ὁ ̓οἶϊ 5ελα]ϊ ποὲ ργουαϊϊ ασαϊπϑὲ 
ἢΐ8 οὔυγοι (Μαῖῦ. χνὶ. 18.); ὑπαῦ 16, ποι {Π6 βίγθηρτι ΠΟΙ ΡΟΙΪΟΥ͂ 
οὗ βαΐδη οὐ [18 1ῃβίγασηθηίβ 888}} ον σ Ὀ6 8016 0 Ονθυσοιῃβ 10. 

Ιη (86 το οὗ 926808 ΟἸγῖδὲ {86 Δ νγ5 μο]ἃ οουγίβ οὗὨ ἠυἀ᾽οαίαγο 
ἴη {861 ϑγπαφοσιιοδ, ἩΏΘΤΘ [ΠΟΥ Ρυπίβῃοα οἰἴδβηοσθ ὈΥῪ βοουγρίηρ. 
(Μαιί, χ. 17.; Αςίβ χχὶ! 19., χχυϊ. 11.) Δἴου {μ6ὶγ δχϑῆιρὶθ, Π.Ψ 
Μδοκηῖρηῦ {π|Π}κ8 10 ργΟΌΔ]6, {μπαῦὺ {86 ἔγβο ΟἸ γι βιϊδηβ μο] ἃ δουγίβ 
ἴογ ἀδιοσταϊηῖηρ᾽ Οἷν}} οδιιβ68, ἴῃ {86 ρ]αο68  Ώογα ὑΠ6Ὺ Θ5Βθ ]64 ἔον 
ῬΌΡΪΙΟ σουβῃὶρ, Ο81|16ἃ ψοῖῦ φγπαφοσμθ ἴῃ [ῃ6 δριβίὶ]ϊα οὗ «διηθβ. 
(1. 2. ὅτ.) [6 18 δυιάθηῖ, μα 8448, ἰμδὺ {π6 Αροβίϊθ βρϑᾶῖβ ποὶ οὗ 
ΤΠΘΙΓ ἈΒΒΟΙΔΌΪγ, αὶ οὗ {86 ῥἷδοβθ ΒΘΥΘ ΠΘῚΤ ΔΒΒΟΔΌΙΥ 88 Π6]4, 
ἔγοτα ΔΒ τη θη ]οηϊηρ {π6 11ἰρα μα δ 88 δι {{1π0’ 1ῃ ἃ ΤΟ ΠΟΠΟΌΓΑὮΌΪΘ ΟΥ̓ 
1688 ὨΟΠΟΌΓΑΌ]6 ΡΪαο6 1ῃὰ (86 βυπαρόριιθ. Απᾶᾷ [86 οοπίοχί βῇονβ, 
{πᾶῦ ᾿μάσοβ δηὰ 7 1014] οαῦβοθ πο γα {16 βΒι)]θοίβ οὐ 16 ΑΡοβί]θ 
τπουρ 8.32 

᾿ ΜΟτΡΗγ δ Ασα ίδη Δ η απ 168 οὗ ϑρδίη, ρ]αῖθ8 χὶν. χυ. ρρ. ὃ, 9. 
3. Μροϊκη ἢν οἡ “6πι68 1], 2, 



“πα 7, οφαὶ γοσοεαϊη 03. 1858 

11. Οὐ 16 βου] ϑχθηῦ οὐ {πΠ6 1βγδο] θα ἴῃ {Π6 ἰαπα οὗ (δπδδῃ, 
Μόοβββ σοισαδπθα {μαπὶ ἰο αρροΐπὲ ἡμάφεβ απά οὔὲέοογς ἐπ αἷὶ ἐλεὶγ' 
φαΐε8, ἰλγοισλοιιὲ ἐλεὶγ γίδες (Ποαῖ, χνὶ. 18.}; σοβα ἀπίν 1ὑ νγ88 ἴὸ 
δ χθγοῖβα 1.4] δυο ἴῃ μ6 ποῖρῃθουχίηρ νυ] ᾶρθδ; θὰΐ γοΙρ Υ 
οδ.868 δ ΔΡΡΘΆ18 ΓΕ ΟΔΙΤΙΘα Ὀθοΐοτα (Π6 διργεπηο Ἰαρα ΟΥ̓ ΤΌ Ϊ]ΘΥ οὗ 
186 δοτησαοηνγοα! αι. (Βοαῦ, χυῖ!. 8, 9.) Ασοογαϊπρ' ἴο “οΒορτ5, [Π686 
Δ ΟΥΙΟΥ υαρ68 ΟΥΘ ΒΘ ἢ ἴῃ ΠΌΣΩΘΘΥ, ΙΏ6Ώ.ΖΘΑΪΟΙΒ ἴῃ 1886 ΘΧΘΥΟΙβα οὗ 
νἱταθ πα σὶρ θουβηθθθ. ΤῸ δδοῖὴ Ἰυᾶροα ((παΐ 18, ἴο ϑδοὶ Θο]ορθ 
οὗ Ἰυᾶροβ ᾿ἢ ΘΥΟΤΥ͂ ΟἸΥ) ὕνγο ΟΠΊΟΘΥΒ ὙΓΟΙΘ ϑδιστιθα ουἱ οὗ 186 ὑσἱδθ 
οὗ 1,ον1.} ὙΤΒ6β6 7υάσαβ οχϊβίθα τῇ {Π6 {ἰπ|6 οὗ {πᾶὺ ΠΙδίοΥ Δ 3; δηᾶ, 
ΔἸ Βουρ ἢ {Π6 ΤΑ ΌΙΠ1ΟᾺΙ ὙΥΤΙ ΓΘΥΒ ΑΓῸ Β.]Θηῦ σοποοσΐηρ; ἔπθηι, τοῦ ΤΠΘΙΓ 
8] 6 Π66 ΠΟΙ Π6Γ 4068 ΟΥ̓ οδη Ουὐνγοῖρἢ {Π6 ον 6 ηοα οὗ ἢ ΟΥγ6- 1688 
8Π6 τη ϑίταίθ, 80 ΒΙτλ5617 ἀρροϊηίοα βοὴ πα ρ68. 
ΤῈ Ρυϊοδίβ δῃὰ 1,ϑνιοβ, Μ0, ἔγοτα {π 1 Ὀαὶπρ ἀονοίοα ἰο [6 

ΒίυμαΥ οὗὨ {Π6 αν], ΓΘ, ΘΟΠΒΘΑῸΘΙΗΕΥ, ᾿αδβ ΒΚ 1]16α 1ῃ 118 νδυϊουβ ὑγ6- 
οορίβ, δηα οἱ τβϑῃ, ψὮΟ ἼΘΙ δ! ηοηῦ ΤῸΓ {ΠΟΙΣ ΔΡῸ δηα Υἱγίαθ, δά- 
ΠΣ ηἸβίογ θα δῦσα (0 [86 ΡΘΟΡΪδ: ἴῃ ΘΟμΒΘα 6ποα οὗὨ {πο ]Γ ρα, 1Π6 
Πϑιὴ6 οὗ οἰάάεγα Ὀδοϑὰθ αἰίδομοα τὸ ἔπβο. Μίδου ᾿πβίβῃοοβ οὗ {818 
Κιηπα Τὁσοὺῦ ἴὰ {6 Νο Τοβίδιηθηῦ ; [Π6Ὺ ὝΘΙΘ 8180 Τα] δα σακίογς. 
(κα χὶϊ. ὅ8., ὙΒΘΓΟ ΤΌΪΟΥ 18 ΒΥΠΟΠΥΤΩΟΙΒ τ] Ἰυαρ6.)) ΤΠ ἰανν 
οὗ Μοβϑϑ οοπίαϊποα {6 πηοϑὺ Ὄσργθββ Ῥσο 1108 οὗὨ ὈΠΌοΥΥ. (χοί. 
ΧΧΊΙ. 8.), δῃα ρΑΓΌΔΙΠΥ ; ΘΠ) οἸπΙηρ; ὑΠότὰ ἴο δαπλ βίου ᾿υδῖ1]ο6 τ 10}- 
ουξ γΤαβρϑοῖ οἱὗὨ ῬθΎβοῃ 8, ἈΠ4 σϑιιϊπαϊηρ {Β6ῃ, {μα ἃ παρ 8108 'π (Π6 
δοαὺ οὗ (ἀοά, «ηα, σομβοαιθηῦ , {πᾶῦ πο τδῃ οὐρῃῦ ἴο αν ΔΗ 
ῬΓΘ- 6 Π06 ἴῃ ἢἷβ8 βιρῃΐ, ποῖ ΠῚ οὐρπῦ μα ἴο 6 δῇγαϊα οὗ ΔῺΥ τηδῃ 
1η ἀφοϊαγίηρ ἴπΠ6 αν. (ΕΧΟοα. χχι. 8. 6, 7. ; 1ωμ6γΥ. χῖχ. 16. ; Ἰ)ουΐ. 1. 
17., χνὶ, 18,19.) Τὴ ργορμοῦ Ασποβ (Υ111. 6.} ΓΟΡΓΌδο 68 {Π6 οογταρὺ 
ἡ) πᾶροβ οὗ ἢ18 {τη6, σις ἰακὶπρ ποῦ ΟὨΪ]ΥῪ διῖγοσῦ, Ὀὰΐ ουθῃ 80 {ΠῚ ηρ 
8 ἢ ΔΓ[ΙΟ]6 οὗἨ ἄγϑββ 88 ἃ ρδὲ} οὗ (Ἰσοοά 6) ΒΆ 1418, 88 ἃ γα, 0 60η- 
ἀδαῃ ἐμ Ἰῃποσοηῦ ΡΟΟΥ ὙΠῸ οοὐ]α ποὺ αῇογα ο τβϑῖθ {Π θη ἃ ργϑ- 
Βρηὐ οὗ θαι] ναϊὰθ. Ταγκιϑἢ ΟἸΊΘΘΥΒ ἀπα [Π6}Γ Ὑ1ν68 ἴὴ Α588, ἰὼ 
118 ἋΑΥ, σὸ ΤΊΟΠ]Υ οἱο  Ποα ἴπ ΘΟΒΕΎ 8.1Κ8 σίνθη ἤθη ὈΥ ἰμοβα σΠῸ 
Πᾶνα ολυ868 ἀθραπαϊηρ Ὀοίογα ποτ. [0 18 Ῥσόθδῦ]6, αἱ ἰϑαβῦ 1 (868 
ΘΑΓΙΥ ἄρθ8 δἰδογ [ῃ6 βοιοσαθπί οὗ {π6 6) ἴῃ Οὐδηδαμ, {παΐ {πεῖν 
7υαρα8 τοάβ οἢ τολέΐθ 8868, ὈΥ ΨΑΥ οὗ αἰβυ πουοη (« παρε8 ν. 10.), 8 
1π6 Μοϊιαλα ΟΥ ταθῃ οὗ {π6 ἰανν ἀο ἴο {18 ἀΔΥ ἴῃ Ῥογβίαῦ, δῃα 16 
Πιοδα5 οὗὨἉ [ἈΠ}}1}168 τοϊυτηΐηρ ἔγτοπι {861} ὈΠρτασα ἰο Μοοοβ.5 

1 Ζοβορῆασ, Απΐ. Φυᾷ. 15. ἰν. ο. 14, ΒΠΖὶ! ῬΥΟΪ 510 ἄθ νγ}}8 δπάεφοτγιτῃ ογτου 8 ἴῃ 
Ὠροβογριίοης Τορὶὶ Π. ἃ χΥυ. ΡΡ. 27---852., ὑγοῆχααᾶ ἴο Η]8 δἀϊιίοηῃ οὗ ΕοΙδη 8 Τυθδίϊβα Π)6 
ὅΡ01118 ΤοΡΙὶ Ηἰογοβοϊ γσηϊίδηὶ. Ττδ)οοῖ δὰ Βἤθησμι, 1775. ϑγνο. 

3 Φόθθρθυβ, ἀς Β6]], δ υἀ. 110, 11, ς. 20. ὃ ὅδ. 
8 Ἐγτηοβιὶ Τηβο το Τπίογρτοιῖβ ΝοΥΐ Ταβίδιμθῃς,, ραγὶ 11], ο. 10. ἃ 78. Ρ. 356. 
4 Μογίοτβ ϑϑοοηὰ ΨΟΌΓΣΏΘΥ, Ρ. 186. 
δ Ἡδτχιηοτβ Οὐ βογυ δι ηϑ, νοΐ. 1ϊ. Ρ. 317. 
6.“ Ὕ΄ τηρῖ, 0Π6 (ΔΎ, 8 ΡΓΟσΘβ5ΊΟΏ, ΠΟ. 51:81 ΟΥ̓ ἃ ΤΆΓΟΥ τοϊαχηΐηρ ἔγοτα 186 Ῥ᾿Ι ΤΙ ΠΔρῸ 

ἴο Μεεςα. ἤὥγτυπηβ δηὰ ΡῚΡῸ8 δηπουποθδα τῃ6 Ἰογία] ουθηῖ. Α ὙὨϊΠ6-Ὀοαγἀοα οἱα τηδη, 
τὶ ἀρ Οὐ 8 τσλίέξ α88, Ἰοὰ τὴ ὙΔΥ Ὑἰτ ῥδΙΓίΑσο αὶ σταοο; πᾶ [Π6 τθῃ ὙΠ0 τηοῖ ΠἾτη, ΟΥ 
δοσοιηραηΐϊοα ᾿ἷπι, ποτα ΠΟΙ ΠΌΔΙ ΪΥ ἸὨτουγὶηρ ΓΟ. Δγτὴβ δρουῦῖϊ Πἰ8 ποοῖ, δηά αἰπηοβὲ (18- 
τηοππίϊηρ Ὠἷπα τ ἢ τΠοἷγ βα]υἰδιίοπδ. Ης νγὰ8 [Ὁ] ουυοὰ ΟΥ̓ ἢΐ8 ἴγϑο τ ῖν 68, ΘΔ οἰ στ] ἀρ οἡ 
ἃ Πρ ἢ σΔΠ16}; ΠΟΙ ἔθ π)416 δοαπαϊπίϑησο5 ΤΠ πη ΟἹ ΟΒΟἢ βἰάθ, νν ἢ} }6 ΤΠΟΥ͂ ΟςΟΒΒΙΟΠΑΙΪΥ͂ 
δίοοροά ἄονπη ἴο βδϊιῖο (Π6π. ΤΏΘ ΟΠ ἢ σΟΠ ΠΌΔΙ Υ υἱτοτοὰ 8 ΓΟΙΠΑΥΚΔΟΙΥ 58 }}} τυ δυο. 
τ 8 πηροββίυ]ο, υἱοννὶπρ 1Π6 οἷ τη πο ἰρά 16 ταν, ποῖ ἴο ΤοπΊ ΠΟΥ ἴΠ|0Ὸ ΟΧΡΓοδδίοῃ 
ἰῃ Φυάψοβ ν. 10." --- ον 5. ΟὨγίειίαη Ποκοιγοθοα, γν. 168. 

κ3 



184 «]ειοϊε Οὐιιγέβ 0} υμαϊσαίμγε, 

11. Ἐτσοιὰ {8686 ᾿πΐουϊου {ὙἸ ΡΌ Π8]8, ἈΡΡΘ 818 ἰαΥ ἴ0 ἃ Εῖρσθοῦ σουτγί, 
ἴῃ οα868 οὗ πωρογίδῃοο, (Ποῦ, χνὶ!. 8---12.)}ὺ [π ΦΘγυβαδίοτω, 1Ὁ 18 
πού ργοραῦ]6 ἰμαῦ {Ποῦ ΘΓΘ ΒΌΡΟΙΙΟΣ οουγίβ ἴῃ ΒΟ [αν] 8 
ΒΟΏΒ ργϑδι θά. ῬῬβδίγωη οχχὶ!. ὅ. Β66 18 ἴο Δ} πᾶς ἴο ποτα : ὑμοιρ τγ 
ἀο ποῖ πὰ {ῃδὺ ἃ βΒυργθπηθ {ὺἸῚΡΠ8] τγαβ θϑίβ 1586 α αὖ «6ΥΒ8] θὰ 
ΘΔ] 6 Υ (88η ἴῃ 186 τοῖρτι οὗἨ “ Θμοβαρμαῦ. (2 Οἤγοη. χῖχ. 8----11.) 1 
γγὙ88 ΘοΙηροβοα οὗ ργίϑδίβ δῃα [ιθδαβ οὐ ἔἈ1|1}1608, δπὰ μδὰ ὑνο ῥσγϑ- 
Βιἀθηΐβ, --- ΟἿ 6 πὶ [(ἢ6 ρουβοὴ οὗ {86 Πρ ῥγιθβί, δῃα δποίθοσ ὙΠῸ βδί 
ἴῃ 1Π86 πδπῖα οὗ {πὸ Κιῆσ, Τὴ γυα1ο141 ΘβδὈ]Π Ἰβῃπηθῦ γἃ8 το -οσρα- 
ΠἰΒοα δὲ 186 ΟΔΡΟνΙΥ, δηα ἔπο οἰδϑβθθ οὗ πᾶρββ, ᾿πίθυϊου πὰ 
ΒΆΡΘΥΪΟΥ, ΜΟΥ δΔρροϊηϊοα, (ΕζΖτα υἱἱ. 26.) Βαῦ ἰμ6 τόσο αἰου]ώ 
68868 Πα ΔῥΡΡ6Α19 ψοσα Ὀγουρδῦ, ΟἸΠΟΥ Ὀοίογα (Π6 τον οὗ {π6 δβίδίθ, 
ΟΥ θοΐογα {π6 δρᾷ ῥγιθβῦ; ὑπ}, ἴῃὰ 1886 ἀρ οὗ {86 Μδοοδθθοβ, 8 
ΒΙΡΓοη6 π6}1018] {τιθυπδὶ τγδδ ᾿ηϑυϊαΐοα, Ἡ ΒΙΟἢ 18 ἢσβί ταθηϊομοα 
πον Ἡγτοδηυβ 11.1 

ΤΠ15 ἰσυμπαὶ (τ οἢ τηπβῦ ποῦ Ὀ6 οομέουμπαοα τ} {Π6 βονθηίυ -ἴνο 
ΘΟΌΏΒ6Ι]ΟΓΒ, ὙΠῸ ΘΓ ΔΡΡΟΙπίοα [0 αβϑὶϑ Μοβϑβ ἴῃ {6 οἷν"! δάϊτηϊ- 
πἸβίσδατοη οὗ ἴπΠ6 ρσονθοσῃτηθηΐ, θὰ τῆ πόνον {1616 {πῸ6 οἶος οὗἁ 
.αρ65), 18. Ὁγ ἴπ6 Ταϊτηυϊβίβ ἀθηοταϊπαίθα ΘΑΝΉΕΡΕΙΝ, απὰ 18 {Π6 
στοαῦ (οι π0}} 80 οἷΐϊδῃ τηθηϊοηθὰ ἰὴ (86 Νὰ Ταβίδιηθηίς. [Ὁ νγ8 
τηοϑὺ ὈΥΟΡΔΌΪΥ 1ηϑι θα ἴῃ {6 πη οὗ {π6Ὸ Μδοοῦθθθβ, δη4 νγδϑ 
ΘΟΙΩΡΟΒΟΑ͂ οὗ Βαυθηϊ ΟΥ βονυθηΐυ-ῦνγ  τηθ 678, ἈΠ 6 [86 ΟὨϊοΥ ρῥτο- 
ΒΙΔΘΠΟΥ οὗἨ {μ6 ΒΙρ᾿ ρῥγίθδῖ, Ὁποῦ ἡ Ποηὶ ΘΓ {πῦᾶ0 γ]66-ργΘβι ἀθῃί8 :; 
ἴΠ6 ἔτει οὗἩ σποόσα, οα]]6α (86 2 αέλεν 97 ἐ)ιε Οομποῖϊ, βαὶ οα {86 τιρῃϊ, 
88 {Π6 Βοοομα νἹΟ6- ργοβι θη, ὙΠῸ γγὰ8 ο41164 Ολαλαηπι, οσ ἴῃ6 ἢ} 7186 
απ, αϊὰ οπ {Π6 Ἰοῖ᾽ μαπα οὗ [6 ργοϑιάθῦ, Τα ΟΥΠΟΥ ΒΒθββουβ, ΟΥ 
ΤΟΙ ΘΙΒ ΟὗἨ {18 σΟΙ ΠΟΙ, ΘΟΙΙΡΓΙΒΟα {ἄγοθ ἀἰθβουρΌ0η8 ΟἿ ᾿ΘΥΒΟΏΒ, 
νἱΖ. 1. ΤΏ ᾿Αρχιερεῖς, οΥ Ολί6 Ῥγιοοίθ, ΤῸ ΘΓ ΡΑΓΟΥ Βασι ρῥΥθϑίβ 
848 δα οχοουίοα {(Π6 Ῥοπεποαίθ, 8πὰ ῬΑΓΟΥ {16 ὈΥΙΠΟΘΒ ΟΣ ΟΠ οί οὗ 
16 ὑσθηῖυ -ἔου σοιιγ 868 ΟΥ̓ 645868 οὗ ργ]οδίβ, ΒΟ δπ)ογϑα {π818 Ποπουγ- 
ΔὉ]6 1116:---2. ΤΊ Πρεσβύτεροι, οΥ Εἰάοτ5, φῬατῆαρθ [16 ῥυΐμοθβ οὗ 
{1068 ΟΥ̓́ ΠΟΔαΒ οὗ [ἈΤΩ11168 :--- πα, 8. Το Πραμματεῖς, ϑογίδοδ, ΟΥ Τηθἢ 
Ἰδαγπθα 1ῃ {π6 ἰανγ. [0 ἀο68 ποὺ Δρρϑᾶδγ {παΐ αἰἱΐ [6 6] ἀθγ8 δῃἋ βουῖθ68 
ΘΓ ΤΩΘΙΏΡΘΙΒ οὗ [ἢ]18 ὑσἹυΠ8] : τηοϑῦ ῬΓΟΌΔΌΪΥ, {Ππο86 ΟἿΪΥ ΓΘ 85- 
ΒΟΒΒΟΥΒ, ὙΠῸ ὙΘΙ6 ΟἸἴμοΥ οἰθοίθα ἴο {Π6 ΟΥ̓͂ΟΟ, ΟΥ ποιηϊπαίθα ἰο 1ῦ ὈῪ 
ΤΟΥαὶ δυίπουγ. ὙΏΘΥ ἃτὰ τορογίθα ἴο δανθ βαὺ ἴῃ ἃ βοιλιοἰ γοῦν 
ἔοσγιῃ ; δπᾶ ἴο [818 τηϑῆπον οὐἁἨ {πρὶν βι{ηρ ἴῃ Ἰυσρστηοηί «688 ΟἸ τὲ 
15 ΒΕΡΡοΞβά ἴο χοῖον ἴῃ Μαῖί(. χῖχ. 28., δἀπα δ. "ϑυὶ!ὶμ 1 Οὐ. νυἱ. 2. 

ΓΠ6 Θαημοαγίῃ Π6]4 118 ἀαΙΪγ Β. ΠΠρΡῈ ΘΑΥῪ ἴῃ [Π6 τηογπῖηρ, δηά (86- 
οογαϊπρ ἴο {π6 Ταϊπλπ 188) ἴῃ {π6 ΓΤ ιηθ]6 ; θὰ} [ΠΥ ἀγα οοπίγβαϊοίοα 
Ὀγ Φοβορῇῆιυβ3, 0 Βρϑαῖβ οἵ ἃ οοιιποῖ]-ἤουβθ πῃ {Π6 ᾿Ἰπηπηραϊαῦθ ν᾽ οἰ γ 
οὗ {πὸ Τα ρ]6, ΒΟΓα [818 ΘΟ ΠΟΙ] νγ88 ἴῃ 41} ργοδ Ὁ ] Υ οοηνοηρα ; 
που ρἢ ἴῃ ΟΧΙΓΥΔΟΓΙΠΑΓΥ ΘΙΠΊΘΥΡΘΏΟΙΘΒ 1ὖ γα8 ΔΒ5Θ ΠῚ ]6 ἃ ἴῃ (δ6 Πρ] 
ῬΓ1681 8 Βουβ6, 88 σλχαϑ [ἢ 6 οδδ6 1ῃ {π6 τηοοὶς {{18] οἵ 7 δβιιβ Ο σι, ὙΠ6 
Δ ΠΟΥ Υ οὗὨ {18 {τθυπ8] τγ88 νΟΥῪ οχίθηβῖνο [{ ἀθοι θὰ 41] σϑιιβοβ, 
γΥ Ὠοἢ πσογο Ὀγουρῦ ὈΘΌΓΘ ἰῦ, ὈΥ Δρρθ8] ἴγοϊῃ ᾿πέθειου οουγίβ: ἀπὰ 4180 
ἴοοϊς οορᾳίβαποα οὗ 186 φἜποταὶ αἴϊαισβ οὗ [μ6 παοῃ. δεΐοσγε διάφα 

1 Ζοβοόρμιε, Απὶ. διά, 110. χῖν, α. 9. ὶ 3. 
3 Φοβερῆιβ, 1)8 1}6}}. Φαά. 110. ν. τ. 4. 82.; 110. νἱ. ο. 6. ὃ 3. 
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τγ8 βΒυ )]οοῦ ἰο {π6 Βοϊδπ ρόνγοσ, {86 βαῃῃραγιη Πα {μ6 τὶρῃξ οὗ 
ἡάρίηρ᾽ τῇ ΘΔρ108] οΆ868, Ὀὰδ ποῦ αἰϑουναγαβ:; {Π6 βίοπίηρ οὗὨ βίβθρῃβδῃ 
βεϊηρ (48 )͵ὰ μᾶνβ δΥβδ ΟὟ ΟὈΒαυυ 6) ἃ ὑπ] ΑΓ δοῖ, ατια ηοΐ ἱπ 
σοηϑθαῦθῃοο οὗ βοηΐθποθ ὑγοηουποθα ὈΥ {818 (ὐομπο!}}.1 

Βοβιάθβ {86 βδηῃοάσιη, (6 Τα] 168] ΤΙ ΓΟΥΒ αβϑοσὲ {πα  {Π6Γ6 
ὝΟΙΘ ΟἾΠΘΙ ΒΙ28]16Γ ΘΟ Π0118, ΘΔ οἢ ΘΟὨΒΙβίπρ' οὗ ὑυγοη γ -ἸΠΥ6 6 ΡΘΥΒΟΏΒ, 
80 Βοατὰ δηα ἀοίθιτηιηθα ῥουΥ σδιδεβ: ὑπὸ οὗἨ ἴδμθβθα ἼΟΓΘ δἱ 
 γάβα τα, Πα ΟΩ6 1η ΘΥΘΓΥ͂ ΟἸΥ͂ ΘΟΠ ΑἸ Ώρ' ΟΩ6 Ὠυπαγοα δηᾶ ὑνθηὐν 

ἸηΠΑὈΙΔηΐβ. «ΓΟ ΒΘρῃι8 18 816 ηὖ σοποοσγηΐηρ' {Π 686 {ΓἸὈπ4}8, θαὺ {ΠαῪ 
ΠΟΥΙΔΙΠΪΥ ΡΡΘΑΓ ἴἰο πᾶν οχιβίρβα ἰὴ {86 {1π|6 οἵἉ 6818 ΟἸ σι; ψΠ0, 
“ἘὈγ ᾿ηᾶρθ8 ἴἈΚθὴ ἔγοτῃ ὑπθ8θ ὑντοὸ ΟΟὨΤίδβ, 1ῃ ἃ ὙΘΓῪ ΒΕΓ ΚΙΠΡ' ΠΊΔΠΠΘΓ 
τοργοβοηίβ {86 αἸδσθηΐ ἄσρτθοβ οὗ διΐυγα ρα ἰβῃμηθηΐβ, ὑο Ὡς ἢ {ἢ 6 
ἹΠρΡΘΟΠΙΘΠΥ Ια {01} θῈ ἀοοιηθα δοοογάϊηρ ἰο {π6 ταβρθοίϊνθ 
ΒΘΙΠΟΌΒΗΘΒΒ Οἵ {Π6Ὶ} ογπηθβ. μέ 7 8δαν μπίο ψοιι, ἐλαὲ τιοποδοοῦεν ἐ8 ἁποῦ 
εοἱἑὴ, ἀϊα ὄγοίλεν τοϊέκοιί α σαλι86, δλαϊί ὅθ ἐπ ἀαπφεν ΟΥ ἐλε Φ ΌΡΟΜΕΝΤ ; 
απά τολοϑοευεῦ δἠαϊί δαν ἰο ἀϊΐβ ὁγοίλεν, ασα, «ἠαϊΐ δὲ ἵπ ἀαπφεν Ὁ ἐδο 
ΟΟΥΝΟΙΙ,; μέ τολοδοευεῦ δραϊΐ δαψ, ΤΊἼιοι ὕοοὶ, ἐλαϊΐ δὲ ἱπ ἀαπφον ὉΓῦ 
ΒΕῚ,, ΕἸΕΕ. (Μαϊ, ν. 22.) Ταῦ 18, ΠΟΒΟΟΥΘΥ 884]] ἱπάτ]ρα οδιιδο- 
1688 δπα ὈΠΡσονοκοα γοβοηϊμαθηΐ ἀραϊηβὺ ἢ18 ΟἸγιϑύίδη Ὀτοίῃοσ, 888}} 
θ6 Ῥυπίβηθα ὑ ἢ ἃ ΒΘΥΘΙΙΓΥ͂ ΒΙΠΔΙΪΆΓ ὅ0 (Παῦ ὙΒΙΟΒ 18 ᾿αβϊοίθα Ὀγ {86 
οοατέ οΥ )7μάσπιεηί. Ηδς, “ἴιοῸ 88.4}} βου 18 Ῥαββίοπβ ἴο ἰγδαηβροτῦ ῃϊπὰ 
ἴο ρτοδίδι. Ὄχι γαναρδῃοθβ, 80 88 ἴο Δ ΚΘ ὯῚΒ Ὀγοῦμοῦ (6 οδ]εςΐ οὔ 
ἀογιβίοῃ δηα οοῃίδπιρί, 884}} Ὀ6 Ἔχροβϑά ἴο 8 8[1}}] Βθυθύδσ ριι ἰβηπηθηΐ, 
οουτθρομάᾶϊηρ το ἐμαὺ τ οἢ [86 Οὐμποὶΐ Ἰπηροβθθ. Βευΐ Βα ψηο 8}}4]} 
Ἰοδὰ ἢ18 8] ον - ΟἸγιβύϊδη ἢ} οαϊοιιβ ΔΡΡΘΙ]δἴομ8. ἀπα ἀθαβινα ἰλη- 
σύλρα, 884}} ᾿ποὺγ (μ6 δενογοϑύ ἄβδθρτϑθ οὗ 8}1] ρι ]ϑῃση θη (8, ---- θα 18] ἴο 
{μαῦ οὗ Ὀεϊῃρ Ὀυγπῦ αἰϊνα ἴῃ [Π6 γϑι]ογ οὗ Ηϊπποιῖὰ ὃ: -- νυ ΒΊοἢ, Βανὶηρ 
ουτλθῦν θθοη {πΠ6 βοθπα οὗ {πο86 ΠΟΙΤΙα βδοσιῆοοβ οὗ οἰ] άγθη ἴο 
ΜοΪΟΟΒ ὈΥ οδυδίηρ {ποπὶ ἰο ρ888 {πτουρῆ [86 ἤγο, (86 «678 ἴῃ ΟἿΓ 
ϑανουγβ {{π|6 υϑ6α ἴο ἀδποίθ {86 μἷαδο οὗ [86 ἀδπγηθά. 

ὝΒοΎο ὑΠ6γ6 6.6 ποῦ οὴ6 Ὠυπαγοα δηα ἔν ΘηἰΥ ᾿ηΒμΔὈΙ δηΐβ ἴ ἃ ἰογ ἢ 
ΟΥ Ὑ] Παρ, δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ΤΑΪτητ 8.8, {Π6ΓῈ νγἃ8 ἃ ὑσὶ 8] οὗ (ἢγϑα 
)υάρεβ: δηά ἴο ὑπ|8 ὑΥϊ π8] βοῖλθ ὙΥΙΟΥΒ πᾶν ΘΥΤΟΠΘΟΊΒΙΥ ᾿πηλρὶ πο 
1μαἴ “οΒορἢ οὗ Αὐ)πηδίμοα Ῥοϊοπρβα, γαῖ ἤδη ἰο ἰπ6 στοαὺ 5΄δῃ- 
μεαγτῖη. υὲὶ θοίι 1886 τυιΐουβ οἵ 86 Νὰ Ταβίαμηθηΐ ΞΕ ΠΣ Παρ 
ΑΥ6 βιΙθπΐ οοποογῃΐηρ {πΠ6 οχϊβίθηοα οὗ βυοῖ ἃ {τἱθαπαὶ. «84 18 οὗ 
ορίπίου τμδὲ [818 οουγῦ γ788 ΤΛΘΓΘΙΥ 8 βθβϑίοῃ οὗ ἴπγθ6 αἱ ὑγαύουβ, υυῃ] ἢ 
1ῃ6 Βοιηδῃ ἰανγβ ροττηϊ το ἰο {86 “6 1ν8 ἴῃ 6101] ΟΔΌ1868; 848 {π6 ΤᾺ]- 
τη Ἰβίβ ἐμπογαβοῖνθθ βίδίθ ὑμαΐῦ οπ6 παρα τδϑ σπόβθη ΟΥ̓ {Π6 δοσιβουῦ, 
δηοίδοῦ ὈΥ (86 ΡΑΓΟ δοσυβοά, δπα ἃ γα Ὀγ ὈΟΙΝ Ῥαγί 68. Ὁ Ἀρρθδσβ, 
ΒΟΎΟΥΘΙ, ὑπδὺ ΟὨΪΥ ΡΟΟΥ Δῇδ ΓΒ ὙὙΟΓῈ ΘΟρΏΒΑΌΪ6 ΟΥ̓ {818 τὶ θυ]. 
ΤὮδ γϑίογθῃοα ἴο δι ι γαύοσβ, τϑοοσασηθηαθα ο Ομ τιϑύϊδηβ Ὀγ δὲ, Ῥδὺ] 
ἴῃ 1 Οον. υἱ. 1---ὅ., 88 Ὀ6θῃ Βυρροβϑᾷ ἰο Ὀ6 ἀδγινϑα ἔγομχ [818 {γα παὶ. 

10 16 δββϑῃΐαὶ ἕο {86 οπάβ οὗ ιβίϊοθ, ὑπαὶ {π6 ῥγοσθθάϊηρβ οὗ {Π6 
οουγίϑ βῃου]ὰ 6 οοτητα θα 0 τυ πο, Δηα ΡγΘβουνϑα 1ἢ ἈΓΟ Ἶν 68 ΟΥ̓ 
ΤΟρ᾿ΒΕΓ168 : ΠΟΒΟΡμ8. ἸΠέουτηβ τ8 ἰπαῦ ὑπ 6γ6 νγδϑ βιιοἢ ἃ γθροβιίουσυ δ 

1 Ὅτ. Τὐρπείοοι 88 ρίνοη ἃ 18 οὐ βἰχίθοῃ ργθδίἀθηιδ ψῆοὸ ἀϊγοοϊοα 116 ϑαηποάτγίη ἴγομι 
[6 σαρυν"ν 1}}} 118 ἀϊβδοϊαιίοη. (τοβροςοὶ οὗ ἴμο Τορῖο, οἷν. χχὶ!. 81. Ὑοσκα, νοὶ]. ἰχ. 
ῬΡ. 342---8346. 8ὅνο. 6(.) 

2 Ἠαστοοά 5 Τηϊγτοἀποιίοη ἰο ἴπ6 Νοὺν Τοδὶ. νοὶ, 11. Ρῃ. 188, 189. 
κΑ4 
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Τογυβαίθα, Ὑπὸ τγὰθ Ὀυτηῦ ὈῪ {6 Βοιηδηβ., δῃηὰ ψὑΠ1Οἢ ττᾶ8 
βαγπΙΒῃ ἃ 1 βουῖθθ8 ΟΥ̓ ποίδι!θβ, ῸΓ τϑοογάϊηρ {86 ργοσοθαϊηρβ. 
ΕἼοπι {818 ρἷαοθ, ργοθθῦὶγ, δὲ. Το ἀρεῖνοα δ18 δοοουπηῦ οὗ {86 ρτγο- 
οοοαϊηρβ ἀραϊηδὺ ἴ[Π6 ργοϊοπιατίυν ϑδύθρῃθῃ, τοἰδίθα ἴῃ Αοίδβ νἱ. δὰ υἹ]. 
ΤΠοθ6 ὑχλθυη]8 αἷβο μαὰ ἱπίθεῖου πιϊπίδίευβ ΟΥ̓ Ὼοἤῆῇῆσεγς (ὑπηρέται, 
Μαίῖ. ν. 2ὅ.), γῆο Ῥγο ΘΙ σουτοβρομάθα τ]ὰ ΟἿΌΣ Δρρδυι ουβ ΟΥ 
ΤΩΘΒΒΘΏΡΌΓΒ; 8Πα ΟἰΠΟΥΒ Π086 ΟἸΟΘ 10 γγχὰδ ὕο ΟἈΣΤῪ {Π6 ἀθοσθϑβ ἰηΐο 
Ἵχϑουίίοῃ, νἱΖ. 1. ΤῊΘ πρακτόρες, ΟΥ̓ ὁταρσίογδ, ὙὙὮΟΒΘ ὈΌΒΙΠ6ΒΒ 1ΐ τΥἃ8 
ἴο Ιενγ [16 ποβ ωροβοά ἈΥ͂ {πΠ6 οοιτῦ; 8δη4, 2. ΤΏΘ βασανίσται, οΥ 
ἰογηιοπῖονβ, [086 οΒ6 ΟἹἾΟα 1ὑ γ7χαϑ ἴο δχδιηϊηθ ΟΥ̓ ἰΟΥΐΤ : 88 [}}18 
ομαγσα τγϑ ἀονοϊνθα οἡ ρϑοΐογβ, ἴπ 186 ἴπηθ οὗἩὨ ΟἸγιβί, [μ6 πογὰ 
βασανίστης ολταθ ἴο 5, ΠΥ ἃ ρο]οτ." 

ΙΥ. ΤῈ ἈρΡρθΆΓΒ ἔγοηι “6. χχι. 12., (μαΐ οδῖ868 ὑγογο μοαγά, δηᾶ )υαρ- 
ταῦ ΜἯϑ δχϑουίθα ἴῃ {Π6 Ἡρόμ ἢ Ασοογάϊηρ ὁ {Π6 Ταϊπιυὰ ὅ 
ολρ᾿ΐα] οαδ68 ὑγ 6 γι ρι6α ἔτομι Ὀοῖησ μοαχὰ ἴῃ (π6 πὶρἢΐ, 85 αἷδοὸ 
γγ6γ6 ἴπ6 ἸηδιτῸ!0η οὗὁὨ δὴ δχδιϊπδίϊομ, [86 ῬΡγοπμουποῖηρ' οὗἉ Βθηΐθῃοθ, 
τη 1Π6 οαγτγϊηρ οὗ ᾿ὖ τηο Θχθοιοη, Οἢ Οη6 δηά [Π6 Βᾶπι|6 ἀδΥ ; δπά 
10 νγὰϑ δη)]οϊμοα {μδὺ αὖ ἰϑαϑδύ [ῃ6 δχϑουϊοη οὗ ἃ βοηΐθῃηοα βῃου]ά Ὀ6 
ἀοξίεσγοά ὑπ} (μ6 [ο]ονηρ ἀαγ. Ηον Πδρταηθ Υ (818 Ἰη]ποίοη 
Ὑγ88 αἸβγορασαάθα ἴῃ [86 ολ88 οὗ 6818 ΟἸγὶβῦ, 10 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 
ἰο ταρϑποη. ἀσοογάϊηρ ἴο {86 Ταϊυᾷ, α͵8ο, ἢῸ ἡπαρταθηίβ οι] Ὀ6 
δχϑουϊθα οἢ ἔδϑίλναὶ ἄαγβ: δαΐ [15 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη6 8:8 Ἔτι. σὴ τα δα 
ΔηΩ ἀαδβίρῃ οὗὨ οδριΐα] ρα πἰβταθηῦ ΟΧΡΓΘβθθα ἴπ 1)6υΐ, χυὶὶ. 18. νἱζΖ. 
1)λαΐ αἱ ἐδε ρεορίε ηιϊφὴξ ἧδξαγ απὰ ξξαγ. Τὺ 8 ονυϊἀοηΐ ἔγοτα Μαίι. 
ΧΧΥΙ. ὅ. {Διᾶὺ (Πα οὨοΥ ρυιθβίβ 8δη4 οἰ μδὺ ᾿θδαϊηρ' 6 η διμποηρ {Ππ6 «6.8 
ὙΟΓΟ δὖὺ ἢγβί αἰγαϊὰ ἴο ἀρργϑμοῃά «6808, ἰϑϑὲ ἔμοσα ββοιυ]ά θ6 ἃ τσ ]ὺ 
διυοηρ; {Π6 ΡΘΟΡ]68 : ιὖ 18 ποῦ ᾿ρΓΟΌΔΌ]6 ὑμπαὺ {μ6Ὺ ἔδαγθα {Π6 (411 58}8 
τόσο ἴμδη [Π6 ροΟρι]αοα οὗ « ὀσιβαίθια, θθοϑαβα [ΠΘΥ 6 γα [Ππ6 ΘΟ ΠΕγγΥ - 
τ οὕ ουσ Ιμοτὰ, Αἴογναγαβ, μοσγονοσ, ΒΘ Ὲ [Π6 ΤΥΒΙΙΟΥ “ υἀ88 ρΡΓΘ- 
βθηΐϊρα Βιπηβ6][ ἰο ἔποπα, πον ἔθαγβ νδῃβῃθα αὐναγ. 

1ὰ {π6 ΘΑΥΥ ἀρθ8 οὗ {π6 “6188 Πἰδίοτυ, 1014] ργοοθάμγα ταυϑὲ 
Πανθ ὈΘΘῺ ΒΟΙΗΠΊΔΓΥ, 858 1ὖ 80}}} 18 ἴὴ Αβ|4.4 ΟΥ̓ δἀνοοαδίδθϑ, βιιοῆ 88 
ΟὐΥβ, {ΠΟΥ 18 ΠΟ ΒΔΡΡΟΆΣΔΏΟΘ ἴῃ ΨΔΠΥ ρα οὗἩ {86 ΟἸΪα 'δδβίαμπιδπί. 
Ἰῦν ΣΎ ὁ86 Ρ]6Δα6α [18 οὐ οϑυδο; οὗὨ [ἢ18 ργδοῖίϊοα νγο πᾶνῦϑ ἃ τηθπιο- 
ΤΆΡ]6 Ἰηβίδησα ἴῃ 1 Κίηρθ ἢ. 16---28. ΑΜΒ οδιδ68 τ ογο Ποαγά δἵ [ῃ6 
ΟἸΥ ραΐα, Ὑ ΒΘΓΘ {86 Ρ6ΟρίΘ δββϑι}]θα ἴο ἤθαῦ ὩΘῪΒ ΟΥ̓ ΪΟ Ῥ8 58 ΔΥΨΑΥ͂ 
{π6Ρ {1π|6, ΜΊΟΒΔ6]18 {1 ηΚ8 {παὖῦ τηθη οὗ δχρϑσίθποθ δηα ψ]βάοπι 
τηϊρἢῦ 6 δβἰκοα Ὸγ ὑμοὶγ ορ᾽ πίοηβ ἴῃ αἰ οα]ῦ σΆ868, ἀπ ταϊρς βοιηθ- 
{λπι68 αϑϑιϑῦ ἢ {ΠΕῚΓ δάνοθ ὑΠο86 ὙΠῸ Β6οι θα ΘΙ θΑσταββοα ἴῃ {πο}. 
ΟΥ̓́Π δδι186, οΥΘ ὙΠΘΠ 1ὖ ᾿γ88 ἃ σοοαά οη6. ῬχοῦδθὶΥ {18 18 Δ] υἀοα 
ἴο ἴῃ 40} χχῖχ. 7----17. δῃὰ 188. 1. 17.5 ἘΎοὰ {πμ6 Βοπδηβ, {π6 τι 
οἵ δανοοσαΐθβ, Οὐ ραίσοῃβϑ ὙΠῸ ρ]θβαθα ἰμ6 οδι88 οὗ δῃοίμοσ, ταϊσῃΐ 
αν Ῥαβββᾶ ἰο πΠ6 9671. [|π 0.18 νἱθν (6 ψοτὰ Παράκλητος, οΥ 
δαἀνοοδίθ, 18 δρρ θα ἰο ΟἸγιδῖ, ΟἿΣ ἐπέθγοο 8507 τοὴο ρίοαάς {δ σατιβὲ οὗΓ 

Σ Φοόβαρυβ, Πὸ Β.]]. διά. 110. νἱ. ἢ. 8. 8 8. 
32. ΟΠ ουΒΠοΥ Β δηὰ ῬαυκἬἢ γί 1,οχίσοη, ἱῃ γοσα. 3 ῪΥλπποάσι, ΓΝ. 
4 Απὰ εκδἷδο διηοιρ ἴΠ6 Ματζγοοῖζθο, ἃ πδίϊοη ἱπμ δ ὈΣ ηρ [Ππ6 ἱπίογίοσ οὐ ϑδουϊῃ Ατίολ. ---- 

ΟΡ 6}1᾽ 5 ΤΥαν 618 ἴῃ [Π6 ᾿ΠΊΟΓΟΥ οὗ δου Αἴ ίοα, νο]. 1, ἢ. 236. (οηάοῃ, 1892. 8νο.) 
τόση 185, Δη ἃ ΟΥΠΟΓ οοἰποίάθηο 68 ὙΠ 65} ΟὈΒογυδηςςοβ, Μέσ. ΟἿ {ΠῚ} Κ5 ἰδ Ῥγοῦδ 16 ὑμαῖ 
186 Μέαγοοίζοϑο δῖὸ οὗ δεν 8} ΟΥ ΑΥτδοΐδη οτἱ βίη. 

5 ΜΙ|ςἢΔ6118᾽ 5 Οὐτηστηη 68 Οἡ ἴΠ6 1,5 οἵ Μόοβοα, νοὶ ἧνι ῃρ. 820---323. 



Δπώ 1οσαὶ γοςοοαάϊηφϑ. 1817 

δίππετβ Ὑ1ΠῈ [18 ΕδΙμοσ. (1 ΨΦοβη 11. 1.) ὙΠ ἔοσια οὐὗἩ ργοοθοάϊπο 
ΔΡῬϑαγβθ ἴο βαῦθ Ὀ6θὴ 88 [Ὁ]]ΟΥΒ : --- 

1. Τῃοβα Ὑπὸ ΤΟΥ ΒαΠΊΔΟΠΘα Ὀοΐοτο σουγίβ οὗ Ἰυα᾽οαία το, ὙΥΘΥΘ 
Βι) ἃ ἴο 6 προγεγραμμένοι εἰ5 κρίσιν, Ὀδοδι86 [ΠΥ 6,6 οἰϊοα ὈῪ ροϑὲ- 
ἵπσ ἊΡ {Π61]Ὶ ΠδΠΊ6Β ἢ Βοὴ6 ῬΌὈ]1Ο ΡΪἶδοθ, δῃα ἴο 1π686 ἡπαρτηθηΐ τγ88 
Ρυθ] 186 οΣ ἀθοϊαγρα ἰῃ τι πρ. ὙΠ τοῖς τυιίογβ Δρρ 16 ἃ ἐμ ὕθστα 
προγεγραμμένους ἴο (οβ6 ψμοτλ μ6 Βοιηδηβ οδ ἃ »γοβογίρίοβ ΟΥ 
ῬΤοδογίδοα, τἰμαῦ 18, τ ΟΒ6 ΠδΠλ6Β ΘΓ ροβίβα ὉΡ ἴῃ ἩΤΙ Πρ ΤΠ ΒΟΠῚΘ 
Ῥυθ]το ῥἷδοθ, 88 ῬΡθυβοηβ ἀοοτηβδα ἴο α16, ψ 1 ἃ γουγασζὰ οἴδγθα ἴο ψ8ο- 
Ἔνοῦ που]ὰ 1(1}}} (Βθη. Τὸ {818 ἀβαρϑ {Π6Γ6 18 δὴ 8] |8ϊ0ῃ ἴῃ 186 ΕΡΙ8116 
οὔ δα (νογβα 4.), σποσο [86 ῬΟΥΒΟΠΒ ὙΠΟ 8.6 8814 ἴο Ὀ6 προγεγραμμένοι 
εἰ5 τοῦτο τὸ κρίμα, ΚΌγ6 τογίζξοπ ἔθ, ΟΥ̓ δέίογε αοδογιϑοα (07, ἐξ σοη- 
ἀεπιπαίίοπ, ἀθηοίθ ἰμοδ6 σὰ σψοῦα ἰοηρ Ὀοίοτα ἀθβοῦροα, 1π [86 6χ- 
8ΙΉΡ]68 οὗἩ {61} ὙἸΟΚΘάΠ688 οοπίδι θα τη ἰμ6 τ τιϊπρβ οὗ Μοβαβ δῃηά 
106 Ῥτορβοίβ, βιοῖ 88 {πΠ6 δῃρ6}8 {παὺ βιππηθά, {86 δη θα] αν 85, {}16 
ΡΘΟΡΪα οὗ δοάομω, ζο. αἀἀμὰ ἴῃ {Π6 οοπαοιηηδίίοῃ οὗὨἨ [8686 βίπποιβ (ἀοα 
δα8 βῃονγῃ ὙΠδὺ ἢ6 Ψ11] 40 ἴο 41} οἴμοσβ κα ὑῃϑὰ.ΐ [1ἢ ἰμ6 ϑεαογοά 
νη ηρβ 411 (4156 ἰθδοθοσθ δῃηά ᾿πρυσγα ργϑοοθβ μανὸ ὑθθθη χτηοϑὺ 
ΟΡΘΩΪΥ Ρῥτοβοσι θα δῃμα οοπάοιληθά, Δμα 1π {π6 [Ὁ] Οσἱηρ γούβθ8 οὗ {μ6 
ΒΆΠῚ6 ΘΡΙΒ.16 {86 ΑΡοδβί6 ἀἸβΕ ΠΟΥ ΘρΘΟΙ 68 γῆο0 {π686 ῬΘΙΒΟῚΒ 86. 

2. Ηὸ ὙΠῸ οπίογοα {Π6 δοίϊοῃ. σψϑηΐ ἰο {πὸ υᾶροβ, δηα βἰαίθα ἢἷ8 
ΔΒΆΙΓ ἴο ἴΒ6ὰ ; δῃα {Π6ῃ {Π6Ὺ βΒϑηΐ οβοοσβ σι ἢ]πὶ [0 5οῖΖθ [86 ραγίυ 
Δη6 Ὀυηρ Εἴτα ἴο πϑίϊοθ. Τὸ {{18 οὔν Ἰωογὰ 8}10468, ἌΘΩ Ὧ6 βαγ8 
(ΔΜίαϊξ. ν. 28.), ἄίσγοο ιοἱξι ἐλῖπε αἀνεγδαγῳ τολῖϊε ἑΐοι αγὲ ἴπ ἐΐθ τσαν 
εοϊές ἀΐπι, Ὀδίοτα μοι ἀγὶ Ὀσουρμύ Ὀοίοσα [Π6 πάρα, Ἰοϑὺ ἐμου Ὀ6 οοη.- 
ἀοαηθά, Οἱ {μ6 ἀδγ δρροϊηὐοα ἔῸΓ Ποαγίησ {Π| οδι86, [86 ρ] αἰ ὉΠ 
Δηα ἀοίδπαδηί ρῥγϑβοηίθα {μϑιηβοῖνο Ὀοίοσο ὑμ6 Ἰυπᾶροβ; ψ8Ὸ αἱ Εγϑὺ 
βαΐ δἴοῃθ (Ββιΐ. χχν. 1.) [ἢ ἰδῦδσ ἔἴπηθβ, [Π6 “618 ὙΤΙΓΟΙΒ ἸΠΙΌΥΤΑ 
18, [μδ΄ {676 ΟΓΘ Αἰ ΔΥΒ ὑνχὸ ποίδγι68 Ὀθ]οηρτηρ ἴο [86 οουγί, ΟΠ6 
οὔ σοι βίοοα οἡ {86 στὶρῃΐ παπᾶ οὗ (86 υᾶσο, το τσοῦθ {86 βθη- 
ἴδποα οὗ δοαυϊ8] : δἀῃὰ {ῃ6 οὔμεσ, οὐ [18 ἰοἷ. βαπα, ψγᾷοὸ σττοίθ {Π6 
Βθηΐθῃοα οὗ δοοπάἀθιηπαίοη. Τὸ {18 ουϑίομη, ῬγΟΌΔΌΪΥ, ΟἿἿ ϑανίοιγ 
τοίοσσεα (Μαῦ, χχν. 83.) σθη, Βρθακιηρ οὗὁἨ 1Π6 Ἰαϑὲ Ἰυδρτηθηΐ, 6 
ΒΆΥΒ, ἰμαὺ ἢ6 Μ1}] 5οέ ἐΐδθ δἤδθορ οπ ἀξ τίσλέ παπᾶ, ἴῃ. οσάδσ ἴο θ6 δο- 
ηαυϊίοα, ἀπά ἐλ φυαΐβ οπ ἠϊςἘ ἰε, Ἰχ ογάθυ ἴο Ὀ6 Θοπάδιμηηθᾶ, [10 ἂρ- 
ΡΘδῖβ ἰδαὺ {Π6 ᾿υά]οῖαὶ ἀρογθθθ ἡγοῦ (8 ΤΏΘΥ 8011} ἀγα ἴῃ {μ6 Ἐκ) 
ἢγϑί πτιύθῃ ὈΥ ἃ ποίαγυ, δηὰ ὕπθῃ δυϊμοηςοαὐθα ΟΥ Δπηυ}]6α ὈΥ {86 
τηλρὶϑίγαίθ. Το 118 {π6 ῥγτορμοῦ ᾿βδίδῃ 4104 68 θη π6 ἀθπουμοα8 
ἃ 1006 πιπίο ἰΐεπι ἐμαὲ ἄφογεο μπγίσλίεοιβ ἄδογεοδ, απα ἰο ἐδ ιογίξογ 5 ἱλιαΐ 
ιογο φτίουοιιδπ655. (8. Χ. 1. τλλγρΊη8] τοπἀοσῖηρ.) 3 ΤΠ )υᾶρεβ βαῖΐ, 
8116 [Π6 ἀοίδηαδηίβ βίοοα, ραγιου δῦ ἀυγὶηρ {πΠ6 Θχϑιηϊπδίοη οὗ 
ὙΥ]Π68868. ΤΏἬυΒβ, υὑεέδιϑ δορά δείοτο ἐς φουόγπον. (Μαιϊ. χχνὶ. 11.) 

3. ἴῃ οὐ] 8] οα868, συ ἤθη {π6 ὑγ18] οδμθ ου, {π6 Ἰυᾶσοῖβ ἢγβί οᾶσθ. 
88 (0 Θχβοσί [16 Οὐ π8] ἰο ΟΠ θ88 [18 Οὐπη6, 1 Β6 ΤΟΔΠΥ Ὑ6ΓΘ 
συν : [88 Φοβθυᾶ οσμοσγίθα Αοῆδη ἰο σίυε σίογψ ἰο ἐδε Ζοτὰ Οοά οΓ 
]εταεῖ; αμα πιαλε οοη 58οη μπίο ἀϊΐπι. ( ΟΒὨ. νἱ. 19.) Τὸ {818 οὐβ- 
ἴομλ οὗ {με 6 νγ8, δύ, Ῥδὺ] βϑοὴβ ἰὸο δἰ, ἤθη 6 βαγβϑ, Παρρῳ 5 

 ῬΑΓΚΠυγο Β δπὰ βοΒ]οαβηοΥ 5 Γοχίσου ἴο ἴΔ6 Νονν Τεβίδιηοηϊ, τος Προγραφω. ΒοΟΙΒ- 
τογὰ οἡ Ζαάο, 4. 

2. Ἠαστηοσ᾽ 5 Οὐβογυδιοῃβ, νο]. ἰϊ. ΡΡ. 519 ---δ2]. 



138 ειοϊε (Οοιγές 0 ἁιαϊσαΐιγο, 

δ ἐϊιαὲ σοπαάοηιπείι ποὲ ᾿ϊπιβεῖ ῇ ἐπ ἐβμαΐ ἐξίπο τιολιοΐ ἧς αἰϊοισοίς, (Ἰλοτα, 
χῖν. 22.):; {μα 18, 8ο, Ὀδὶηρ' σοηνπορα οὗ {μ6 ἔσα ἢ οὗ αὶ {πϊηρ,, ἀοο8 
ποὺ ΤΟΥ δηα οἰδοίυα!} } 7 σοπάδσηῃ ἈΣπη86} τη {86 βἰσῃὶ οὗ ἄρά ὈΥ 
ἀδηγίηρ ἰ. Αἰοῦ 18Π6 δοουβαίίοῃ ψγ88 ἰαϊὰ Ὀθίοσα {π6 οουτί, (ῃ6 
οὐαὶ τγβ μοασαὰ ἴῃ 8 ἀοίδηοθ, δηα {δπογοίοσα Νιοοάθσηυβ βαϊὰ ἴὸ 
186 ομϊοῦ ρῥυγιεδίβ δἀπὰ Ῥδυιβααβ, Ζ)οέδ οἷν ἰαιο ἡμάσε απν πιαπ δεΐοτο ἰΐ ἢ 
ἤδαν ἢῖηι, ἀπά ἄποιο τολαὲ ἠδ ἀοίἧ 7 (Φοδη νἱῖ. 61.) [Πἰ| ἀυσίηρ (ἢ 6 
{Ὑ14], [πΠ6 ἀρίδπάδηΐϊ, ΟΥ Βιρροβϑα οὐ] ΠπΆ], βαϊἃ δὴν ἰμϊηρσ (δαὶ ἀ18- 
Ιεαβθά δον {86 υάρα ΟΥ̓ 818 δοοῦβοσ, 1 γγὰ8 ἢοῦ ἀπυβυδὶ ΤῸ ἰΠ6 

ΑΥ̓ΡᾺ ἴο βιιϊία δἴτα οἡ {μ6 ἴδοο. Τἢ18 τα (86 οδδ6 στῇ δ, Τὰ] 
(Αοἰβ χχὶϊ. 2.}, δηὰ {Π6 βαᾶῖὴθ Ὀγαΐαὶ οοπαάυοῦ Ῥγονυδῖβ ᾿ῃ Ῥόσϑβῖα ἰὸ 
1818 ἀαγ.} 

4, πῃ τηδίίοσβ οὗ 116 δηᾶ ἀσδαίῃ, 106 ονιάθησοα οὗ οὔθ ὙΣΏΘΒΒ 788 
ποῦ Βυ!ηοϊοηῦ: 1ῃ ΟΥΘΥ ἴο ΘΒ Ὀ]Π18ἢ ἃ οἤαγρο, 1Ὁ γγὰβ ΒΟΟΘΒΒΑΤῪ ἰὼ ἢᾶνθ 
[86 ΤοΒΌΟΩΥ οὗ ὑγχο ΟΥ ἴπγθα ΓΘ Ὶ0]6 δπα ΠῚ ΡΟΘΟΙΔ80]6 τυ Π68868. 
(ΝυμΡ. χχχνυ. 80. ; Ἰ)ευῦ, χυὶ!. 6, 7., χῖχ. 16.) Ὑδουρῇ [6 αν οὗ 
Μοβθϑὰ 18 β᾽ δῦ σομοοσῃῖηρ; [86 ΘΥ]άθησα οὗὨ ἸΤΟΙΏΘΏ, “ΟΒΘΡὮΤΙΒ ΒΕ γΥ8 ὑπαὶ 
10 τγαϑ Ῥυοδι 164 οἡ δοοουπύ οὗὨ {86 ἸΘνΥ δπα ὈοΟΪ]άμο88 οὗἁὨ {π6ὶγ βοχ] 
Ηϑ6 αἷδο βἀἀ48β {παὺ (86 ἰοβσηοην οὗ βουυδηΐβ γγ88 1 τ 15810]6, οα 86- 
οουπί οὗὨ {16 ῬγΟΌΔΌΠ ΠΥ οὗἨ {μοὶς Ὀοιηρ Ἰηῆπιθπορα ἴο βρϑαὶς νυβδῦ νγ88 
ππίγαθ, οἰ Πον ΠΠῸπι ΠΟρο οὗ ρ81} ΟΥ ἔδδγ οὗ ρυπιβῃτηθηῦ, Μοβί {π|κο]ν, 
1118 γγαὰβ [86 Ἔχροβιοη οὗἩ [Π6 βου 68 δῃὰ δὴ ατίβδει, δπά {Π6 ῥτβϑοίίοθ 
οὗ {86 6788, ἴῃ {86 ἰαδύ ἂρ οὗὁἨ {π6ὶγ ρο οαὶ οχϊβίθποο. Τὴ ρα 
ΒΥΤΟΓΏ Π6]ἃ ὮΡ δὶ8 σὶρ Βαηα, τ ΒΊΟΝ ΘΧρ]αὶηΒ Ῥβα]. οχ]ν. 8., ῥοϑβε 
πιο, βροαλοίί υαπίΐν, απά ἐπεὶν τίσλέ λαπά ἐδ α τίφλέ μαμὰ οὗ [αἰξολοοά, 
Τῃ ρσοποσγαὶ, {86 τ μθββ68 ἴο Ὀ6 Βυγοχη αἸα πού ργοηοῦποθ [Π6 ἔοσια]α 
οὗ 6 οαἵθ, οἴ τ βθὴ 10 τγαβ ἃ 70.1.18] ΟΠ6, ΟΥ ἴἈΚθὴ ΟἹ 8ηΥ͂ ΟἾ6Υ 
ΒΟ] οσοββϑῖοη. Α ἔοστηυα νὰϑ τεδᾶ, ἰο ὑβίοῃ ΠΟῪ βα!ὰ ““πσιθη. 
(μον. ν. 1.; 1 Κίηρβ νυν". 81.) Βοίοσσιηρ ἴο {Π18 ϑαρα ψΘι «658. 
ΟἸγῖδὶ ττὰβ δα)υγοα οὐ ρα ὉΡΟΒ 18 οαἰῃ, ἢ ᾿τητηθαιϊδίθὶ Υ τηδθ 8ῃ 
δον, (Μαιί. χχνὶ. 63.) ΑἹ] τρδῆμοῦ οὐὁἨ ἔα]βα Ὑιθ 88 ὙγὙ88. ταοβὲ 
ΒΟν ΓΟ ν᾽ ῥγοιθι6α. (Εχοά. χχ. 16., χΧΊΙ. 1.---8,}} 

δ. Τῃ αυοβίϊομβ οὗ ργορογίυ, ἴὰ ἀδίδι]ς οὗὁἨ ΔῃΥ οΟΥΟΥ τρθϑηβ οὗ ἀ6- 
οἰβίοη, ΤΘοοῦΓθο τγᾶ8 πδὰ ἰο {π6 ἰού. [ἢ {πὶ8 ΤληποΥ, 10 ψν1}} θα τθο0}]- 
Ιοοίοα {μαῦ {Π6 Ἰαπὰ οὗἹὁ (ὐδῃδδη νγα8 αἰνιἀθα Ὦγ «“οβίνυα, ὕο νι οἢ {Β6Γ6 
ΑΓΒ Β0 ἸΩΒΩΥ͂ ΔΓ] ΠΒΙΟΩΒ ἴῃ {π6 Ο]α Ταβίδταθηΐ, ραγ ]Ο ]ΑΥ]ν ἴῃ {6 ῬοοΪΚ 
οὗ Ῥβαϊωβ. Αμπᾶ 1 βου] βϑοῖῃ, ἴσο σου. χυὶ. 33., δῃα χυἹἹἱ. 18. 
{παᾶῦ 10 νγαβ 864 1ῃ σουγίβ οὗ 1ιϑί166, 1η {Π6 {1π|6 οὗἨ οϊομχοῃ, ἐπουρὮ, 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ, ΟὨΪΥ Μιὰ [Π6 σοπδβομύ οὗὨ Ὀοίῃ- ραγϊ68. [ἢ ογίηιέπαϊ ΘΆ868, 
ΤΘΟΟΌΥΒΘ Μγὰὸ8 8 ἴο {6 βαογβα Ἰοί, οδ]]6α [Πτῖπῦ δαπὰ ΤὨυτωγΐτη, ἴπ 
οΥ̓ου ἴο αὐδοουοῦ, ποῦ ἴο οοηνὶοῦ 1π6 σΌΣΓΥ ὈΑΓΙΥ (( οβἈ. νἱῖ. 14---18. 
1 δαπ). χῖν. 37---45.}: Ὀαΐ 1 Δρρθδσβ ἰο αν θη 864 ΟὨΪγΥ ἴῃ (86 
οα86 οὗ 8ῃ οὐ θοϊηρ' ΤΥΔΗΒρΤΘΒδΘα, ϊοἢ (86 ὙΠ016 ῬΘΟρΙ6 Βδᾶ ἰλίκθη, 
ΟΥ̓ {86 Ἰοδάθγ οὗ 86 Βοβῦ ἴῃ {Π6 1} πδῃγ6." ; 

Σ Μοτγοτβ βοοοηὰᾶ ΦοῦγηοΥ, Ρ. 956. ΗδηνναΥ 8 ΤΤΑνοΪ5, νοΪ. 1, Ὁ. 399. 
3. Μ|ΟΒα6] 188 ΟΟπιπιοηἰδγίοδ οη ἴπ0 1,δν}5 Οὗ Μοβεβ, νοὶ]. ἱν. Ρ. 8325. βοΐ αἶζὶ! Αὐτος 0], 

Ἡδοῦτ. Ρ. 74. Φοβερδι, Απι. Ψαα. 110. ἐν. ς. 8. ὃ 15. 
3. ΜΙΟΒΔΟ]18᾽8 ΟΟΙΩτ θη δΥἶθ8, νοΐ. ἷν. ΡΡ. 842, 8438. Βγαπίηρβ Βαγ8, ἴμαῦ ἱπ σαδοα οὗ 

ἸΔοΙαἴγγ, τπ9 76 }}8 αβϑογὶ [Π|6 δαστα ββὶ ὉΠ Ὴ  οὐἁ 4186 υνλθη 6 5868; θὰ Π6 χῖνο 8 ὯὩῸ δ ΠΟΥ [ῸΣ 
{Π18 βιϑίουμηῖ. 

4 Μ|ς ἢ Δο1 188 Οοιηπιοπίατγς5, νοΐ, ἱν. ἢ)». 857---ϑ3ϑό9. 



᾿4πὰ 7οσαὶ γοοοεαϊπρ5. 189 

Α ρῥϑουϊαῦ τηοᾶδ οὗ ο]οϊ πο (π6 ἐγαΐῃ τγᾶβ δια ρ]ογϑὰ ἱη [μ6 οᾶ86 οὗ 
8 ΟΤΔΔτι ΒυιΒροοίθα οὗ δα υ]ύοσυ. 856 να ἴο 6 Ὀγουρσῃῦ Υ ΠΟΥ διι8- 
υαπά ο {π6᾽ ἐΔὈΘΓΏΔΟΪ6,--- Δ Ταγβ ἴο {π6 ἰ6ῃ016; ὙΠΟγΘ 886 ἰοοῖκ 
80 ΟδίΒ οὗἁἩ ρυγραίοη, ἸταρΥθ δ ἢρ' ΓΓΟΣΩΘΠΟυ8 ΡυΠΙΒημγθηΐ ἀροῖ ΠοΓ- 
β} ἢ ὙΠῸ ἔοσῃι οὗ [818 ρύοοοθββ (ἡ ιο γγα8 {Π6 Τουπαδίου οὗὨ [Π6 ἐσῖα] 
ὃν ογάθϑαὶ (παῦ 80 σίθηθγα γ Ῥγθνδ θα ἴθ (86 ἀΑΥκ δρ68) 15 ἀοἰα!]οα αἱ 
Ἰδησίῃ ἴὼ Ναμπρ. ν. 11---3]., (0 τ Β1ΘΒ [86 ΤἈΡΌΪΠ10Α4] ττοΥΒ Πᾶνα 
αἀάρα 4 νδγϊοῖυ οὗ ἔγινοϊουβ σου ϊθ8. [Ὁ ἱπποοδηΐ, (ἢ6 ψοιδῃ 
βυϊεγοα ῃὩ0 ᾿ποοη θη 6 ΟΥ̓ ἸΠΙΌΤΥ ; ρδαΐ 1 συ], 86 Ρυπ:βητηθηΐ 
ὙΥΒΙΟἢ βδ6 δα πηργοοδίθα οἢ Πογβα ἢ ̓τπτηθαϊαίθὶ Υ ονοσίοοκ μοσ. 

6. δοηίθῃοθδ Ὑγ6͵Ὲ ΟὨΪῪ ῬΥΟΠΟυ ΠΟΘ ἴῃ {86 ἀδΥυ-ἴπλ ; οΥὁἨ ψ Ἐ]ΟΝ οἱτ- 
οσιηδίδησα ποίϊοα ἰβ ἰΆΚΘη ἴῃ αϊηῦ ΓΚ6᾽ Β παγγαῖϊνο οὗ οὔσ ϑανιουγ Β 
το ΚΚ ὑτἴδ], (Χχῖι, 66.)}2 ΙὉ γψγα8 (86 συδβίοσῃ διποηρ (Π6 «678 ἴο ῥσο- 
ποῦη66 Βοηΐθῃοθ Οὗ σοπαθιπβίοη ἴῃ [818 ΤΩΔΏΠΟΘΥ :--- 6 ἐς σεϊϊέν ὁ 
ἀεαίλ. (Μαῖι. χχνϊ. 66.)})ὺ [πῃ ΟΥ̓ΒΟΥ σουμίγιθ8, ἃ ρουβομ Β σοπαεηιπαΐίοπ 
ὙΆ8 ΔΠΟΙΠΟΘΑ (0 Ὠϊπὶ ὉΥ͂ ρΊνιπρ' μ1πὶ ἃ δέασκζ βἴομο, δα [18 σοφείίέαϊ 
Όγ αἰνίηρ ἔτ ἃ τολίζο βδύθπμθ. ΟΥἹά σρθητοη8 {Π18 ργϑδοίϊος [88 :---- 

ΜοΞ ἐγαΐ απίΐχιιϑ, πἰυεὶδ αἰγίδημε ἰαρὶϊ, 
Ηπ ἀαπιπαγε γεοβ, ἐϊ 8 αδεροίνοτε σμϊρά. 

Μετ. 1. χνυ. 41--48. 

Α σαυδίομπι νγὰ8 οὗ οἷᾷ, δηὰ 5111} οδίδί 5, 
ὙΜΈΙΟΝ ἰ{ὲ ογ ἀεαι ὉΥ δυβταροβ ογά δίῃ: 
Ἰρλὲίς οίοπεε δηὰ δίαολ πὶιὴη δ ὌΓΠ δγὸ οδδί; 
ΤΠο 3,γδὲ δὐδοῖνο, Ὀαΐ ἰδθ 18 ἴῃ 186 ἐαδέ. 

ὌΒΚΥΡΕΝ. 

Ιπ αἰϊυαβίομ ἰο {818 ουδίομμ, βοηθ οὐὔἹίϊοβ ὃ πᾶν βΒιρροβοα {πα οὔγ 
ΘΑγοῦΣ (ον. 11. 17.) ῬΤΟΙΏΪ868 [0 σῖτα {πΠ6 Βρ᾽ γιῦαα] ΘΟ ΠΑΊΘΙΟΥ ἃ τσλίξε 
δίομο, απᾶ οπ ἔδι δίοπε α πεῖὶὺ πάπιθ ιογίζέοπ, ιολίοὐδ πὸ πιαπ ἀποισοίς, 
βαυΐπα ἦε ἰδαὲ τοοεϊυείς, τὸ ; ὙΈΙΟΒ ΤΑ 6 ΒΌΡΡοΒΘα ἴο εἰσῃὴν --- Ἦγεἰϊ 
ἄοπε, ἑλοι σοοά απα ξαϊἐ εἴ ξοτυαπί. 'ΓῺΘ ψἘ16 βίομοϑ οὗ [Π6 δηοϊθηΐβ 
ἍΓΙΟ ΒΟΥ ροα τι ἢ ΟΠαγδοίαυβ,; δηα 8ὸ 18 {6 ψὨ16 βίομο τηρηϊϊοποά 
ἴῃ [86 Αροοδῖίγρβθ. αἀἀσοογάϊηρ ἰο Ῥοσγβῖιβ, [86 ἰο το Θ νγαβ {86 ἰοκθῃ 
οὗ σομαδι)ηδοῃ : 

Επ ρΡοι8 68 πέσγιμα Ὑἱὸ ὑγῆροτο ΤπΠεία. 
ὅτ. ἵν. 18. 

ΕἸχίηρς ΤΥ βιϊσιηδ οἡ ἴῃ ὉΓΟῪ οἵ νἱςδ. 
ΒὈκύυμμόν Ὁ. 

1 ΒοδυἶΣιὶ Ατομοϊορία Ηδῦγδιοα, ΡΡ. 79, 80. 
3 ἘῸΓ ἃ [1 οχδινϊηβιίϊοι οὐ 811} 1Π|Ὸ οἰγουτηβία 68 δἰίοπάϊηρ [16 ἰτ14] οὗἨ “6888 οὗ Νίαζα- 

ΤΟΙΣ, (Π6 τοδάοῦ ἰδ ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΥ τοίττεᾶ ἰῸὸ τ. ῬΙΟΚοτίηρ Β δοσυγαῖα δηὰ οἱερϑηὶ [ΓΔΒ] δι οη 
ἴτοπι ἴ8ο Ἐτοης οὗ Μ. Πυρὶπ᾽8 “ Ὑτὶδὶ οἵ 9665 Ὀοίογο Οδίδρμα8 δπὰ Ῥ|]αῖο;" τ ΒἰΙ ἢ 18 
τορτίηϊο 88 δῇ Αρρεῃπάϊχ ἴὸ Ῥχοίδββου ασθθη δ᾽ Β πηδδίουὶ Υ “ Εχδιμιπαιίοῃ οὗ [Π6 Ταβιϊ- 
ἸΠΟΩΥ͂ οὗ ἴπ6 Εοιτ Ενδηρο 818 ὈΥ {16 ΤῸ Ϊ68 οὗ ουϊάοποο δἀπιϊηἰϑιογοά πῃ Οουτγίβ οὗ Φαδιῖςο,᾽ 
(Ιοπάοη, 1847. ϑνο.) ἴη ἢῖβ διἰπιϊγδΌ]α ΤΟΡΙΥ ἴο δπὰ τσοίαϊδαίίοπ οὐ ἴΠ6 δββογίίοηβ οὗ 8 
Βι0116 δεν δῃ δπιαροηὶδιὶ οὗἨ Ο ΓΒΕ ΘΠ Υ, Μ. Ὀαρὶπ Ὰ8 πιοβὶ βαιἰβίβο ΟΥ̓ δῆονη, {Πδὲ, 
τὰτουρδοαῦὶ τῃ6 ᾿Πο]6 οοῦγεα οὗ ἴπ6 ἰτῖαὶ οἵ 7688 Ὀδοΐογο ἴπ6 ϑ'δημοάσγίη, {Π6 τυ]ε8 οὗἁ [86 
3 εννῖκη αν οὗὁἨ ργοσθάσγο ὙγΟγῸ ΚΡ ΟΒΒΙΥ Υἱοϊδίοα; δηὰ (μαὲ ([Π6 δοσυθοὰ νὰ8 ἀδργίνεα οὗ 
τὶ σἢϊβ θο]οηρσίπρ ονοη ἴο ἴθ τηραπαβὲ οἰτίζοη, {9 6δβι5 ΟΠ τῖϑι ττα8 δγτοϑιοὰ ἴῃ 8 πἰρῃϊ, θουπά 
Ὁ 8 ἃ ΤΑ]οἴλοῖογ, Ὀοδίθη Βεΐοτο ᾿ἰβ δυγαϊ σηπλθηῖ, δηἃ δβίγαοῖςς ἐπ ορθη οοῦτὶ ἀυτίπρ [Π6 [716]. 
Ἧς νϑ ιΠοᾶ οἡ ἃ [δδβϑί- αν, δηὰ Ὀοίοτο βαηγίβα; Β6 Ἧ885 σοι ρο ςἀ ἴο ΟΥΙΠΉ 816 Ηἰτ 5.1, 

δηὰ τ πη ᾶδγ δῃ οδίι οὕ βοϊοσπη ἡάϊςίαὶ αἰἀλαυταιϊίοπ; διὰ ἢὸ τν)θϑ δεπίθποεὰ οὐ ἴῃ6 δᾶπιθ 
ἄδγ οἵ 186 οοηνὶοἴοπ. [π αἱϊ τῆοξς ραγιϊσυϊατβ ἴῃ ἰδνγ νγ9 ὙἩΠΟΪΥ ἀϊπγοραγαθά, 

8 γγειοιείη, υάδάτιάρο, ἀπὰ δα Ῥοοάδουδο οα ἴδον. ἰἱ. 17, 



140 7ειοϊξ ἢ Οὐιιγίς 0} υκαϊςσαξιτο, 

Βυΐ, 88 {Ππ6γ6 νῦδβ 8 πεὶσ παπῖθ, Ἰηβουϊ θα οὐ {(Π6 ψΔ16 βίοῃβ ρίνϑῃ 
ὈΥ οὖν 1ωοχα, τολίοἢ πὸ πιαπ ἡποισοίς διιὲ ὧδ τοῖο γεσοϊυοέλ ἐξ, τὶ Βῃου]ά 
ΤΑΠΟΡ Βοοπὶ {πα΄ {Π6 Δ] βῖοῃ ᾿ἴπ {818 ραββαρσ 18 ἴο (86 ἔσβδεγῶ ἢοβρὶ- 
ἑαΐε5, οἵ ΜὨϊοῖ 16 τοϑάοῦ ν71}} ἤπα δῇ δοσουῃΐ ἐηῦγα, ἴῃ {Π6 οἷοβα οὗ 
ΟΠδρ. ΥἹ. οὗ Ῥατὶ 1Υ. οὗἨ [818 νοϊιπια. 

7. δυοῖ σογὸ 186 10 61014] ΡΥΟΟΘΘαϊηρΒ ἴῃ ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ 4868, ἤθη (ῃ6 
ἔοττηβ οὗ ἰδ ὑγ6γ οὔβοῦνθα, ΟἿ ΒΟΠ)6 ΟΟΟΔΒΊΟΠΒ, ΠΟύγΘυ Ὁ, θη ρΔΓ- 
ΦΙΟΌΪΑΓ ῬΟΥΒΟΠΒ ΤΟΥ͂Θ ΟὈΠΟΧΣΊΟΙΒ ἴο {86 ρΡΟΡυΪδοθ, 1Ὁ γγα8 πϑυδὶ ἔοσ δ μὶ 
ἴο ἀοιαδηά ρῥτγοτρὺῦ }δύϊοα ἀροὰ {86 δβυρροεοά ἀδ]:παιιθηΐίβ. [{ 18 τῷ} 
Κηόνῃ ὑἐπαῦ Ἰὼ δῖα, ἴο {Π|8 ἀαν, [ῃΠο86 ὑγ8ο ἀδιλδπα ᾿υβί]οθ ἀραϊηβί ἃ 
ΟΥΙΤΩΪΏΔ], ΓΘΡΑΙΓ ἴῃ ἰαστρα ὈΟΑΙ68 ἴο {πΠ6 ραΐθ οὗἁὨ {{Π86 ΤΟγαὶ γθβιθηςθ, 
ὙΒΘΓΘ ΤΠΘΥ πλάκα ΠΟΥΥ] ΟΥ68, ὑθασῖπρ {Π6 1, ρΙτη ἢ 8. δ πα {γος 
ἀμδὺ ἱπίο {π6 δῦ. ὙΠ18 οἰγουτηβίαποθ ἐἤτονΒ στοαὶ Πρ ρου 1}6 
οοπάᾳοί οὗὨ [ῃς «6078 ἑογψαγὰθ δαϊηΐς διὰ], τ ἤθὴ {Π6 σομ]οῇ οαρίδϊπ οὗ 
ἴῃς Βοπιδῃ ρασυίβοη δὖ «“ δγυβα] πὶ ργαβθη θα ἢ] τΏ86}} (ὁ (Βοὰ. (Αοίβ 
ΧΧΊΙ, 28---86.) ὙΒΘπ {ΒΥ ἔουπα {86 ΑΡοβι]6 ἰπ {π6 ἰδιηρ]6, ρτο- 
1 ρος 88 ΠΟΥ͂ ὝΘΓΘ ἀρδϊηβὺ Πΐτη ἴῃ σΘηογαὶ, δη4 δἱ ὑμαὺ [τη ραγίου- 
ΑΥΪΥ ᾿γγια θα Ὀγ {π6 ταϊβίδκοη ποίϊοη (μαὺ 6 μιδᾷ ρο]υϊοα {86 ΠΟΙΥ 
Ρἶδοθ Ὀγ {86 Ἰπἰγοαποίίΐοη οὗἩ ἀτϑθκβ ἱπίο 1, [Π6Ὺ ταὶβϑα ἃ ἐυταα]ῦ, δπα 
ὙΟΓΘ ΟἹ {π6 ρΡοϊπΐ οὗἁ 1πη]Ο Πρ ΒΟΠΉΤΛΔΙΥ͂ σοηρθδηοθ οὐ ϑαϊηΐ Ῥαυ]. 
4.8 βοοῃ ἃ8 {π6 οἢϊοῦ οαρίαϊη οὗἩ {6 Βοιηδη βο] 1θγβ, 0 ΤοΒΙ 64 ἴῃ 8 
8516 Δα)οϊ πῖπρ' {86 [6 ηλρ01]6, ποαγὰ ἴῃ6 ἰυμηα]ῖ, Β6 μαβίθποα {μ]Π6γ. 
ΤΟΥ (μθῃ οοαβοα μϑαϊπρ (μ6 ΑΡροβί]θ, ἀπά δἀάγεββεα ἐβμιθιηβαῖνοβ ἰὸ 
ἢ] ἃ8 {π6 Οϊοῦ οΠοῖ41 ρϑσβοῦ ἴπογθ, δχοϊδιϊτωϊηρ, “ισαν τοῖξ Ἀΐπι. 
Ῥογη βϑίοη θοίησ δὖ Ἰοηστῃ ρίνθῃ ἰο Ῥδμ] ἴο Ἔχρ]δίη [86 ΔΓ ἴῃ {μ6ἱσ 
Ποαγηρ, ΠΥ ὈΘοΔΙΩ6 501} ΤΔΟΓα ν]ἹΟ] ΠΕ]Υ δητασοᾶ ; Ὀαΐ ποΐ ἀδτίηρ (ο 
Ἃο {ΠοΙΆβοῖνο8 }ὕιο6, ΠΟΥ ἀοιδηαθα 1Ὁ ΠΘΑΥΪΥ 1 [16 ΒΔΠ16 ΤΊΔΠΏΘΓ 88 
1μ6 Ῥογβίδῃ ρθδβαῃίβθ ΠΟΥ 40, ὉγῪ Ἰουα νοοιξδγμδίοηβ, ἐθαγηρ; ΟΥ̓ {Ποἱγ 
οἰοίμοθα δῃὰ {ῃγοννίηρ ὉΡ ἀυϑὺ ᾿πίο {πΠ6 δἱτ. 

Ὗ. Α.18 βοοῃ 88 βαῃηΐθῃσο οὗ οοπαοιηηδίϊοῃ 8 ργοπουποοα ἀρϑῖηβί ἃ 
ΡΘΊβοη, ἢ6 τῦαδβ ἱπητηθαϊαίοὶν ἀταρροᾶ ἔγομι (6 οουτί ἴο {π6 ρΐαοθ οὗ 
δχθουτίοη. ΤΠὰΒ ον Ἰμογὰ νγ88 ᾿πβίδπι]ν υχτὶθα ἔγομη [86 ῬΥθβθηοθ 
οἵ Ρι]αῖο ο (ἀΔο]σοίδα : ἃ βιγα]αν ᾿πβίδποα οὗ ργοπιρῦ δχϑουςοι οοουγτοα 
Ἴὴ (ῃ6 σα86 οὗ Αοδδη: δηᾶ [ῃ6 βᾶτηθ ργδοίίοβ οδίδιπβ ἰο [18 ἀδὺ ἴῃ 
1ῃ6 Εαβί, Αὐ Ταγηδβοιβ, ῸΥ ᾿πβίαποο, (86 αν 18 δατηϊη!βίογοα ᾿ἰη 16 
Ἰηοδί ΒΙΠΩΠΊΔΓΥ ΤΏΔΏΠΘΥ. ΤΠ6 ΟΥΙΠΊΪΏΔΙ 18 Βοιηθίϊπιε8 αγγοβίβα, ἰσθα, 
δηᾶ δχθουίβα ψἹΠ] ἢ ἃ ὙΘΥῪ ΓΘ ΠΟῸΓΒ αὐΐοσ {π6 ρογροίγδιίοη οὐὨ ἢ18 
οἴξεποο; 818 μβοδᾶ δαϊῃρ βίγυοϊς οδδ 1 {ῃ6 Ῥγθβθῆοα οὗ {88 ρΌΨΘΓΠΟΥΙ αἵ 
ἃ ρΊνΘη βῖσῃαὶ, τ ΒΙΟἢ 18 ΟἴΘ ἢ ΠΏ ΚΠΟν Π ἴο ἈΠῪ ΟἾΠΘΥ πεβέρο νέοι 189 {μ6 
ΘΧΘΟΌΠΟΠογ.5 [Ἃπ ΤΌΓΚΟΥ δμα Ῥογβίδ, θη (86 Θηθι168 οὗ ἃ στοαὶ 
ἸΏΔη Πᾶνα ΒΠοἰθηῦ Ἰπῆμπθηοα (0 ῥγοσυτα 8 ΜΑσγϑηῦ [ῸΓ 818 ἀθδῖῃ, 8 
εσαρίἀσὲὶ ΟΥ ΘΧΘΟΙΓΟΠΘΓ 18 ἀσβραίομοα ψ ἢ 16 ἰο {Π6 νἹοίϊπι, σῇο αυΐοῖν 
ΒΘ} 8 (0 18 α᾽ε.8 ΝΘΑΡΙΥ {Π6 Ββᾶπηα τηρϑί πο οὗἁὨ Ἔχθουίίηρ' ΟΥΙΠΪΠ4]8 

1 Ἠδγποτβ ΟὈΒοσυ δ 0η8, νοὶ], 11]. ΡΡ. 867.---369. 
2 Ἡαταγ 5 Νοίϊςο8 οὗ ἴῃ ΗΟΙΥ 1.Δπἀ, Ρ. 256. 
᾽ Ἡδγηβοσ᾿β Οὐβογυδι!οη8, νο]. 11. Ρ᾿. 372---376. Οδρίδίῃβ [ΤῸ δπὰ Μδηροβ. Βανθ τσϑ- 

Ἰαιβά ἃ 8: ρΊ]ΑΓ ἰηδίϑηςα οὗὨἁ δ᾽ Πλ}ΔΓ τα ρ  ἀϊεν οὗἉ ὀχθουτηρ ἃ ΘΟ ἀοπηποαὰ ροῦβοη. [π (ἢ ἰ8 6886 
[86 δι βΈτοῦ ἢδὰ θεθη δρροϊηϊεά ἴο {Π6 οοτημηδπὰ οὗἨ [ἢ6 δια)" (οΥΓ μὲ στίτηβ ἰοὸ Μεοςδλ, 

“ μηᾶ ηδἀ δεῖ οἵἵ᾽ ΠΌπι (Οηδίδηςπορὶθ. ὙΥ̓.116 ἢ ντὰβ οὐ εἷἰβ τοϊατη ἔτοπὶ δεςα, α Κπδῖ- 
δ γα τναϑ ἀοδρδιῖομοά ἔγοσῃ ἴΠ6 οὰρὶϊα], ογ γί μὲ Βολά ἴο θὲ εὐϊ οὔ αι ὰ δοῦι ἐτηπιο- 
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Ὑ788 864 ὈΥ {Π6 δηοϊθηῦ «6188 Ὀυΐποθβ. [Ὁ 18 ουἀθηθν 8] υΔ6α ἰο 
ἴῃ Ῥτον. χυϊ. 14. Τμυβ, Βοηδῖδἢ τγα8 {86 οδριαρὶ ((ο 86 {6 πιοάθγῃ 
ΤυγκΙΒἢ ὕδστα) γγ7π0 νγ88 βοηΐ ΟΥ̓ ϑοϊοιηοπ ἴο ραΐ ἴο ἀδαίῃ ΑἀοπηἸδη, ἃ 
Ῥγῖηοα οὗ {π6 Ὀ]οοάα τογαὶ (1 Εὶπρβ 11. 2ὅ.), δῃὰ αἷβο “080 {μ6 οοπι- 
ΤΩΔΏΔ6Γ-1)-ΟΠ] 6 οὗὨἨ [86 ἀττηγ. (29---31.) Φομη (π6 Βαριϊδὺ νγᾶβ ραΐ 
ἴο ἀφαίμ ἴῃ 6 τρδηηοῦ. (Μαί. χὶν. 10.) Ῥγδνιουβὶν, ΒΟυΤΘΥΘσ, ἴο 
Ἔχθουςηρ [86 ΟΥΠΆ1ΠΑ], 10 νγὰ8 πιδιια], διηοηρ ἴΠπ6 ἀποϊθηΐ Ῥοσβίϑῃβ, ἴο 
ΟΟΥ̓́ΘΡ 18 ΠοΔ(, ὑπαὶ ἢ6 τοῖρΐ πού Ὀθμο]α {Π6 ἔδοα οὗὨἨ {Π6 βονβγαῖρῃ. 
ΤὭυΒ, ἴΠ6 μοδα οὗ Ῥμιηοίαθ, ψΠῸ δα σομδριγοα ἀραϊηϑὲ ΑἸοχαπᾶογ [ἢ 6 
ατοαῖ, νγβ οονοσϑαὶ ; πᾶ ἴῃ σομ οΥταῖΥ Σὰ {818 ργδοῖοα, (88 μοδά 
οὗ Ηδβιηδηῃ νγὰ5 νϑ]]θα οὐ οονογϑᾶ, (Εϑιἢ, υἱῖ. 8.) 

50 ΖΘΑΪΟυΒ ἡγ6 16 (6 «6008 [ῸὉΓ (ἢ6 Ορβογνϑηῆσα οὗἉ {ποὶγ ἴανν, {μαῦ {Π6 
ΘΙ ἢοΐ ΔΒΒδ]θα ὑβοιηβοῖνοθ ἴοὸ 6 [86 δχθου  ] Π Υ8 οὗ 10, δά ἴο 
ῬΕΠΙΒΉ ΟΥΤΩΣ 818 10 {Π61}Υ οὐσὰ μαπαβ. [ΤῺ δίοῃϊπρ' ΡΘΥΒΟΊΒ, (Π6 ν]- 
Ἠ685685 τον {π6 ἢγβῦ βύοῃθθ, Ἀρτθθδῦν ἴο {π6 δηδοίιηθηΐ οὗ Μοβοβ. 
(θοιῖ. χνῖ!. 7.) Τυβ, [Π6 τυ] 68868 ραϊηβὶ (Π6 Ργοίοϊηδγυυ ϑίθρηθη, 
δου ἰδυϊηρ ἄονγῃ {μοὶν ΟΙοῦμ68 δὖ {86 ἔδθοί οὗὁἨ ὅδι], βίοπθα ἤπ (Αοἰβ 
ΥἱἹ, ὅ8, 689.) δηά ἴο {818 ουδίοτῃ ΟἿΓ ϑδνιοῦγ Δ|1.468, θη πα βαϊὰ ἴο 
{π6 ῬΠΑΥΊΒθ6Β, ψἢοὸ Βα Ὀσχουραΐ ἴο Ὠίτη ἃ νγοωδὴ ψγῆο μ8α θ6θῃ ἰΚθη 
ἴὴ Δα] οΥΥ,--- 116 ἐπαὲ ἐΒ εοἰἐποιιὲ εἴπ αἀπιοηφ ψοιι, ἰοὲ ἀἴπὶ γε σαδὶ α 
δίονιθ ειὲ ἤεγ. ( οδπ νἱ. 7.) Α'8 ὕπο 66 ΠΟ ῬὈ]16 ΘΧΘοι ]ΟΠΘΥΒ ἴῃ 
([Π6 πλόσγϑ δῃοιθπί ρουοαβ οὗ {π6 «6 158} Ὠβύοτυ, 1Ὁ 88 ποῖ ἀπιιβα8] 
ἴου ῬθΎβοῃβ οὗ ἀἸβηρυβμοα σϑὴκ {ποιλβοῖγοβ 10 ρυΐ {π6 βοηΐθηοα ἴῃ 
Ἔχθοι ΠΟ ὍΡΟΩ οἴἴδμαοσβ. ΤΆυβ, ϑάσαθεὶ ρα Αρᾶρ' ἰο ἀδαίῃ (1 ὅ΄8η,. 
χν. 33.); δῃηᾷ ἴῇ {6 τδηποσ ΝΕΡΌ σμΔάη6ΖΖ οτάοτοὰ Ασϊοοῦ {Π6 
ΘΟΙΓ Δ Πάἀργ- ἢ -ΟΒ 16} οὗ 818 ΤΌΓΟΘΒ ἰοὸ ἀθβίσου {Π6 νυῖδα τηθῃ οὐ Βδθυ]οη, 
Ὀδοδιαβα ΤΠ6ΥῪ οου]Ἱὰ ποῦ ᾿πίογργοῦ 18 ἀγθϑηι. (Π 4π. 11. 24.) ῬΓΘνΙΟΊΞΙΥ, 
Πονα νοῦ, [ο ᾿πβιοίίηρ ρα πΙβῃτηθηΐ, 10 νγὰ8 ἃ ουβίομμ οὗ {Π6 «675, {πᾶ 
{μ6 νυϊύμο5868 βου ἰδαῪ (Π6 1 μαπάβ οὐ {π6 ΟΥΠλ1Π4} 8 Βοδα. ΤῊ]Β 
ουβίοτῃ οτἹἱριηαίθα ἴῃ 80 ΘΧΡΓΟΒΒ ῥγθοορύ οὗ (ἀοά, 'π [86 ο886 οὗἁὨ οὁῃ6 
ψγη0 Πεαα Ὀ]Αϑρῃοιηδα {86 πᾶπιο οἵ «6 μόοναῖ, ἢ τὰ ογάδγϑα ἴὸ Ὀ6 
Ὀγχουρσῦ ψηβουῦῦ {π6 οαπὴρ: ΒΘ 411, πὸ δα Ὠραγὰ Ηἷμη, 6 ΓῸ ἂρ- 
Ροϊηΐρα ἴο Αγ {μοὶ βαπα8 Ὁροη 18 μοδα, δηὰ δέδγνασγαβ {Π6 οοηρτο- 
σϑιϊοη ΘΓ ἴο βίομ μϊπ. ΒῪ {118 δοίΐοῃ {πα ὺ βρη ῆρα, (Ππαῦ 116 
ΘΟΠοιηπδα ρούβου βυβογοα γαβῦ]γ, ργούθδιηρ πδ΄, 16 Π6 6,6 Ἱπποσοηΐ, 
ΠΥ ἀεβιγοα {παὺ 18 Ὀ]οοά ταϊρϑῦ [(Ἀ}} ὁπ {ποῖσ οὐσα θα, [1Ἃῃ 4]] υβίοη 
ἴο [818 ἀβασθ, μα βοηΐθηοθ τγὰ8 ργοπουπορα ἀραϊπδέ «688 ΟἸτὶβῦ, 
186 76 .»)8 Ὄχο δ πηϑᾶ,--- 1715 δίοοά ὅς μροπ μ8 απᾶ οἷν οὐλϊάγεη. (Μαῖί. 
χχνῖϊ. 25.) ΕὙομλ [86 Δρονο- πούορα ῥγθοορί οὗ δυϊηρίηρ {[π6 οΥϊμηϊ- 
2818 τι πουῦ [86 σϑτρ, ἀγοβα {86 ουβίοιῃ οὗ Θχθουίηρ ποτὰ πἱουΐ 
{86 αἰτγ. 

Βυΐ ἴῃ ὙΒΔΙΘΥΘΣ ΤΔΠΠ6Γ [Π6 ΟΥ̓] η8] γγὰ8 Ραὺ [0 ἀθδίῃ, δοοοσαϊηρ 
ἴο {16 ΤΑΪτ θα] τειίοσβ, [86 “678 ΑἸγαγ8 ρᾶνθ ἈΪγα ΒΟπλ6 Μ1Π6 11} 
ἸΠΘΘΏΒ6 1 1, ἴῃ ΟΥΔΟΣ ἴο ΒΡ ΕὟ δηα ᾿ηίοχιοαῦθ ἔῃ. ΤῊΪ8 ουύοπι 18 
ΒΆ14 το αν οτἱρ᾽ παίβα ἴῃ [π6 ργθοθρί τθοοσγάθα ἴῃ Ῥσου. χχχὶ. θ., μι ἢ 
Βι ΠΟΙ ΠΥ οχρίαϊπβ (86 τθᾶβοι ΨΥ Μ1Π6, ταϊηρ] ἃ ὙἹῊ ταγστῆ, νγ88 
οθδγβὰ ἰο Ψϑβὰβ ΟἸσῖβῦ τ μθα ὁπ 186 οτοβ8. (Μασκ χυ. 23.) [1 {δ6 

ἀϊδῖο]γ ἴο Οὐπβίδηείπορῖθ. Ηἰβ8 β8επίθησθ νγὰβ8 σαιτίοὰ ἰπίο Ἵχοουϊίοη Ῥοίοσο Βὸ τοδομβεὰ 
Ἰλαιαβεουβ," Ττανοἶΐβ πη Εργρῦ, ὅς. Ρ. 257. 

" Θυϊηϊακ Οαττίαβ, 110. Υἱ. ο. 8. τοῦλ. κἱ. Ὁ. 84. οαἰτ, ΒΙροηΐ, 

ζ΄ 

᾿ 
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Ἰαΐίον ασϑβ οὗὨ ἐπ “ον 18ἢ. ΡΟ γν, (818 τηϑαϊοδίθα οὰρ οὗ τῖμθ νγὰβ 8ὸ 
ΡΡΟδν ἡ0 σίνοῃ Ὀοίοσα οχθουθοη, ὑπαὶ (86 ποτὰ δμρ 18 Βουῃηθίπηθ8 ρα 
ἴῃ Π6 δουιρίαγοβ ἔογ ἀεαζὴ 1861, Τῆυβ, “688 ΟἸτιβέ, τὰ Ηἷ8 Ἰαβέ 
ῬΓΆΥΟΥ ἴῃ {π6 ραγάδῃ οὗὁἨ (ἀθίββϑιηϑδῃβ, βαϊά -- ΠΡ ἐξ δὲ ρμοδεὶδίο, ἰοὲ ἐϊιὲβ 
ΟΥΡ }α85 ἤοπι πιο. (Μαῖίί. χχυὶ. 39. 42.) 

ΒΕΟΤ. Π. 

ΟΕ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝ 0 ἹΟΑΥΕΞ, ΜΑΥΝΕῈ ΟΡ ΤΈΕΙΑΙ, ΤΕἈΕΛΔΊΥΎΜΕΝΤ ΟΥ̓ ῬΕΙΒΟΝΕΙΒΒ, ΑΝῸ 

ΟΥ̓ΒΕΒ ΤΕΙΒΌΝΑΙΒ ΜΕΝΤΊΟΝΕΌ ΙΝ ΤῊΒ ΝΕῊΝ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 

ὙΨΗΕΒΕΨΕΕ {Π6 Βοχηδηβ ὀχίθπαρα {Π 61 ρΟΥ͂ΤΟσ, ἸΒΘΥ͂ αἶβο οδυυϊϑα (μον 
Ιανγϑ; δῃὰ ἱμβουρῇ, 88 γὙ ἤδνθ ΔΙγδαΥ βθοη, {Π6Ὺ Δ] οσγοα {Ποῦ οοη- 
απογρᾶ βυ)θοῖβ ἰο ΘΠ]ΟΥ {86 ἔγεθ ρογίοστηδποα οὗ {Π61} στο] σΊουΒ γΟΥ- 
Βῃϊρ, 48 Ὑ786}1 δ8 [86 Πο]αϊηρ' οὗὁ βοιμθ ᾿πέθσιου οουγίβ οὗ Ἰπαϊοδίατο, γοῦ 
ἴῃ 811 οαβ68 οὗ ἃ οδρὶί8] παίασ {86 θυ] οὗ [86 Βοιμδη ρῥγοίδοϊ οὐ 
ῬΓοβιἀθηῦ τγᾶβ {πὸ ᾿ἰαβϑὲ σθϑοσί. ὙΠ πουῦ 18 ῬΘΥΤΪΒΒ1ΟΠ, ΠῸ ῬΘΥΒΟΠ 
οουἹὰ 6 ραΐ (ο ἀραίῃ, αὖ Ἰθαβῦ ἴὰ πᾶφὰ. Απα 85 τὸ πα πυμλθσγουβ 
Δ] ϑ᾽οη8 ἴῃ {Ππ6 Νονν Τοβίαιαθηΐ ἰο ἴη6 Ἐοχηδη 1 ]οαῦα γα, ΤΆ ΠΠΟΥ οὗ 
14], ἰγοδίμαθηΐ Οὗ ῬΓΊΒΟΠΘΓΒ, δηα ἱηθτιοοη οὐὗἁὨ οδριίδὶ ρυῃιβῃγηθηί, ἃ 
Ὀτιο δοοουπΐ οὗὨ [{686 ΒΒ ]6οΐβ 80 1π ϊταβίοΥ οοπηροίθα ψ 1} (16 Ρ0]1- 
[108] δίαίβ οὗ πᾶ φὰ πάθον (Π6 Βουλδη8, Ὡα[ΌΓΑΙΥ Οἰδῖτηβ ἃ ρΐδοθ 1 
1Π6 ρῥγαβϑῃῦ βκοίοῃ. 

Ι. “μα 06 ]1ο41] ρῥγοοθοάϊηρβ οὗ {π6 Ἐβοιθδῃβ σσοσα οοπα ποία ἴῃ ἃ 
ΤΏΔΏΠΘΙ ΜΟΓΙΏΥ {Π6 ΠλΔ]Ο8.Υ, ΒΟΠΟΙΙΓ, πα τηδρ ΔΗ, 1Υ οὗἨ ἰμαΐ ΡΘΟΡ]6. 
Τηβίδηοοϑθ, πα 664, ΟΟΟῸΓ οὗ ἃ τηοβὺ βοδῃ δου νη] ΠΥ μα ΘΟΥΤΌΡΓΟΩ 
ἴῃ Βοιμδη υάρο8, δπὰ {Π6 βίοτυ οὗ Φυρσυγίδα δηαὰ Ὑ οστοΒ ψ1}} βίαπα ἃ 
Ἰαβίησ πηοηυτηδπῃῦ οὗ [86 ρονγοῦ οὗ ροὶα ἴο ρογνοσγὺ ᾿υδίϊοα δηᾶ βιιθ]ίοσ 
016 τηοϑῦ δίγοοιουβ υ] δὴν. Βαΐ, ἴῃ σθηογαὶ, ἴῃ ἴΠ6 Βοιηδη 106108- 
ἴπγοβ, ὈΟΪᾺ ἴῃ [86 ἸΠΡΟΙΙΔ] ΟἸἿΥ δηα ἴῃ (86 ῥΓΟΥΙΠΟΘΒ, 7 90106 τΥ88 
ΔαΠῚΙἸϑίογοα Ὑτιὰ Ἰτρασ Δ] ; ἃ Δ] ἀημα Βοπουγσαῦ]α {γῖδ] νγᾶ8 ρϑσ- 
τηϊζ[6α ; {Π6 Δ]αραίοηβ οὐ [ῃ6 ῥ]αΙ ἘΠ ἀηα ἀοθηἀδῃί ὑγοσα σοβϑρθο- 
{ἰνοὶν Πποατά ; ὑπ6 τρουῖβ οὗ [16 οδυδα πο ῖρῃθα δηα βου] ηϊβοα ἢ 
600], υπρϊαββθα ἡπαστηδηῦ; δηα δὴ δαυϊίδῦ]6 βοηΐθποθ Ῥτοποιηςθα, 
ΤΠῸ Βοιμδη ἰανγ, ἴῃ ΘΟΠΙΟΤΤΩΙΥ ἴο {Π6 ΒΓδβί ὑσϊηοῖρ]6 οὗ παίυσγο δηδ 
ΓΟΆΒΟΙ, ογἀδὶ ρα {μαΐ ἢῸ οὔθ βου α Ῥ6 οοπάοιηποα δηα ραη!ϑῃοά 
που ἃ. ργουϊοῦβ ρΌΌ]1Ο {τὰ], ΤῊ νγὰϑ οἣβ οὗὨ {μ6 ἄδογβϑ οὔ 16 
ἔνεῖνα [Δ0]68: ΟΝῸ ὁπ δ]ιαϊί δὸ οεοπαοπιποά δοίοτο ἦε ἰς ἐγϊεα.5 ἴὐΏῈ ΟΣ 
{πΠ6 Βοϊμδῃ ρονογμμηθηῦ, Ὀοΐδ ἴῃ ΤΠΙΑΙΥ δηα ἴῃ {86 Ῥγουίποθβ, {818 

" ΤΏ τηδι θυ }85 οὗ {19 βεοϊΐοη ἈΓ6 Ὀυϊποῖρα Πγ ἀογνοα ἔγοπι Ὁγ. Ἡδσυγοοάβ 1ηἰτοἀυοιίοπ 
ἴο 1ἴῃ6 Νονν Ταβίαπιθηὶ (4 σους ΠΟῪ ΟὗἩ Τατο Οσσυτταῃςο), νοὶ. ἱΐ. δοοϊίοῃ χνΐ., ἔμ ἰοχίδ οἰϊοὰ 
υΐπι; σατο. γ νοσιῆρὰ δηὰ οοττοοϊοα. ὙὨὈ6 βυ ]θοῖβ οὗ {18 δηᾷ 1116 ΤΟ] ον ης; βοοϊΐοῃ τὸ 
ΑἾβο ἀϊβευβθοὰ ΟΥ̓ τ. γάμον, Ογοά Ὁ} }γ, ματι '. ὈΟΟΚ 1. ς, 10. 88 9--- 1]. ; δῃηὰ Ἑδροο δ! 
ὈΥ Οὐαἰπλεῖ, ἱπ ἷ8 οἰαδογαῖο δίββογίαἰϊοπ 8μῚ ἰε8 δρρίϊοοβ ἀπὲ ἰΐ δὲ ρατίξ ἀαπε Γ᾿ Εοτιέμσο, 
ἰπβοσιθά ἴῃ 8 Οοτηπηθηίδῖγο {ὐόγα]ο, τοη,. 1. Ῥαγὶ 1, ρ0. 387.---402., ἀπὰ ἱπ .}18 Π) δβογίδ- 
(ἴοπ8, ἴοπι. ἱ. Ρ. 24]. εἰ δεᾳ. ὅ60 480 Μογ1}}8 Νοῖβ ῬΠΠοϊοχίοα ἴῃ ραβϑίοποιῃ Ὁ γϑιὶ, 
δΔη Ὑ γεβοηῦδο μ᾽ Β Νοῖθ Νοιγίοο- ῬΗΙοΙορίοαυ ἴῃ Ῥαβοϊοποπι, ἰῃ νο], ἰἰϊ, οὗ Οτοηΐι5᾽ 8 ΕἈδοὶ- 
ευ]ὰ8 Ὁρυβουϊογαπι, ΡΡ. 588---69]. ἀπ Γιγαϊι8᾽ 8 ΕἸογα ϑραγβίο δὰ Ηἰβίοτίδῃη Ῥαββί οἱ 
ὅεβα ΟὨγβε, 1ϑηο. ογάγροδει, 1672. 

3. Ἰητεγῆοσὶ ἱηἀοτηπαύπμῃ αιοτησαμαηιϊς Βοιαΐηθμι, οἴλτα χὶΐ ΤΑΌυΪασιπι ἀοογοία νοϊαθσζαηῖ. 
Ἐταριμομῖ, χίϊ, Τὰν. εἰ, 27. 
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ὈΠΊ ΟΓΒΆΙΪΥ οδίδιηοα, ΑΥ̓ΟΣ {π6 σαιδα 18 Βοδγα, βαυβ ΟἼσοσο, ἃ τηλῃ 
ΤΩΔΥ δ6 δοαυϊ δα : Ραΐ, ΠῖΒ ΘΔ 186 ἸΠΉ ΑΓ, ΠΟ ὁπ6 ὁ Ὀ6 σοπμαοῃγηθα.) 
Τὸ {π|8 ὅχοθ ]θηΐ οὐβύοτῃ διροηρ ἰῃ6 Βλοτηδηβ, ᾿ ΠΙοῖ (86 αν οὗὨ παίυγο 
ῬΓΘΒΟΥθ68, δηα 81] (Π6 Ῥυϊπορῖο8 οὗ δαυϊγ, μβομουγ, δηα ΒυμηΔηΠΥ 
αἀἸοίαϊθ, {Πθγα 816 ΒΘΥΘΓΆΪ Δ᾽] ]ΒΙΟΠ8 ἴῃ δουιρίασο. ,6. πα {δμ6 ΒοΪγ 
ΒΡΟΒί]68, ψῆο αἸά ποί, |κ6 ἔγδηθ!ο δας ιιβιαβϑίβ πα νἹΒΙ ΠΑ ΤΊ68, σουτὶ 
Ῥοσβοουΐζίομ, Ὀὰΐ Θαγϑοθα ΘΥΟΤΥ ἰθΘρα] τρϑί βοα Ἡ ΠΙΟἢ (86 πβαρθ8 πὰ 
ΤΑΆΧΙΤΩΒ Οὗ {8ο86 χηθθ δα οϑίδὈ } ]8ῃθα ἴο «ἀγοϊα 1, αῃᾶὰ ἴο οχίσὶοαΐα 
ἐπιοιηβοῖνοθ ἔγομμ ΟΔἰΆτηῖ[168 Δηα δι σιηρθ, ρἰθδάϊησ {118 ᾿γίν] 6 σα, 
ΣΟΙ Παϊηρ (Π6 ΒοΙηδηΒ οὗὁὨ ἴὁ ΜΏΘη {ΠΟΥ Μ6͵Θ ρσοϊηρ ἴο Ἰηΐγϊηρα 10, 
ἈΠΑ ἰπ 8 Βρ᾽ ΓΘ ἃ ΤΑΔΉΠΘΥ ὈΡΌΓΔΙαϊπρ ΤΠΘΙΣ Ῥοσβθουίοτβ τὰ {ΠΕ ὶν 
νοἰδοη οὗ 1. ΒΘ Τωγδῖαβ, (86 Βοιμδη ἰσίθιιμθ, ογάθγοὰ ϑαϊπὺ 
Ῥδὰ] ἴο Ὀ6 οοπαυοίοα ἱπίο [86 οαβί]θ, δῃὰ ἴο θῸ δχδιποα ΡΥ 
ΒΟΟΙΓρΡΊΩρ, μαὺ 6 τορι ἰοατὰ ψμδὲῷ Β6 μδα ἄομο ἐδπαὺ δηγαροα (86 
ΤῸ {Π5 γἹΟΪΘΠΟΥ δραϊηδὺ Πΐτη, ἃ8 1Π6 ΒΟ] 1 γ8 γοσα ἰλβίθπιηρ᾽ Ὠϊπὶ 
ΜΙ ἸΒΟΩΡΒ ἰὼ ἴπ6 ρΠὰγθ ἴο 1μΠϊοῖ {Πμ18 ροπ μα, δι] βαϊα ἴο {6 
σΘὨ ΤΟ ὙΠῸ γγἃὰ8 Δρροϊπίθα ἰοὸ αἰϊοπμα δηα β66 {μ18 δχϑουίοα, [01 
τς Βοιπδὴ ἰδ δυϊμουῖβα γοῖ ἰ0 βοουσρθ ἃ ἔγθοπδη οὗ Βοιηο υπ- 
σΟΠἀοηηη664, ἰο ῬαπἾ8ῃ ἢ]πὶ Ὀοίοσο 8 Ἰθσαὶ βοηΐθῃσθ βαίῃ θη ρᾳββθά 
ὮΡΟΩ ϊπιῦ (Αοΐβ χχὶ!, 26.) ὙῈδ οδηϊυσίοη Πραυῖηρ {118 νγοπῦ ἱτη- 
ἸΩΘαΙΔ [6 }Υ το {π6 ἐσῖθαπο, δα πρ Εῖπα Ὀ6 οδυζοιΒ ΠΟῪ Πα δοίθα ΡΟ 
186 ῥγϑϑθηῦ ΟσΟβΒίοη, ἔῸΓ {6 ὈΓΙΒΟΠΘΙ ὰ8 ἃ Βοιμδῃ οἰζεη Τῇ 
ἀἰθηθ ὉΡομ [18 τηξοττηδίίοη ψαηῦ 10 Ὠῖπι, δη Βαϊ, 61} τὴθ {Π6 
ἀγα, ΑΥα γοῦὺ 8 ἔγθοηδη οὗ ἔοι ἢ Ηδ δηβινογοα ἴῃ {86 ΔΕ ττηδίϊνα. 
1 οοβὲ ἴδ τῇ ᾿πΘη86 801, 8814 [8Π6 ἐὐραπα, ἴο Ραγομαδβα [818 Ὀχὶ- 
γἸ]ορο.32 Βυΐ 1 νγὰβ {Π6 βοῇ οὗ ἃ ἔγϑοιηδη 3, βαϊα {π6 Αροβίϊθ. [πὲ- 
τηθαιδίοεϊγ, {μογοῖοσθ, [βο86 ῈΟῸ σοῦ ογάογοα ἴο δχϑῖῃϊηθ ἢϊπ ὉΥ͂ 
ἰοτγίυγο ἀοβιβίθα ; δπὰ {86 {τ ρπ6 τγᾶϑ ΘΧΊΤΟΙΔΘΙΥ δἰδυτηθα {μπαὺ ἢ6 παὰ 
Ὀουμπᾶ 4 Βοτϊηδῃ οἰζζθη. [Ἃ}ἢ τοίογθμοθ ἰο {818 αἷδο, σβθη ϑὺ] δηᾶ 
148 ΟγῸ ἰγοαίοθα τι {Π6 αδὺ ἱπα!ρσ ιν αὐ ῬὮΜΠΡΡΙ ὈΥ 186 ταῦ]ῦ- 
ζυἀς αρείςοα Ὀγ {86 τηλριδίγαϊθθ, σσοσα θϑαΐθη νὰ τοάβ, ἱβσόνσαι ἱπίο 
τῆ 6 Ῥυῦ]ὸ σαοὶ, απὰ {861} ἔδοί ἐμδίθπϑα ἴῃ {Π6 βίοοϊβ, [ῃ6 ποχῦ τγοση- 
1ηρ ὉΡΟῺᾺ {86 πηδοϊδίγαίοϑ βεμαϊησ {π6}} Πούοσβ 9 186 Ὀγίβοῃ Ὑ 1} 

} Ο δα σορπί(δ τι] Ῥοβδαπὲ δΌϑοΪνὶ: ἱποορηϊδ ΄αϊάοτη ΟΠ μδσὶ ΠΘΙΠΟ ρΡούοδῖ. [1π 
ψεττοῖι, 11. ἱ. ο. 25. “ Ργχοάπείηρ ἴῃ 6 ἰδν8 ψὨῖσΝ οταδὶπ (μδὺ ΠῸ ῬΘΓΒΟῚ 8}8}} βυ ον ἀοδιῇ 
ψτπουϊ 8. Ἰοραὶ {σἰ4]." Ιίοη. Ηδ]ίοσαστι. 11. ᾿ἰ. ἡ. 1638. Ηυπάδομ. “Η ἀϊὰ ποῖ δἴ]ουν {θὰ 
ἴο ἱπῆϊοι ἀδαῖῃ Οἡ ΔΗΥ͂ οἰϊίζοα πποοπάοιηηοα." [Ι]ά. 110. νἱ. Ρ. 370. 110. νἱ]. Ρ, 428, οὐϊε, 
Ἡυάξου, Οχουη. 1704. “ ὙΠΟΥ ΤἸμουρῦ ῬΓΟΡΟΥ ἴο 6411} Ὠἷτη ἴο Ἰᾳδίίςθ, 89 1ξ 18β ΘΟΠΙΤΑΓΥ ἴο 
ἴΠ6 Βοπηδη οαδβίομηβ ἴο σοπἀσπιη ΔΎ ΟΠ6 ἴο ἀδαῖῃ τ Πουϊ 8. ργουΐουβ ἴ114]." Αγρρίδη, Β6]]. 
Οἴν!!. 110. ἷ, Ρ. 906. ΤΟΙ, 1670. “ Πιὰ ποῖ γοῖ! ΠλΙΒΟΓΔΌΪΥ τηυγάον 1.δηϊυ}]8 πὰ ἢ18 
οὐβρμϑρβτῆν, σἰτποαὶ ποεῖν Ὀεΐπρ οἴοΣ ἡυάροα οΥ σομνϊοιοα ῦ Ὠίοη Οἰδβϑίαβ, "Ὁ. 46. Ρ. 468. 

ἵπγδζ. 
3 Τὴ οη Οβϑϑβίπβ σοηῆττηβ τ μδὶ ἴἢ6 ΕΥΙΌΆΠΘ ΠΟΙῸ δβθοτίβ, [πδὺ ἘΠῚ8Β ΠΟΠΟῸΥ τΥ 88 Ῥιγο  ϑοα 

αἴ ἃ ΨΟΙῪ ΒΙΡἢ ῥγίςθ. “ΤΏ ἐγοοάοπι οὗἨ Ἐοπιὸ ΤΟΥΤΩΟΥΪΥ,᾽᾿ 5875 [26 Π 5. ΟΥ̓Δ Π, “ σουἹὰ ΟἿΪΥ 
6 Ῥαγοϊαδοά [ῸΓ 8 ἰαγρὸ βυτη;" ὕυ ἮὯδ ΟΌΒΟΓνΟΒ, κ τη δῦ ἴῃ [Π6 τοῖρτι οἵ Οἰδυάϊαβ, ν᾿ Βοπ 
Μοαβα πα δηὰ ἢἷ8 ἴγοοάτηοη δὰ [ἢ6 ΤηδπΑρειηθηϊ οὗ ΘΥΘΤῪ τπῖπρ, {π|8 ΒΟ ΟΣ Ὀοσοδπ 80 
εὐταΡρ τηδὲ ΔΩΥ͂ ῬΟΓΒΟῺ τσ Ὀ0γῪ 1ἴ ἴ0γ ἃ 11π|6 ὈτΌΚοη ρ]458." οη Οἰδβϑὶθβ, 110. 1χ. Ὁ. 95ὅ. 
ἢ 
8 ΘΟ ΒΌΕΙ νγὰ8 ἴτϑα θότη." ΡΓΟΌΔΟΙΥ 80. ῬῈ}Β (ἈΤΩΣΎ τνὰ8 Ββοηουτοά Ὑγἢ} [Π6 ὕγεοάοπι 

οὔ Εοπιο ἴ0Υ δηραρίηρ ἴῃ Οσβαγ Β Ῥασῖυ, δπὰ ἀἰβιϊ προ ϊηϊπρ ᾿πεπιβεῖνεϑ ἴῃ ἢΪΒ οδιιδο ἀπ πρ; 
της οἶνὴ] τταγβ. Α Ρρίδῃ ἱπίοστωβ 8, {πὲ “ Ηὸ πιδὰς ἴπὸ 1,Δοάϊοθδηβ δῃὰ ΤΑΥΒΘ ΒΔ 8 ἴτθο, 
δηά οχοτηριθα {μοτὴ ἴτοτῃ ἴαχοβ; δηὰ ἴδοθὸ οὔ ἴΠ6 Τδυβοπβίδηβ 80 Βαὰ ὈΕΘη δο] ἃ (ου βίαν βϑ, 
" ταδλα ΒΥ δὴ εἀϊΐος το Ὀς σεϊθαθοά ἴζοπι βογυϊπάς." Αρρίδῃ. ἀ6 ΒΕ]]. Οἷν}}. Ὁ. 1017. 
ὉΠ, 1670. 



144 ΟΥ̓ ἐλ οπιαῃ ϑμαοαίμγο, 

οΥάοιβ [ο {86 ΚΘΘΡΟΣ ἔογ (ἢ6 ἔννο τῦθῃ τυ Βοσὰ {ΠΟῪ δα {π6 ἄδγ Ὀοΐοσα 
80 ΒΒ Θ]]Υ δηα οὐ 6} ]ν ἰχοαίθα τὸ Ὀ6 αἰβπι]88οα, Ῥδ] ἰυγηθα τὸ 
{Π6 Π]ΘΒΒΘΏΡΘΙΒ πὰ Βαϊ, Ὗ 6 ἅτ Βοιηδῃ οἰ] Ζθοηβ. ΥὙΟΥΓ τηλρ᾽βίγαϊαβ 
μᾶνθ ογάθγθα ὰ8 0 6 ρυθ]1ον βοουγροα πιπουῦ ἃ Ἰαρα] ὑγ181, ὙΠΟΥ 
αν Τῃσον ἢ τπι8 αἴ ἃ ἀσηρθοη. Απᾶ που]ά {Π6 Ὺ ΠΟῪ πᾶνϑ τι βίβαὶ] 
ΔΥΑΥ͂ ἴῃ ἃ 816 ηὖ δηα οἰδηἀθϑίϊπθ δποῦ Ὁ Νοΐ [μεΐ [Ποῖ δομηθ ἴῃ 
ΡῬΘύβοη δηᾶ οοπᾶυσος 8 ουὐδ μοιηβοῖγοα. Ὑὴ6 ἸΙοΐουϑ σοί ασηθα δηᾶ 
τοροσίβα {Π18 ΔΒ ἴο {Π6 ρΌΥΘΓΠΟΥΒ, ὙΠῸ ΜΈΙΘ σΤΘΔΓΥ δἰδγιηθά 
Δα τουτῆοα ψΏ6η [ΠΟΥ ππάἀογδίοοά {πὸ ὺ ψοσο Βουθδη οἰ] ΖΘΠηΒ. 
ΑΟοογαΙΏρῚν (Β6νῪ πγθηῦ ἴῃ ῬΟΥΒΟῚ 0 {π6 ρ80], Δἀἀγοββθα ἐπα ἢ 
στοαῦ οἰν γγ, δηᾶ Ὀορροα ποῖ ἴῃ Ππ6 πηοϑύ γοβρθοί Ἢ] ἰοστὴβ ἐμαὶ 
1Π6ν που]Ἱα αὐυϊοῖν ἰοανο ἰῃ6 ἴον, (Δοἵδ χυὶ. 37.)} 

“«Ἡδργα ψ͵ὸ οδπποῦ Ὀαΐ Υοατκ πα αἸΒΌ] Πρ ]Β6α Πυχηδη νυ δά 
Βοπο πο δὲ. δὰ] δχρογιθηοθα ἔγοτι {π6 ἐγ θαπο 1γ8145β. Η 8 
ὙΠ0]6 οοηάαοί ἐοναγαβ {πΠ6 ΑΡοβῇ]6 τγαὰβ πουίῃν οἵ ἃ ξοζωδῃ. ΤΤῊ]8 
τηοϑῦ βΘΏΘΙΟΙΒ πα ὙΟΓΙΒΥ ΟΠΊΟΟΥ Γοβοιιθα ἢϊπὶ ἔγοπιὶ [Π 6 ΒΑΠΡῸΪΠΔΓΥ 
ὌΣΥ οὗ [π6 τῶν, ψὸ μά 561Ζϑά {π6 Αροβίϊθ, βῃας {π6 ἰθιηρ]6 ἄοοῦϑ, 
8ΔΠἃ ΜΈΓ ἴῃ ἃ Τ] ΠΟ8 ΤΏΔΠΠΟΙ ἀγαρρΊηρ ἢ ΔΥΤΔΥ͂ ἸΠΒΙΆΠΙΥ ἴοὸ 
βῃοα 18 Ὀ]Ϊοοα., ΑἸουνναγάβ, 4180, μθῃ δῦονο ΟΣ «6 )}78 ἡββοοϊαί θα 
Δα τηαίαλ}]Υ Ὀουπα ὑπ οι,βοῖνοϑ Ὀγν {Ππ6 τηοβὺ βοϊθιηῃ Δα] γα! ηΒβ, {πϑῦ 
{Π6Υ σου ὰ ποῖῦποῦ οαὺ ποῦ ατηὶς {Π] (ΠΟΥ Πιδὰ αβϑαββιπαῖθα Ὠ]πΠ|ὶ; 
Μη πα ἰγῖθυηθ τγαϑ Ἱπδξοσιηθα οὗἁὨ {Π|ὶ8 σΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂, ὅο βϑοῖγα {6 
Ροσβοὴ οὗ {86 Αροβίὶθ ἔγοτγα (86 ἀδίδστωιηθα ἔμσν οὗ {π6 «“6νῦ8, ἢ 
ἸΠ) ΘΔ ἸΔίΘΙΥ ραγα ΟΥ̓ΔΟΥΒ [Ὁ ΒΟΥΘΗΓΥ ΠΟΥβοθη πᾶ ἔνγχὸο δυπάγεα 
ΒρΡΘΑΣΘη 10 δβοοσί (86 ὈΥΒΟΠΟΡ (0 (ἴβαᾶγοα, θοσα (6 ῬΓΟΟΌΓΑΟΥ 
Τοϑιἀοα; ψυϊθησ ἃ Ἰοίίοσ, ἴθ 1 οἢ ἢ ᾿πέοσηθα {π6 ρῥγϑαιάθηΐ οὗὨ {πῸ᾿ 
να ]οῖνα γᾶσα οὗ {π6 «6.08 δραϊηβί {π6 Ῥυβομοσ, ἤομλ 6 δαὴ 
Βῃηλίοῃοα ἔσο {ποτ΄ υἱοϊοποθ, 8η4 ὙΠοῦλ32 δα δἰοσνγαγαβ ἀϊβοονυοσοᾶ 
ἴο Ὀ6 4 Βοιμδῃ οἰζἴΖθηῃ. [π ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΒ οὗ (818 Θρ]βι16, ΕΈΙΙΣ σαν 
{π6 ΑΡοΒΕ16 ἃ Κὶπᾶ απά οδῃάια σθοθρίϊοη : θη πα τοδα 1ΐ, Βα τγηϑά 
ἴο ᾿ἷπὶ δπᾷ βαϊα, θη ὙΟῸΓ δοουβουβ οοῖηθ ὨΠΠΟΥ ὈΘΙΌΤΘ τηο, 1 ψ}}} 
σῖνα γΟῸΓ σα86 Δ ΠΠΡΆΓ[4] Ποαγηρ.5 Απα Δοοογαάϊ!ρ]Υ θη {ΠῸ 
Ὠισῖι ῥσγιοδὲ Απμδηΐαβ ἀπα {116 Βαηῃοαάγιη γοηῦ αἀονγα ἴο άβαγοα ὑτ τ 
οὔθ Τογία!]8 δὲ ΟΥ̓ΑΙΟΥ, Ὑ8ΟΒ6 δἰοαθθηοα ὑμ0 Ὺ Πα Πισγοᾶ ἴὸ ἃρ- 
σταναίθ (Π6 ΑΡροϑβιϊθ᾽β οὔἱπηθϑ βοΐίοσθ [886 ργοουγαίοσ, ΕἸ ϊχ, ἱμουρ 
ἃ ΤΩΔΠ Οὗ ἃ ΤΛΘΙΌΘΏΔΓΥ δἃηα ῥχοῆιραίο ομαγδούου ", α1α ποὺ ἀδρατγὺ ἔγοιι 

δ ΤῈ γ88 ἀοοχηοὰ ἃ ρτοδί δρρτανδίίοη οὔ δὴ ἰῃΊΌΣΥ ὈΥ 16 Βοιηδη ἴεν, [ῃαὶ ἰὑ τῶ ἀ0π6 
ἧπ ΡΌ ]ς Ὀαίογα ἴ86 ροορὶθβ. Ὑὰὸ ῬὨΙΙΡΡίΔη πιᾶρὶπίνδῖοβ, ΓΠπογθίοσο, σοηϑοίουβ οὐ ἐπ6 
1ΠΙ ΟΠ νΠΙ ἢ ἸΠΟΥ͂ Βδὰ σοχητη θα, δηὰ οὗ [Π6 Ῥῃῃβῃτηοπὶ ἴ0 τ ΒΟἢ (ΠΟΥ νοτα 114 0]6, 
Πρ Ὦν Μγ6}1} Ὀ6 δίγαϊἃ : ἴογ Ῥϑιιῖὶ δηὰ 831188 ῃδᾷ {Π6]Γ ορίίοπ, δ ΠΟΥ ἴο Ὀγίης ἃ εἰν! δοϊίοη 
δρεϊηβί ἴΠ6 πὶ, ΟΥ̓ ἴο ἱπάϊςϊ [6 πὶ ΟΥΙ ΠῚ Π4]|1Ὑ ἴογ [Π6 ἱΠ᾿ΌΓΥ νυ ΒΙοἢ {ΠΟῪ δά ἱπβὶοϊοὰ οὐ 16 
ΑΡοβῖϊο δῃὰ κὶ8 σοιῃρδηΐίοη. [Ι͂ἢ εἰϊμονῦ οὗ τῆ οὶ σα5965, δα [ΠΟΥ ὈΘοη οϑβί, (ΠΟῪ νου] 6 
τοπ εχ ᾿ηΐδπιοιϑ, ἀπ ἱποδρϑῦΐο οἵ Βοϊ ἀϊηρ ΔΗΥ͂ τρί βίογαὶ ΟΥ̓ Θ, δπὰ βιιδ)θοϊοά ἴο 
ΒΟΥΌΓΑΙ ΟἾΠΘΡ ἰαραὶ ἱποαρδοῖτιο8, Ὀσε 68 [6 ῥα βῃσηθηΐ ΓΠΟΥ ΘΓ ἴ0 ἀπάσγρο δὲ ἴΠ6 ἀΐβογθ- 
τίοη οὗ [Π6 πάρε, ὙΒΙΟὮ ἰῃ 80 δἰγοοίουϑ 8ῃ ᾿πΊΌΣΥ που]Ἱὰ ποῖ ἤν ὈΘΘῺ 8:8}}1, Βίβοος οὔ 
1π6 ΛοΙίδβ, γνο]. 1. ΡΡ. 352 --- 354. 

3. Αοἰβ χχῖδὶ. 27. “1 Πδνα δίποα ἰεαγιοὰ 1μδὶ δα 18 ἃ Ποπιδῃ οἱ ΖΘ η.᾽" 
5 ΑοΙβ Χχὶϊ 85. [Τόσα Πγ, “ Ηθαν ἴξ Τγουρἢ; ρσῖντο [6 Ψ ὨΟΪ6 οὗἉ ἰδ δὴ αἰξδηῖνο οχϑιηὶ- 

πϑιοη." ϑ:ΠΔἼΔΥ ΟΧΌΓΘΒΒΙΟΠΒ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ῬΟΙΥἱυ5, 10. 1. ΡΡ. 839. 170. 187... 10. ἵν. Ρ. 328. οὐϊὶ, 
Ηδπον. 1619. ὅ566 α'830 1) οη. ΗΠ δ] αγη. 110. χ. Ρ. 304. 

4 ἘΦΙΠΧ ΡΘΥ ΟΠΊΠΟ δρυἑτίιπι ἃς ΠΣ ΔΙ ΏΘΙΩ, 7118 Τορ τη ΒΟΥ} ἱηρσοηΐο Ἔχοσουϊ, ὙΛΟΙτΙ5, 
Η!]βὲ, 110. ν. Ρ. 397. δἀϊτ. Πα]. ΕΔΙΙΧ ουποῖδ τιδϊοβοία, ᾿πηρυηδ σαΐυϑ, ΑΠηΔ8], χὶϊ. δ4. 
6 ᾿ιοροὰ αἴ80 ἐμαὲ Ἰῶοῃθυ, ὅς. Αςίβ χχῖν. 26. 



ίωμπεν ΚΙ Ρίαϊ, 5:6. 14 

(86 Ἐλομδὰ ποποὺν ἴῃ {Π18 τοραγιὶ ; δηᾶ ποιὰ ποὲ νἱο]δίβ 18 ἀβυαὶ] 
Ὀγοσ68868 οἵ ἡυἀριηοηῦ ἴο σΥΔΌ Υ (818 θΟάγ οὗ πιθη, ἐπουρῇ (ΠΘΥ ὙγΟΓΘ 
1Π6 πχοδύ 1ΠΠπβίγουβ ρϑυϑοπαρθϑ ΟΥἨὨ [86 ργονίηοθ ἢ ρονθγηθά, ὈῪ 
οοπμαοπληΐηρ {16 ΑΡοβί]8 ἀπῆραγά, ἀπα γἱοϊἀϊηρ Βΐπη, ροοῦ δηάᾶ ἔγιεπά- 
6588 ἃ8 ἢ νγ88, ἴο {Π6]} ΓΥ, τα γον ὍΡΟΙ 1Π6ῚΓ Προδομιπθηῖ, Ηδ 
ΔΙονγθα ἴΠ6 ΑΡοβί]θ ἴο οὔϑσ ἢ18 νυἱπάϊοδ θη δηα δχουϊραῖθ Βιτηβο] 
ἔγομι ὕπ6 σὔδγσθβ ὑπο ν μδα 4] ρα ἀραϊηδὲ Ηἰπὶ; δηα τῦὰᾶϑ 8ὸ [ὯΣ β8α118- 
βοα ψῖῖδι 818 ΔΡΟΪΟΡῪ 88 ἴο ρῖνϑ τι ἴον ᾿ἰπὶ ἦο Ὀ6 ἰγοαίθα δἃ8 ἃ 
ῬΓΒΟΠΟΥ αὖ ἰαῦρα, 8ΠᾺ [Ὁ 411} ἢ 18 ἔγιθη 8 ἴο Βᾶγα ἔγθθ δοϑθββ [ὁ Ηΐτὰ ; 
αἰβαρροϊπίησ [μο86 8 {πϊγβίθα ἴον ἢ1᾽8 Ὀ]οοά, δὰ ἀγανίηρ ἀονγῃ 
ὍΡΟΙ Πἰπμ86]Γ {Π6 το] π16858 ἱπαϊρπδίϊοη οὗ [6 «6ν]8, ν πο, ἀπαοιιθ- 
βάϊν, ἔγογα “βιοῃ ἃ ἀἰβαρροϊηϊπιθηΐ, νγου]α μ6 ᾿πϑυϊραίθα ἴο ἰδὺ 4}1 ἢ 18 
ΟΥΠ768 84 ΟΡ ΓΘΒΒΙΟῺΒ ὈΘΙΌΓΘ [Π|6 ΘΙΏΡΟΓΟΥ. 
“ΤΠ βαῦλθ βίγιοὺ ΒΟΠΟυσ, ἴῃ οὔβοσνῖηρ (Π 8 υϑι8] ἔοστηβ δηὰ ρτο- 

ορδ868 οὗ ἴπ6 Βομμδῃ {Ἰραμα], ἈρΡΡΟΑΥΒ τη Εἰ δβίυβ, [86 βιιοοθδβου οὗ 
Εεῖῖχ, ὕδροη 18 θηίσαμοθ ἰηὔο 818 ργονΐησθθ, ἡ Β6η {86 Ἰαϑ ἴπρ' τθῃ 
διηοηρ (δ6 «6078 ναι ἀροὺ ἷπὶ ἴο οοπρταίαϊαίθ πἰπὶ προ ἢ Ϊ8 
ΔΟΟΘΒΒΊοῃ, 8η4 (οοΚ {μα΄ ορρογίυπιΥ ἴο ᾿νε ἢ χ1ἢ στοδῦ ὈΙ ΡΘΓΠ 688 
Δηα νἹΓΏ ] 6 η06 ἀραϊηδὺ {πΠ6 ΑΡοβίϊο, βοϊοιθηρ [Ὁ 88 ἃ ἔδνουγ (Δοίϑ χχν. 
3.) [δδῇ Π6 τοι ποης ἢπὰ ἴο «6γυβ8] 6 πὶ, ἀοβιρῃΐηρ,, 48 10 δου σα γὰβ 
Δρρϑαγοά, ᾿δα 16 οοιαρ] θα νὰ ὑπ6ῖν τοαπθδί, ἴο μάνα ἰγοᾶ γυ βῆ η8 
ἴο ΠΩ ΌΓΩΟΥ ἢἴτὰ οἡ {86 τοδᾶ, Β᾽οδϑδίιβ ἰοἱα ἐἤθιω, ἰμαΐῦ 1 τα ἰθ ψ1}} 
(84ὺ Ῥαὺ] 8βου]ὰ γϑιγδῖη ἴῃ ουβίοαγ αἱ (ὑαθβαγθα; Ὀυΐϊ {μα ΔΎ ΡΘΥΒΟῚΒ 
σι οαι ΠΟΥ ἤχοα ὑροπ τρηΐ ρῸ ἀονγη δ᾽ομρ 1 δῖπι, ἀπ ρτγοάιιοθ 
δὶ 18 {θυ ηδὶ νγδὺ (Π6Υ ἢ ἴο 411606 ἀραιηϑί {86 Ῥυίβοποσ. ΤῊ] 
89 ὙΟΓΙΠΥ (ῃ6 Βοιμδη ΠΟΠΟῸΣ δηα βρὶτ. Ηον ἱωρογίαπαία δηά 
ὑγροῦ {Π6 ῥγιθδίβ δπα ρυΐθοῖραὶ τηδσίδίγαΐθθ οὗ «ϑγιιβαίθια, νῃθη 
Εοβῖιβ γγὰϑ 1ῃ {Π|18 Θαρια], Ἰτοτα τὰ Πϊπὶ ἴο ρᾳ88 βεηΐδθποσ οὗ ἀθαίῃ 
ΡΟ {μ6 ΑΡροβί!θ, τχθγ οὶ Υ ἀροὴ {861 Ἡροδοβιμθηῦ, δη ἀροη {Π6 
ΔἰΓΟΟΙΟῸΒ ΟΓΙΠ165 ὙΠ Μ ΒΊΟΝ (Π6Υ Ἰοδαδα ᾿ἶπ|, Δρρϑδῦβ ἴτοτα ψπαῦ 
16 Ῥχγοσίγαου ΔΙ πλ86 1} (014 Κιηρ Αστῖρρα δηὰ Βϑγηϊοθ ὉΡοη ἃ νἱϑὶῦ 
{πον Ραϊα Πλτὰ δὖ ὕξββαγθα, [0 οοπσταίαϊαΐθ μἰπὶ ΡΟ Ἀ18 πο ρονογη- 
πιοηῖ, 1 Βαᾶγθ Ποῖθ, βιὰ Π6, ἃ πη ΨὙΏΟΠΙ ΙΤΩΥ ργΘάθοθββου ἰϑ ἴῃ 
ουβύοαγ σι βθη πο αὐ ρα {818 ργονίηοθ. 1)υγίηρ ἃ βῃοτίύ υἱϑὶύ 1 ραϊὰ 
ἴο «6γυβαίθηι, ΡΟῚ ΤΥ ἈΓΓΙ͂ΝΑΙ 1 τγὰ8 580]]1ο θὰ ΟΥ̓ ΓΠ6 ῥγιθϑῖίβ δῃὰ 
ΡΓΪΏΟΙΡΑΙ τηδρ᾽βίγαίαϑ ἴο ρα88 ββῃηΐθῃοα οὗ ἀθαῖῃ ἀροὴ δὴ. ΤῸ {μ686 
ὑγροηΐ οπίγεδίϊαβ 1 τ ρ] 164, [παῦ 10 νγᾶ8 ποῖ ουιβίοτηδγυ ἴον {π6 Βοπηδῃ8 
ἰο στδυν (χχν. 16.) ΔΩΥ τὰᾶῃ πἰἢ (Π6 ἀδαιῃ οὗ δποίμογ; ἰμαῦ {Π6 
Ϊατνϑ οὔ Εομμα οπδοίθα {παῦ ἢ6 ν ΠΟ 18 δοοιιβθα βῃου]ὰ ᾶνο [18 οοιιβοῦ 
ἴασα ἴο ἔλοθ, δὰ πανα Ἰΐσθηοα ἴο δηβίγοῦ ἔοσ ιπηβο] ἢ οοποογηΐηρ {Π6 
ΟΥ̓ Πλ68 ἰα1ἃ ἀσαϊηδβί Πῖτη. 

11. “Τι ἀρρϑβδῦϑ ἔγοπῃ πυμπθ 6 γ} 688 Ῥαβϑασοβ ἴῃ {Π|6 Οἰαββὶοβ (μα ἃ 
Ἐοπιδη οἰΖοη οουα ποΐ ἰορΆ}]ν Ὀ6 δοουγροά. 52 ΤῊΪΒ νγ8 ἀδομπχρα ἴο 
16 ἰαϑὲ ἄερτοα αἰβμβοποῦγαθ!θ, [Π6 ταοϑὺ ἀδγῖπρ' ᾿παΙρσ ΠΥ δηαὰ 1π8ι}0 

1 ὦ Κϑηδίουβ, βαῖ ἢ Ῥίδβο, “ ἴη6 ἴανν ογάαίπβ {πὲ 86 ὙΠΟ 15 δοσυϑοὰ βῃου]ὰ ἔθδγ ἢἰ5 πο- 
οὐδβαιίοη, απὰ ἀἴοῦ πανίηρς οϊετοα Πἰδ ἀείεπος, ἰο νγδὶξ ἴΠ6 ϑεηΐεποο οὔ ἴπο ἡπάρεβ," ΑΡρίδι. 
ΒΟ]]. Οἰνὶ!, 110. ᾿ϊ. Ρ.. 911. ΤῸ, Απιβὲ. 1670. “Ηὸ βαϊὰ, (πδὲ ψπδὲ ἢ ποῖν διί(επιρίει 
ἴο ἀο ν͵ᾶϑ 186 1δϑὲ ΤΥ̓ΤΔΠΠΥ δηὰ ἀεβροίίδπι, ἔπδὲ [86 και ρεύϑοη βου] θὰ ὈοΓΝ ΒΟΟΊ ΒΟΥ ἀπὲ 
ἡαάχο, δῃὰ δοιὰ αὐθι ἰγαυὶγ ἀἰϊοίαια {π6 ἀοζτοο οἵ ραπίεῃπιοης." Τίοη, Ηα] ςάση. ἰδ. υἱ!, 
. 428, Ἡπάϑοη. . 

3 Ἐδοίηιιβ οβὶ υἱποὶγὶ οἴνοπι Ἐοπιδῃι τ: βοοῖαδ γοσθογατὶ. [1π Ἄότγτγεαι, ᾿ἰὉ. ν. 70. 

ΥΟΙ,. 111. Ι, 
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ὉΡου (6 ΕΒοπιδῃ πη. “ Α Βοπίδῃ οἰ ζθῃ, [14 ρ68 1᾽ Ἔχοϊαϊ πη ΟἼΘΘΤΟ 
ἴῃ 8ῖ8 ΟΥ̓Δ Οἢ ἀραὶπβί Ὑ ὍστΘ8, “ γὰθ ΡΟ] Οἷγ Ὀοδίθη γι ἢ τοάβ ἴῃ [ἢ 6 
ἔοσυτμα οἵ Μοδβϑῖπα : ἀυσπρ' {818 ΡΌΌ]16 αἀΙΒΠΟΠΟΙΣ, π0 ρ,όβῃ, πὸ ΟΥΟΓ 
Θχργϑβϑίοι οὗ 1π6 ὈΠΒΘΡΡΥ σσοίοιι γ88 ποσὰ διῃϊάβὺ {πὸ οσυθ 168 ἢ6 
μα οὐρα δηα {Π6 βουπὰ οὗ {Π6 βίσοκϑβ ὑμαῦ σοσγ ᾿ηβιοίθα, Ὀυΐ {Π]18, 
1 8πὶ ἃ Βοιηδῃ οἰϊζεη ΒΥ {818 ἀθοϊαγαίΐοη ἐπᾶῦ ἢ6 ψ88 ἃ Βοιηδῃ 
οἰ Ζθη, μ6 ἕο Πα]Υ ἱπιαρίηθα {μαὺ μα βου] ραΐ 8ῃ δπᾷ ὑο {88 ἸρποσαίπΥ 
Δα οὐαοἱ ἀδαρο ἴο ὙΠΟἾ ἢ6 Ἧϑ ΠΟῪ βυρ)]θοῖθα. 1 Τὴθ Τγαΐου δἴϊογ- 
ΑΓΒ ὈΓΘΑΙΚΒ ΤΌστἢ ἰηΐο (818 ραϊποίο ῥσγοϑοροροῖα: “Ὁ ἐγδηϑρονίησ 
πᾶτηθ οὗ Ιου ' Ο {Π||ὼ ἀϊβηρυ θηοα ῥυῖνι]θρο οὗ Βοιμδη ἔγοθάοι 
Ο Ῥογοίδῃ δηὰ ϑοιαργοπίδη ἰασϑὶ Ασα {81ηρ8 δἰ ]αϑῦ οοπιθ ἴο {Π|8 
Ὑγοίοδοα βίαϊο, {παὶ 4 Βοιηδη οἰ 1Ζ6, ἴῃ ἃ ΕΟΙΏΔΠ ὈΓΟΥΪΠΟΘ, ἰῃ ἐπ6 
πλοϑῦ ΡῈὈ]10 πα ορθ ταλπποῦ, βμου α 6 θοδίθη τι τοῦβ 2 ΤῊ 
ἰδίου ΑΡρίϑῃ, δἰξοσ σοί ϊηρ ον ΜΑγ 6}1 8, ὕο ἜΧΡυ ΒΒ Ὦ18 ΒΟΟΤῚ 
Δηα οοπῃίοιηρὺ οὗ (ὐξεβασ, βοΖβὰ ἃ ρϑύβοῃ οὐ βοτὴθ ἀϊδυϊποίίομ, ἴο τ ῇοτα 
Οβασ μδὰ ρίνϑη ἢἰ8 ἔγθοάομη, δῃαὰ βϑαΐ πἴπὰ ἢ τοῦθ, Ὀ:Δ ΔἸ πρ᾽ Εἰπὶ 
ὅο δῃὰ βῇονγ (εθβαν [Π6 σλϑγκβ οὗ {Π6 βοοῦυσροβ μ6 μα σϑοοὶγθα, οὉ- 
βοσνοᾶ, ἱπαῦ {Π18 γγὰ8 δὴ παρ ὙΓΪΟΒ 18 ΠΘΥΘΥ ἱπῇλῆιοίθα ροπ ἃ 
Ἐοιηδῃ ΟἰἰΖθῃ ΓῸΓ ΔΩΥ͂ ΘΠΟΥΙΏΣΥ ἘδαίθνοσΣ ΑρΎΘΟΘΌΪΥ (ὸ {Π|8 
οὐδίοπι, Ἡ 1ΟΙ αἰδὸ οὐΐδι πο δἱ Αὐἤθπβ, ἴῃ {π6 Αἀοίρῆὶι οὗ Τόγθμοθ, 
0η6 οὗ {Π6 Ροσϑοῦβ οὗ {Π6 ἀγα ΒαῪβ [0 Ἀποίμοσ, [5 γοὺ σομηθθ ἴο 
6 του Ὀ]θϑοιὴθ δπα πηρογϊποηΐ, γοὺ ΒΠ811 Ὀ6 ᾿πβίϑ ΠΥ 8ο]Ζοα δηάᾶ 
ἀγαρροὰ τη, δῃα ποῦθ τοι βἢ}8}} δ6 ἴοσπι δηα τρδηρ]οα σὰ 
ΒΟΟΌΓΡΙΟΒ ὙΓΠΠῚΠ δπ ἱποἢ οὗ γοῖγ 6, ὙμδιΪ ἃ ἤδοιδηῃ βοουγζοά, 
ΓΟΡ]168 ϑίαπηϊο."͵ Τὸ {πὶ8 ραν] ορα οὗ Βοπδη ΟΖ πΒ, ΠΟ86 ἔΓΘΘαῸΠΣ 
δχοιηρίθα {θη ἔγομι (118 Πα ΡΥ δηα ἀἸβμοπουγ, ὑπ 6 γ6 ΔΓΘ Βουθγαὶ 
ΤΟΘΓΘΠΟΘΒ ἴ ϑογιρίυγτο. δύ. Ῥϑὶ] Ρ]6 848 {818 Ἰτησηυπιῖγ. Ηθ βα!ά 
ἰο {86 σοῃίυτο, 838 {Π6Υ ὙγΟΓΘ ἔπϑίθηιπ Πὶπα ἴο {Π6 Ρ1Πγ τ ἢ (ΠπΟηρΘ 
ἴο ᾿πῆϊοϊ Ὡροὴ ἷπι (δῖα ΡυπΙβῃτηθηΐ, 186 10 ΙΔ] ΓῸΣ γοὺ ἴο βοουγρα 
ἃ Βοζηδη 9 δ᾽ 8180 δἱ ῬΈΣΠΡΡΙ πα [014 [86 τηρβϑοηρογδ οὗ ἴΠ6 τηδρ]8- 
ἰγαΐθβ, ΠΟΥ παν Ὀοαΐθῃ τ8 ΟΡΘΗΪΥ ἀποοπαἀοπιηθά, Ὀοΐηρ Βοιηδῃ8, 
Δα Πᾶνα δὶ ὕ8 ἰηΐο Ὀγίβου, δῃὰ πον 40 ΠΟΥ ἰπγυβὲ ὑ8 ουὐ ρῥτί- 
νϑίο Υ ; Ὧ0, ὙΘΙΪΥ, Ὀυΐ ἰοῦ [Ποῖ οοτὴθ ἐμοιηβοῖνοθ δηᾶ ζϑίοϊι ὰ8 ουΐ. 
Απα [86 βευρϑδηΐβθ ἰο]4 {πὸ80 σγοσάβ ἴο {86 τηδριβίγαίθβ, δπά {ΠΟῪ 
ἔδαγοα σι ἤθῃ {ΠΟῪ Ποαγὰ {παΐ ΠΟΥ ογο οι δΔη8, δηἃ τ γ6 ΘΟΠΒοῖου8 
(Π6Υ Βαά υδοα {Π6 πὶ 1 ἃ ΘΟμ τ 6] Υ Δηα ἀἰϑμομοῦγ πίοι ϑυδ)οοίοά 
ποῖα ἰο {πὸ υδὲ ἀἰϑρ᾽οαβαγα οὗ [μῃ6 Βοιηδη βοηδία. 
“ΝΟΣΒΟΙ μγὰβ 1Ὁ ἰατσίι! [ῸΣ 4 Ἐβομηαη οἰ Ζο ἰο 6 Βοιπάᾶδ, ἴο ὃ6 

. Ορκδοθαίυν υἱγρῖβ 'π πηράϊο ἔοτο Μοββίηδ οἷνὶδ Βοτιδπαὶ, γι ἀΐσοδ; σαπὶ ἱπίοσοα Π0}}υ8 
τη 8, Π}}18 ΥΟΧ 8118 101 118 Τ᾿ 180ὉΊ, ἱπίοσ ἀο]οσγοπὶ ογορίζαιπαπο ρἰδράστιαι δυάϊθδαξαγ, ηἰσὶ 

Οἰνὶ8 Ἐοτηδηυ8 δ π|. Εΐδᾶς 86 οοπητηειηογδίίοηο οἰν δε }8 οτηηΐδ νογθογα ἀοραϊβυγυπι 
οἵ αςϊδίπτηητο 8 σΟΥΡΟΓΟ ἀοὐοοίητγιπι ΔΥΌ σα δαίαγ. ΟἿἴδοτο ἱπ ψ οτεπι, |ἰδ. ν. 162. 

2 Ο ποιηθῇ ἀπὶςοο ΠΙοτῖδιϊδ 1 Ο 115 Ἔχ πεῖατι Ποδῖσο εἰν δε Ο Ἶὸχ Ῥοσγεοίδ, Ἰεζεκαπο 
ΘΟΠΙΡγοηἶ' Ἡποοΐῃο ἰδηάοτῃ οΟἵηπὶδ τεοθάδογυηῖ, τὸ ον ἘΟΤηΔηῸδ ἰῃ Ῥχγουϊποίδ ρορυϊὶ 
Ἡοπιδηὶ, ἀοϊοραιβ ἰΏ [ΌΓῸ υἱγρῖδ οφρἀοσοίν, 1Ὀϊά. 168. 

5. Αρρίδη. Β6]]. ΟἸἰνί], δ. 11. Ρ. 781. ΤΟ], 
4 ΝΆ: δβὶ πηοϊοδίυδ Ῥογ 8 6866, Δι ἱπίγο ΔΌΣ ρίοσο, δίατο ἰδὲ 

Ὁμδᾳμθ δὰ ποοϑῖη ορεγίοτο ἰοσῖβ. δ. Ἰοσὶδ θοῦ. Αἀοὶρὶ, δος 11, Βοο8 1. νοῦ. 3 
5" Αοὰ χχὶϊ, 3δ. ὙΤΠ6 σομδηϊ Μάροο 8 δοουγροὰ Ἐ1} τοάδ οὔθ οὔ ἰΐ6 πιασίὶείσαΐος οὗ 

{πᾶς ῥίαοθ δο οδπι6 ἴὸ ἤοπιο, ἀφοϊαγίπρ Βα ἱπῆϊοϊοὰ (πΐδ 85 δ ρα ὶϊο ἰοκοο ἰμδὲ ΒΘ γδὯδ ὯὨῸ 
Ἐοπιδλη οἰξίζοη, ΡΙυΐδσοι, πῃ Οδσβασ. ἢ. 1324. οἀϊῖ. αν. ϑίορμδη. 

4 Ἐροίημπ οδὲ νἱηςίτὶ εἰγοη) Βοσζηδηῦσ). Οἵδοζο ἰῃ Ὑοσε. ὃ, ν. 70. 
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δχδιηΐηοα ὈΥ {μ6 αποϑίϊοῃ, οὐ ἰο Ὀ6 ἴπ6 βιι)οοί οὐἁὨ ΔΩΥ͂ Ἰηροηῖοιβ δηά 
ΟΓ6] αγίβ οὗ ὑοστηοπῦπρ ἰ0 οχύοσί ἃ ΘΟ βββιοη ἔγοτη ῃϊπ. Ὑ686 ρυ- 
ὨἰΒΗτηΘ 8 ὙὙΕΤΘ ἀθοπγθα ΒΟΓΎ1]6; ἰοσγίαγθ Μ͵Ἴὰἃ8 ποΐ Ὄχθγοϊβθα θαΐ ἀροῃ 
εἰδνϑϑθὶ ; ἔγθϑηλθῃ Ψ6ΓῸ Ἀγ] ζοα ἔγοτα {818 ΠΗ ΔὨΪΥ πα Ἰρπο- 
Τα. Τὶ 18 ἃ δρυδηῦ οι πόσιν, ΒαῪ5 ΟἿΟΘΓΟ, ἔοσ 8 Βομηδη οἰ ἴΖθ ἴο 
Ὀ6 Ὀουπᾶῆ: ποῦ τηρδηϊηρ ΟΥ̓ ἰπαΐ, ἐμαὶ 10 γγχα8 ὉΠ] ἢ] Ὁ 4 Εομλδη 
ἴο Ὀ6 ἔοιίογοα δῃᾶὰ ἱπιργιβοηθα; δυΐ 1 γγὰβ ἴῃ [86 Βὶρμοϑὺ ἄδρτϑο 
ὩΠ᾿ ΒΕ ΒΔ 016 ἀπά 1]Ποραὶ [ῸΓ ἃ ἔγθοωδῃ οἵ οι ἴο δα Ὀουμὰ ἴῃ 
ΟΥΟΓ ἰο 6 ἰοτίυγοά ἴῸγ [86 αΙΒΟΟΥΘΙΥ οὗὨ [8 οὐὔϊθθβ. οη (ὐδββίιβ, 
ΤΌΠΟΙ ΠΥ βιηρ [86 τ] Βοσῖο8 οὗ ΟἸδυά θ᾽ σονοσητηθηΐ, Οὔθοσνϑϑ, ἐμαὶ 

Μομθα μα δὰ Ναγοΐββιιϑ, ὡπα {ῃ)6 τοϑὺ οὗ ἢ18 ἔγροηθῃ, β61Ζρὰ (6 
οοσδδβίοη {μαΐ ποῦν οἴεγεά ἰο ρογροίσγαίβ (86 Ἰαϑὺ ϑῃοστη 68. Αὐηλοπρ 
ΟἾΠΟΙ δχοθεβθδ {ΠΟῪ ἀδτίο ἐς βίανθα δηα ἵγθάμηθῃ ἴο 6 ᾿ῃ ΟΣ ΘΥΒ 
ἀὐαϊηδύ {Π6ῖν πηδϑίοσβ. ΤΏΘΥ μα ἰο (μ6 ὑογίαγθ ΒΕΥΘΓΆΪ ῬΟΥΒΟῺΒ οὗ 
{π6 Πτβὺ ἀιβιποίίοη, ποῦ τ ΓΙ Ὺ ἔΌΓΟΙρ ΘΓΒ, Ὀαΐ Οἱ ΖΘ Ὴ8Β ; ποῦ ΟΠἹ]Υ οὗ 
1η6. ΘΟΙΏΆΙΩΟΠΝ ΡΘΟρΡΪΘ, Ὀαΐ βοιὴθ θύϑθῃ οὗ ἴμ6 Βοιμαπ Κηϊρηίθ δπά 
Βοηδίοσε : ἱπουρ ΟἸδυαίαβ, τ ἤθῃ ἢ6 ἢγβί δπίογοα ἀροὸῖ 18 σογοτη- 
ταοηΐ, δαα Ὀουπα ὨἰγΏ8617 ΠΟΥ ἃ. βοϊοσηηῃ οαἀἵῃ {πα ἢ6 του] ΠΟΥΟΥ 
ἌΡΡΙΥ 186 ἰογίαχα ἴο δὴν Βοπιδη οἰ Ζοη. 5 ΤΏθβα πῦ|ὸ ραβϑβᾶρθϑ ἔγοπι 
ΟἼοοσο δῃᾶ οη "]υβίσαία τι μαῦ δύ, Πα το]αῦθϑ ΘΟΠΟΟΓΙηρ' ΓΥΒ1Ά8 
{π6 ἰθαπ6. ΤῊ]8 οβίοογ, ποῖ Κποσιηρ (ἢ6 αἰ οὐἨ ᾿ἷβ ῬΥΙΒΟΠΟΥ, 
Πιαά, τη υἱοϊαϊοι οὐὁὨ {818 ργίνιορο οὗ Βογηδῃ ΟἹ ΖΟηΒ, ρσίνθη ογάοσβ 
ἴοσ {π6 Αροβῇία ἴο Ὀ6 θουμηά, δηα δχδιληθα ΌὈΥ͂ Βοουτγρίηρ. (οίϑ χχι!. 
24, 25.) ὙΈΏΘΩ Π6 γγα8 Ὁου νυ αγὰβ ᾿πίοστηθα ΟΥ̓ ἢ18 σοηϊαχίοι (μα 
δι, αι] νγ88 ἃ ἔγοοηδη οὗ Βουμθ, {Π6 βημοσγϑα Ὠἰβίοσίδη οὔδβογνοθ, {πᾶ0 
ὍΡΟΙ τοοοϊνιηρ᾽ {πἰ8 ἸΠ 6 ]]Πρθποθ, (86 οὨϊοΥ οαρίδιμ νγ88 αἴγαϊ , αἴϑοσ 
6 Κηον ἰμαΐ ἢ6 ψγθ ἃ Βοιωδῃ, δηά Ὀθοϑιδα 6 παὰ ὈῬουπά δ]η). 
(χχὶϊ. 29. 

111. “Ὑ͵ε Πιυὰ {μαὲ δι. Ῥδυὶ, θὰ 6 ἀϊδοονγογοά ἐπαὶ Ε᾽ οβίιιβ Ὧ18 
)υᾶσα ταβϑ ἀἸϊβροβοᾶ ἴο στ! νυ {πΠ6 “678, Δρρϑαϊϑαὰ ἔγοτῃ 8 ργονϊμποῖαὶ 
οουγὺ ἴο [86 ᾿ρΟΥΔ] {ΓΙ 088] ; ὑγδηβίογθα ἢ18 σα86, ὈΥ Δρρδδὶ, ἔγτοτι 
{86 }υγιδαϊοίοη οὗἩ [πΠ6 Βοταδῃ ῥγοουγαίον ἤο {π6 ἀδοϊδβίοη οὗ ἰμ6 θὼ- ἢ 
ΡΟΓΟΥ. ΤΠ ΔΡΡρΘδαΥΒ ἴο δ6 δῃούθοΥ Β᾽ ΠΡ ΌΪΑΣ ρτιν!]ορα ἩΔΙΟΝ ἃ ἔγθθ- 
8 οὗ Βομθ δηὐογοά. Τὴ βδογοα διβίογιδῃ γαϊδίθβ, {μαὺ δέθυ 
Ἐδῖυβ μαά βίαγοα δρουῦΐ ἴδῃ ἀἄλυβ ἴθ {86 τωθίγοροὶῖβ, δ ψαπῦ ἀονῃ 
ἴο Οὐξθβαγθα, δῃὰ (Π6 ποχί ἀδὺ δίσ Π18 ἈΥτῖναὶ ἢ6 Βυμητη 64 ἃ οουγί, 
αϑδοθῃαρὰ {μ6 Ῥαποῖ, δπὰ ογάογεα Ῥϑὺὶ] ἰο θ6 Ὀσουρῇς Ὀοΐοτγα πηι. 
Ηδρδγο, 248 ἰι6 δβίοοα αδἱ {86 Ὀδγ, 818 ργοβθουοσβ ἔγοπλ ὁ ΘΥΒδ θὰ ἢ 
τοαῦ Υἱγυϊθηοθ ομαγροὰ ἴθ Υ]Ϊ ΤΩΔΗΥ δοϊποῦβ 8δη4 βίσζοοϊουβ 
ΟΥΠ68, Ὡ0Π6 ΟὗἩἨ Ὑ8Ι1ΟΝ, ὉΡΟῚ δβίγιοῦ οχϑι δοη, {ΠῈῪ ογο 8016 ἴο 
Ργονθ τς μυμῦ μῖτα, ΕῸΓ ἴῃ ΠῚ8 ΔΡΟΪΟΡῪ δ6 ρυ ] 1Οἷγ ἀφοϊαγοθά, ἴῃ {86 
Τηοδύ βοϊϑιηπμ ἰθσιηθ, (μαὶ ὑθον οουἹὰ ποὺ οομνιοῦ Ὠϊτὰ οὗ Δ ΠΥ ΟΠΘ 
Ἰηβίβῃοα οὗ ἃ ΟΥ̓Τ1Πη4] θα ΒΑΥΙ ΟΣ, οἰὑ Ποὺ ἰο [86 ἰανΥ, (Π6 6016, ΟΥ ἴο 
[86 Βομηδῃ δ ροσου. δία (πθῃ, ἀροι (Αοίβ χχνυ. 9.) ἀδϑίγσουβ ἴο 
Ἱησταδίθ Ὠἰταβο] Ὁ τ] [16 «6718, ἀβκοα δὲπι 1 6 ψγὰ8 σλ] πρ Β18 
ο80,36 δῃου]ά ΡῈ ἰγϊϑᾶ δ “δγυβαίοη. Τὸ {πὶ8 ργόροβδὶ δὰ] τϑρὶϊοά, 

- "0. Θαϊίασι ργαίογομι, βϑοσυ}]οτα ἴῃ τηοάππι ἰογϑῖς. ϑαοίοη. ἱπ ὙΠ4 Αὐρπδιῖ, ΟΡ. 927. 
Ῥ. 192. Ὑαγίοσιπι οὐϊι. 

3 860 ἴδο ἰδ5ὶ ποῖο θυ ΟΠ6. 
8 ἈὨϊου Οδδείυδ, 10. ᾽χ. ὑ. 958. Βεἰπιλν. 

Σ:, 3 
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Ι δὰ ΠΟῪ δοίοσγο (ὑαβανβ ὑἹθα πα], ΠΟΥ ΠΥ σασ86 οὐσπὺ ἰο θ6 
ΠΩΡΑΓΔΙΠΥ σαπγδεβοᾶ δηὰ ἀθοϊάθα. Ὑου γουγβο] ἢ ἀγὸ δομβοΐουβ {πα 
1 Πᾶν θθθῃ συ τὺ οὗὨ ποίμ!ηρ᾽ οὐ μαῖα] ἀρδϊηϑί ΤΥ ΘοΟυηΐγγηθη. [ 
1 Βανα ἱπ]υγοα (6πὶ, 15 1 μανθ ρογροίγαίθα δὴν οδριίαὶ οτίπηο, ] 
Βαϊ τὶ που το] αοίδποθ ἴο οδριίαὶ ρα Ἰδησαθηί. 1θαῦ 1 41} {86 
Οματραθ ΠΟΥ ἢανο ΠΟ Ὀτουρηΐ ἀραϊπδί πη6 ἃτ6 Ῥγουθα ἰὸ δ6 808ο- 
Ἰυΐοὶν ἴἈ1]86 δῃὰ ργοιπάϊθϑθ, ΠΟ ῬΘΥΒΟῚ ΟΔΠ ΘΟΠἀσΘμλη τὴ ἰο ἀραίῃ 
ΤΊΘΓΟΪΥ ἴο ΘΥΔΙΙΥ πο. [ ἈΡΡΘᾺ] ἰο {Ππ θιμροοσ. Εἰ δβίιϑ, δῇϊοσγ 
ἀρ] θογαῦηρ τι 186 Βομηδη οουπο}}, [γηθα ἀπά βεϊα ἰο Εἶπ, Ηανϑ 
γοῦ ΔΡΡοδ]βα ἰο {πὸ θιῃροσοῦ Ὁ ΥὙου βἢ8]] ῃθη ρῸ δῃὰ ὃ6 }ιάροα ὮγΥ 
1Π6 ΘμΡΟσΟσ. ΕὙοὰ πα Δρονθ-Ὡ η ]οποα ῬΑΥ ΠΟΥ] ΑγΒ, ὙΏΙΟΝ ἀγ6 
οογγοβογαϊθα ὈΥ βϑύθγαὶ ΟἵῈΓ δ᾽ πη }ἶαὺ Ἰποϊ ἀοη 8 ἴῃ ἐπ6 Ἐοσηδη ΠΙβίογυ, 
1ῦ ἀρρθᾶσγβ ἐπαΐ ἃ Ββοπηδη οἰ ζοη σου ὈΥ ἀρΡρολὶ ταπιονα ᾿ΐ8. οϑιιδθ 
ουαἱὐ οἵ 16 ρτγογίμοθβ ἰο ομηθ. “1 νγαβ,᾽ βαγβ Μυ. Μεϊπιοί!, “ οὔμδ οὗ 
186 ρυίνι!θσοβ οὗ ἃ Βουλαη οἰ ἴΖοη, βοουσοα ὮὉγ {Π6 δϑιαργομίδῃ ἰανν, 
1μᾶῦ ἢ6 οοὐ]ὰ πού 6 σδρ αν οοηνϊοίθα Ὀαΐ ὈΥ {π6 βυτασα οὗ {6 
ῬΘΟρΙα, ΒΊΟΝ β6θη8 ἴο ἤδνθ Ὀ6Θη 8{1}} 80 ἔᾺ7 ἴῃ ἔοτοθ, ἃ8 ἴο ᾿πᾶκαὰ ἰ 
ΠΘΟΘΒΒΑΣΎῪ ἰὼ Β6η6 (Π6 ῬΘΥβοἢ δαγα πηοηϊ!οηοα ἰοὸ Βοπιθ.᾽ Υα ἃγὸ 
Ἰη οστλθὶ ὈΥ Πιοηγβυϑ οὗ Ηλ]ΠἸοαγπαββιιβ {μαῦ (Π86 ΘΥΟΓ-ΠΊΘΙΠΟΤΆΡΪΟ 
Ῥορ]οοϊᾳ οηδοίρα {18 αν, ἐμαῦ 1 δὴν Ἐοπιδῃ βόνουμοῦ ββονοα ἃ 
αἸΒΡοβι το ὅο ΘΟΠἀΘΙἢ ΔΗΥ͂ Ο0Π6 (0 ἀΘϑίἢ, ὕο βοουγρα Βΐηι, ΟΥ ἀ68ρ01} 
[πὰ οὗἁὨἩ δἷβ ὑγορδυυ, (Βαῦ ΔῺΥ ῥγϊναῦθ ῬΌυΒῸη Βῃου α παγα ΠΙΌΟΥΟΥ ἰο 
ἌΡΡΘᾺΪ ἴτομι ἢ15 }υτϑαϊοίοη το {π6 ἡυϊἀριμοπί οὗὁὨ {π6 ρϑορΐο, {πδὺ ἴῃ 
[Π6 τηϑϑῃ {ἰπ|6 ἢ6 βου] σϑοοῖνθ 0 Ῥϑύβοῃδὶ πᾶσι ἔγοπι [Π6 τηδρὶβ- 
(ΥΆΟΥ {1} Πῖ8 οαιβ 88 ΠΏΔΠΥ ἀοσοιαοα Ὀγ [πΠ6 ρθορ]θ.2 Τ| 8 ἰὰνν, 
ὙΠΙΟ ψγὰ8 Ἰπδυυἰ6α αὖ {π6 ἢ γϑί οβϑίβ Ὁ] 5 πηοηΐ οὗὨἨ [Π6 σοτμπιοῃ Ὑ ΟΔ] ἢ, 
σομεϊηποα ἴῃ ἴΌσοθ πη 6 {Π6 ΘΙ ΡοτοΥβ. [ ἃ ἔγθθπγδη οὗ Βοιηθ, ἴῃ ΒΥ 
οὗ (1Π6 ῥτονίποθβ, ἀθοηλθὰ μϊπη861} ἀπα 18 οδιβα ἴο 6 ἰγϑαίθα ὈΥ {11 
Ρτοδιἀθαῦ ἢ αΙΒῃοποα δηα 1η] Β6166, ἢ6 οουἹὰ ὈΥ Δρρθαὶ γϑπιονυα 
10 ἴο Βοπι ἴο {Π 6 ἀοἰοστωϊπαίοη οὗ [π6 θη ρογοῦ, αθίοῃ! 8 1 ΟΓΠῚΒ 
8 {Γπαῦ Αὐρσπυβίμιβ ἀεἸ]αραϊοα ἃ ὨυπΟΥ οὗὨἨ σομβυ αν ρογΒοῦΒ αἱ οι ἴο 
Τοσοῖγο {Π6 ΔΡΡΘα]8 οὗ ρϑορὶθ 'π {6 ᾿γονίηοθθβ, δπὰ {πδὲ Βο ἀρροϊπιοά 
ΟΠ6 ῬΘΥΒΟῚ ἴο Βυροτγιηίθηα {86 ΑἸ ΓΒ οὗἨ 60 ρχουΐποοΣ Α ρδβϑᾶρο 
ἴῃ ῬΙΣΠΥ Β ΟΡ β616 δομβτιηβ (818 τὶρῆΐ δηα ῥγινορο ποῦ Βοιηδη 
[τβϑπλθη 6] θα οὗὨ ἀρρθδ]ηρ ἴγοπὶ ῥγονυϊποῖαὶ οουχίβϑ ἰο ΒοτησΘ, δηὰ, 
ἴῃ ΘΟὨΒΘΠ]Ό6Π66 οὗ βυςοἢ 8η ἄρρθᾶὶ, Ὀοϊηρ Ταπχονϑα, 48 δί. Ῥϑδὰϊ νγᾶϑ, ἴὸ 
16 σαρὶῖα] [0 ἰαῖκα {π61ν ὑγῖαὶ 1ῃ 186 Βι ργαπια οοιγί οὗ }πἀϊοαίαγο. [ἢ 
1παῦὺ σοἰογαϊθα ορίβι]α ἰο Τγααη, τὸ ἀσδιγοα ἴο θ6 ἱπέοττηθα οοῃ- 
ὀδγπῖπρ ἴΠ6 ῬΥΙπΟΙΡ]68 δηα δοπάποῦ οὗ {86 ΟΠ γἰβείδηβ, ἢ 1818 τσΙ68 : 
“ὙΠ τηρίποα 1 πανθ οὈὐβογνϑα ἑοταγάθ [Π086 ψῆῸ πανα θοοη Ὀγουρῦ 
Ὀοίογθ πὶ 18 (ΒΥ Ἰβυ ΔΒ 18 0818 ---- 1 Ἰηἰοστοραϊοα {π6πὶ τ Ποῖον (ΠΟῪ 
ὝΟΙ6 ΟΠ ΓΙΒΕΔΠΒ: 16 1Π6Ὺ σομίδεβοα, 1 τορθαίθα 1Π6 ατιοϑίϊοῃ {πνῖ06 
ΑρθΆ1η, 80 Ίηρ [Ὠγθαΐβ αὖ (86 βαπθ {ΐπθ, σι βθη, 1δ ὙΠπῸῪ 5811} ρογ- 
ΒΕΥΘΙΟ, 1 ογάθγθα (μθπὶ ἴο "6 ἱπητηθαϊαίου Ραπιβηθα ; [Ὁ 1 νὰ 

᾿Μτ. Μοϊπιοί ἢ Β ποίδ οἡ ἔα 971} Ἰοϊίοσ ἴῃ τἢ6 ἸΟΙ᾿ Ὀοοῖς οὗ ῬΙϊηγΒ ἘΡίβι168, νοὶ. 11. 
Ρ. 672. 84 οὐϊί, 

2 Ὠίοη. Ηδ]ίςαση. 110. ν. Ρ. 281. οἀϊι, Οχοη. 1704. 866 6͵5ο Ὁ. 384. ο᾽αϑάοιη οὐϊέ. 
ἢ ΑΡρο]]δίοηοβ ααοίαπηΐδ Ὀσθαποσγίτα αυΐά πὶ Ἰἰεἰ ραίοττιπι ρῥγρίογὶ ἀεϊεσανὶο; δος ργουΐη- 

οἰα!έα πὶ σΟμδαϊατίθυδ Υἱγῖβ, 4006 δἰηρι!οβ οὐ αδαπθ ργουϊποὶδ ποροινῖβ τοροϑαΐβϑοῖ. ϑαοίοη. 
νυ, Δυραβί. οαρ. 38. Ρ. 208. οὐἀΐξ, νᾶγ. κιρ. Βαϊ. 1662. 
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Ῥοσβιδαθα, τ βδίονου (μ6 παΐασα οὐὨ {Ππ6 7 Ορ᾿πἰοὴδ ταϊρξ θ6, ἃ οοη- 
ἰυπηδοϊοιβ δηα ᾿πῆἔσρχιῦ]6 ΟὈΒΕΪΏΔΟΥ σοΥίϑι ]Υ ἀθβογνϑα οογσχοοίϊοῃ. 
ΤΠΟΓΘ ΜΈ ΓΘ ΟἴΠΘΥΒ, 8150, Ὀσουρῇῃὺ ὈΘΙΌΓΘ πλ6, ροββθββϑα Ὑ ἢ [16 Βα 6 
Ἰηΐαίυαίοπ, Ὀυΐ, Ῥοϊηρ οἰ Ζηβ οὗ οιηο, 1 ἀϊτθοίθα πο ἰὼ Ὀ6 
οαΥτὶοα ἐπ} Πογ.᾽ :} 

ΙΝ. “Το Βοιηδη τηϑίμοα οὗ οιυογὶηρ ἀπα οοηδηϊηρσ, ΟΥ̓ Πλ1Π818 Ἰγ 88 
βίησαϊατ. Ὅηα 6πα οὗ ἃ οδαίῃ, {παὶ νγ88 οὐὨ οοιηχηοάϊοιιβ ἰδηρίῃ, νγὰ8 
ἤχοα δρουΐ ἰμ6 στὶριῦ ἀτπὶ οὗὨ {πῸ νυ βοηοῦ, δπα (86 οἴοΓ οπᾶ ν'ὰϑ 
[λβίθηϑα ο {86 ἰοἴἶϊ ἅττ οἵ ἃ βοϊαϊοσ. ὙΠ ἃ βο] 1 γ γὰ8 σουρ]δα ἰο 
1Ππ6 ῬΓΙΒΟΠΘΙ, 8Πηα ΘΥΘΙΥ ὙΠΘΓΘ αἰζοπαθα δῃα ρυδταρα Β]π..2 ΤῊΪ8 
ΤΏΔΠΏΘΓΡ οὗ οοπῆποιηθηΐ 18 ἔγθαυ θη ]ν τηθη!]οηθα, ἀπ ΤΠ6Γ6 ἅΓ6 τηΔηΥ 
Ῥοδυ 1 4]] βίο ἴο 1Ὁ ἴῃ {π6 Βοιηδῃ νυϊίοσβ. Τμυθ τπγὰϑ δ. Ῥδὺ] 
οομῆποα, Ἐοἰἰοτοϑα 8 ἴῃ {8} 18 τη πο Υ, μ6 ἀοἸνογϑα [Δ18 ΔΡΟΪ]ΟΟῪ ὈοίΌΟΓΟ 
Εδδίυβ, Κιὴσ Αρτίρρα, δῃ Βογηῖθθ, ΑἈπᾷ 10 ψγαϑ {818 οἰγουτηβίδῃσθ 
{πδὺ οοοαβιομ θα ὁπ6 οὗἉ {πΠ6 τηοϑὺ ραίμοίϊο δπᾶ αἰἴδοίίιησ βίγοϊκαβ οὔ ἰτὰ 
ΟΓΆΙΟΥΥ ἰμαὺ ΟΥ̓́Θ νγὰ8 αἀἰβρίαυθα οἰ μοῦ 1ὰ 186 (ὐτθοίδῃ οὐ οπιδῃ 
βορηδίβ. οιϊά ἰο Οοα ἐδλαΐ ποὲ οπΐψ τοῦ, διέ αἶδο ΑἸ,1, ἐμαΐ ἤδαγ Ἠιὸ 
ἐλὶς ἄαγ, τοόγὸ δοίς αἰπιοκέ απα αἰξοσείξεν διιοῦ α8 1 αἀπὶι, οχοορέ ἐδέδὲ 
δοπάς8  Υ̓ Βαϊ ἃ Ῥγοάϊρίοιιβ εἴἴδοῦ πυυϑὺ {118 βίγι κῖηρ ΘΟπο] βιοη, δηά 
{Π6 βιρῃΐ οὗἉἨ [86 'γτοπβ ποία ἀρ 4 ἰο δηΐοσγοο 1, πλαϊτα Ὅροι {16 τηϊη63 οὗὨ 
ἴπ6 δυάϊεηοο. Ἰυσίηρ [Π6 ὕν)ὸ γὙθαῦβ {παῖ δύ, ῬΔῺΪ τγὰδ ἃ ὈΓΙΒΟΠΟΥ αἵ 
Ϊαγρο, δῃὰ Ἰνϑά αἱ Βόηθα ἴῃ 818 οὐὐῃ Πιγοα Βοιιδ6, πα νγα8 βιιδ)]θοϊοα 
ἰο {818 σομῆηριηθηῖ. δὰ] νγαβ βιιογοα ἰο ἀν 61} τυ 1ἢ ἃ ΒΟ] τος {Πα 
Κερί τ. Τα οἰτουμηϑίδησα οὗὁἨ ρυθ] οἷν πθασὶπρ {818 ομδιη, δηὰ 
Ὀοϊησ [8 ΘΟἸΡ]6α ἴο ἃ Βο] 16 γ, νγὰϑ ὙΘΥῪ αἰβρτασοία! πα αἀἸβμβοηοῦτ- 
8016, ἀπᾶ [86 Ἰρποιίηγ οὗ [Ὁ που] παίιγα!]ν οοοδβίοῃ {π6 ἀθβοσίίοι οὗ 
ἴοστηοσ ἔγιθηβ δῃα δοαυδιηίδπμοθ Ἠδποθ {μ6 Δροϑίϊθ ᾿πηπη Υ 1568 
{π6 πδιηθ οὗ ΟἸΘβιρβοσιΒ, δα ἔογν η ]γ Ἰηΐογοθθβ ἢ (ἀοὰ ἴο Ὁ]688 
ἢ15Β ΤΆΠΥ, Ἀπ ἴο ΤΘΠΊΘΑΌΟΣ πὶ ἴῃ {86 ἀδΥ οὗ διΐαγθ ΤΘΟΟΙΊΡΘΏΒ6, 
ἔοῦ ἃ ΤΆΓΘ ἰῃβίδποσ οὗ ἀἸβερι βμοα Β46}}1γ ἀπ αἴἴβοίίοη ὕο Βὲτη τ μθη 
811 ΠΔα ἰὐγηθα ΔΤΑΥ ἔγοιη Ὠϊπὶ Ἀπ ἔογβαοη ἢ. 764 7ογά σίυε 
γιοῦ ἰο ἐΐό ἤοιιδε 9. Οπορίρμογιδ, ΚῸν ἀὸ ΟἿ᾽ τοϊγεδπεαά πι6, απά τρας 
ποΐ ΑΒΗΑΜΕΘ ΟΓΓ πιῷ ΟΗΑΙΝ, διιὲ ἱπιπιεαϊαίοῖν προ ἢ 5 αττιυαΐ ἐπ Ποηις 
πε δομιρὴξ πιὸ οἱέ τυοτῳ αἰ ἐσομεϊν {11 }ιΘ ξομπά πιὸ} ὙΠι6 7ιοτά σταπί 
μηίο διέηι ἐμαὶ ἢδ πιαν πα γηοῦον Ὁ ἐδο 7,ογα ἐπ {παΐ ἄαψ. (2 ΤΊη. 1. 
16, 17, 18. 

ἐξ ἀν αν ΕΝ {16 ὈΓΙΒΟΠΘΥ ᾿γ88 βύθηθα ἴο ὕνγο 8010 16 γ8, ΘΟ 6 Οἡ 6δαῖι 
5146, τυϑαυϊηρ ἃ οἰναίη οί οἡ 818 τὶσηῦ ἀπ Ἰοῦ παπα, ὅδ. Ῥαὰ] αἱ 
ἢγτβὲ τγῶβ (88 ἐομῆπηοα, Παη 86 ἐτίραμα τϑοοινοα πὶ ἴγοπι (ἢ 6 
Παηᾶβ οὗ {μ6 Ψ6νγ8, 6 οοχτωιηδηοαᾶ Ὠΐπὶ ἰο θ6 θουπά νΙΓ ὑπο ο]αΐμηε. 
(Λοῖϑ χχὶ. 33.) [πὸ {Π18 τηᾶπηοῦ τγ88 Ῥείο [οἰταγοα δηᾶ οομῆποα ὈΥ 

᾿ ῬΙΐηΐ ἘΡίβίοϊς, 110. χ, ορῖδι. 97. ΡΌ. 722, 723. δα. νὰγ. 1669. 
2 Ουοηδάτηοάθπηι οράδη) οδίθηδ οἱ οὐυδιοάΐδιῃ οἱ πα! ὔθπι οοριϊδῖ, δἰ5 ἰδ αυε8 ἰᾶπὶ ἀ18- 

δἰ πὶ} 18 δαηΐξ, ραγοΣ ἱποοάσπι. ϑθηδοθ Ερίβί. δ. ἴοχῃ. 1ἷ. Ρ. 13, τόμου, 1672. 8.0 αἷβυ 
Μδη 8. 

ΨΙποίογαυτῃ ἀοπλῖη8, Βοοϊ8α πο ἴῃ Ραγία οδίθηδ, 
Ιηϊοτγάστη ρα ηΐ8 ἱπποχὶθ σΟΥΡΟΥᾺ βοστδῖ. 1ῦ. Υ. ν. 628, 629. 

8 Τῇ ἴ{κ6 τῆβηπον ἴδ6 ὄγᾶτα Ὀαΐ ππίοτιαπαίο Επτιθπηο8 δἀἀγοββοᾶὰ ἃ υθγῪ ρϑίδεϊίς βρεθεῖι 

ἴο ᾿ἰ5 ΑΥΤΩΥ, τι Ὠἷδβ (δεῖοσβ οη. Ῥ]υΐδσοι, Ευσηθποδ. {ὦ υδεῖη, Ἰϊ1δ. χῖν. σΔΡ. 8. 

4 Ῥγοϊδίδπι, δβίοπὲε ὀγαὶ Ἵςδίοπδίαβ, τηβηῦπιὶ οβίοπαϊ, δαδίίη, 110. ΧΙν, ΤΔΡ. 8. Ρ. 895. 

Οτοποῦ!. 
Ι. 8 



160 ΟΓ ἐδλε Ἰοπιαη ἁμαϊοαξαγε, 

Ἡροτοὰ Αρτῖρρᾶ. 776 βαηιο πίσλμέ Ροίου τσαϑ δἰθορίπῳ δείισθθη ἔισο 
Ξοἰάϊοτς, δοιιπα τοἱξϊι ὙΨΧΟ ΟΗΑΙΝΒ. (Δοίβ χὶ!, 6.) 
“1 ΤΥ Π6Υ ἈΡΡΘαΓΒ, 1μαὺ 16 (πὸ 80] ἀ1θγβ, γη0 στ σα {ἢ8 Δρροϊηίοα 

ἴο συγ οΥἰμϊη8]8, πᾶ ἴο ὙΒοῦὶ ΠΟΥ ΟΥΘ Οἤδιπθα, Ββυῇεγοα {Π6 
ῬΓΙΒΟΠΘΙ ἴο ΘΒ680Ρ6, Π6Υ Μ6ΓΟ Ραπὶβῃοα στ] ἢ ἀθαίμ. Τμ8 θη Ῥαίον 
γγ88 ἀο] γεγο οαΐ οὗἨ ὈυΒοη ὈΥ͂ ἃ ταῖγ8616, {Π6 ποχί τπουπίηρ 6 τοδα 
πο γα ἸΥ 88 ΠΟ 5108}} ΘΟ ΒΟ. διηοηρ {Π6 ΒΟ 168 80 Ψ6Γ͵Γ6 Δρροϊηϊρα 
88 ρυδγάβ, δῃα ἴο ψ οπὶ 6 δα Ὀδθθῃ ομδϊπθά, πῇ 88 Ὀδοομμα οὗ 
Ῥοίον. 

“«ὙΏοποα 1Ὁ ρρθᾶσγϑ {μαΐ [18 ἀδ]νογαποα μα θθθπ οἰεοίοα, δηά 
18 βῆδοκ! οβ δὰ μὰ ΤΑἸΪΓΔΟΌΪΟΌΒΙΥ πῃ]οοβοά, τιϊουΐ (μος Κηον- 
Ἰοᾶρε, θη ΠΟῪ ὝΘΓΘ ΒΠΚ ἴῃ ΤΟρΡΟΒ6. Ὀδγοιῃ σψῃῖοῦ Ἡδοτχοᾶ, δον 
ΤΩΔ Κρ ἃ {τ 1688 Βοαγο ἢ [ῸΣ Βῖπλ, ογάογθα 811 ἰμοβα ψ πὸ μα θδθη 
οηἰγαβίθα νι {Π6 ουβίοαγ οὗ Ῥείοσ ἴο θὲ δχϑουίΐοά, (Αοίβ χῖὶ, 19.) 
Τὴ {κ6 ΤΩ ΠΠΘΓ 8180 ΚΘΟροσΒ οὗ Ῥυῖβουβ ἡ γα ρα ἰδ α τ ἀδαῖμ, 1ἢ 
(Ὡς δσοπῆπρα τάδ {ΠΟΙ Θβοαρο. ΤῊϊΒ 15 ουϊἀθηΐ ἔγοτα τ ῃδῦ 18 τοϊα θα 
ΘΟποογμῖηρ {π6 ᾿πρυ]βοητηθπί οὗ δ] δπὰ 1148 αὖ ῬὮΏΠΠρρὶ. ὙΒΘδΟ, 
ΔέοΣ [Π6 ΙΓ ὈΟαϊ68 γα τα τηδηρ] θα 1 ΒοοΌΓρΘΒ, γογα ργϑοϊριαιθα Ἰηΐο 
[π6 ρυ}1. ἀυηρθοι, δηα {Π61Ὶ ἔθος σοσ τηδα6 ἔδβῦ ἴῃ (6 βίοοσκβι Αἱ 
τη ἀπιρῦ [8686 σοοά τη6η ργαγθὰ δῃά ββηρ ῥγαῖβθβ ἰο (οα ἴῃ {686 
οἰγουτηβίδηοθβ ; ΒΘ βυ΄θη]ν 8 ἀγα ἢ] θαι παπᾶ κα βῃοοῖς {Π6 Ψ ΒΟ]6 
Ῥτβοι ἴο 18 ἰουπαδίλομ, 4]] ἂς ἀοοΟΥΒ πῃ 8η ἱπδίδης Ηδθν Οροπ, δηὰ 
[Π6 Βῆ8 01.168 οὗἉ 811} (ῃ6 ῬΥΊΒΟΠΟΥΒ ἀτορροα ἴο [86 στουμά, ΤὮϊ8 νι ]θηΐ 
σοποιιββίοῃ αὐυγακαπίπρ' [μ6 ΚΘΟροτ, σσμθη ΒΘ βαν [μ6 ἀοοΥΒ οὗἁ 1Π6 ργίδοῃ 
Ὑ1016 Οροῃ, 6 ἀγον ἢ18 βυγοσγά, δηὰ ὰϑ ροΐῃσ ἰὸ ρίυμρσα ἰῦ 1 Ἠ18 
Ὀοβοσα, σοποϊυσιηρ ὑπαὺ 41} [Π6 ὈΓΊΒΟΠΟΙΒ δα ϑβοαρθὰ, [Ι͂π ἰδδΐ 
ΟΥΙ818 Ῥδὰ] οδ]]6α ἴο πὶ 1 ἃ Ἰουα νοῖοο, δπίγοαίησ Βἴτη ποῦ ἴο ἸΑΥ͂ 
ν]οΪδηΐ μδηα8 ΡΟΣ ὨϊταΒ6}, ἀδβασίηρ Ὠἴτὰ 4}} [ἢ 6 ὈΥΒΟΏΘΓΒ υ6Γα βαΐδ. 

Υ. “Ἴδε ΒἘογωδὴ {ἰτδυηαὶ, 15 νγ6 τῆὰὺ ἡπᾶρα οὗὨ 10 ἔγοτη ψῇῃαὶ 18 
τοἰαίθα σοῃοογηῖηρ Ῥ]] αὐ θ᾽ Β, γγὰβ ογοοίβα οἢ ἃ σζαϊβοά βίασο, {πο ρου 
οὗ ψ Β1οἷν τγσαβ θα 61 1886 τυ ἢ ἃ ἰοββοϊαίθα ρανθιηθηΐ, Ἕως ΘοηΒβιβίρα 
οὗ ᾿Μ|]6 βαυᾶγθ ρίθοββθ οἱ τῃαυθ]ο, ΟΣ οὗ βίομεβ οὗ ναγΐοιιβ οοϊουγβ, 
ὙΠΙΟὮ γα γα ἀἰβροβθα δηὰ δυταηροᾶ Ὑ ἢ στοαὶ αὐτὶ ἀπᾶ οἴοραμοο, ἴο 
ἔογα ἃ οῃεαπογθα δηᾶ ρ]θαβίηρ Ἀρρθάγαηοθ Ρ]ΪΩΥ ἱπέουπῚΒ 8 {παᾶΐ 
[818 τεβηθιηθηῦ τγ88 βγϑί ἱπίσοάυοοα διμοπρ {86 Ἐξοιιδηβ Ὀγ 5'.γ114.3 
ΤΉΘΙΡ ρτδϑῦ τθῃ 6 γ6 80 ἔμπα οὗ (818 τηδσῃϊἤσοποο, ἀπά ὉμουρὩΐ 1 δὸ 
ΘΘΘΘΏΓΙΑΙ ἴο {86 οἰθρᾷποθ δπα βρ᾽οπάουν οὗ 116, {παὶ {Π6Ὺ Ἀρρθᾶσ ἴο 
βᾶνγ οαγτι δα 1 (Π6πὰ {π686 Βρ[ 6 ῃ 14 ππαίογὶα]β ὑο ἔοστη αηα δοιηροβο 
1Ππ686 δἰαθογαίβ ἤἥοοσβ, ἕοσ {ποὶν ἐθηΐβ, ἴοσ {ποῖγ Βουβθβ, δᾶ ον ἐμοῖς 
ὑυ θα πα ]8, Βογουοῦ ὑπ  Ὺ τοτηονυοαϑ---ἔγοη 8 ἀθργανοὰ δπὰ τηοδὲ 
Ὑτοί μα] νἱἰαὐοα ἰαϑέθ, αἱ Ἰαβὲ ἀθοηλίηρ {Π|6 1 ἃ πΘΟΘΒΒΑΤΥῪ δηά ἰη- 
αἀἰβρθηβαθὶα ζαγηϊίυτθ, ποῖ ΤΔΘΓΟΙΥ ἃ ναῖπ δῃᾶὰ ρτουὰ ἀΐβρίαυ οὗ 
ΒΤ ἀΘῸΓ δπα ρτοαίηθβθ ὙΠ {}18 νατοραίοα ρανθηιθπί, οοιηροβοᾶ 
οὗ ρίδοθβ οὗ τρδγῦ]6 οὐ βίοπε {μ8 ἀϊβροβθά απ οοτηθὶποᾶ, [π6 δνδη- 
Β6]18ὺ Ἰπέογμι8. τι8 ἐμαῦ {μ6 ἤοοτ οὗ Ῥ1]αίθ Β {γἰ δυμαὶ τγαθ οσπαιηθηϊοα, 

" Ορυδ ἰαβ56]δίπτη οχ ῬΑΓΥῸΪ8 οΟ]οΥἿβ ταγὶὶ 1401}18 αὐδάγαςίβ οὐπειδθαΐ, φαϊνηβ βοϊυτα 
ῬΑ Ιπηοπτὶ Ἱῃογυδίδαῖῦσ. Ὑατιτο ἀθδ τὸ συϑιῖοδ, 11, 111..1. 

Ἵ Γλιβοβίγοῖδ ΔΟΠΕΡΙΆΨΕΓΟ δῦ 3.}1.. Ρ]πΠ Ηΐδβι. Ναὲ, 110. χχχνί, ρ. 60. 
ἴῃ ἐχρεάϊεοηΐθιβ 6896} εἴ βϑοιϊα ραυϊπαοπία οἰτοιπιία!ββο. Βαοιοηία5 νἱϊα 7. 

ἜΒΑΤΊΒ, ΘΔΡ, 46. ᾿. 74. οἀΐξῥ, τασίοσπιπα, [ρ. Βαϊ, 1662. Ὑ᾽ά, οἰΐατῃ ποῖ. ϑδϊπηδϑὶὶ ἴῃ ἴος. 
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Μαημπεῦ 96 Τγαϊ, ξε. 16] 

(οβμη χίχ. 18.) ϑ'υοῖ δὴ ϑι} 6 ]ΠἸβῃτηθηΐ οὗ ἃ ὑπ θυ παὶ τσαδ ΟὨΪγ ἃ ρτουὰ 
οδἰδηίδουβ αἸΒΡΙΑΥ͂ ἴο ἴῃ που]ὰ οὗ ΤΑ] δ στεαΐμθϑθ ἀπ τηβρηϊἤσδηοα, 
οδ]ουϊαίοα 1688 ῸΓ γϑαὶ 86 ἴμδῃ ἴο δίκα (86 Ὀθβο] άθσ τὶ δὴ 1άθα 
οὗ (Π6 Ὀομπά] 688 ρυοα ρα] ΠΥ ἀπά οχίγαναρβϑησα οὐ {π6 ἘΟΙΔΠΒ. 

“Ἡκανιηρ τηοπίϊοηοα Ῥ1]αία ἴπ6 Ἐομδη Ὀχοουγαίοσ, νγα σδηποί οἷοβα 
818 ϑεοίλοῃ τυιίπου τοτιδγκίπρ' 86 οοτγίθ ἢ6 γαρθδίθα]ν τηλάθ, γ θη 
μα βαύ 1 Ἰυάρταθηΐ ΡΟ «6808, [ο βᾶν6 ᾿ΐτη ἔγτοστα {π6 ἀδίθσταϊπθα ΓΌΣΥ 
οὔ [86 96.718. ΕἾΝ βυοοθββῖνθ αὐζθπηρίβ ἀγὸ δπυμηδγαίθα ὈῪ ΟΠ θη- 
ἰδίοτβ δῃὰ οσι(ο8, Ηδ μά {86 1168 οομνιοίίοι οὗ [118 Ἰῃποοθηοο ---- 
1δαῖ 1 τωβϑ ΤΩ ΓΟ ΪΥ {πΤΟΌΡἪ τηδ]]06, δπὰ ἃ υἱγιιίθποο πο ποι ῃίηρ 
σου] ρῥϊαοδίο, (παῦὺ μοῪ ἀοιμδηοα μἷ8 δχοοιοη. Ὑοὶ (βουρῃ [89 
ΦΟνΘΓΏΟΥ [ὉΓ 8 Ἰοηρ' (116 τοδί βίβα 41] (μοὶγ αηλύθα ΟΠ ΟΌΣ ἀπ Ππηροῦ- 
ζυπγ, δὰ, οοπβοίουβ {πὶ μ6 παὰ ἄοπθ ποίμίπρ πογίμυ οὐ ἀθϑι, 
βίββι γ γοΐυβοα ἰὼ Ῥσοποιποθ (Π6 βϑηΐθῃοθ οἵ οοπἀδιχπδίϊοθ Ἴροα 
πὶ; γοῦ ὁπ6 ρυτηθηΐ, ἡ Β]Οἢ ἴῃ ἃ ΤΟ ΠΔΟΙΠρ᾽ ΤΠΔΠΠΘΥ Π6Υ Θἀαγοββοα 
ἴο δπι, εὖ ἰαδί ὑοίβ!]γ Βθοοκ 18 ἥττηηθθβ δηα ᾿παυοοα Ὠΐπὶ ἰο γ]6] ἃ ἰο 
ΠΟΙ ΒΑΠΡΌΪΠΑΤΥ ρΌΓΡΟΒΘ. ΤῈ «678, αἴδοσ ἀρρταναίϊηρ Πἷ8 ρΣ] δηᾶ 
ΘΠ ΟΥΩρ; ΘΥΘΙῪ ΘΧΡΘαΙΘΩΐ 1ῃ νϑὶῃ ἴο ᾿πῆσθηοα (86 ργοϑιἀθηΐ ἴο ἴῃ- 
βΒιοῖ σαριῖ4] Ῥυπιβμσγθαῦ ὉΡΟῚ  ἷπι, αὖ ἰαδί οὐ ϑα ουῦ: 77 ἑλοι ἰοὲ ἐλὲδ 
πιαῆ 90, ἑλοι αγέ ποὲ (ἰα867᾽5 Κγοεπα ; τιολοβοουον πιαλείδ, ᾿ϊηιδοῖ  α ἀϊΐπφ, 
Ὡρεαλείδ αφαϊπϑὲ (αεαγ. ἴὔρομ οαυῖπρ {818, 4}1 18 ΕΌΣΤΩΘΥ γτλμ688 
ἸΠΒΙΔΗΠΥ Ὑϑηϊϑῃθα ; μ6 σοουᾶ βίθα {86 ἰοσγθηΐ οὗ ρορυΐαῦ ἔΌΣΥ πὸ 
Ἰοησοῦ; ἴο {μ18 πὸ γιοϊάθά, δῃᾷὰ ἱτωτηθαϊδίο νυ ογάδγοα ἢϊβ δχθουίοῃ. 
Τῆεη αεἰϊοογεά ἦς ἔπι, ἐμεγεογε, ἐο ἐΐδηι ἐο δὲ ογιοϊεα, “ΤῊΙΒ οοπαποί 
οὗ ῬιΠαΐθ δροβα ἔγοτῃ Ε]8 ρογίβοι πον ]θᾶρο οὗἉ {86 ομαγδούοσ δᾶ ἔθη- 
ῬΟΙ οὗ διῖ8 τηλϑίοσ ΤΊΘΟΥΙαΒ, ΒΟ νγὰβ ἃ ρἱοοηγ οἱ ὑγγαπί, ἀδὺῪ δηὰ 
εἰρη ἸΠΟΘΒΒΑΒΕΤΥ Βαυπίοα 1} {Π6 Βοηα8 οὗἉ 76] ο ΒΥ δηαὰ ΘΌΒΡΙΟΙΟΗ ---- 
ὙΠῸ σου] ΠΟΥΘΥ [ὈΥΡΊΥΘ ΔΗΥ͂ ἹΠΠΟΥΆΓΙΟΏΒ 1π Ὠῖ8 ρσονογητηθηί, θυΐ 
απῖβῃοα (Π6 δυΐμουβ δηα δροίοσβ οἵὗἨ {ποσὰ 1 ἹΠΟΧΟΥΆΌΪ6 ἀσδίῃ." 
"δία, ἱμογοῖοσθ, μβϑασίησ {Π6 «778 τοι οσαίηρ {π1]8 ΠῚ ΤΘΠΒΟΘΩΒ, 

τῃδί 16 Πα Ἰοῦ δὴ ζὸ Βα ψγ)ἷξ8 ποὺ (οϑαγ 8 ἔγἸ6 16 --- Κποτνηρ {86 768- 
ἸουΒΥ δπὰ οσυο]γ οὗ ΤΊΘΟΓΙῈΒ 3, Δα ἔθασγιηρ {παὺ [86 αἀἸΒαρροϊηΐδα τὰρα 
οὔ ἴπ6 6 νγ8 πο ου]ᾷ ἱπβέϊραίθ ἰἤθαν ἴο δοουβα πὰ ἰο {π6 οἷά ἐγγδηΐ, 88 
δοοίξηρ δηᾶ βυβοσίηρ ἃ Ῥϑυβοῦ ἴο δβοᾶρα νι πηρυηϊν, ὙΠῸ μαά 
Δβδυτα ἃ (86 ΓΕΡᾺ] {|| ἀπὰ Ομδγδοίου ἴῃ ὁπ6 οὗὨ 18. ργονίησβϑ, νγὰ8 
Αἰασιηθα [ῸΣ δὶβ οὐ βαίοιυ ; δῃηα σίου πὴ ἄγαν ἀο ὉΡΟῚ 18 
ἀενοιοα μοδὰ {86 γοβεαῃμηθηὶ οὗ δ βονϑσδειζη, 0 Μου]α πανοσ ἴου- 
ρῖνο οὐ ἔογγαῖ δὴ ᾿π᾽ΌΣΥ, ΓΘᾺ] ΟΥ̓ ᾿ΩΔΡΊΠΑΓΥ, ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο Π18 οὐγη 7υαρ.- 
τηρηὐ δηα οἶον Ῥογβυδβίοη οὐ {16 ᾿πποόσθηοθ οὗ «6808, βοηϊθποθα ἢΐτη 
ἴο Ὀ6 ογυοδοα," 

ΨΙ. Α8 {πὸ Βοιηδῃβ δ ουοᾶ [86 ᾿ηπαθιδηίβ οὗ οοπαυοζοα οοὰη- 
{γἰ68 ἰο γοίδϊῃ {μοῦ ἰοο 8] {ἸΡῸ Π418, γα δηα ἱποϊάἀθηΐαὶ τη! ο τη8646 
ἴπ (86 Νὸν Τοβίδιμδπηΐ, οὗ ρσουϊποῖαὶ οουγίβ οἵ }υβῦοοθ. Ὑνο οὗ [Π686 
ΔΓΟ ΟὗὨ δβυϑηοϊοπί ᾿τρογίδμοθ ἴο οἷδὶπὶ ἃ αἰδίιποῦ ποῦϊοθ τὰ [Π18 Η]Δ66 : 
νἱΖ. 1. ΤῸ Ατοοράριιθ, δ Αἴπθη8; δπά, 2. Τη6 Αϑβοιῦν, δἱ 
Ἐρβϑϑυβ. 

1. Τὸ αἰδυμπαὶ οὗ 6 ΑΒΕΟΡΑαῦβ ἰ8 δαξὰ ἴο μαγο Ὀδ6θῃ ᾿ηδβυϊ πἰοα 
αὖ Αἰμθηθ, ΒΥ Οθοσορβ (6 ἔουπᾶο οἵ {δαὶ οἷἶγ, δῃὰ ψγχ88 οοϊθυγαία 

Ἰ ϑας ϑυοίοπίυπ, Τδοίϊυδ, Ὠου Οὐαβεῖτιδ, 
5. Ῥ ΣΟ ἴθακο8 16 ὙΘΓῪ ΒΆΠ.ς τοιμασῖς σοποογηίηρ ΡΙ]δῖο, Ρ. 390. εὐϊ(. ΜΔΗΡΈΕΥ. 

: 1, 4 



182 ΟΥ̓ ἐλιὸ Ποπιαπ “καϊοαξμγε, 

ἴογ {πὸ βίγιοῦ δα ΠΥ οὗὁἨ 118 ἀθοϊβίοηβ. ΑἈπιοηρ {Π6 νϑυϊοῦβ ὀδιι868 οὗ 
ὙΥ ΒΙΟἢ 10 ΤΟΟΪΚ ΘΟρ Ζᾶποθ, Ὑγ6 ΓΘ τηδίίοσβ οὗ στο] ρίομ, [Π6 οομβθογϑίίοῃ 
οὗ πον ροάδβ, ογθοίοῃ οὗ ἔβιῃρὶθβ δπὰ αἰίδυβ, δῃά {86 ἱπίγοάυοσιοη οὗ 
ΠΟΥ ΟΟΓΘΙΠΊΟΙΪ6Β ἰηΐο αἸνη6 γόουβῃρΡ. Οἱ [818 δοοουπῦ δί. Ῥαὰ] τν88 
Ὀτουσπῦ Ὀοΐοτο 186 ἰσῖθαμῃαὶ οὗὨ ΑΥδοραριιβ 88 8 ϑδεζίοσ [ογέϊ 9 βίγαηφο 
φοάβ, ὑόοσαιιδὲ ἧ6 ρῥγεασϊοα ἀαπῖο {πΠ6 ΑἸΒΘΠΙΔΠ8, “6818 δηα ᾿Ανάστασις, 
οΥ ἐλ Ποειγγοοίίΐοπ. (Αοἰβ χυὶ!. 18.) [18 βιὑτηρ8 σοῦ Β6] ἃ ου {86 
Ἄρειος ΠΠάγος, οὐ Πἰπϊ ὁ.0.. Μἴαγτε (πὮΘΠπΟΘ 18 πδπηθ νγὰ8 ἀδυῖνϑα), 
ΜΓ ἘΙΟἢ 18 βυδίοα ἴῃ {86 ταδὶ οὗὨἨἁ 1Π6 οἱ οὗ Αἴδιϑῃηβ, ορροβῖίβ ἴο {6 
ΑΟογΟΡοΪ 8 οὐ οἰΐ846], «πᾶ 18 δὴ :πβυϊδίθα ρῥγθοϊριίουβ ᾿ἰπηθβέοπθ τοοῖς, 
ὈγΟΚοη Τουναγάβ {π6 βου, δα οἡ 186 Πογίῃ 8146 βορίπρ ρθη ἄοντη 
ἴο {π6 ἐδρὶα οὗ Τμοβοαβ. [8 Ἀρρθδγᾶμοα 18 ἐμΠ8 ἀοβουιθοα ὃν Ὦγ. 
Ἐν Τὴ. Οἴανκο : ---- Κ Τὸ 18 ποῦ ροββι Ὁ]6 ἴο ὀοπμϑοῖγα 8 βιϊυδέϊοη οὗ στθδίοσ 
ῬΘΥΙΪ, ΟΥ̓ ΟΠ6 Τ]0Υ6 ΘΔ] ου]αίοα ἴο ῃσον μ6 ΒΙ ΒΟΥ οὗ ἃ ργθδοπου, ἤδη 
18αῦ ἴῃ ΜὨΙΟΏ ἐπ6 Δροβῦὶα τγὰ8 ἤόγο ρ]δοθα: δηὰ {π6 ἰγυΐῃ οἵ {[15, 
ῬοΥπαρ8, Μ1}}} πονοῦ 6 Ὀαίίοσ 610 [ἤδη ὈΥ ἃ βρβοίδίουῦ, γῇο ἴτοτῃ {{|18 
ΘΠ Π6Ώ66 δοίι δ] ]γ Ὀ6Π0]48 [Π6 τηοπυτηθηΐβ οὗ ρᾶρϑῃ ῬΟΙῺΡ δηά βιρογ- 
ΒύϊΠοη, ὈΥ το μα, βοτὰ {86 ΑΥΒΟπΐδη8 ΘΟ: Βιἀογοα 48 {Π|6 δεέζον' 
ονιὰ οὶ δίγαπσο σοάβ, τὰ (θη βυγγουπασαά : γχαργθβοηϊίηρ ἰο [8 
Ἰτοδρὶ δύο [ἢ6 αἰδοῖ 0168 οΥ βοογαῖθβ δῃᾶ οἵ ῬΪ]αΐο, {π6 ἀορσιηδίιδ οὗ 
{86 ρΡοτοῖ, ἀπά [86 βοδβρίϊο οὗἉ {Ππ|| δοδάθιγυ, δἀαγθβϑθα ΟΥ̓ 8 Ῥοοῦ δῃὰ 
ἸονΥ πιᾶπ, πψΠο, γᾶ ἐπ βρεθοῖι, μοὰδ {86 οπέϊοϊηφ τοογα8 07 πιαπ᾿ 
τοϊβάοηι, ΘΙ πο Ῥγθοθρίβ ΘΟ  ΓΑΤῪ ἰοὸ {ΠΟῚΓ ἰαϑῦθ, δηἃ ὙΘΥΎ ΒΟΒΙ1]6 ο 
{Π|61} το) υαῖοθθ. Οπα οὗ {86 ρθουν ρῥυϊνιοσθθ οὗ [86 Ατὐϑορασιίδ 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο πᾶν θθθῃ βοῦ δ ἀθῆδμποθ ὈΥ ἴΠ6 Ζϑαὶ οὗ ϑαϊπι Ῥϑὰ] οἡ {ἢ18 
ΟΟΟΘΆΒΊΟΏ ; ΠΑΠΊΟΪΥ, {Παὺ οὗἨἁ ἸπΠϊοίηρ; οχίγοιηθ δηα Θχϑι ΙΑ ΡυπΙδῆ- 
Ιηθηῦ ΠΡΟ ΔΠΥ͂ ΡΟΥΒΟΏ, 80 ΒῃΟΙ]α 8] 1ρ δύ {Π| ΘΟ] Ὀταίοη οὗὨ [π6 ΠΟΙΥ͂ 
ΤΥ ΒίΘΓΙ68, ΟΥἹ ὈΪΔΒΡΒΘΩΘ {πῸ ροαβ οὗ ἀτϑοοθ Τῇἢδ βυπ)ηχῦ 18 ἀβοθηαθα 
ΌὈΥ πιθδῃ8 οὗ βίδρϑ οαΐ ἴῃ {π6 παίαγαὶ βίοπθ. 16 ΒΡ] 16 Βοθ πα ΠΘΓΟ 
ΘΧὨΙ 64, 18 80 βίσι Κιηρ;, {μα ἃ Ὀγιοῦ ἀδβοσιρίιοη οὗ 10 τῆν ρον ΠΟῪ 
ἔγυϊγ τὖῦ ΟΥ̓ΘΥΒ ἴο τι8 ἃ ΘΟΙΏΣΘΩΪΆΓΥ ὌΡΟῚ ἴΠ6 ΔΡΟΒΙΪ6᾽ 8 ογαβ, ἃ9 {Π6Ὺ 
Ὕ6Γ 46] νογοα Ροη {86 δρού. Ηδ βίοοα προι {δα [ΟΡ οἵ {86 τοοῖκ, δδα 
Ὀδηθδίῃ {16 ΘΔΠΟΡΥ͂ οὗ μϑανοῃ, βαστουηαϑα Ὀγ (86 Ἰοαγηθα ππα {Π6 Ὑ 186 
οὗ ΛΙΒοπΒ ; {π6 τυ] τα θ ροσμαρ8 Ὀοΐηρ οα {Π6 βῇδρβ δῃὰ ἴῃ [86 ν8]6 
Ὀοῖον. Βαίογο μἷπλ ὑθ 6 γ6 τγαβ βρῃγοδα ἃ σ]ογίουβ ργοβρϑοῖ οὗ τηουη-- 
4118, 18 η 43, 8648, πα 8Κ165: βϑῃιπα τὰ ἰονογοα (π6 ἰον Αοτο- 
ῬΟ]18, ὁγονγηθα τ 1} 411 118 τααγῦ]6 ἰθιαρ 68." ““ Βϑηθϑίῃ Πἷπὶ νγα8 [86 
τηδ βίο ΤἬβοϊυτη [ογ ἰοπι 016 οὗὁἨ ὙΒαβθι8], [μ6 θαυ οϑὺ πα 8.}}} {Π6 
τηοϑί ρογίβοϊ οὗ Αἰποηΐϊδη βίγυοίγοθ; Ἡ 8116, 811 δγουπα, οὐ  Γ ἰθπηγ- 
ὈΪο8. δπᾶ αἱίατβ 4116 (6 σπβο]6 οἰΐγ. Ὑεὺ Ποτθ, ἀπιιᾶάβί 411} {Π686 
ΟὈ]δοίβ οὗ ψ ῃϊοῦ {86 ΑἸΒΘηΐη8 ἡ ογῈ 8Βὸ ρσουά, δὰ] μοβιαϊθα ποῦ ἴο 
δ χοϊδῖμ : --- (οα, τοῖο πιαάο ἐλ τοογϊὰ απὰ αἷὶ λίπε ἐπαΐ αγε ἐλογοίη,---- 
Ἦςο, δεῖπφ 7ογά 9. ἄδαυοπ απά εατέδ, ἀιοοϊίοίϊι. ποὲ ἴπ ἐοηιρἴο8 πιαάο τοϊὴ 
λαπαάβ. (Αοίβ χυῖ. 24.)})ὺ Οπ {π6 Αογοροὶβ αἰδο ἐποσθ ΤΌ Ώγ66 
οΘἸοὈυταίθα βίαίαθϑ οὐ Μίηογνα, {πὸ τα ο αγυ ἀοιν οὗ ΑἸΒ6η8 ; οπα οὗ 
οἶτνα τνοοῦ ; δποίπου οὗ σοϊά δπα ἵνοσυ, ἴῃ {π6 Ῥαγίμομοῃ, {Π|6 πηχαδίον- 
Ῥίθςα οὗ {Π6 ἙοοἸο ταιϊθα βουρύου ῬΒΙα αΒ: δηα {π6 οο]οββαὶ βίαίαθ ἴἢ 
{Π6 ΟΡΘῊ δἷγ, {π6 ροϊπί οὗ ψῇοϑα βρθασ νγὰ8 βθθὴ οὐϑῦ {π6 Ῥδγίμθηοη 
Ὀγ {Πποβ6 βδι]ηρσ ἃἰοηρ {86 ρα] Τὸ {π686 Ῥδὰ] ργόῦδοὶν σοξεσγοά 
δΔηα ροϊηἰοαᾶ, θη ἢ τγοηΐ οἢ ἴο Δ νηὶ {Ππ|π| ἐλο αοα]οαά ἴ5 ποῖ ἰλο 
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πηΐο φοϊ(ί, ΟΥ̓ αἰΐυεν, ΟΥ̓ δίοπο, φγαυόπ ὃψ αγὲ απά πιαπ᾿ς ἀουΐος." (Λοίϑβ 
ΧΥΪ]. 29.) ““ἼΠ8 ΘΥΟΥΥ οδ]οοί, μοί ον ἴῃ {Π6 ἔλοθ οἵ παίιγθ, ΟΥ 
διηοηρ; {Π6 ψΟΥΚΒ οὗὨ αγί, δσοηβριγθα ἴο δ]οναΐθ {Π6 τηϊπᾶ, δηά το ΑἸ] ἴὉ 
ὙΠ τουθύθηοθ ἰονγαγβ (μαὺ ΒΕΙΝΟ, τοῖο πιαάδ ἀπά σουογης ἐδ τοογἰα 
(Αοἰϑ χυἹ. 24. 28.}; ψο βιὑ{θἢ ᾿π {παῦ ΠΙρμῦ ΒΟ πὸ πιογίαὶ δγ6 
ΘΔἢ ΔΡΡτόΌδοΙ,, ἀπ γαί 18. ηἰρὴ ἀπίο {86 τηρϑπαϑὺ οὐὁἨ ἢ18 ογθαΐαγαβ ; ἐπ 
ισλοπι τος [σε ἀπά πιουο απᾶ ἤαυε οἱ ὀείπφ. Ἰπάδρα 1ὖ 18 ΠΏΡΟΒ510]6 
ἰο οοποοῖνα οὐ δὴν {Πϊηρ το δαἀαρίοα ἴο {Π6 ΟἸΧομπιδίδ 668 οὗ {{π|6 
δηᾶ ρΐδοθ, (ἤδη 18 {πΠ6 016 οὗ {6 Δροβίϊο᾽8 τρδϑίθυ]ν δα γαββ; Ὀυΐ 
1.6 [0}} ἴογοα δῃα ΘΠΟΓΡῪ δηα Ὀο]πο88 οἵ ἢ18 ἰδηριδρα οδὴ Ὀ6 ἀυ]Υ 
610 ΟἹ] ΒΘ ἢ ΟΠ6 ἢδ8 βίοοα Ὡροη {Ππὸ βροί.ὔ" 

2. ΤΊ ΑΒΒΕΜΒΙῪ τηθηἰϊοηρα ἴῃ Λοῖδβ χῖχ. 39. 18, τηοδὺ ρόδο Ϊν, 
[μαύ ΒοΙοπρίηρ ἴο {86 αἰδίγιοι οὗ Ερἤϑβαβ, βία Μιποῦ Ὀοϊηρ αἰνιαθα 
ἱπΐο βονογαὶ αἰϑίγιοίβ, ϑδο οὗ συ οὶ Ὠδα 118 ἀρρτορτιαίθ ἰθραὶ Ἀββθι Ὁ] υ. 
ϑοιηθ οὗ ἴΠπ686 8Γ6 σϑίδσγ ἰοὸ ὈΥ̓͂Τ ΟἼΟΘσο 3, Ἀπ α ΤΩΔΠΥ Οἰ ΠΟ ΓΒ ΔΓΘ Τη6η- 
Ποποα ὈὉγ Ῥ]ΙΩΥ ὃ, ραυ ου ΑΥ]Ὺ {Π18 οὐ Ερῆθδυβ. Το Πραμματεὺς οΥ 
Ομ ΟΥ̓ΘΟΡ δαυβ, (μαΐὺ 1 Ἰ)οιηθίσιυβ Πδα ΔῃΥ οἰδὶπ οὗἨ ῥγΟΡΟΥΟ ἴο 
ΙΔ Κα, {ΠΟΥ ὙΓΘΓΘ ΟἾΥ1] σουγίβ ἴῃ ὙΠΟ. ἢ6 ταῖρι δὰ6: ἢ 6 [ιδά 
ΟΥΠ168 0 ΟὈ]δθοὺ ἴο 8ΗΥ Ρϑύβοῃ, [ἢ6 ῥγοσοῃβ] νγ88 {ποτα ἴο (ΔΚ οορ- 
πΐΖαῃσθ οὗ {π6 οἤδγρο: ὑαΐῦ, 1 Βα δα σομῃρ]διπίβ οὗ ἃ ρο] 10] ἡδίμγο 
ἴο ρῥγϑίδγ, οὔ δα 8}Υ ἰβιηρ ἴο Β4Υ ὙὮΊΟΝ παρ ὖ γοἀουπα ἰο {π6 Ποποιῖ 
οὐ {μεὶν ροάάθββ, {6 γα νᾶϑ {86 ἀβαλὶ 1604] δϑθθιι νυ οἵ {μ6 ἀϊδιίσιοῦ 
ΒεἸϊοπρίηρ ἴο ΕΡβδβυϑ, ἴῃ ὙΠΊΟΒ Ὁ οὐσαὶ ἰο Ὀ6 ργοροβοά. ὍΠα τοὸ- 
συϊαν ρεσιοαβ οὗ βιιο ἢ Ἀββθι} }} 168, δ ἈΡΡΘΑΓΒ, 6 ΓΘ ἰἤγθ6 ΟΥ̓́ ΣΟῸΣ {1Π168 
8. τηοη} ; Αἰ πουρ ΤΠ6Υ ογα σοηνοκοα ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΥΥ [ῸΓ (86 ἀ6- 
Βραίοἢ οἵ ΘΗΥ Ῥγϑββιηρ Ὀιι81}.688.ς 

5ΕΟΥΤ. 111 

ΟΝ ὙΠῈ ΟΕΙΜΠΝΑΙ, ΤΑῊῚ ΟΥΡ' ΤῊΗΕῈ 9Ε 08. 

1. ΤΥ πᾶ8 θθϑῃ βῆονῃ 'π ἃ ργθοθάϊηρ ομαρίογ δ, ἐμαῦ {Π6 πλδὶ ὐθῆδηοα 
οὗ 186 νογβαϊρ οἵ [Π6 ΟὨ]Υ ἐγ (ἀοα νῦ88 ἃ Γὰπαφιηθηίαὶ οὐ]θοὺ οὐ 1Π6 
Μοβαῖο ρον. Τα ρσονογητωθηΐ οὐ [Π6 1Βγβθ  ἴο8 θοῖηρ 4 Τλεοογαοσν, 
{παῦ 18, ὁη6 1ῃ ὙΠΟ [Π6 βυργοπιθ ἰορ]ϑἰαίν ΡΟΎΟΥ νγὰ8 νϑβίθα 1 {886 
ΑἸπαΙσ μῦν, ὙΠῸ ὑγὰ8 ταραγάθα δ {μεὶγ Κίηρ, 10 νγὰβ ἴο Ὀ6 δχρθοίεα 
{παΐ, 1ῃ ἃ βίδίθ οοῃέθββϑα! Υ σϑρίουβ, ΟΕΙΜΕῈΒ ΑΘΑΙΝΒΤ ΤΠῈ ΒΌΡΕΕΜΕ 
ΜΑΣΕΒΤΥ οὗ Φόβον βηουα ΟΘΟΌΡΥ ἃ ὈΥΪΓΊΔΓΥ ΡΪ]806 ἴῃ (ἢ6 βίδίι [68 
ίνοῃ ΕΥ̓ Μοβοβ ἴο ὑμπαῦ ρθορὶθ. ἊΑοδοογάιϊηρΥ, 

]. ΡΟ ΑΤΕΥ, ἰμαῦ 185, [86 σου ϑρ Οὗ ΟΥΒΟΥ ροαβ, 'ῃ {π6 Μοβαὶο 
αν Οοσυρὶθβ ἐπ ἢγχϑὺ ρΐδοθ ἴῃ {πῸ 118ὺ οἵ ογπηθβ. 10 ψ88, ἱηα 66, ἃ 
ΟΥΪπΊ6 οὺ ΙΔΘΓΟΙΥ ἀσαϊηδὺ (ἀοά, Ὀυΐ 4180 ἀσαϊηβὺ ἃ πιπαδιημθηία) ἰδὺν οὗ 

Σ Ὧγ. ΟἸασῖκοβ Ὑσανοῖβ, νοὶ. νΥἱ. ὕΡ. 268 ---265. ὮὯγ. Βοδπβοη 8 Β'υ] οὶ Ἐοβοαγοο8 ἴῃ 
Ῥα]οβιίηα, δια. γο], 1. Ρ. 1]. 866 8180 Μγ. )οάν οι "8 ΟἸαβϑίοαὶ δηὰ ΤΟρορταρῖςαὶ ΤΟΣ 
(Πγουρὴ αταοοο, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 861, 862. ᾿ 

3 Οἱςςογο, Ερίδε. δά Αἰεσαηι, ᾿ἰΌ. ν. 6. 20. 
8 Ῥίίηγ, Ηἶβι., Ναῖ, ἴδ. ν. ος. 35. 29. 832, 388. 8866 Α͵80 (βδυὶ: Οδορταρῃὶ Απείᾳυκ, τοί. 

ἰϊ, Ρ. 127. 
4 Βίβοοο οἡ ἴδ Αςίβ, νοὶ. ἱ. ἢ. 312., δαπὰ ΒΊ’οοπιῆς 8 Απποίδείοπβ, νοἱ]. ἐν. ὑ. 657. 
5 Τ 8 βοοσϊίοῃ ἰβ ἩΒΟΙΥ δὴ δογίἀστηεηὶ οἵ ΜὶοΝ δε 159 Οὐτατηοηζαγίεδ, γο]. ἷν. ΡΡ. 1--812. 
6 δὲ ΡΡ. 93---95. ἐνργα. 
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{πὸ βἰαύθ, 8η4, Θοῃβθα θη, νγὰ8 ἃ Βροοῖθβ οἵ λίσῃ ἐγεαϑοη, ΟΝ τγ 88 
ΟΔΡΙΑΙΥ Ραηῖβμοα, ΤῊ18Β οὔτ οοηβιβίβα ποῦ ἴῃ Ι΄θ88 δῃα ΟΡ  ὨΙΟΏΒ, 
Ῥυῦ ἴῃ {π6 ονοσί δοῖ οὗ νου ρρίηρ οἴμοῦ ροάβι Αἢ Ἰβυβαὶτίθ, ἔποτ6- 
ἔογε, γγχ8ἃ8 ρ! ΠΥ οὗ 1Δο]αὐγν :--- 

(1.) θη πο δοίυ!}]} ν Οσβ ρροα οἴμοῦ σοᾶβ Ὀαβιθβ ΦἙΗΟΥ ΑΗ, 
1Π6 ΟὨΪΥ͂ ἐσθ αοα, ΤΠ Ῥα8, ΡΥΟΡΟΥΪ βρϑακίηρ, (Π6 βίαίθ Οοὐἱπὶθ 
7υδὺ ποϊοορά ; δῃηά 1ὑ 18, αὖ {Π6 βαπηθ [τη6, ἔπ6 στοαϊοθὺ οὗ 4]}1] οἴβμοθβ 

Ἰηδύ ΒΟ ΠΑ ΓΟΆΘΟῺ ΔΠα ΘΟΙΏΙΏΟΏ Β6η86. ΤῊΙΒ ΟΥ̓Θ τγὙὰ8 ὈτοΒὶθΙοα 
ἴῃ 186 ἔγϑι οὗ [86 ἴδῃ οοπηηδηάτηθηΐα, (ΕΧοά. χχ. 8. 

(2.) Βὲν τοογεἰλὶρρίπρ ἱπιαφεδ, ψ ἈΘῖμοΡ οἵ {π6 ἴσα (ἀοά πη 66 Γ ἃ ν]510]9 
ἔοστη, ἴο ψ ΒΙΟἢ [86 ΙΒγδ6 1068 γογα Ὀπὺ 00 ργομο (Εχοά, χχχὶ!. 4, ὅ. ; 
ἀρ. χνὶ!. 8., χυ]. 4---6, 14---]7. 80, 51., νἱ. 2ὅ----38., νὴ}, 24.--27. : 
1 Κιηρβ χιὶ, 2θ---31.), οΥ οὗὨ [Π6 ᾿τηαρθβ οὔ {86 ροᾶβ οὗ {μ6 Οὐ δῃη 1168, 
οὗ ΒΟ ἢ γ͵ὸ Πᾶνο 80 ΙΩΔΩΥ͂ ᾿ΠΒίΆΠΟΘΒ ἴῃ {πΠ6 ββογοά μιβίοσυ. ΑἹ] 
ἱπιασε-ιοογϑὴΐρ ΒΑΊΘΨΟΥ 18 ΘΧΡΥ βϑῖν ἔουθ ἄθῃ ἴθ χοα. χχ, 4, ὅ. : 
Δηἀ 84 ΟΌΓΒ6 18 ἀδπουησοα δραϊηβ Ὁ τη δαί, χχυῖ. 15. 

(3.) ΒὲΚν ργοείγαξίοι ὕφίοτε, ουῦ αὐἀογαΐίοι οὐ, βμοΐ, ἑἐπιαφέβ, ΟΥἩ οἵὗἨ ΔΏΥ 
{διηρ 6186 γαυογϑα ἃ8 ἃ ροά, βιο ἢ} 88 {Π6 δι, ΤΏΟΟΠ, ΔΠα βίαγβ. (Επχοα, 
χχ. ὅ., χχχῖν. 14. ; Πϑαυΐ. ἴν. 19.) ΤὨϊβ ργοβίγαιοη δοπῃβιβίθα ἴῃ {Ἀ}]1πρ' 
ἄἀονγη οα (86 668, δηά δὖ {Π6 88π16 {1π|6 ἰουομίπρ [86 στουπα 10} 
{Π6 ΤΟγομοϑά, 

4.) Βῳ λαυΐπρ αἴέαγβ οΥ' σγουδ5 αεαϊοαίοα ἐο ἑάοῖς, ΟΥ ἐπιασοβ ἐλογθο; 
411 ψ 0ἢ} τ[ῃὴ6 Μοβαῖο ἰδ τϑαυτοα ἰοὸ Ὀ6 τίου ἀαδίγου οα (Εχοά. 
χχχῖν. 18,; Πευΐ, ΥἱΣ. ὅ., χὶ!, 8.); δηᾶ [86 1βγϑοὶ ἴθβ σγοσα ργοθι 66 
Ὀγ ουΐ. νἱ!. 25, 26., ἔσγοτη Κϑοριηρ, ΟΥ αυὐθὴ ὈΣΙηρίπρ τηΐο {6} 
Ποιιβ68, {π6 ροϊᾷ δηὰ βἰϊνὺ ὑπαῦ πα Ὀθθη ΡΟΝ ΔΠΥ Ἱπι8ρΌ, ἰεε {ΐ 
ϑλοιμία ργοῦθ α 8παῦε, δῃὰ 1θδα {π6ηὶ ΔΒΙΓΑΥ : Ὀθοϑυβα, μανϊηρ θ66ῃ 
ΟὭΠ66 ΘΟηβοογαίοα ἰο δὴ 140]-ροά (οομβιοσηρ 1π6 (μ6ὴ ργανα]θηΐ 
ΒΙΡΟυβυ οη 88 ἰὼ {86 χϑδγ οὗ βιιοῖβ ἀθι (168), βοθθ ἰᾷθα οὐ 118 
ΒΆΠΟΙΥ, ΟΥ̓ Βογ6 αἀγδδα οὗ 1ΐ, τιρθῦ 5111 πᾶν σοῃϊπιιοά, δηα αν 
{πΠ08 θοοη {86 τηθϑδηβ οὗὁἨ ρτοραραίϊπο 1Δο]α τ αἰἴγοθῃ διηοηρ {ΠΕ6}ν 
οὨ]άγθη. 

(ὅ.) Βῃ οὔεγίνιφ ξαογίγοε8 ἐο ἑαοἶα, ΨἈΪΟΝ τγ88 ΟΧΡΥΘΘΘΙΥ [ογ! ἀθῃ 
ἴῃ Του]. ΧΥΪ, 1---7., ΘΒΡΘΟΙΔΙν Ὠυτηδη νἱοίπηθ, {πΠ6 βϑουῆοθθ οὗ 
ΒΟ (1 18. ψγ16}} ποτ) ργονα θα (ὁ ἃ ΕΠ σΒ Ἢ] οχίθπι. Ῥαγθηΐβ 
πηποἰα θα {πον οβρυϊηρ : [818 ΠΟΥΤΙα ᾿τυϑοῦοθ τγ88 1ηἰγοἀυορα διηοηρ 
[86 15γδϑ 168, τ {πΠ6 (ὐσπϑδηϊῖ68, Δηα 18 ΣΡ δίθα]ν Γορσοθαίθα ὈΥῪ 
1:6 Ὀγορμοῖβ ἴῃ {πΠ6 τηοδὺ ροϊηϊθα τδηπου. Τδο οἤἴξσγϊηρ οἵ πυπηδῃ 
υἱοῦ π]8 νγὰ8 ργοιι6ἃ ἰὴ Ἰμονϊῦ, ΧΡ]. 21. οομηραγοὰ ἘΠ 2, 3, 
24 .----30., χχ. 1---δ. ; Ἰ)ουΐ,. χὶ!. 30., δα χυἱ!. 10. 

(6.) δὲν εαἴΐηφ Ὁ οὔεγίπφε ἰο ἑάοἷς πιαάο ὃν οὐδόν ροορῖε, Το ἰπυ θα 
πο πὶ ο {ποὶν οβοτγιηρ-οαδίβ.Ό ὙΒΟΟρΡὮ ΠΟ βρϑοῖδὶ ἰδ νγὰβ δπδοίβα 
Δραϊπϑί {Ππ8 αἰϊθπαϊηρ {πΠ6 ἔδβεινα β οὐὁἨ {πον ρσοάβ, 1ὑ 18 ουἹἀθ ΕΠ ῥτο- 
ΒΡΡΟΒΘΑ 88 πη] υν ] τὰ Εἰχοα, χχχῖν. 1ὅ. 

Ἰαο]αἰγΥ πα ρυηϊβμοα ὈΥ βίοηϊηρ (μΠ6 ραν ᾿πάϊγνιάυμα). ὙΠοη ἃ 
ὙὙ 8016 ΟΥ̓ Ὀοολθλθ σΌΙΥ οὗ Ἰἀο]ίγΥ, 11 νγα8 ὀοῃδι ἀογοα ἴῃ ἃ βίδίθ οὗ 
ΤΟΌΘ]]ΠΙΟη ἀσεϊηδί [Π6 ρονοσμμμθηΐ, ΔΠα γγ88 ἰγοαϊθα δοοογάϊηρ ἴο [Π6 
]ανγ8 οὗ ψᾶσ, [5 ᾿μαθι δηΐβ δπα 8}} ὑπο ὶγ οαὐ]α ποσὰ ρυΐ ἴο ἀθαί ; 
ΠΟ ΒΡΟΪ γγὰβ τηδάθ, ρυΐ δνουυτηρ τ ΒΙοὮ 10 οοπίαϊηοα τῦϑϑ θυγηῦ, 
ἰοσοίμου ῖτὰ {[Π6 ΟἿΕΥ 1861; ΠΟΥ ΔΒ 10 οὐ δ] οοᾶ ἴἰο ΡῈ σγϑθυί, 
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(θευξ. χρϑ. 18---18.) ΤῊΒ ἰδ ἀο68 ποῦ ΔΡΡθδσ ἰὸ αν Ὀδθῃ Ῥαγ- 
«ἰοῦ Αγ οηογοδα ; 186 ΙΒγδ6] 1068 (ἔγοῦι {ΠΟΘ ῚΣ ῬΓΟΏΘΠ688Β ἴο δάορί [6 
{Π6 ἢ φἰπηοϑέ ὉΠΙΨΘΥΒΆΙΠῪ ῥγουδὶθηῦ ροΟΪ γι θῖβη}) 1π τηοδῦ οθ868 οὐϑῦ- 
Ἰοοκοὰ {μ6 ογἴτηθ οὗ ἃ οἱἵζυ [ῃδὺ Ὀδοδηλθ ΠΟίΟΣ]ΟἸΒΙΥ ἸΔΟἸΔίΓΟυΒ ; ὙΠ ΘΏΘΘ 
10 Βαρροηοά, [μδἱ ἸΔοἸαίγΥ νγᾶ8 ποὺ Θομβποα ἤο ΠΥ οπ6 ΟἰΓΥ, θαΐ Βοοῃ 
ΟΥ̓ΟΥΒΡΓΟΔΩ͂ 1πΠ6 ὙΠΟ] πδίίομ. [πὸ [118 οΆ86, ὙΠΘῺ {86 ῬΘΟΡΪΘ, αϑ ἃ 
»εορῖε, Ὀτουρῦ σα] προι ἐμοιηβοῖνθα ὈΥ {μον ἸΔοἰδίγυ, αοα γοβεγνοᾶ 
(ο δῖμαβο! (η6 ἰηῇϊοου οὗ {86 Ῥυπιβηπηθηΐβ ἀθπουηοθα δραϊηδὶ {πα 
ὨΔΌΏΟΠΆΪΙ ΟΥΩΘ : ΨΠΙΟΝ ΘΟΠΒβιδίθα 1ῃ ΜΨΆΓ8, [ΒΙΏΣη68, ἀπ ΟΥΠΟΥ Ὡδίϊοπαὶ 
ψάμμον, 8Π4 (θη {Π6 τηδαϑυσα οὐ ὑπ 6 1} ̓ πΙαῸΠ Ὑ τγ88 οοιρ]οίθα) 
πη ἴΠ6 ἀεϑίγαοίοη οὗὨ ὑποὶν ΡΟΙ ΠΥ, δηα 186 ἐγαηβρογίδιοη οὐ (Π6 ῬΘΟΡΪ6 
88 Βανθβ ἰηΐο οὔμοῦ ἰαπάβ. ([μ6γ. ΧΧΥ͂Ι;,, Ποαῦ. ΧΧΥἹ}}. χχῖχ, χχχὶ) 
Ἐὸγ {16 οΥγπηα οὗ βοάποῖηρ' ΟἸΒΟΥΒ ἰο ὑπ ψοσβῃὶρ οὗ βίσδηρε ροάβ, θαυΐ 
ΤΟΙ ΘΒΡΘΟΙΆΙΙΥ ὙΏΘΓΘ 8 ργοίθπαθα ρῥγορμοὺ (ὸ ταϊρΐ οὔἴθη πϑίι- 
ΤΆ δηοἰραίθ δὲ που] οοτηθ ἴο Ῥ488) υἱἱογοα βλπς ἐ  ἀμὰ ἰοπαϊηρ; 
ἴο ἰοδα {π6 Ρ6ΟΡΪδ6 1πίο 1ΔοἸδίγυ, [Π6 δρροϊηϊοα ρυηβῃπλθηΐς τγ88 βίοῃ- 
ἴηνρ ἴο ἄοδίμ. (θυ, χὶῖ!. 2---12.) ΤΙ ογάδυ ἴο ῥγανθηΐ {π6 θαυ άσοῦϑ 
ἱππλοἸδθο οὗ ᾿πΐληΐβ, Μοβαβ ἀβπουπορα {μ6 ρυπὶβῃπιθηΐ οὗὨ βίοηϊῃρ 
Ὅροη ἰμοβο 80 οἴἴἑσθά δυσηδη βϑουιῆρθβ; σβίο {μ6 Ὀγ-ϑίβποσβ 
Ταϊσῦ ᾿ΠΒίΑ ΠΟΥ Ἔχϑοιῦθ ροὴ {Π6 ἀοπαυοηῦ θη σδυρΐ τη {86 δεῖ, 
που ΘῺΥ ἦπ.1ς14] ᾿πα τ τ δμαΐονοσ. (μον, χχ, 2. 

2. αοὐ Ὀοϊηρ Ὀο(ἢ 186 Βονογεῖρτι βηὰ {πΠ6 Ἰορ!β]αἴον οὗ {π6 1βγβθ θα, 
ΒΙΑΒΡΒΕΜΥ ((δδύ 18, [6 δροακίπρ 10} ἉΥΙΟΊΒΙΥ οὗ ἢ18 ἤδπηα, ἢ]8 διίτγ!- 
θυΐοθ, ἷ8 ρονογῃηιηθηΐ, δηα ἢΐ8 γυθἰαοη,) τῦᾶϑ ποῦ ΟΠ]Υ͂ 8. ΟΥ̓ΤΩΘ 
δραϊηδί Η τη, Ὀαὺ 4180 δραϊηϑὺ {Ππ6 δβίδίε ; 10 τγὯϑ, ἐπογϑίοσγε, ριῃιβῃθα 
ΟΔΡΙ ΔΙ ὈΥ͂ βίοπίηρ. ([μανϊῦ, χχὶν. 10---- 14.) 

8. 10 Δρρϑαγβ ἔγοτῃ 1) θιιΐ. χυἱ, 20---22. παι ἃ ΕᾺἌΠΒΕ ῬΕΟΡΗΕΤ 
ὙΆ8 ῬΟΠΙΒΠΘα ΘΆΡΙΔΠΥ, Ὀοϊπρ βίοηοα ἤο ἄθαίῃ ; δῃὰ ἰποῦο τ γα ὑπο 
Π8368 ἴῃ ὙΔΙΟΝ ἃ ῬΟΥΒΟΙ τῦ88 ἴεα 88. σοηντοίοα οὗὨ [6 οΟΥΠη6, δηα ὁ6οη- 
Βα ηΕἾν [14 0]6 το 118 Ῥυπιβῃπγοηΐ, νἱζ. (1.) 1 ΒΒ μιδὰ ῥγορμοϑιὶϑᾶ 
ΔΗΥ (πιηρ᾽ ἴῃ {Π6 ὨδΓη6 οὗὁἨ ΔΥ ΟΥΠΟΙ ρΟα,.--- Ἡ ΒΟΟΣ 1 ΤΟΟΚ ὈΪδο 6 ΟΥ 
ποῦ, --- ἢ νγ͵ὰ8 αὖ 811 ουὐδῃΐβ ΘΟ; δ! ἀ6γϑα 88 ἃ [8866 ρσγορῃδί, δηά, 88 βιιοὶ, 
δίοῃϑα ἴο ἀοείῃ. (Πευῦ, χῖν. 2---6.) ---- 2.) 1 ἃ ργορμοῖ βροόκα ἴῃ {86 
Ὡδῖὴ6 οὗ {86 ἔππιο (ὐοά, ἢ νγὧδ. ἰοϊοσγαίθα, 80 Ἰοῃρ' 88 Β6 σοιηδ ηϑα ὑπ- 
οοην!οίοα οὗ ᾿Ἰπιροδίατο, ουθ Τπουρῇ μ6 {πγϑαίθηθα οδ] τ" Υ οὐ ἀθ-. 
βίγαοίοι ὕο {86 βίδίθ, βῃα 6 οουἹὰ ποὺ δ6 ρυπιβηῃθᾶ: δυΐῦ θη {Π6 
ονθηὺ ὙΒΙΟΒ ἣθ ΠΔα ρῥγϑαϊοίθα ἀἸὰ ποὲ οοὴθ ὕο ρᾶ38, ἢ6 ΑΒ σεραγα θα 
88 8Π ΔΙΘΔΟΙΟῸΒ ἱπηροβίοσ, 8δη6, 848 δι ἢ, νγγὰβ δίοῃϑθα. (Ποῦ. ΧΥΪΣ, 
21, 22.) 

4, ΙΨΙΝΑΤΙΟΝ 18 ἴΠπ6 Θοπ)θοίατγιηρ οὗ ζπἴαγο ουθηΐβ ἔγοια (μηρΒ 
ὙΠΙΊΟΝ ΔΙῸ Βαρροβθα 70 ργθβαρ ἴβθ. Τὴ δαβίθσῃ ρθΌρ]6 Ὑ6Γ6 
ΔΙΔΥ5 ἰοπα οὗ ἀϊνιηδίοι, τηϑρῖο, (86 ουγίουβ αγίϑ οὗ ᾿η ογργοι 
ἀγδδιίηδβ, δὰ οὗ οδίβιπῖπρ' ἃ Κπουν ]οαρο οἵ γα ουθηίβ ἤθη Μοβϑϑβ 

γ6 {86 ἰατν τ ΒΙΟΙΝ ὈΘΔΓΒ ΠῚΒ πδηλδ ἰο 1π6 16γδο 68, {818 αἰ θροβι τοι 
8 Ἰοηρ 66 ΘΟΠΟΏ ἴῃ Εργρὺ δηα {π6 περ θουσίηρ, ΘουῃΊΓΙ6Β. 

Νον, ΚῚ 1686 γ81} διίβ ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ [0 ὈΓῪ ἱπίο ζαὐυΥγ, δηα 4}] ἀϊνῖπα- 
ἰἴου ᾿Βαύθυοσ, ὑη]688 (ἀὐοα τγᾶ8 οοηδβυϊ θὰ ὈΥῪ εὐῆρς οὐ να οὐ Ὀγ ὕ τιπι 
δηαά Τματημΐπι (πὸ βδογοα Ἰού Καρί ὈῪ [86 Βιρᾷ ρῥγίϑβϑί), 6 Γ6 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ ργοδιριῖοα ὈΥ {86 δίαίιζδβ οὗ 1μον. χὶχ. 26. 31]., χχ. 6. 23, 27., 
Δηα Πουΐ. χν!, 9---12, Τὴ {Π6 6486 οὗ ἃ ῬΘΥΒΟΠ ὑγαηβρτθδβεῖηρ ὑΠ|686 
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Ιανβ, ὈΥ οσοπϑιεϊϊησ ἃ ἀἰνιποῦ, (ἀοὰ τοβογν θὰ ἴο ἢἰμιΒ6}} {π6 ᾿πῇιοίϊοη 
οὗἨ 18 ῥυμιβΒιηθηῦ ; [Π6 ἰγληθρυθββοσ ποὺ Ὀδιηρ ΔΙΏΘΏΔΌ]α ἰο {πὸ 
Βαου δῦ τηλρὶβίγαίθ, (Ἰμο νι. χχ. 6.) Τὴ αὐυΐποῦ ὨϊΠ.801 τγὰβ ἰοὸ 06 
βίοηθα, ([μονἱζ. χχ. 27.) 

ὅ. ῬΕΒΟΌΒΥ 18, ὈΥ ἴΠ6 Μοββδῖο ἰδ, τπηοϑῦ ρϑγοιρύου νυ ρῥγο 164 
88 ἃ τηοδβὺ ΠΘΙΠΟΊΙΒ 8 ἀραϊηβί (ἀοά ; ἴο ψμοῦλ [6 ῬυΠΙΒΗτησπί οὗ 10 18 
Ἰο, δῃὰ ψῆο ἴῃ ὔχοά. χχ. 7. ΘΧΡΥΘΕΒΙΥ ΡΓΟΤἾ868 {παὺ μα ΜΨ11] ᾿πῆϊος 
10, ἡ ποὰΐ ογαδιπῖηρ {π6 Ἰηἢϊοίίοη οὗὁὨ ΔΠῪ ρα ΠΙΒῃσηθηΐ ὈΥ {86 ἐθιηρ οΓᾺ] 
τηδρὶβίγαϊθ ; δχοθρῦ ΟὨΪ]Ὺ ἴῃ {86 ὁ886 οὗ ἃ ΤΏ8} 1]86}} οΠδυρίηρ, ἈΠΟΙΠΟΓ 
ΜΓ ἃ ΟΥα6, ἴῃ ΜὨΙοἢ οὐδ {ῃ6 [4196 τ 688 νγᾶβ 1140 ]6 ἴο {Ππ6 564 Πὶ6 
ΡυΠΙβμμηθηῦ ΒΙΟὴ σουὰ μὰν Ὀθθη ἱπῆϊοίθα οὐ (Π6 ἀοοιβοά ρμαγὶν 
1 6 μαα Ῥδϑθὴ ἔοιιηά ἴο βᾶνα Ὀθ θη ὑθα]Ὺ σ ΠΥ (85 18 δον 1 Ρῥ. 162. 
ἵη γα); ποὺ ᾿πα δά 848 {π6 ριιηϊβῃμηθηῦ οὗἨ Ῥδυ] ΣῪ ἀρσαϊπδβὶ (οά, μυΐ οὗ 
186. 10 688. 

11. ΟΚΙΜΕΒ ΑΘΑΙΝΒῚ ῬΑΒΈΝΤΒ ἀπά ΜΑΘΙΒΤΒΑΤΕΒ σοηδειϊαα ἀπ 
᾿πηρογίδηῦν ἀγίϊΉ]6 οὗὨὙ 186 ΟΥ̓ Πλ1η4] αν οὗ {6 ἩοΌτγον. 

1. Ϊὴ {86 ἴοστη οὗ ρογνθσῃχηθπῦ δμοηρ ὑμαῦ ρΘΟρ]6, γγ76 ΓΘΟΟΡΏΪε6 
τουοὶ οὗ {π6 ρδίγι γοθαὶ ΒρΙΓῦ ; 1π ΘοηΒοαθθης6 οὗἩ ψἈΙΟἢ ΑΙ ΠΟΓΒ 6η- 
)ογοὰ ρστοδῦ τὶ ιΐβ ονοῦ {ΠῚ} [8Π}}}1658. ΤῊ ΟὕΈΒΙΝΟ ΟΕ ΡΑΒΕΝΤΒ,--- 
{μα 18, πού ΟὨΪΥ {86 ᾿ηργθοδίϊοη οὗ 6.1] οἡ ὑμθπι, Ὀθαῦ ργΟΌΔΡΪν 418σ 
411 γμάδ δα γοργοαοΐ μὶ ἰαπσμασο ον ατὰβ ἰπθτὰ, ττὰ8 ρα ηἰϑμοα 1} 
ἀεαίῃ. (Εχοά. χχὶ. 17.; μον Χχ. 9.); δ8 ἸΚοῖν 86 νγ88 {Π6 δέγίζἑησ 
οὗ θὰ. (χοα. χχὶ 16.) Ἀπ δχδμὶςε οὗ [π6 οΥἴτηθ οὗ ουγβιηρ οἵ ἃ 
ΡῬαγαηΐ, ν ΒΙο 18 {1]ν 1 μοϊηῦ, 18 σίνϑη ὈΥ “6888 ΟὨ γι ἴῃ Μαίῦ. χν. 
4---Θ, οὐ Μδγκ νι. 9---12.; ““νΠοΓΟ 6 Ὁρτδι8 {Π6 ῬΏΔΥΙΒ668 τυ ἢ 
{π6ὶγ ρσίνίηρ, ἔγοτῃ {πο ὶν ἀοίΐίθγθηοθ (0 μυσηδῃ ὑγδαϊ 008 δηα ἀοοίγι 68, 
ΒΟ δὴ Θχροβιίοῃ οὗ {86 ἀἰνὶηθ αν, ἃ8 ὀοηνοσίθα 8ῃ δοίϊοη, Ἡ ΠΙ ΟΝ, 
Ὀγ {Π6 ἰἴανν οὗ Μοβϑθβ, σου] ἤᾶνα θθθη ριυη!βιοὰ πὰ ἀδαίῃ, ἱπίο ἃ 
γον, μοί ΟὈ]ραίουυ δπὰ δοδσαρία]θ ἴπ {Π6 βἰρῃῦ οὗ οά, [0 βθθῃλβ, 
{παὺ 10 8 [Π6ὴ πού πποοσησηοῃ ΟΣ 8η ἀπά 1] ἀπα ἀδροπογαίθ βοῃ, 
ὙΠῸ πιδηΐοα ἴο 6 τα οὗ (πΠ6 Ὀυγάθρη οὗἉὨ Βυρρογίϊηρ; 18 ραγϑηΐβ, απ ἴῃ 
[185 ᾿σϑίμ, [0 ὕασῃ ῃθτὰ δάση ὌΡΟΩ {μ6 146 ᾿γου]α, ὁ Βαὺ ἴο [χ15 
[ΑΠΠἸον οὐ τιοίμοσ, ἰΚογύαπ, οὐ, 126 ἐμαί Κογδαπ (οοηβθοσαίθάλ) ιολϊοῖ 7 
δλοιϊα ἀρργυρτίαίε ἐο ἐΐψ διιρρογέ; ἰπαὺ 18, Ευογῳ ἐλίπρ τολοτειοϊέμι 1] 
πιϊρἠέ οὐ} αἰά ΟΥ̓ δογῦθ ἑΐθε, ἀπα, οὗ σοιγβθ, ουογν ἐλίηρ, τολϊοὴ 7 οτφ)ΐὲ 
ἰο ἀευοίε ἰο {ἦν τοῖο  ἴπ ἐλο ἀανς οὕ λοῖρίο88 οἷά ασο, 7 λέτε υοῖο μπέο α'ο(. 
- Α τηοβῦ δροιβτηδ]6 νον, ἱπἀθοα  αηὰ πιο (ἀοα νοι]ὰ ὑπαπ68-- 
ΤΙΟΠΔΌΪΥ, 848 1116 ἈΡΡύονα ΟΥΓ δοοθρῦ, ἃ8 ἢ6 που ]ά ἃ νοΟῪ ἴο σοπιμλῖΐ 
Δα] ογγ. Απὰ γοῦ βοπια οὗ (η6 ῬΒΆΑΓΙΒ668 ργοπουπηοθα οἢ Βι οἷ. νον 8 
1818 βίσγδηρα ἀδαϊδβίοη ; ἰπαὺ {ΠΟΥ πσοσὸ ρβοϊυίοϊυ ΟὈ] ρα ίοΟΥΥ, δηᾶ {Πα 
16 βοῃ, Ὑπὸ υἱἱογοα βοὴ υνοσγβ, νγὰ8 Ὀουπα ἴο δρϑίαϊη ἴσοσὰ οοπίγὶ- 
Ὀυΐησ, ον {Ππ6 Ββιη8}]οδὺ ἀγα, ἰοὸ (Π6 τ.ι86 οὗ Π18 ραγοηΐβ, Ὀθόδιϑ6 
ΘΥΘΣῪ {πίηρ, [μα Βῃου]α πανα Ὀδ6θῃ 80 δρργορτγιαΐθα, δα Ὀθοοσηα οο- 
βοογαίθα ἰο (ἀοά, ἀπᾶ οου]ὰ πὸ ἸΟΩΡῸΣ Ὀ6 Δρρ]16α ἴο {πεὶγ 86, πὲ ποὺῦ 
ΒΟ] ρα δηα ἃ Ὀγοδοῦ οὗ 18 νον. Βιιΐΐ οπ {Π18 Ἔχροβιίίοη, (Ἰεϊεῦ 
ποῦ ΟὨΪΥ τοιρδυκοα, {παΐ 10 αὐὈγοραϊοά {86 ΑΓ σοχημμδπαπηοηΐ, θα ᾿6 
᾿ἸΚονν δ δα ἀθᾶ, 88 ἃ οουπίογ-ἀοοίσιπο, (δαὶ Μοβοβ, {Π6}Γ οὐ ἰ6ρ]8- 
Ἰαῖουῦ, δα δσρύββϑιυ ἀθοϊασοα, ὑμαῦ ἐΐλθ πιαπ τοῖο οσὠγεοα ζαίλοῦ ΟΥ̓ 
πιοίδοῦ αοεοεγυφά ἰο αἀἴ6. Νονν, 1ῦ 18 ᾿πηροββι 0 ]6 ἔὉΓ ἃ δ ἴο ουγδα ἢ 18 
ῬΑγθηῖβ τόσο οδοίμα!]γ, [Βαῃ ὉΥ ἃ νοῦ |πκὸ 1818, γπθη 6 ᾿Π οΥΡΓοΐβ 
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Ὁ πτἰἢ δυοῦ τὶρουγ, 88 ἴο ργθοϊαθ Ὠΐτη ἴγοτα ἀοΐϊπρ ΔΩΥ͂ Τπΐηρ ἴῃ 
ξαΐαγα ἴον {Π 6} ἐοήεηε 10 18 ποὺ ᾿πργθοδίϊηρ' ἈΡΟΠ ΤΠ 61 ἃ συ γ8Β6 ἴῃ 
16 σοταπιοῃ βίυ]6 οὗ συ γ868, ΒΙΘΝ ονδρογδαίθ ᾿ηἷο ΔΓ: Ὀυΐ 10 18 [18]- 
Ἰϊπρ {Ππ6 ουγβθ, δηα τηβκίηρ 10 (0 ΑἸΪ Ἰη θη 8 ἀπ ρυγροβοβ οἴϊδοίυδ)."" 

ΟΥ̓ {86 ὕνγο ορίτηθβ δῦουϑ ποίοϑά, {Π6 δοΐ οὗ ΒΓ ΚΙ Ωρ ἃ ραγθηῦ Θυ Π 668 
(86 τηοϑὺ ἀοργανθα δηα τὶ κοα αἰβροβι οι : δμα Βονογο 8 [ἢ6 ρυηΐ8}- 
πιρηὐ γγ188, ἴδ Ῥδγοηΐβα σου ]α ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ τηδρτβίγαΐα, ἀη01] 41] τοί μοάβ8 
Πα Ὀδδη ἰτ]θα πῃ ναῃ. Βοίζι {π 686 ΟΥ̓Π168 8Γ6 Ἰποϊυἀοα 1 [86 6456 οὗ 
[86 βία οτῃ, το 6] ]ἸουΒ, ἀηα ἀτγιηκαγα βοὴ ; συ βοσὰ ἢ18 ραγοηΐδ ἬἼΘΓΘ 
ὉΠΆΌ]6 ἴο ΚΘΘΡ 1ῃ ογον, δῃὰ σγο, θη Ἰηἰοχὶοαίοα, οπαἀδηρογοα [Π6 
1ῖν68 οὗ οἴμοσβ. οι δὴ ἰσυθοϊ δια θ]ο ΟἸἴΠαΟΥ τγαὰ8 ἴο δα ρυπιβῃρά 
ὙΠ βίοπϊηρ, (Βθαΐ. χχὶ. 18---21.)}) ὥδνϑγα 88 (Π18 ἸΔ1Ὁ ΤΏΔῪ ϑδδηι, ὙγῸ 
ἤαν6 ΠΟ ᾿πδίδῃοο γοοογαϑὰ οὗἉ 118 θοιηρ οαττὶθα τηΐο οἴἶδο; δύ 10 τηυβὲ 
πανα ἢδα ἃ τηοβύ βδ] υἴασῪ οροσγαίΐοη ἴῃ ἴπ6 ργανθηθοη οὗ ΟΊ πι68, 1 8 
οἰτπααῖθ πκὰ ὑπαὶ οὗἩΘ Ραϊθβίϊμθ, ΠΘΓῸ (48 1π 41} βου ποτ οἰ Ἰτηαίθ8) 
ΠαΌΟΥ ΡΓΟ 668 ΤΌΤ ον 806 οἴἴΐρθοῖβ ἐπδη ΤΠ τι8, πα ΠΟΘ γα α͵80ὸ 
10 15 πηοϑῦ ῬΡσΟΌΔ0]6 ὑμαῦ αὖ {πα΄ [ἀπλ6, {π6 ῬοΟρ]α πα ποῦ {Π6 βατη8 
οἴ σποίοιβ ἸΏ 68:8 ὙΓ 10) γὙ16 ΡΟβ8088, οὗ βθουγσίηρ ἀγα Καγάβ, ἀπὰ ρῥγο- 
τοηίηρ [Πότ ἔχοι ἀοϊηρ᾽ πα:βομιοῖ, 

2. ΟἾν!] ρονογηπιοηΐ θοῖησ 8η οΥἀϊπαποο οὗ (ἀὐοά, ρτον:βίοῃ 15 τωδάθ 
Τὴ 4}} γν 68}} γοσυ]αίοα δἰαίθβ ῸΣ γοβροοῦπρ {Π6 ρουβοηβ οὗ ΜΑΘΙΒΤΒΑΤΕΒ. 
γε παγϑ βθθῃ ἴῃ ἃ ΤΌΥΠΊ6Γ ομαρίογ 3, {πᾶῦ θη {Π6 τορα} ρονογημηθηΐ 
ὙΥ88 ΘΒ Δ Ὀ]Π18Π64 ἀιημοπρ (ἰ6 [Βγ8 6] 1068, 1Π6 Ῥούβοη οὗ {Π6 ΚΙῃρ' νγ885 ἴπ- 
ΥὙἹΟΪΔ 16, ὄνθῃ {Ππουρἢ Βα ταῖρι δ6 ΟΥ̓ΤΔΠΏΙΟΆΙ πα ἀπ͵] δῦ, [ζ 18 1π615- 
ῬΘΏΒΑΌΪΥ ΠΟΟΘΒΒΑΤΎ ἰο {π6 ἀπ ΘΧθοι 10} οὗ } 8.106 Ὁπαὖ {Π6 ῬΡΟΥΒΟΙΒ οὗ 
τηδρ᾽βίγαίθβ Ὀ6 βαογοά, δῃα {παὶ {ΠΟῪ 8ῃου]α ποῦ 06 1ηβυ]6α ἴῃ {6 
ἀἸἰβοόμαῦρα οὗὨ {μοὶῦ οβοθ. 411 σϑργοδοῃἝι! σγογβ ΟΥὁ ουγϑαβ υἱἱογοά 
Ἀσδιηδὺ ΡΟΥΒΟΠΒ ἰηγοβϑίθα τὰ} Δ ΠΟΥ, ἅτ ργομι ἰοα ἴῃ Εχοα. 
ΧΧΙΣ, 28. ΝῸ ρυπιβῃπιθηΐ, ΒΟΥΘΥΟΙ, 18 Βροοὶβθα:: ῬγΟΌΔΟΪΥ 1Ὁ τῦδϑ 
Ἰοῦν ἠο 1886 ἀϊδογοίίοῃ οὗ {π6 ἡυάξιδ, δῃᾶ τγᾶβ ἀϊβδγθηῦ δοσογάϊηρ ἰο {π6 
ΤΆΙΚ οὗ {πΠ6 τηλρσ!ϑίγαίθ δηὰ ἐπα οχίθηϊν οὗ [86 οΥἸΠ16. 

111. Τὴ ΟΕΙΜΕΒ οὐ οἴδβηοοβ ΛΘΑΙΝΒΤ' ΡΕΟΡΕΈΤΥ, πηθη]οποᾶ ΌΥ͂ 
Μοβαοβ, ἃγὰ ἐποίϊ, τρδῃ- θα ηρ, ἀπ {Π|6 ἀθηϊα] οὗὁἨ τὺ {πῖπσ ἰάθη 1ῃ 
{τιιδί, οὐ ἔοιιπα. 

1. Ου {Π6 οτἴπιο οὗ ΤΉΕΕΤ, Μοββ8β ᾿πιροβοά {π6 ρυπὶβῃπιοηὺ οἴ οι Ὁ]ο 
(απα 'π οογία! ἢ οα868 801}} σία γ) τοϑτα!οη ; δηα 1 {π6 816 Ὲ 6 ΓῸ 
ὉΠΔΌΪ. ἰο τηᾶκα 1, (τ ποἢ, πονγθνοῦ, οου]α ΤΆΓΟΥ ΠΡ ΘΠ, ἃ8 ΘΥΘΓΥ 
[βυβο] Πα ὈΥ ἰατν δα ἷ8 ραΐθσγμδαὶ 8614, {Π6 οσορβ οὗ τ πιοῇ ταῖρῃῦ θα 
αἰζλομβοα,) μα 8 ογάδγθα ἰο δ βο]α ῸὙ ἃ βἷανο, δηα ραυτηθηΐ νγ88 
ἴο Ὅ6 ᾿Ἰπ866 ἴο {π6 1π)]υγοαὰ ραγίυ ουὖὐ οὗὨ {86 ρυ το 86- όπου. (χοῦ. 
ΧΧἸ 1. 8.) ὙΠ βδηγ6 ργδσῦϊσα οδίμίηβ, δοοοσαϊηρ ἴο ΟΠΑΓά η, ἀτηοηρ 
[πὸ Ῥογβίαπβ. ΤῈ6 τιβάοπι οὗ {818 σορυ δίϊοη 18 ταῦ στραῖου τ δῃ 
1Π6 ροηογα τ ΟΥ̓ τπδη Κη ΑΓ αὐγαγο οἵ; ῸΣ, 88 {86 ἄββῖσγο οὔ ραΐῃ 
δηᾷ [6 Ἰονε οἵ Ἰυχυτῖοβ ἀγ6 {π6 ργναϊθηΐ ἸπΠἀασοπιθηΐβ ἰο {πο ϊ, γοβεῖ- 
ζυϊίοπ, ναυιθα δοσογάϊηρ ἴο οἰγουτηβίαποθθ, νου] οδοίμδ! ] Υ ρσανοπὶ 
{86 ἀπ]δν αι] ρταυβοσίίοη οὗ {μπαὶ ἀαδϑῖγο, τ ἢ}16 186 1416 πιαῃ σψου]ὰ θὸ 
ἀοίοτγοα ἴτομι βία! πρ ὈῪ {π6 ἀτγοϑδά οὔ βίανετυ, ἴθ ψῃῖομ μ6 ψου]Ἱὰ 
θὰ Θομαρο]]8 ἃ ἐο ψοῦκ ὈΥ ἰμ6 ρονοσ οἵ ]ονβ. 1{2 ποῦγανοσ, ἃ ἱπιοῦ 
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τναϑ ἰουαη Ὀγθακιησ ᾿ηΐο ἃ Βοιεα ἴπ {86 πὶρἢῦ βθδβοῃ, μ6 τηϊρεΐ "6 
ΚΙΠεὰ (Εχοα. χχιϊ. 2.). θαΐ πού 1 {π6 βὰῃ δὰ ατγίβθη, ἴῃ ἐδ 0886 
[6 ταὶσῃῦ θ6 Κπονῇ δηα Δρργθῃθηαθά, δηὰ {μ6 τοϑ τα οη ππδᾶβ τοὶ 
88 6η]οἸ πο Ὀγ Μοβοβ. 6ῃ. βίο ϑῃ οχϑὴ οσ βῆδερ Ψ6 6 ἔουμπά ἱπ 
186 Ῥοβδβοββϑίοῃ οὗ ἃ 1], ἢ6 τγᾶϑ ἴ0 τ Κ6 α ἐιοο- οἷά τοϑιϊτυ θη ἰο (86 
ΟΥ̓ΏΘΓ, ὙΠῸ (πυ8 οδίαἰποά 8 ῥτοῦς ἴον [ἷ8 τβὶς οὗ Ιοββ. (Εἰχοά. χχὶϊ. 4.) 
ΤῊθ Ρυπιβῃηηθηΐ γῶ8 ΔΡΡΙΙΟΔ0]6 ἴο ΘΥ̓ΘΣΥ͂ 0886 ἴθ ὙΠΙΟΝ {86 δυίϊοὶθ 
βίοϊθῃ γϑιηδ θα τ πρπα ἴῃ ἷ8 ροββθδβίοῃ. Βυΐ 1 10 γγαϑ δἰγοδν 
Δἰιοπαίθα ΟΥ βἰδυρδίογοα, {ὑπ ογῖγαιμὶ τταϑ ἴ0 γοδίοσο ζ9υγ- οἷα ἴον ἃ 
δἤδορ, δπὰ Μυε- οἷά ἴοΥ ἂὰ οχΣ (ΕΧοά, χχὶδ, 1), ἴῃ δομβοαιθποα οὗ 18 
στοῦῦ να]ὰθ δῃα ᾿πἀἸΒροΏβα Ὁ] 6 ΟΠ πῃ ἀρτιουϊίυτο, ὕο 186 Ιϑγαθ 168, 
ὙΠΟ μλὰ Ὧ0 Ὠογδθα. [Ι͂ἃ {ῃ6 ἔπι οὗ ϑοϊογμοῃ, ΘΗ ΧΟΡΟΥ͂ μιὰ 
Ὀδοοπλθ ΠΟΘ να] 8 0 ]6 ἔγοσα {86 ᾿ποῦθᾶβο οὗ δοϊωγιθτοθ, (86 ρυῃ 8}- 
τηθηῦ ΟΥ̓ γοϑυϊαοη. γ88 ἸΠΟΓΘαΒΘα ἰὼ δευεη- οἷά. (Ῥτον. νἱ. 80, 31.) 
ὙΥΠθη ἃ ἰμιοῦ παᾶὰ ποίδίηρ ὕο ΡΥ, [6 τγ8β. 80]4 88 ἃ βίαν (Εχοά. 
ΧΧΙΙ, 8.) ὈΓΟΌΔΌΪΝ [ῸΓ 88 ἸΏΔΠΥ ὙΘΕΓΒ 88 ὙΘΙΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ {δ6 6Χ- 
εἱηοίώοη οὗἉ [Π6 ἀοδῦ, δῃά οὗ δοουγθθ, ρϑσβαρϑ, ἔον 116; Ἱπουρᾷὰ ἴῃ οἴδμοΣ 
ὁΆ868 (6 ΗΌΥΟΥ βοσνδηῦ οουἹὰ Ὀ6 τηϑδάθ ἴο Βοῦνβ ΟἿ]Υ [ῸΣ δὶχ γϑϑγβ. 
1, Βονανοῦ, ἃ {π]οῖ, --- αἴζοσ μβαυὶηρ ἀθηθ, ουθὴ ὌΡΟΠ οδίδ, ΔΩ͂ 
(ποῖ, νι ἢ πο 6 τγ88 οπαγροα, ---- ΠΔα [ῃ6 ΒΟΠΟΒΟῪ ΟΥ̓ ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ 
ἰο τοίγαοὺ [8 Ῥϑυ)υτΥ, δηα ἰο οομπίβββ Ὦ18 ρα], ᾿πβίθδα οὗ ἀοι]6 
τοϑυυοη, 6 δα ΟἿΪΥ ἰο ΥΘΡΑΥ͂ {μ6 διιοιηΐ βίοϊθῃ, δά οὔο ΜΛ 
ἸΏ0Γ6. (μον, νἱ. 2---ὅ.) 

2. ΜΑΝ-ΒΘΤΕΛΑΙΙΝΟ, {παὺ 18, [Π6 Βα: Ζίηρ᾽ ΟΥ Βίβα! πρ οὗ (Π6 Ρογβοῃ οὗ 
8 ἴτϑο- θόγῃ [βγαθὶθ, ἰοῦ 0 86 ᾿]πὶ 88 ἃ τοτὸ ἐμεῖς ΟΥ̓ ἰ0 86]] 
Πα 88 ἃ δβἷανθ (0 οἴμϑσβθ, γγαϑ δΌβο] αὔθ! ᾿δημα ἸΥΓΘΣΩ ΒΒ Ο]Υ ΡΠ: δοα 
1} ἀδαι}. (Επχοά. χχὶ. 16. ; θουΐ, χχῖν. 7.) 

8. ““ὙΒΟΓΘ ἃ Ῥθύβοῃ Ἧ88 1. ]014}}}7 οοηνϊούθα οὗὨ μαυϊηρ ΘΕΝΙΕΌ 
ΑΝΥ ΤΗΙΝΟῸ ΟΟΜΜΙΤΤΕῸ ΤῸ ΗΒ ΤΕῦΒΤ, ΟΥ̓ ουπᾶ ΒΥ ̓ ἷπι, ἢ18 ρυ π]8ῃ- 
πρηΐ, 848 ἴῃ ὅπ6 οὯ86 οὗ ἰμοῖϊ, νγὰβ ἀοιθ]6 γοϑ οι ; ΟὨΪΥ {μδὲ 1ἰ 
ΠΘΡΟΓ, 88 ἴῃ (δα ογἴπιθ, θη 80 ΤᾺΣ 858 αυδάσι 6, οσ 4υϊηὔα]6 τοϑίϊ- 
[υὐοι ; αὖ ἰοαβὲ ποίμίηρ οὗὨ {π18 Κιπα ἰ8 ογάδι θα ἴῃ Εχοά. χχὶἹ 8. 1 
[ΠπΠ6 Ρδυβοῃ δοουβϑᾶ οὐ {818 οὔθ Δα βυγοσ Εἰπιβοὶ σα 1688, δηὰ 
αἴτουνναγάβ, ἔγοσα (86 ᾿πιρυΐβ οὗ ἢ18 οομπβοίθῃσθ, δοκηον)θαροα (6 
ΘΟΣΩ Δ Β810Ὲ. Οὗ ρουυγΥ, 6 δα ΟὨ]Υ οπ6- ἢ Ὀογοπά (86 γνα]ὰδ οὗ [86 
ΔΓ(016 ἀομηϊοά ἴο τοδαηά ἴο 118 οὐσσποσ," ([μον, γἱ. ὅ.) 

4, Το Μοβαῖο ἰανγβ σεβροοπρ ΘΕΒΤΟΕΒ Ὑγ6Γ6 ΜΠᾺΘΙΥ αἸβδγθηΐ 
ἔγοτῃ ἔδοβα οἷ οὈίδϊῃ ἴπὰ Εὐσοροϑῃ ΘΟΙΠΙΓΊΘΒ: {π6 τηοᾶδ οἵ ργοσο- 
ἄυγα βαποίϊοηδα ΒΥ͂ ἐπ6πλ, ἱμουρἢ β'ρ]6, γγ88 υσῪ οοϊθηῦ, ῬΘσβοβ, 
ὙΠῸ Πα ῥγΟΡΟσΙΥ ἄὰθ ἴο ἔπη, τυρὶ, 1 ΤΠΘΥ οἤοΒθ, βθοῦτθ 10 ΠΟΥ 
ὈΥ τροϑῃβ οὗ 8 πιογίραρθ, οὐ ὈΥ 8 ρίϑαρθ, οὐ ὈΥ ἃ Ὀοπάβπιδῃ ΟΣ 
ΒΌΓΟΙΥ. 
(ὃ ΤΠ ογοαϊίου, θη δθοιΐ ἴο Τϑοοῖγθ ἃ ρἰθᾶρθ ἴῸΣ ἃ ἀβθρί, νγα8 

ποί Δ] ον ἴο δηΐοσ {π6 ἀθθίοσ᾽ Β Βου86, δηὰ ἴδε τυ μδὺ ἴθ Ὀ]θ 886 :; 
Ὀιιὺ τγδβ ἰο ψαἱῦ Ὀεοΐογο ἐμ ἀοογ, {}}} τπ6 ἀθθίον βου! ἀθ] νοῦ ἂρ [δαὶ 
Ρἰθᾶρσα τὴ τ οἢ Β6 οου]ᾶ πιοβῦ θα β1]}γ αἀἴβρθηβα. (Π θυῖ. χχῖν. 10,11]. 
Οοιαραγο Ψ00 χχὶ!. θ., χχῖν. ὃ. 7---9.) 

(2.) ὙΠΟ Π ἃ πλ1}} ΟΥ τ}}}}-ϑίοπθ, Οὐ 8ἢ ΡΡΘῚ ψαιτηθηΐ, νγ88 ζΊ ΘῈ 88 
8 Ῥίεάρα, Σ νγαβ ποῦ ἰο 6 Κορὲ 41} πίρῃί. ΤΉθθα δυο] 68 ἈΡΡΘΑΡ ἴο θ6 
Βροοϊῆρα 48 Ἔχδηιρ 68 [Ὁ 41] οἴβασ {δίηρσβ, τι τ Βῖοἢ 186 ἀθθίος οοι]ά 
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ποὶ ἀ ΣΤ Ι Ββουῦ στοαί ᾿ποοηνθηιθηοα. (Εδχοά, χχὶὶ, 26,27.; ΠὨουΐ. 
χχῖν. 6. 12, 

(3.) Ὑπὸ ἀθδὺ ποῖ γθιγδι ηθα ἀπραὶα ὑπ} {16 Βουθηίῃ οὐ βαρ δ ο 
γ αν (ἀυσγίπρ τ Β1ΟΙ (86 801} γγαὰϑ ἴο ὃ6 Ἰεΐϊ σι πουῦ οὐ] ἀναίοη, ἀπά, 
ΘΟΩΒΟαΌΘΏΝΥ, 8. ῬΟΥΒΟῚ ἯΝΑἋ8 ποὺ Βυρροδϑά ἴο 6 'π ἃ οΘοπαϊοῃ ἴο Δ ΚΟ 
Ραυτωθηΐβ,) οου]Ἱὰ ποῦ δ6 Ἔχϑδοίβα ἀυτῖηρ {μα΄ ρετοά, (Π 6αΐ. χν. 1---11.) 
Βυΐ, αὖ οἴμεν {λπι68, ἴῃ οα86 (Π6 ἀδ νύ νγαϑ ποΐ ρβὲ4, [6 ογβά τοῦ τσ 
βεῖΖζβ, ἢγβ, {π0 λεγεάϊξαγτῳ ἰαπα οὗ ἴμ6 ἀονίοῦ, δα θη οΥ 1.8 ργοάιιοθ 
ἘΠῸ] (86 ἀονὺ νγαβ πεν ΟΣ δὶ ᾿ϑαδῦ ὑΠῸ} {ῃ6 γϑδρ οἵ 0}]66 ; οΥ, 
ΒΕΟΟΠΑΪΥ, μ18 λόιϑεβ. ὙΤὮΏ686 τὶρεύ Ὀ6 Ββο]4 ἴῃ ρεγροίυϊεΥ, ϑχοθρῦ ὑποβα 
ΒοΙοπρσιηρ ἴο 6 1μον]ΐο8. (πΥη ΧχΥ. 14--- 82.) ΤΠ ΊγαΪγ, ἴῃ 6856 {Π6 
Βουδα ΟΥΓ ἰαπᾶ γ͵χαὰβ ποῖ βυ ποιοῦ [0 866] {πΠ6 ἀοδύ, οὐ 110 80 μᾶρ- 
Ροποά παῖ {μ6 ἀθοίοσ πδαὰ ἤοηθ, {ῃ6 ρεγϑοπ οὗ ἴ86 ἀθθίοῦ τὶρΐ Ὀ6 
8014, Τοροῖμοῦ τ] 18 τι δηα ΘΠ] τη, 17 Π6 Βαα γ. ὙΤὨΪΒ 18 1π|- 
ΡἰἸοὰ ἴῃ μον, χχνυ. 39. : δπα {818 ουδβύομῃ 18 δ] 6 ἴο 'ἰπ “οὉ χχὶν. 9. 
1 οχιβίθα ἴῃ [Π6 {τη6 οὗἹ Ε]1Βμα (2 ΚΊπρ ἰν. 1); δῃᾶ οἱ {πμ6 τοίυσῃ οὗ 
[Π6 768 ἴτοτῃ {πΠ6 ΒαΌΥ ΟΠ Βἢ σαρ ΟἹ Υ, Βουηθ σἱσῖ ῬΟΥΒΟῚΒ Θχοσοϊβοα 
{μ1|8 τἱρηῦ οὐοσ {ποὶγ Ῥόοσ ἀδρίοστθ (Ν οι. νυ. 1---18.) Οὐν Τμοτά 
ΔΙ ἀ68 το {π6 βϑῖὴ6 ουδίομῃ ἴη Μαίί. χυῖἱ. 26. ΑΒ {πὸ ρϑύβοῃ οὗ {Π6 
ἀοδίον τῖρῃῦ {μπ8 Ὀ6 βεϊζθα δβηᾷ βο], ἢ18 οαέέϊο δῃα “ιγηϊξμγε ΤΘΥΟ, 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΠΥ, 1140]6 ἔογ 818 ἀθρίβ. ὍΠ18 18 Δ] οα ἴο ὈΥ ϑοϊοπιοῃ, 1ῃ 
Ῥτγονυ. χχὶϊ. 27. 10 ἄοδθβ πού δρρϑδγ {μδΐ ᾿πιρυϊβοησηθηΐ ἔῸγ ἀοί οχἰβίβα 
ἴῃ {πΠ6 ἀρὰ οὗ Μοβοβ, Ὀυὺ ἰῦ βΒθοὴβ ἴο πἴᾶνύθ Ῥγθυδ]θα ἴῃ τπ6 {ἰπ|6 οὗ 
«65ὺ8 ΟἸγῖδι, (Μαίε. χυἹ. 834,) 

(4.) 1 ἃ ρϑύβοῃ παα Ὀθοοπηθ ὈΟΠἀβιηδῃ, ΟΥ̓ ΒυγοῖΥ [ῸΓ δποίποσ, Π6 
88 [180 ]6 ἰο Ὀ6 6416 ΡΟῺ [ὉΓ ραγτηθηΐ ἱπ [Π6 ΒΆ16 ὙΆΥ ΜΠ {86 
ΟΥ̓ΡΊ 4] ἀθέου. Βυῦ {818 ῥγδοίῖοα ἀοθ8 ποῖ Ἀρρϑδνῦ ἴο μανθ ονίδϊ ποὰ 
Βοΐοσο (π6 τἶταα οὐὗὁἨ δοϊοιποι (ἴῃ ῃοβο Ῥγονοῦῦβ [Π6γ6 δΓ6 Β6ΎΘΓΆ] Γο- 
ἴδγθῃσοβ ἰοὺ 11), τ μθῃ 1Ὁ γγὰβ αἰϊδηαοα χὰ ἢ βουῖουϑ Θομβοαιθησθβ. [10 
Βθϑιηβ ὑπαὶ (ἢ6 ἰὈΥτΊΔΙ ΠΥ ΟὈΒΟΥνΘα νγ88, [0 [Π6 Ῥθῦβοι ΨηῸ ὈδΟδΙ6 
ΒΌΓΟΙΥ ἐο σίυθ ἠὲδ λαπά ἰο ἰΐ6 ἀεδίον, ἀρὰ ποῖ ὧο ἴπ6 ογοαϊοσ, ἰο ᾿η1- 
τηδία {παΐ ἢ6 ὈΘΟΆΠΙΘ, ἰῃ ἃ ἸορᾺ] βθῆβ6, οὔθ ψ ἢ ὑπ ἀρ οΥ ; [ὉΣ δ0]ο0- 
ΠΟ ΟΔῸΠΟῺΒ ὨΐΒ Β0ὴ Ἀρϑιπδῦ σἾ γἹηρ' Ὦ18 Βαμα ἴο ἃ ϑέγαη φεῦ, ἴο 8 ῬΡΘΓΒΟῚ 
ΠΟΒ6 ΟἱΓΟΌΠΙδίβ 68 μ6 ἀἸα ποὺ ΚηΟΥ ; δηᾶ 1πἰγοδίβ ἰὔτὴ (0 ρῸ δηὰ 
ὈΓΡῸ {86 ΡΟΙΒΟῚ ἴο ὙΒοτ 6 ΠΩ σίγϑῃ ἢὶ8 ὨΔΠηα, ΟΥ̓́ΟΡ Ποῖα Βα δά 
Ὀδσδοῖὴθ Ββυγεῖν, ἰοὺ ῬΑΥ͂ ἢΐ8 οσ αορῦὺ ; 80 ὑμδῦ 1Ὁ ταυβῦ ἤν ὈΘΘῺ ἴὺ 
1π6 ἀοδίον (παῖ {π6 βαπὰ νγαδ ρίνθῃς. ὅδε Ῥῦον. χὶ. 1δ., χυΐϊ!: 18. δῃὰ 
ΧΧΊΙ, 26. 

ΙΝ. Απιοηρ πα ΟΕΙΜῈΒ πΒΟἢ τ 6 δομητη {64 ΑΘΑΙΝΒΤΥ ΤῊΒ 
ῬΕΈΒΟΝ, 

1. ΜΌΠΡΕΕ οΪαϊπηβ {π6 Ασϑὺ ρ]ασθ. ἊΑ'8 {18 18 ἃ ουΐπια οὗ {86 τηοϑίύ 
Ποίποιβ παῖιγο, Μοβαβ 888 ἀββου θα Ὁ ΔΟΟΘΒΒΟΣῪ ΟἱΓΟ βίη 68. ΟΥ̓ 
ΤΏΆΓΚΒ, Ὁ ΜΠΙΟΝ [0 ἀἰβαπρυ δῆ 1 ΠΠἸῸΠπ, βρ6 Βοσιϊοϊθ Οὐ τηδη- 
Βδι σπου ; υἱζΖ. (1.) ὙΠθη 1 ργοόσσθδαβ ἔτομι λαέγεα ΟΥ Θητν. (ΝΌΠΌ. 
χχχυ. 20, 2].:; Πουΐ. χῖχ. 11.)--(2.) ὙΒοπ 1 ρτγοςθοᾶβ ἔγοπι ἐλίγεέ 
οΥΓ Ὀ]οοά, οὗ 8 ἀδβῖγε ὕο βαϊϊαΐθ γτουθηρα τ {π6 Ὀ]οοά οὗ δποίδονγ. 
(ΝύυΡ. χχχν. 20.) -- -(3.) ὙΥΒΘα 10 18 δοταμη θα ργεπιεαϊἑαίεαϊν ἀπά 
αοοοϊἐ μὶϊψ. (Εἰχοά. χχὶ. 14.) ----(4.) ΒΘ π ἃ. πιδῃ 1168 ἴῃ τγαὶῦ [ῸΣ 8ῃ- 
οἴμοσ, 4115 ἀροὸπ Πΐπη, δηα βἰαγβ πἷπα. (Πουΐ. χὶχ. 11.) [Ιἢ ογάβϑγ ἴο 
οοηϑαιαϊο πλ1ὰ] πμιιγάου, θοβιάθβ θησαν, Μοβοβ ἀθοιϊηρα 10 Θββθπίϊαὶ, 



160 ὁ δια Ογἰπιϊπαὶ 7,αὶο ΟΥΓ ἐιο ψζειος, 

{παῦ (ἢ6 ἀδ6α Ὀ6 ρογροϊγαϊθα ὈΥ͂ 4 ὑἱονν, 6 {μγυδὺ, ΟΥ ἃ οαϑί, Οὐ οὐ ποὺ 
(πἰηρ οὗ βο} ἃ παύυγο 88 που 8 Ὁ]Υ [0 οδιι8θ ἀραὶ (ΝΡ. χχχνυ. 
10---21.): βυοῦ 88, [Π6 186 οὗ δὴ ἴγοῃ ἰ00],--- ἃ Βίομο, ΟΥ̓ Ρί6ο6 οὗ ψοοά, 
{Πδὺ ΤΑΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ οαιβ6 ἀθαίῃ,---ἰ 6 βυγ κῖηρ οὗ ἃ τῶδη 1 {86 Ηβί, 
οι ΟΥ̓ ΘΩΣΑΙΥ, ---- ΡαΒἢϊπρ᾽ ἃ τδη ἀουγῃ ἴῃ δ 6} ἃ σβηηοῦ {μπαὺ 818 [18 
18 Θμἀδηρογοα, -- ἀπα {πτου]ηρ᾽ ΔΩΥ {Π]ηρ' αὖ ἃ πηδῃ, ἔγΌΤΩ ΒΑΡ  Ϊ ΠΑΓῪ 
τηοίϊν 8, 80 48 ὕο ΟΟΟΔΒΙΟΠ 18 ἀρδίῃ. Τῆς Ρυμιβῃγηρηΐ οὗ τλυγ ΟΣ να 
ἄφαίῃ, τ ιπουῦ 411 ρόνον οὗ τοἀθιηρίϊοῃ. 

2, ΟΜΙΟΙΡΕ οΥ ΜΑΝΒΑΟΘΗΤΕΗ 18 ἀἰδουηϊπαίθα ὈΥ {86 [Ὁ] ηρ 
8) αποίβ οΥ οἰγοιπιβίδῃοθβ : ---(1.) Ὑδαὺῦ 10 Δ Κ68. ρ]δοθ τεοἰέλοιέ Παϊγοα 
ΟΥ̓ ΘημαΥ. (ΝΌΠΙ. χχχυ. 22.; Πθυῦ. χῖχ, 4---θ.) --- (2.) Ἡελοιέὲ (᾿ἰτεί 
ἴου τονυθῆρο, (Εχοά. χχὶ. 18.; Ναπιῦ. χχχυ. 22.᾽ς---- τ ὝΠοη 1 Βᾶρ- 
ΡΘη8 ὈΥ͂ πιιϑίδκα. (Ναπι. χχχυ. 1]. 1δ.) --- (4.} ΒΥ αοοϊάοπέ οΥ (88 τὲ 
18 ἰαττηρὰ ἴῃ ἰῃ6 ΕΠΏρ] 18} 14.ν) ολαποο-πιεάϊεψ. (Πουϊ. χῖχ. 6.) ΤῊΘ 
Ῥυπιβηπηθηῦ οὗὨ Ποχηϊοιαθ γὰ8 ΘΟΠΠποιηθηῦ ὅο ἃ ΟἸζγ οὗ τοξυρο, 88 ν71}} 
Ὧδ6 ϑονῃ ἴπ {86 [Ὁ] ηρ’ Βοοίοῃ. 

Βαβϑιάθβ ὑπ ὑνγο οὔϊτλθϑ οὗ χλυγαάοσ δηα Ποιηϊοϊάθ, {ποτα δ.Ὸ ἵἴνο 
ΟἰΘΥ ΒΡ66168 οΥ̓͂ Ποηη]οῖ46, ἰο τ]]Οἢ ΠΟ ΡΒ ἢσηθηῦ 88 ΘηΠΟΧΘά ; γἱΖ. 
1 1 ἃ πρὰπ οδυρσΐ ἃ {πιο Ὀγοακίηρ ᾿ηΐο ἢἷ8 ἤοιβα ὈΥ πὶρῃὺ, δῃᾶ 
ΚΙΠ]οα μϊπι, ἐξ τρας ποὲ διοοά- εἰ ἴηι655, (παῦ 186, 6 οουϊὰ ποῖ Ὀ6 ρυη- 
Ἰ5ῃοά ; Βυΐ 1 Πα αἸά 80 θη {Π6 δβιιὴ νγ88 Ὁρ, 1Ὁ νγᾶϑ δίοοά-σιιϊεηο88 ; 
ον {π6 {Π|1 68 116 ουρῇῃῦ ἴο ᾶνα Ὀσθῃ βραγϑά, Ὁ (86 γϑάβοῃ δῃηοχοὶ 
ἴο {π6 Ἰανν (ὔὐἰχοά. χχι!. 2, 3.), νἱΖ. θϑόοδυβα {πθὲ {Π6 ρϑύβοῃ στο θᾶ 
ρηῦ Βαανα 1Ὁ ἴῃ ΙΒ ΡΟΥΘ ἰο οὈίδίη γοβι ὑπ ΠΟ ; ΟΥ, αὖ ΔΩΥ Γαίβ, {116 
{πιο ξ, 1 6 οου]Ἱὰ ποῦ ΟΥ μουν δα τμΆΚα ὩΡ [18 ἴοβϑ, σηϊσῃύ δ 80], ἴῃ 
οΥάδσ ἴο γϑραῦ Ὠΐτα.--- (2.) 1 τῆ6 (ἀοδὶ οΥ ἀνθῆροσς οὗ βμ]οοά ογοσίοοϊς 
[π6 ἱπποσοηῦ ποιηϊοιάα Ὀοίογο μ6 σοδομοὰ ἃ οἷ οὗ χείυρε, δῃᾷ Κι! οὰ 
μἴπι 8116 18 λσαγέ τοα8 ἢοΐ, ᾿ῦ νγὰ8 ΘΟΠΒΙἀογοα 88 ἄοῃθ ἴῃ 70 808Ε4]6 
ζοαὶ (Βϑαυΐί. χιχ. μος δ πη ονϑη 1 μοὸ ἔουπα ἢϊπὶ νιϊδοιιξ {π6 ᾿᾿τη18 οὗ 
1.18 Ἀϑυ] απ, δπα βίον δϊπ], ἢ6 γὰ8 ποῦ ρυπίβιαῦ]α. (ΝΡ. Χχχν. 
20, 27.) Το ὑακιηρ οὗ ΘΟ ΠΙΆΓΥ ΘΟΙρΡΟΉ ΒΑΓ ΟΙ [ῸΓ ΤΩ ΓΘ ὑγὰ8 ΡΓῸ- 
δι 6α ; θαὺ {πΠ6 πιοάθ οἵ Ριυιπ)βϊησ Τα ΓΘΥΟΥΒ. γῶ8 Ὁπαἀοίοστη πο : 
Θη4, ᾿πα 664, 1Ὁ ΔΡῥαδγβ ἴὸ ἰατὲ Ὀδοη ἰοῖβ ἴἢ 4 ργοαῦ ἄορταα ἴο {Π6 
ὈΪοαθυσο οἵ 86 (ἀοῦϊ, Απ οχοθρίίζοη, πονγονοῦ, νῦδ8 τηϑάθ ἴοὸ (ἢ 6 
Βουου υ οἵ (Π6 αν ἴῃ {Ππ6 ο888 οὗ ἃ ρογίβοῦ βανθ, (μα 18, ὁπθ ποὺ οὗ 
Ἡδφργον ἀοβοθηί,) βίο τ α]θ ΟΥὁ ἔδιμαϊθ, ΑἸΠουρῖ ἃ πιδη μιδὰ 
ΒίγυοΚ ΛΗ οὗ 18 βίανϑ, ν᾽ βϑίθοῦ τ,8]6 Οὐ ἔδπιΆ]6, Ἱἢ 8 Β6ιοἷς, 80 88 [0 
οδι86 ὑἱποῖν ἀθδίῃ, ἅη]688 ὑπαὺ ονθηῦ ἴοοῖκ ρῥΐασα ᾿πηπηοαϊαίοὶν, ἀμ ἀπάθΥ 
ἢϊ8 μβαῃά, 6 νγαῶβ ποὺ ριηῖθπθα, 1 {Π6 βἷανθ βυγνυϊνθα οὔθ οὐ {ὑ0 
ἄαγβΒ, {Π6 τηδϑίθυ δβοδρθὰ ὑ1 ρυΥ : 1 θοϊηρ οοπβιἀογοὰ {πα 
᾿ΐδ ἀοδίϊ ταῖρῦ ποῖ πᾶν ργοοθοαρα ἔγοσα {πὸ Ὀοδίϊηρ, δπᾶ ὑμαῦ 16 ν᾽ 8 
ποῦ ἃ τηδϑίου Β ἱπίδγθϑῦ [ο Κὶ]] ἢἷ8 βίανθ, θθοδιιβθ, ἃ8 δίοβββ βαγβ( Εχοά. 
χΧχὶ, 20, 21.), ἐλεν αγὸ ᾿ΐβ πιοπον. 1{1π6 δἴανο ἀϊθὰ ὑπάδϑυ 18 τηδβίου Β 
μαηά ψἢ}1}]16 θϑαῦπρ' ῃἰ]πὶ, ΟΥὁ θυ ἀυγίηρ {Π6 βϑιηθ ἀ8Υ, [ἷ8 ἀθαίἢ νγᾺ8 
ἰο Ὀ6 ἀνοηροᾶ; ῥεῖ ἴῃ Ἡ Ββαῦ ἸΔΠΠΟΥΓ Μίοβϑαβ δα8 ποῖ βρϑοϊῇθά. Ῥτο- 
Ὀ40]γ (δα τα ι πίῃ Τηλδίου νγα8 Βυ ᾽] οίο ἃ ΟἸ]Υ ἴο δὴ Δ ὑγΆΎΥ Ρυη- 
ἸΒῃπιοηῖ, τορσυϊαίθα δοσογαάϊηρ; ἴο οἰγουτηϑίαποθϑ ὈΥ 86 ρίθαβαγα οὗ [6 
γυᾶρο. 
᾿ ἤ ογῶδσ ἴἰο ᾿πούθαϑο 8ὴ δουσομοα οὗ Ἰηυγάογ, πᾶ ἴο ἀοίον ἱδμοῖὰ 
ἔγομλ [Π6 ρογροίγδίιοη οὐ 80 ποῖοι ἃ ΟΥΠΔΟ, ---  Βο Σὺ μ8α ὈΟΘῃ ΘΟομ- 



ὁπ ἐλε Ογὶπιϊπαὶ ἔπι ὁ ἐλιο “ειος. ΙΟΙ 

τε ρα ὈΥ͂ ΒΟΙΏ6 ῬΟΥΒΟῺ ὉΏΚΊΉΟΜΙ, [Π6 ΟΥ̓ ραγοϑύ ἰο ΒΟ Β {ἢ6 60 
Μ848 Του πα τα ἰὸ ὃδ6 δβοθγίδϊποὰ ὈΥ στρθηβιγΆ οι : δου ΒΟ. {86 
Θἰάοσβ Οὐ τηδρὶβίγαΐθβ οὗ {παῦ οἵ ΤΌ σῈ τοαυϊγοα ὅο ἄθοϊαγα {μοὶσ αὐΐοῦ 
Ἰσπόγάποο οὗ {μ6 αἴἴδιν ᾿ῃ [Π6 ὙΘΤΥῪ δοθῇ ΠΏΔΏΠΟΥ ργοϑουθοα η οι. 
ΧΧΊ. 1 ---ϑ. 

3. ΕῸΣ οἵου ΟΟΈΡΟΒΑΙ, ΓΝΟΌΒΙΕΒ οὗ ναγίουβ Κιἰηᾶβ, αἰἴθυοπὶ 
δἰδίαὐδβ ΤΘΓΘ τηδάθ, σ Π]οἢ ΒΠΟ (6 Πυμπηδηϊν δηα τϊβάοῃ οὗ {Π6 
Μοβαῖὶο ἰατν. Τῆυδ, 18 ἃ πδῃ 1) υτοα ἀπ οίθοΥ ἴῃ ἃ ἤγαν, ἢ6 νν88 οβ]ροᾶ 
ἴο ῬΑΥ 186 ΘΧΡΘΏΒ6Β οὗ Ὧ1Β ουγα, δῃὰ οἵ 818 Ὀεά, ἰδαὶ 18, ἐμ 1088 οὗ 
818 τα 6 δυιβι ρ' ἔγοσῃ ἢ18 Θομεποιηθηί. (Εχοα. χχὶ. 18,19.) Ἐν {818 
Δα μλΓΑΌ]6 ργθοθρί, τηοϑὺ οουγίϑ οὗ }δλοα 8}}}} ταρσυϊαία ὑΠ6ὶγ ἀθοϊβίοηϑ. 
1 ΒΟἢ 08568.----ἰ 8 ργορῃδηῦ τοσλδῃ γγχα8 Ὠυχί, ᾽πὶ ΘΟηΒοη 6 η66 οὗ ἃ 
ἴταῪ θούγθοη ὕνο 1ἱμα! νι υ.818,---88 Ῥοδίου υ διηοησ {86 «6078 τῦ88 
ΔΙΩΟΩρ᾽ (Π6 ΡΘΟΌΪΙΑΡ ὈΧΟΠΊῖ868 οὗὁἨ {Π6ὶγ οονυθηδηΐ, ---ἰῃ (06 ανθηΐ οὗ Π6Ρ 
λα τὸ ἐᾷ ἀο]νοσυ, [86 δαυΐδον οὗὨἨ [86 πιϊδέοσί πα νγᾶ8 ΟὈ] ρα (ο ρὶνα 
6Γ Βυδθαμπα βοῇ ἃ ῬΘΟΙΙΔΤΎ ΟΟΙΡΘΏ ΒΩ ΟΩ ἃ8 π6 τσ ἀοιηδηᾷ, {6 

διαουηῦ οὗ νιοὶ, 16 (86 οἴθηαον ἐπουρμῦ 1 ἴοο μὲρᾷ, Μὰ8 [0 Ὀ6 ἀ6- 
ἰοστηϊηθα ὈΥ {86 ἀδοϊδίοη οὗ δυθιίγαΐοσθ. Οἱ {86 ομοὺ μδηάᾶ, 16 δἰ μον 
{Π6 ΤΟΙΏ8Π ΟΥ ΠΕΡ ΟἸ]ἃ τγῶβ υγύ ΟΥ̓ ΙΔ Πη664, ἴπΠ6 ἰατν οὗ τοϊδ] ]δίοι 
ἴοοκ 118 (}}}] οἴβοί, 45 βίαίθα ἴῃ Εὔχοά, χχὶ. 22 --- 25.--- Τῆς αν οὗ σϑ- 
(Δ οι δἰβο ορογαίθά, 1ἢ μα δὴ υσίὶ Δποίμοσ ὈΥ ΕἸΠῈ Υ ἀββαι] ]ηρ’ 
᾿ϊπιὶ ΟΡΘΗΪΥ͂, ΟΥ̓ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ ἸΠΒ]ἀἸου8 αὐίδοῖς, τ βοίμλον (ἢ 6 ραγίλθβ ὑσθγθ ὈοΙἢ 
Ἰευδθηΐθθ, ΟΥ δὴ [βγϑϑ δ ἀπα ἃ [Ὀγϑῖρηαυ. (]μονϊῦ, χχιν. 19 --- 22.) 
Το8 Θαυλ!ν οὗὨ [86 ]ανν, Βούγουοσ, αἰὰ ποῖ οχίθμα ἰο βίαν: δυῦ 1 8 
τηλδίος Κηοοκρα ουὖ {Π6 ΘγΥϑ ΟΣ ἰοοίἢ οὗ ἃ βἷανθ, ἰδ6 Ἰαίίοσ γοοοϊνοα 
[18 ἔγεοάομι 88 ἃ σοιῃρϑηβδίίζοῃ Ὁ Σ (86 ᾿Π) ΟΓῪ Πα Δα Βυδίαιηρα, (Εχοά. 
Χχχὶ. 26, 27.) 1 118 ποῦ ]6 ἰὰνὺ ἀἸὰ ποῖ ἴθβοῦ {Π 6 ὈΠΠΊΘΓΟΙΒΙ β᾽ανθ- 
ΒοΙάοΥ λιπιαηϊΐψ, αὐ Ἰοαδῦ 1 ἰδυρμῦ τη δι οη ; 88 Ο.6 ταϑὰ ὈΪΟΝ 
τϊσῃς πᾶν ἀοργϊνθα τὰ οὗ 41} σὶρ ἰο {π6 διΐυγα βϑγυϊοθθ οὗ 18 
βἷανθ, δῃἃ, Θοπβθα ΠΥ, ΒΟ  ΕἸη ογοδὺ σου] οὔ] ρα Πῖτα ἴο Ὀ6 σαι ου8 
δηα οἰγουτΒροοί. 

4, ΤΠ ογπιθ, οὐὗὁἨἩ ΨΒΙΟΝ ἀΘσσθοΥ ὙΠΟ] 48 188 Ὡδῆθ, ἃ5 παΐυγθ 
Δομϊηαίθβ 6 Ἰάδθα, νγα8 ρυμδμθα πὰ ἀραίῃ (]μονιῖ. χυλ!, 22, 28., 
Χχ, 18. 1δ, 16.), 245 αἷδὸ ναϑ δάυ]ίοσυ (μον. χχ. 10.),---ἰὖ Βμου]ὰ 
Βθ6πλ ὮΥ βίοπῆπρ (ΕΖεκ. χυὶ. 88. 40., «ο[νη νἱ}}. 7.), σχοθρῦ ἴῃ οογίβιη 
οΆ868 ΜΨΏΙΟΙ ἃγα βρϑοϊβοα πὰ Τοῖς. χὶχ 20-- -22. ΟΥΠΟΥ ογίμηθβ οὗ 
Ἰυδί, πῃ θοῦ ΓΘΓΘ ΘΟ τηοπ διηοηρ (μ6 ΕἸΡΥΡ[ΔΠΒ δηα (ὑδῃβδη 68, ΔΓΘ 
ΤΩΔ 6 ΟΑρΙ(4] ΌΥ Μοβοβ. ΕῸΓ ἃ [Ὁ]} εχδπηιπαίϊοη οἵ (86 σψ]βάομι οὗἁἉ Β18 
Ιατγβ οπ {π686 Βυ ]θοίβ, {π6 τϑϑᾶδὺ 18 τοίοστοα ἰο {π6 (ὐοπηση θη ]68 οὗ 
ΜιοΠΔ6118.3 

Υ. [πὶ ποιμηρσ, Βονουοσ, τοῦθ {πΠ6 τιβάοτα δηα δαυϊίγ οὗἩ {πὸ 
Μοβϑῖο ἰανγ τλογ6 δαταϊγ Ὀ]Υ αἰβραγοά, {Ππδῃ ἴῃ (ἢ τσοὺ ἢ πο ἢ 
ΟΕΙΜΕΒ ΟΕ ΜΑΙΙΟῈ 66 Ρυη]8Βη64, ΤΒοβα ρεβίβ οὗ βοοϊθίυ, τῃ]}- 

..Α8 ἰδο 9εν δὴ ἰατν ἰηδ᾽οιοὰ δαςῖ ΒΟΥ ΡΌΠἰδὨτ ἢ 8 ΟἹ ἴποδο ὙΠῸ σοπηηἰἰοἃ [οτγηΐ- 
οσδἰΐοῃ δπὰ δἀυοσυ, ἐξ 15 ῬτοῦδὈΪ6 ἔγοσα Ῥτον. ἰδ). 16.. (ῃα: 16 ὅοννβ Βα Παυ]οῖβ ἈΠΊΟΠ 
τΒοπὶ ἤοτι ἴδ6 ποὶουτίης πδϊΐοηβ, 8 βεἀπςσοα ἔποπὶ ἰηἴο ἐπηραγ Υ δπὰ Ἰἀο] αῖγυ, πὰ 
80 τηΐχας δα ἰο]οταϊθὰ πῃ βοπὶθ σοτταρὶ ρογὶοάβ οἵ 1Πεὶγ δίδίιθΊ ὙΤῊ6 οβ86 Ὑ88 ἴΠ|6 δδτηθ 
αὐ Αἰδοηδ, ΤΠΘΓΟ ἑογεὶρη Πατὶοῖβ σεῦ ἰο]ογαῖθὰ. Ηθποθ [86 ἴσγιῃ δίγαπσέ τοοπιάπ, ΟΆχτ6 
ἴο Ὀ6 Δρρ!!οἀ ἴο 411 θαὰ τοπιθη, Ἡ ΠΟΙῸΣ Τογοίχπεγθ οΥΓ 15γ86]}168. Οτίοῃ δ Ἐχροβιιίοῃ, 
γοΐ. ν. ἢ. 6. 

2 Ψοΐ. ἴν. ΡΡ. 168--- 208. 

ΥΟΙ,. 111. ἋΣ 



1602 Ῥιιιϊδἠπιοπές πισπέοποα ἐπ ἐδε ϑογίρέιγος. 

οἷουβ ἱπέοστιοσβ, γα οὐΐουβ ἴῃ {π6 6γ6 οὗὨ [πᾶὺ ἰανγ (1μονἱὶ. χῖχ. 
16---18.), )ηα {86 ρΡυ]οαίοπ οὗὨ ἔλ]βθ γϑρογίβ, δῇδοίίηρ (6 οἤατβδο- 
(6γ8 οἵ οἴδμεσβ, 18 ΧΡ ΒΒ Υ Ῥγομι θ᾽ οα ἴῃ Εὐχοα, χχι!, 1. : Ἱμβουρἢ ἐπα 
βίαϊαΐα ἀο68 ποῦ ἈΠΏΘΧ ΒΥ ρυῃἰδϑίμηθηῦ [0 [818 οσῖπηθ.0 ΟἿ δχοθρ- 
τἴ0ῃ, ΠΟΎΘΥΟΓ, 18 τηϑθ, ὙΠΟ ἢ ΒΟΥ ἸπΊροθαΒ ἃ ὙΘΓῪ ΒΘΥΘΤΘ ΡῈ} 8ἢ- 
τιθηῦ οὐ {86 ἀο!παυθηῦ. ὅδε Του, χχὶ!, 18---19. ΑΙ] Ἰρβηηοῦ οὗ 
ἔαϊβο τϊ [688 νγαϑ ῥγομ) το (Εὐχοά. χχ. 16.), ασυθὴ ἐποῦρὴ ᾿ς Το ἴο 
νοῦν ἃ Ροοῦ τδῃ. (Εχοά. ΧΧΙΙ, 1--- 3.) Βαῖῦ 1 [86 σα86 οἵ ἔα]βθ 
ὑΘΒΕΪΠΊΟΠΥ ἀραϊηδὺ 81 ἱπποοθηξ τϑη, ἴπ6 τηδίίου ψ͵ὲϑ ογάοσοᾶ ἴο 6 
᾿πνοϑῆσαεαίοα τι 86 αἰμηοδί βυυ]οἴῃ 88, πὰ, 88 ἃ Βρθοῖθβ οὔ πὶοκοά- 
Ὧ688 Δ Γοροίθου Ἔχ ΓΒΟΓαἸΠΑΥΥ, (0 Ὀ6 Ὀτουρηῦ Ὀοίοσο (86 Βιἱρ[ιοδὶ ἐτ)- 
θυμαὶ, τα τανα [π6 ῥυϊθϑίβ δῃὰ {π6 Ἰυᾶραθ οὗ [Π6 ψ1016 ΡΘΟρ]68 βαὺ ἴῃ 
ὰ δηξ: δηα, δοῦ σομνιοῦοι, (86 ἴα᾽β6 τΠ68Β τγᾶθ δυβ)]οοίοα ἴο 
ΡυΠΙβητηθηῦ, δοοογάϊηρ ἰὸ {π6 ᾿ΑῪ οὗ γείδ  δίϊοη, δηᾶ Ὀογοπα {Π6 
ῬΟΒΒΙΙΠΥ οὗἁἨ τορυῖονο; 80 [παὺ 6 βιι γα [Π}6 ὙΘΥῪ βᾶπι6 ῬυπΙΒῃτηθηΐ 
ψ]Οἢ αὐϊδηαοα {π6 οτηθ οὗ ΒΊΟΝ 6 δοουβοα Πὶβ ἱπποοθηΐ Ὀγοίπου, 
(θαυ. χὶχ. 16---21.) Νὸ τορυ δύο δ 6 τροχὸ Θαυ 8016 ἑθδῃ [Π]18, 
ἙΠΙΟΝ τησϑὲ αν ορογδίθα 88. 8 ΡΟΎΘΥΩΪ ργονϑητο οὗἁὨ (818 ΟΥ̓Π.6. 
δοῖλθ οὗ [ῃοδ6 δχοϑ]θηΐ ἰανγβ, ὙΠΟ ἃγὸ {86 ΟἸΟΤΥ δπαὰ ογηδιηοπὺ οὗ 
[μ6 Βειτϑἢ Οοπϑαυαοι, παν θθθη πιδάθ οἢ [818 γΟΥῪ ρτοιιπᾶ. ΤἬι8, 
ἴῃ {16 37 Εαν. 111. ο. 18., 10 8 οηδοῖοδα, ἰμαὖ 411 [ῃ8ο86 ψῆο πδδῖκο βὺρ- 
Βοβίοῃ, 888}} βιιον [86 884 π|6 ῬΘηΔΙΟΥ ἰὼ π ΏΣΟἢ [Π6 ΟἾΒΟΥ ρΑΓΥ σπουϊὰ 
δνα Ὀδθὴ βυ )]θοί, 15 6 ψγοτθ αἰαϊηϊθα, ἴῃ οΆ86 ἢ18 βυρροβῦομβ 6 
ἔουπα 6ν]]. Ἷ ΒΙ ΠΑ ἸΔ γἃ8 τη846 ἴῃ (Π6 Βδηὴ6 τοῖρῃ. (38 Εν, 
111, ο. 9.) ΒΥ ἃ ἴδν οὗ π6 ἔνοῖνα (80 ]68, (|866 τι 8868 Ὑ6ΓΘ 
τῆσγονσῃ ἄοτγη ἴμ6 ΤΑΓροίδη τοοκ, [ἢ βμοσχὺ, 8186 νυ 8868 ἢᾶνθ Ὀ66 ἢ 
ἀρϑογυθαϊυ ὀχθογαίθα ὈΥ 81} Ὠαί!οη8, δη4 1π ΘΥΘΙῪ 895. 

ΞΕΟΤ. ΙΝ. 

ΟΝ ΤΗ͂Ε ΡΟΝΊΒΗΜΕΝΤΕ ΜΕΝΤΙΟΝΕΌ ΙΝ ΤῊΞ ΒΟΒΙΡΥΌΒΕΒ. 

ΤΗΒ οπᾶ οἵ ρῥιυμἰβηγμλθηῦ 18 Ἐχργοβϑϑοὰ ὈΥ Μόοβθβ ἰο θ6 (δα ἀοίεσιηθηῦ 
οὗ οἴμοσβ ἔγοιλθ {6 σομμηπβδίοη οὗ οὐὔηθϑ. Η8 ἰδηριιαρθ ἴ8, ἰμαὺ 
οέλογς πιαν ἤξαν απαᾶ ζδαν, απα πιὰ ἑεἠμη δε σοπιπιϊδείοη ΟΥ λα ογίηιεδ. 
(θδαι. χνὶ. 13., χῖχ. 20.) ΒΥ ἴδ ψῖβε δῃὰ δυμπιαπθ οπδοϊιωθηίβ οὗ 
118 Ἰορ βίου, ραγϑῃΐβ ἂγα ποὺ ἰὸ Ὀ6 ραυὺ ἴο ἀδδίὰ ἔον {μον οὨ] άσθα, 
ΠΟΥ Ομ] άγοη ἔοσ {Ππ6}Γ ραγοπίβ (Βοαΐ. χχῖν. 16.), δ γχὰβ αἴνοσνγαγαβ (Β6 
6486 ΜΠ] (π6 ΟΠ] ρσαηβ (ΠΏ δη. νἱ, 24.), ἀπᾶ 4180 διποὴρ [μ6 Κἰηρβ οὗ 
Ιεγαοὶ (1 Κίηρβ χχὶ. απὰ 2 Κίηρβ ἴχ. 26.), ου ομαγρδβ οὐ ὑγβββοῃ.ἢ 
ΟΥ̓ {16 Ρυπιβῃμιθηΐβ πλϑηςοπθά 1π {Ππ6 ββογοα ΤΥ ΘΓΒ, βοὴ ΜΟΙ 1ῃ- 
βιοίοά ὈΥ {μ6 “6νὺ8 1 σοσησποῃ Ὑ{Π ΟΠῸΣ πδίϊομβ, δηά οὐμοσβ γΟΓ6 

1 Το σοθογαὶ δας που οῖο8 ἕοσ [18 ϑοοίίοη ἀγο, ϑ μα] χὶ Αὐομοϊορσία Ηδθγαϊοα, ὈΡ. 82 -- 
92.; ΟἸπιοῖ, 1)δϑογίδοη 8 168 ΘΌΡΡΙοο8 ἀθ8 Ηξθτγουχ, ΤΠ) ββοσί. ἴοσῃ, ἱ. ῬΡ. 241---276.; 
Βγιυπίηρ, Απεᾳ. Ηςδγ. ΡΡ. 107---114.; ΑἸΌοτ, Ηοσηθηουῖ. Ν᾽ οῖ, Τοβὲ. ἴοτι. ἱ. ΡΡ. 232ὅ--- 
238.; Ο. Β. ΜΙοΝδ6118, ἀ6 ῥά ϊοῖ8, ροορηΐβαπο οαρί α] ρα5 ἩδΟγοσγαι, ἰὰ Ῥοὶ 5 δῃὰ ἔπ- 
ΡῬογ Β ΘΥ]} σα Οοπιμθδηϊδιϊ οηστῃ, νοΐ. ἴν. Ρρ. 177---2339.; Φ6ῆη, ΑτἊοβοϊοχία ΒΙΌ]1οδ, 
δὴ 249---δό.; Αοἰοιτήδηῃ, Ασομ οϊοχία ΒΙΌ]ςα, 88 248--- 258. 

2. Μ|ΊΟΒ ΔΘ] 85 ΟΟμπι πῃ Δ ΓΙ6Ά, γο]. ἷν. ἢ. 871.; νοὶ. 11}. Ρ}. 400---402. 404. 



Ῥμηϊδἠπιοηΐς πιοπέϊοποα ἔπ ἐμ ϑογίρέμτεβ. 168 

Ῥοου]αΡ ἰο ἱμϑιηβοῖνοῶ ΤΏΘΥ ΔΥῸ υβυρ!γ ἀϊνιἀοα ἱπίο ἔνγο οἴ48868, 
ποκ-οαρίξαΐ ἀπα σαρίἑαί. : 

1. Τὴο ΝΟΝ-ΌΑΡΙΤΑΙ, ΟΥ ἱηίουοσ ῬΟΝΙΒΉΜΕΝΤΒ, ἩΒΙΟΝ ὙγοΓὰ ἰη- 
βιοιοα [ὉΣ βμα !]εῦ οἴἴθβηοθθ, Δγ6 οἱραῦ 1π Πυταθ6Γ; υἱΖ. 

1. ΤΊιο πηοϑὺ σοπηπλο ΟΟΥΡΟΓΆΪ ΡΒ πγοηΐ νγα8 ΘΟΟΌΒΟΙΝΕ, οὐ {δ 6 
ἰηβιούοη οὗἨ Ὀϊονγϑ οὐ {π6 Ῥδὸκ οὗ δὴ οἤδῃμάθσ ΜῈ ἃ στοά οὐ βίϊοκ, 
Δα 1π {86 ΡΙΘϑθηοθ οὗ ἃ Ἰυᾶάρσα. (μον. χΙσ, " ΤῊΙΒ τῦα8 ΟΥΙΡΊ ΠΑ} Υ 
ἃ Ῥυῃιὶβμιηθηΐ διηοηρ 6 Εργρύδηβ, ἴσοα ὑυβοπι ᾿ξ ρβϑϑβθα ἰὸ {68 
Ἰβγϑϑὶιίοθ Εὐοὶ χοα. ν. 14. 10 Δρρθαγβ (μδὺ 10 τγᾶβ ποὺ ἀπυβι8) [ῸΣ 
ΒΡΟΥϊπἰοπάἀθῃίθ ἴο βἰλπχυϊαί 8 ΟΑΥΤΊΟΥΒ δπα ἸΔΡΟΌΓΟΙΒ ἴο ἐμοῦ οσκ ὈΥῪ 
[86 ΡΘΥΒ ΑΒΘ ΡΟΥΤΟΓΒ οὗ (π6 β(1οΚ, ὙΒΘΙΠΟΣ οηραροά ἱπ (ῃ6 Β6]4 οΥ 
ἴῃ Βδπαϊογαῖν οι] ογτηθηΐβ. ΤὨ1Β ρα ΠΙβῃμαθηΐ τγ88 ᾿Ἰπῆϊοίθ οα Ῥοίἢ 
Β6χΧε8 (Εχοά, χχὶ. 20.), δπὰ ἴπ (π6 ργϑβθῆοο οὗ {16 οἰάδγβ. (Πϑαΐ, χχιὶ. 
18.) ἴῃ Επργρῦ τἸχθῃ δῃηὰ ὈΟγ8 ψ6͵Θ Ἰα!ἃ ρῥγοβίχαία οὐ {π6 στουπά, 88 
Αἶδοὸ νγὰ8 (6 ῥγδοίοθ διμοὴρ {πΠ6 6 ν.)ὲ (Βουῦ, χχυ. 2.), δῃά ἴτο- 
υΘΏΠΥ ὉΠΟΥ͂ πογο Π6]α Ὀγ {86 Βαμαβ δηά ἔδαϊ, ψ 116 (06 ομαβιϊβοιαθηθ.. 
νγὰ8 ᾿ηῆιοίρα, 

ΑἸον ἴ[π6 οἀρονιΥ, Βοουγρίηρ, ὀοπέϊπυρα ἰο 6 {86 υϑι8] ρᾳ πῃ ]8}- 
Ιηθηΐ (ὉΣ ὑγαηβρΤΎΘ ΒΒ 08 οὗ ἴπ6 ἰατν, βὸ ἰαΐθ ἱπάβθθά 88 {η6 {ἰπ|6 οὗ 
δοθορῃυβῆ; δὰ {86 Αροβί]θ (6118 '8 ἰμαῦ δα βυβεσθα 11 “ῶυδ Εὐτηθβ.ὃ 
(2 ον. χὶ. 24.) [ῃ [86 {πη6 οὗἩἨ ΟΣ ϑανίουῦ 1Ἢἢ ψὰ8 Ὡοῦ οοπῆπρα ἰο 
πὸ ἴοι] Οἰδυηαῖβ, Ὀὰὺ νγῶβ αἰ80 1ηῆϊοίθα ἴῃ [Π6 βυμπαρορίιοβ. 
(Δίαϊο. χ. 17., χχῖ!, 84.; Αοἰδ χχῖϊ 19., χχνυὶ. 11.) Τα ρϑηϑυ οὗ 
ΒΟΟΌΓ πο τγαϑ ᾿πῆϊοίθα ὈΥ )υἀ οἷαί βοηΐθμποθ ΤᾺ οἴη οσ μανϊηρ 
βδθη δαπηοῃιβῃθα ἴοὸ δοκπονθᾶρα [18 συ], ἀπα {Π6 τ |ὶίμοββθβ ῥσο- 
ἀυοσρά ασαϊηϑὺ μὐγὰ 88 ἱῃ σαρὶίαὶ οα868, {π6 παρ οογασηδηαϑα ῃϊηλ ἴο 
06 .6ἃ ὮΥ {16 ἀγμλϑ ἴο ἃ ἸΟῪ ΡΥ: {π6 ουϊρτιῦ Ὀοϊηρ βἰσιρρϑα ἄονγῃ 
ἴο Πὶ8 νγαιδῦ, {16 δχθου μοῦ, 80 βίοοα Ὀομιπα πὶ ΡΟῚ ἃ βίοῃθ, 
᾿πῆϊοίθα {86 Ῥαπιβμμηθηΐς Ὀοΐὰ οἢ {π6 ὈΔοκ απα Ὀτγραβϑὺ τ, ὑποηρβ 
ΟΓΙΠΑΙΙΥ τοδᾶρ οὗ οχβ διθ οὐ ἰθδαίμοι, Τμ6 μηροῦ οὗ βίγρα8 
ἀδρεμπαθα ἀροὴ {πα Θποσσαυ οὗ {86 οὔδησθ οοογάϊηρ ἰο {π6 ἰ48]- 
τη 104] πσιίογβι, 8116 [86 ΘΧΘΟΌΪΙΟΠΘΥ ΜγὙὲῈὲ8 αἸβομβδυρίηρ Πὶ8 ΟΠΊΟΘ, 
[86 ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ υᾶσο Ῥσοοϊαιπηθα {π686 σοσὰβ ἢ ἃ ἰουα νοῖοο: ΖΓ 
ἐλοιε οὔδεγυοϑέ ποέ αἰΐ ἐΐδ τισογαἀδ 9. ἐ}ιὲβΒ ἰαιο, δ᾽ο., ἐδόπ ἰδς 7ογα δλαϊϊ 
πιαλο ἐΐλν ρίασιος τροπαογίμϊ, δε. (θας. χχν. ὅ8, δ9.}); Δαάϊηρ, 
ΚΚοόρ ἐλογεζοτο ἐδδ τοογα8 οΓ ἐλὲ5 σουσπαπί, απά ἀἄο ἐΐέηι, ἰλαΐ γε πιαν 
ΤΟΒΡΕΥ͂ ἴπ αἰΐ ἐμαὶ γε ἀο (δυῖ. χχὶχ. 9.}); δῃά οοποϊυάϊηρ πὶῖ {Ππ656 
ΜΟΓῸΒ οὗὁἩ [πὸ Ῥβαἰπιϊιδί (ἰχχυἹ]. 838.): .--- μὲ ἠδ δοῖπφ ζμὶ| 9. οοπι- 
»αξρϑίοη ἤόγσαυε ἐλεὶγ ἐπίφωϊξίεδ ; ὙἸΔΟ. ἢ τὰ ἰο τοροδαΐῖ, 1 ἢ6 Βαάᾶ 
βΏΙ9Πη6 4 {μ686 νοῦβοθ Ὀδίοσγα {Ππ6 [Ὁ]1 ὨυμΡΟΥ οὗ δβισ]ρ68 γχὰ8 ρίνβῃ. 
10 νᾶβ ἜΧρσθββὶυ οηδοίθα ἰμαῦ πὸ «6.» δῃου]ὰ βιιῆδυ τόσα {πδῃ ἔοσ νυ 
ΒΙΓΙΡΘΒ [ὉΣ ΔΗΥ͂ οΥἴπλθ, πΠουρἢ ἃ 1688 ὨυΩΡΟΥ πρσῦ Ὀ6 ᾿ηδιοίοα., [Ιη 

1 δὲν σδσγάηος ἘΠ ΚΙ βου δ ΜΑΠΏΟΙΒ δηᾶ (ἰὐδβίοτηβ οὗ 16 Αποείοηϊ Ἐργριίδη8 (ΕἸἰγδὶ 
Ξ ΣΙ. 8), νοΐ. ἱ. ρῃ. 41, 42., βογο 11] πδιγαϊοηβ δύο ρίνθῃ ἤθη ἴπ6 Ἐργριίδῃ βου]ρίαΓεβ δὲ 
Βοηΐ- ἤδεεδη. 

: Αηϊ. ΨΖυά, 10. ἐν. ο. 8. ὃ 1]. 
5 ἴῃ ᾿πῆιοίίης ἴδ6 Ῥπηϊθμτηθης οὗ πὶ ρρίησ, [86 7 ὴ)8 ϑοτηδιϊπιαβ, ἕοσ Ὠοϊοτίοιβ ΟβΈΠοο 8, 

εἰοὰ κθδγρ Ὀοπεδ, ρίοςοβ οἵ ἰοδὰ, οὐ Τβογῃ8 ἴο 186 ἐπὰ οὗ ἴδε ᾿ποηρβ, οδ]]εἃ ὉΥ 156 ατεοκδ, 
αστραγιλωλας μαστιγας, ἥαστα ἰα:ιΠαία ; Ὀπῖ ἴῃ τ86 Βογίρίιτο ἰοττηοὰ ϑοογρίομβ. ΤῸ [[|689 
ἘδΒοδοαπὶ δἰϊυαᾶοε ἱπ 1 Είηρ χὶϊ, 11.---- Βυγάοτ᾽β ΟΥοπίδὶ Γὐτεταίατα, το]. ἱ, Ρ. 414. 

4 Οἰιεὰ ΌὉγ Ὧν. χιρμίοοί,  οτκ 5, νο]. 1. Ρ. 901. 00]1ο δαϊξ, 
Μ3 
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ογάον {παῦ [μ6 Ἰαρϑὶ θα θ.Σ τπῖρῃΐ ποί θ6 Ἔχοθοοάᾶ, (μ6 βοουγρο δοη- 
αἰϑίβά οὗἩἨ ἴσο Ἰαϑῆθθ οὐ ὑποηρβ: 80 {παΐ, αὖ ϑδοὴῇ Ὀΐον, 6 σχϑοοϊνοα 
[Πγ66 ΒΕΓΙΡΘΒ: ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΟΥ πμθη {π6 [Ὁ}} ρα ΠΙΒῃμπηθηῦ τγ88 ᾿πῆ]οίοα, 
1η6 ἀο)ηαυσηὺ τοοοϊνοᾶ οὐΪυν {πιγίθοῃ Ὀ]Ον 8, ὑπαΐ 18, ζογέν δέγῖρεοβ βαὺξ 
οπθ; Ὀυΐ 1 Π6 Ε͵Ο 80 68, 88 [0 Ὀ6 οἡ {Π6 ροϊηύ οὗἉ ΔἸ πρ' αΥΤΑΥ, 
{86 ἡυᾶροβ σου] ογάθγ {86 δχθοιοη 6 (0 βυαθροπα 18 βδρϑ]δίίοη. 
Αἰποηρ {πΠ6 ἘοηδηΒ, ΠΟΎΘΥΘΙ, {Π6 ΠΌΠΙΌΘΡ Μψὰ8 ποὺ Ἰϊπἰ6α, δὰΐ 
ναγ θα δοοογάϊπρ (0 {86 οΥγτηθ οἵ [π6 τηδ] οἴβοίου δπὰ {86 ἀϊβογοίίοη οὗ 
1π6 )υᾶρε. [10 18 ΠΙΡΏΪΥ ρῥσόρϑθὶο παῖ, ἤθη Φϊαίο ἑοολ «“εδιι5 ἀπά 
δοοιγσεί ᾿ΐηι, 6 αἰγοοῦθα (18 Βοουσρίηρ 0 Ὀ6 ἀπαβιιλ! } Υ Βούοσο, {πᾶῦὺ 
{Π6. βῖρ]ι οὗ 18 Ἰδοοσαίθα βοᾶν ταῖρθῦ πλονο ἴπ6 “6νὺ)]ἷ8 ἴο οοτηρα8- 
βιοῃαίθ [086 ῬΧΊΒΟΠΟΥ, δπᾶ ἀδδιϑὺ ἔγοπὶ ορροβὶπρ' ἢ18 σοΐθαδβθο. ΤῊ18 
δΡΡροαᾶγθ (6 τηοτ6 ῬγΟΡΑθ]6, 88 ΟἿΣ ϑδυϊουῦ Μγὰ8 80 θη ΘὈ]6α ΟΥ̓ (118 
Βοουγρίηρ, [μαῦ πα δέϊγσσαγαβ ῃ8δα πού βίγηριι δουρὶ ον 0 Θπ 868 
Ὠἷπι ἰο ἀτὰρ 818 ογοϑα ἰο (ὑδνασυ. Αἰμοηρ {πΠ6 “6. 718, [86 ρα μΊ8ῃ- 
τηθηῦ οΟΥἨ Βοουγρίηρ Ἰηνοϊγοα ἢο βογί οἵ Ἰρῃοιηΐην, τυ μῖοῖ ΘΟυ] ἃ τᾶ κθ 
[π6 βυθοῦ ᾿πδμηοιβ ΟΥὁἠΎ 80 οὐ͵δοὺ οὗ γβργοδοῦ ἴο ἢ15 ἔθ! ον  -οἱ ΖΘ ηΒβ. 
Τ0 οοπϑιβϑίθα σθσοὶυ ἴῃ {6 ΡὮΥ 5158] Β6η86 οὗἩ (86 ραϊη.} 

2. ΒΕΤΑΙΊΙΑΤΙΟΝ, ΟΥὨ [86 τοϊυγηΐηρ οἵ Ἴ1Κα ἔον 116, νσαϑ [16 ῥα η18}}- 
ταθηΐ Ἰηῆιοίοα ΤῸΡ ΘΟΥΡΟΓΑΪΙ ᾿Π͵ΤΙ6Β [0 ΔηοΟίδιο., ---- σγ6 ΚὉΤΥ οψο, ἑοοίς 
3ῶ2ν ἰοοίδ, λαπά ῶ0γ λαπά, ἔοοὲ ον οοί. (ΕΧοά. χχὶ. 24.) 10 ΔΡΡθδ15, 
Πονονοσ, ἰο μαννα Ὀ6θη γαγοῖὶυ, 16 δυϑῦ, βυ ΟΥ̓ ρυΐ τὰ χθουοη: Ὀαΐ 
{1|0 Ἰπ) ατίουβ ραυίυ ψγϑ (0 ρσῖνα (86 1η͵υγοα Ῥογβοη βα ϑίρβοιίίοη. [ἢ 
{Π18 βδοῆδβα 6 ταυτοπαθεία δλοης {π6 αστθοϊκϑ, δηᾶ (Π6 7.ες ΖΤαϊϊοπὶς 
ΔΙΏΟρ ἐπα ἘΟΙΏΔΏ8, νγὋϑ Ὁπαογβίοοα ἢ δῃα δῃ θαυϊναίθηΐ γὰ8 80- 
οορίοα, {π6 νϑ]ὰθ οὗ δὴ δυ6, 8 ἰοοί ι, ὅζο. Ὸγ ἴμ6 δΥθ οὗὐ' Ἰοοῦῃ 1:ἰβοὶ ἢ 
Τι βῃοι α βϑροῖὰ {παΐ ἴῃ 16 {1πλ6 οὗ 6818 (Ἰχιβῦ, {π6 “6.8 μα τηδήδ 
(818 Ἰανν ((λ6 δχοουοη οὗ σβοῖ Ὀοϊοηροα ἴο 86 οὗν] τηδοϊβίσγαίθ) 
ὦ στοιπα [ῸΓ δα ποσιβιηρ ᾿γῖναία σϑβοηςηθηίβ, δηα 411 {Ππ6 δ χοθεβοβ 
οοτητατ{6α ὈΥ ἃ νἹπαϊοῦνο βρὶτῖῦ, Βονθηρα νγᾶ8 οδ τα ἴο {π6 υἱπιοδβὲ 
ΘΧΙΓΟΠΙΥ, ὉΠ ΤΏΟΤΟ ΟΥἹ] γαύαγποα {πδὴ σμαῦὺ δα Ὀδθῃ σϑορινοα, 
Οὐ {818 δοοουηῦ οὺὐσ ϑδυϊουῦ ργοι ὑαα τοί] αύϊοπ ἴπ Πἷβ αἰ νὶηθ 
ΒΟΙΤΊΟῚ ΟἹ {π6 τηουηύ. (Μαςί. ν. 38, 39.) 

3. ΒΕΒΤΙΤΌΤΙΟΝ. ---- δύ166 ΤΟαΌΪΓΟΒ ἰμαΐ {ποθ {πὶπρα ΠΟ Ὦ ἤδνθ 
Ὀ66Ὼ Βίοί θη ΟΥὁ ΠΙᾺ] ἰΑ Κη ἔγοπὶ ΠΟΙ ΒΟΥ Βμου ἃ δ6 τοϑίοσοα ἰο 
{Π6 ΡΑΓ ἀσρτιονοα, δπὰ ὑπαῦ οοτηρθηβαίίοη βῃουϊα Ὀ6 τπιδᾶθ ἴο Ἐπὶ 
Ὀγ {π6 ἀροΎθθβοσ. Ἂ«ΑσοογαϊπηρὶΥ, νϑγοὰΒ ἤη68 ΟΥ̓ ΡΘΟΙΠΙΔΥΥ͂ ΡΑΥΙα θα 5 
ὙΓ6Γ6 δηδοίοα Ὀγ {πα ἡέρε πο ἵεη: 8.9, 

(1.) 2 δἴποβ, ΘῈ) (ΟΝ68}1)), β τ ΟΟ] Υ 8ὸ ο]]6 4, σσοπῦ σομητηοηυ ἴο 186 
1Π] ΓΘα ΡΑΥΥ ; ἀπα “6,6 οΟὗἩ ὕνο Κιηᾶ8,--- Σχοα, [μα΄ 18, (μο86 οὗ πο ἢ 
116 διηουπί 8 ἀοίουτηϊποα ὈΥ βοιλθ βίαι θ, 85, [Ὁ ἰπϑίδῃοθ, {μαῖ 
οὗ ουῖ. χχὶ. 19. ΟΥ̓ χΧΧΙ. 29. ; --- ὦ ζ)παείογηιϊιοη, ΟΥ Ὑ ΏΘσα 16 
ψηοπηΐ τγὰ8 οί ἴο (Π6 ἀφοϊδίοη οὗ [π }υᾶροβ. (Ετχοά, χχὶ, 22.) 

(2.) Ἰτνο-[ο]4, ἔουτ- ο] ἃ, δἀθὰ ὄνθὴ ἔνο-ξο] ἃ γοβέϊέέϊοπ οἵ τμϊησϑ 
βίοἶθῃ, δῃα γϑβιϊυνίοπ οὗὨἨ Ῥγορ ΥῪ ὑπ) ιβι}]ν τείαϊπϑᾶ, πῖ ὑσσεηῖν 
ΡΟΣ σοηΐ, ΟΥ̓ΟΡ δῃὰ ἀῦουθβ. ΤΒι8, 1 ἃ πῆδη Κι]]6α 4 Ὀοδβί, ἢ παϑ ἴο 
18 Κα 1ῦ ροοά, Ὀοαϑὺ ἔοσ μϑαβί. (μον, χχῖν. 18.) -- ΤΠ δι οχ ρυδμοα 
ΟΥ ογοα δῃοίποῦ πλλη  βούνϑδηΐ (0 ἀθαίδ, 118 ΟὟΤΟΙ ψγδϑ θουπᾶ ἰο 

' ΜΙΝ δ. 1188 ΟΟππδη αγίοδ, νοὶ. 111. ὑῃ. 444---.448, 
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ῬΑΥ ἴον {86 βεγσνυδηΐ ΙΓ βμ Κα ]β οὗ βίνον, (Εἰχοά, χχὶ, 82.) ---- Ιῃ 
186 ολ86 οὗ ὁη6 τηϑη  ΟΧ Ρυβηϊηρ {Π6 οχΧ ΟΥ̓ Δποίμοσ τδῃ (ο ἀθδίῃ, 88 
1 που]Ἱὰ 6 νϑὺὺ αἀἰβηουϊῦ ἴο δβοογίαϊπ σμϊοῖ οὔ (86 ἔτγο μβαὰ θθθη ἰὼ 
ὈΙΑΙ.6 ἴον {86 αυδλῦγοὶ, (Π6 ὕνψο ΟὝΠΟΥΒ Ὑ6͵6 ΟὈ]σοα ἴο Ὀ6δγ {Π6 Ιοβδ. 
ΤΠ ᾿ἰνίπρ Οχ νγα8 ἴ0 6 δβο]ά, ἀπα 1.8 ρσῖοθ, ἰορϑῖμεν σῇ [Π6 ἀοδά 
μοδδί, νγδϑ ίο Ὀ6 δαῦδ!ν ἀϊνιἀοα Ὀούναθῃ ἰμθα. 1, ΠούΘΎΟσ, ΟἿ6 
ΟΥὗἨ {86 οχϑὰ πιδα ῥγθυιουβὶν ὈΘΘῈ ποίοσϊουβ [Ὁ ραβηρ, δηα [6 
ΟΥ̓ΘΣ ἨΔ πού ἰΔΚ6ηὴ σαγα [0 Θοηῆηδ ἢϊπι, ᾿π Β10}} Θ886 ἢ6 τῦδϑ [0 ρἿνθ 
{π6 ΙΟΒῈΣ δῃοίμον, δηᾶ ὕο ἰδκθ {π6 ἀφϑά οχ ᾿ϊπιβο]ξ. (Πὐχοά. χχὶ. 36.) 
--ἸΤῇ ἃ τιδῃ ἀυρ ἃ ρὶῦ δηὰ αἸά πού ΟΟΥ̓ΟΣ 1ΐ, οΥ ἰοῦ δὴ ο]4 ρὶῦ τϑιηιδίη 
ΟΡΘβῃ, δπα ἀῃοίθου ππδη Ὀθαβϑί [611 1ηΐο 10, {86 ΟὟΤΏΘΙ οὗ βυοι οἱῦ ν᾽ 88 
ΟὈ]Ιροα ἴο ΡμᾶῪ ἔοσ (μ6 Ὀϑαδβῦ, δπὰ Βιδᾶ 10 ἴοσ 88 ραγιαϑηΐ. (Εχοά, χχὶ. 
38, 34.) --- Υ πο ἃ ἄγε νγὰβ Κιπαϊϑα ἴῃ (Π6 ἢ6148 δηᾷᾶ αἀἰὰ δὴν ἀδηιαρο, 
6 ψῆο Κιπαϊοα 10 γγαβ ἴο τρᾶκο [6 ἀδιηδρα ροοά. (Εὐχοΐ, χχὶ!, 6.}} 

(38.) Οωπιρεπεαΐϊοπ, ποῖ οοτητηδηαοά, διυὺ ΟὨΪΥ 41|1ονγϑὰ, ὈΥ ἰδ, ἰο 
6 σίνϑῃ ἴο ἃ ροίβοῃ 1π͵υγοα, ὑἐμαῦὺ Π6 τσοὺ ἀσραγί ἔγοτα ἢϊ8 βιυιλῖ, δπᾶ 
ποὺ ᾿πϑῖδί οἡ {86 Ἰθραὶ ρα πιβετηθηΐ, Ἡ μοίμ6Γ ΘΟΥΡΟΓΙΆΪ ΟΥἩ οαρὶΐα]. [{ 15 
[οτη αὶ οἰ μον ἼΒ9 (Κορἦθε), (μαὺ 18, Οὐπιροεπβαίϊοπ, οΥὁἨ ΦῈΣ ΝΒ (ΡΟΝ 
ΝΟΡλ68Η), {πα 18, απϑοηι 9 1,35. πὰ ΟὯ6 Ολ86 1 18 τηοβί βχρυθεβὶ Υ 
ροσι 6 (Εχοά. χχὶ. 80.}; Ὀαΐ 10 18 ργοι 64 ἴῃ (86 ο856 οὗ 
ΤΩΌΓΟΟΣ 8Ππα 4|850 ἴῃ Βοηλοϊάθ. (Νυμαῦ. χχχν. 31, 82.) Το Πἰρμοβὶ 
ἄπο ᾿ϑνῖ80}6 ὈΥ {86 Ια οἵ Μοβϑβ, νψγαὰβ οπε ἀμπαάγεα βδὐολεοῖς οὗ βιίγοσ, 
8 τοαῦ βὰπὶ ἴῃ [8056 {1π|68, ὙΠΘη (86 ῬΓΘΟΙΪΟΊΒ τηθίδ]β 6 γο σατο. 

4. Το {818 οἶαββ οὗ ρυμιβησηθηΐβ ταν θ6 τοΐοσγοα {Π6 ὲπ δῃᾶ 7768- 
»αε8 ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ, ΒΟ. ΟΓΘ ΙΝ ΤῊΝ ΝΑΤΟΒΕ ΟΕ ΡΟΝΙΒΗΜΕΝΤΊΒ. 
ΤΉΘΥ ὙἜ͵6 ἴῃ ρὍηΘΓΆ] οχ γι 6] Υ τηοάογαΐθ, δηἃ Ὑγοσο Θπ)]οϊηθα ἴῃ 1Π68 
[0] ον ησ᾽ 64868 : --- 

(1..) Ἔω ΟΥ̓́ΟΣῪΥ ὑπ᾿ὶηςο ΠΕ ΟΠΆ] ὑγβηΒρΊ 5510 οὗ {86 1 ον] 04] αν, 
δύῃ 1 1 γγὰ8 ἃ. βίη οὗ οοηιηιΐβδίο ([ῸΣ ἴῃ {π0 Μοβαῖο ἀοοίσίηθ δοπ- 
οογηΐηρ 81 πα ἴγθβραβ8 ΟΥουΙηρ8, 811 ἰχαπΒρΊ ΒΒ: 008 ἀγα αν! ἀρ 1ηΐο 
8[η8 οὗ σοπιγηϊϑϑίο απ β'ὴ8 οἵ οηιΐβϑίοη), ἃ. 81}-οἴδσιηρ σγαϑ ἰὸ 6 
τηδάθ, δὰ ὑπογθῦροι ἰδ6 Ἰοραὶ ρυπΙβῃπηθηῦ νγ88 γουαϊ 164, τ ΒΙο, ἴῃ 
[Π6 ο886 οὗ ψΙΠὉ] ὑχαπβρυθββιοη, γγὙ8ἃ8 ποι ῖηρ' 1688 {πδῃ ΘΧΟΓΡδίΙοΠ. 
(μον. ἵν. 2., ν. 1. 4---7.) 

(2.) ὙΒοΟνοσ πιδᾶ τηδάθ ἃ σαβϑῇ οδίἢ, δῃὰ μδὰ ῃἠοὺ Κορὺ 10, γγὰβ 
ΟὈἸ]Ισοα τὸ τρϑκα ἃ 81η- οὔοσίηρ ; [ῸΣ 18 Ἰποοῃβιἀθσγαίοῃ, 1 10 γγ88 δὴ 
οδίῃῃ ἴο ἀο 6υ}}, δπᾶὰ ἴοσ [8 πορίθοι, 1ὖ 10 νγὰβ δὴ οδίῃῃ. ἴο ἀα ρμοοά, 
([μον. ν. 4.) 

(3.) Ὑποονοσ μιδᾶ, 88 ἃ τ ΐμθϑθ, θθοὰ συ] οὗἨ ΡΘΗ ΟΓΥ --- ποῖ, 
Βονγου ῦ, ἴο τὰ Δ} Ἰηηοσθηῦ τ8} ([ὉΓ ἴῃ πα΄ οα86 {Π6 ἐέζ ἑαϊοηΐς 
ορογαίοα), θαυ ---- ἴπ ποῦ ἰδ γιηρ τ μᾶῦ μΒ6 ΚΗΘῊῪ δρσαϊπδῦ ἃ συ νυ 
ῬΟΓΒΟΙ, ΟΥ̓ ΪΏ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΡ ταβρϑοΐ οοῃοοσπίηρ [86 τηλίθοσ ἴῃ αιδβίιοη ; 
δηἃ ᾿π οοημδοαῦθηοα {μογοοῦ [ο]0 ἀϊϑαυϊοῖθα ἴῃ ἢ18 Θομβοίθποθ, πιρἢΐ, 
τ πουὺ Βοΐηρ 11401]8 ἴο δὴν Ἀγ μοΣ ΡῈ ΠΙΒῃπηθηΐ, ΟΣ Ἰρμουῖην, οὐὐδίῃ 
ΤΟΓΩ βϑῖο οὗὨ [86 ῬΘΙ]ΣΥ, ΟΥ̓ ἃ σοηΐδβδβιοη οὗ 1, δοσοοπιρδηϊθα ὙΠ ἃ 
{γοβρδδε- οθσιησ, (ἴων. ν. 1.) 

(4.) ὙΥ̓οδνοσ μαὰ ἱπουντοα ἀθθὺ ἰο {π6 βαποίιαγυ, ἱπαῦ 18, μβαά πο 
ΘΟΠΒΟΙ ΘΒ ΟυΒΙΥ μα ἴ8. {Π1Π|8,). μα ἈΪΒ οσῖπαβ οδμ θά ὈΥ τηδκίησ ἃ 

ι ΜΙοΝ 61 158 Οοτσηδηζασίοβ, γοὶ. 11. ὑΡ. 365---367. 477, 478. 
2. Ιυϊά. νοἱ. ἰϊ. ὑΡΡ. 478, 479. 
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ἰγοβραββ- θυϊηρ, δηα τηακίηρ τ ρΡ δ18 ἀοῇἤοϊαποῖθβ ὙΠῸ ὑν θη ΠῈΣ 
σαηῦ. ΟΥΟΥ δπα αρονα. (μον. ν. 14, 1δ.) 

(ὅ.) ΤΊ βᾶπιθ γγχ88 {π6 σι]θ, τ ΏΟΓΘ ἃ ρούβοη ἀθηϊθα δηυτβηρ σίνθη 
Βἴτη ᾿ῃ ἰγυβῦ, ΟΥἩ ΔΠΥ {πϊηρ' ἰοδῖ, ψ ΒΟ ἷς Βα [ουπά, ΟΥ̓ ΔΠΥ ῬΓΟΓΙΆΪΒ6 
6 Παᾶ τηδᾶθ; ΟΥ̓ ἀραῖη, ὙΠ6ΥΘ ἢ6 Βα δοαυϊγθα ΔΩΥ ῬΥΟΡΟΥΥ͂ ἀ18- 
Βοποβίυ, δηα δα 18 Θοῃβοίθημοα δ  Κοπθα οἡ δοοουπί οὗ 1{,--- Ἔνθ ἢ 
Ψ ΏΘΓΟ 1Ὁ ψ͵Δ8 ἃ ποῖ, οὗ τ ηϊοὰ ἢ6 ᾿δα οπςα οἰδαγθα ᾿ἰτηβ86 1 ὈΥ οδίἢ, 
Ὀυΐ γγχᾶβ ΠΟῪ τηουοϑα ὈΥ̓͂ [86 ᾿τηρυΐβα οὗ [118 Θοηβοίθησα ἰ0 τρδκα νο- 
Ἰυπίασυ γοϑεαῦοη, πὰ τῖβῃθα ἰὸ ρεὶ τἱα οὗἁὨ {16 συ. ([μον. νἱ. 
]--- 7.) Βγ {δὲ οβογιπρ τωδθ οἡ βοΐ. δὴ οοοδβίοῃ, {π 6 ργθοθαϊηρ 
ΟΥ.6 τῦ8Α8 Ὑ ΠΟΪΥ σδποϑ θα ; δηα Ὀδοδαβα ἴμ6 ἀο᾽παιιθηΐῦ που]ὰ οἴμογ- 
Μγ186 Βανςα [84 ἴο τρᾶκα γϑβει αὐ! ἰτοπλ ἔϊσο ἴο  υε [0]4, ἢὨ8 ποῦν ρανθ 
ὈΘΏΤΥ ΡΟΓ ὁδηῦ. ΟΥ̓ΟΥ δηα ρον ἴΠ6 διηουπί οὗ ἢ18 {π6 

(6.) [πη {π6 οα86 οὗἉ 8 Ὁ] ΟΥῪ Θοτημ 6 1} ἃ βανο, δη οι σ ν᾽ 88 
Δρροϊηΐβά ὈΥ͂ μον. χῖχ. 20 -- -22.: Ὑβιο ἢ αἰά ποῖ, Βοσγανοσ, ΠΟῪ 
οϑποοὶ {π6 Ῥυπιβῃσαθηΐ, Ὀὰΐ τα! ραίθα 1{ ἴγοτα ἀθδῖ, συ βιοἢ τγ88 (86 
Θβί ὉΠ 1Βῃ64 Ρυπὶβημηθηῦ οὗ δα] θυ, ἴο {παὺ οὗἉ βίγιρϑβ ἴοσ {Π6 σοῃγδῃ, 
1η6 τηδῃ Ὀγιηρίηρ [86 ἰγαβρϑββ- δγιηρ μὰ {Π6 Τλλπποῦ αϊγοοϊθα Ὀγ. 
Μοβοβ. ἢ 

ΘΌΘΝ πηΘΑϑι 68 848 ἴ.686, ΜΊΟΒ86]15 ΓοπΊαΥἶ8, τουϑὺ ἤανα μα ἃ τοδί 
εἴδεοῦ ἴῃ ρῥσορθπρ ἴο (Π6 τοϑιϊ10π ΟὗὨἨ ΡΓΟΡΟΥ͂ ὉΠ] ἉΒΕΥ δοαυμγοα: 
Ῥυΐ ἴῃ {Ππ6 σδ86 οὗ οτἴγηθβ, οἵ σοι {Π6 ροοᾶ οὗὨ {{6 ΘΟΙΩΤΩ ΜΠ Υ 6χ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ στοαυϊγοα (πδαὺ [Π6 1604] ῬαΠΙΒηγηθηῦ βῃουϊὰ ὉΠΗΌΣΙΩΪ πὰ 
δοίθ} } Υ θ6 Ραὺ ἴῃ Θχθου 0}, ΠῸ ΒΌ 0}; οἤθσϊηρ σου] Ὀ6 δοσορίοα,3 

δ. ἹΜΡΕΙΒΟΝΜΕΝΤῚ 6068 ποῦ ΔΡΡΘΑΓ ἰο ἢαγο Ὀ66η ᾿πιροβοα ὈΥ Μοβαϑ 
88 8 ρυμ᾽βμιηοηΐ, ἱπουρὰ 6 οου]α ποὺ θ6 υπαοαυδιηοα πιὰ ἴῦ ; ἔῸγ 
ἢ6 ἀ6βοῦῖθ68 10 848 1 186 διηοηρ {π6 Εἰὐσγρίδηβ. (ἀη. χχχῖχ. 20, 21.) 
ΤῆΘ ΟὨΪΥ ἄπιο ἢ6 ΤΘὨ ΟΠ 8 1ὐ, ΟΥ̓ΤΏΟΓΘ ΡῬΓΟΡΘΟΥΙ͂Υ ἀγγεϑέ, 18 ΒΟ] ΟΙΥ (ῸΓ 
106 Ῥυγροβα οὗ ἘΡΕΡΙΗΒ. ἴμ6 συϊρτγιξ βαΐδ Ἀπ1] ἡπάρστησρηξ βμου]α δ6 
σίνϑη οὐ ἷ8 οοπαποῖ, (μον. χχῖν. 12.) [πὶ ἰαΐον ὑλπιθ8, ποννθυοσ, (Π6 
ΡῬυπιβῃταθηΐ οὗ {π6 ῬΓΊβοη δὴ ᾿πίο 186 διῃοηρ {μ6 [βγβϑ]θβ δπὰ 
ονθ; ὙΠΟ086 ΒΙβίοσυ, ὉΠ46Ρ [86 χροηΆγ ἢ Β, Δου πα ὙΠ ἱπδίβησοβ 
οὗ {πο} ᾿ΠΗΡΥΙΒΟΏΙ ΠΡ ῬΘΥΒΟΙΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ {Π6 ργορμοίθ, μοὸ σπογὰ οὔ- 
ποχίοιιϑ ἰο {ποῖ ἔου {Ππ6ῚὉ [ἈΠ Ὁ] τορτγοοίβ οὐ {Π|6}Ὁ 818 δῃηα οὐ πη68. 
Τηυ8, Αβα σου 64 {86 Ῥγορηοῦ Ἡδηδηὶ ἴο ῥγίδοῃ, Ὁ. σοργουϊην 
πῖπὶ (2 Οἤτοη. χυὶ. 10.)δ;: ΑΠΌ οοπιι{6α ΜΙΊορΙαΙ (1 Κίπηρβ χχὶὶ. 
27.), 88. Ζϑάοβκιδῃ αα (π6 Ῥτοροὺ « ογοϊαῖ, ἔογ {Π6 βαπια οἰἴθποα. 
(τ. χχχνῖ. 21.) Φομη πὸ Βαρίϊϑὶ νγα8 πηργιβοηθα ὈγῪ Ηδοτγοά, 
ταϊϑηδηηοα (ἢ6 ατοαῖ (Μαί, ἵν. 12.); δπᾶ Ῥοίονσ, ὉγΥ Ηϑγοὰ Ἀρτῖρρα. 
(Αοιϑ σι. 4.) ᾿ορίοτβ (Μαΐι. χυῇ!. 80.) ἀπὰ ταυγάθγουβ (1ὰΚ6 χχῖϊ. 
19.) ὙΕΙ͂ αἶϑο οοτημ θα ἰο γίϑοη. Ἧἥα γεδα α]80ὸ οὔ Τηρήσις 
Δημοσία, ἃ ΘΟΙΏΙΩΟῺΏ ὈΥΊ80η, ἃ ΡΆθ]1ο ρ80] (Αοἰβ ν. 18.), νοῦ τγὰ8 ἃ 
Ρίδοα οὗ ἀυγαποθς δηα δοῃῆηοπηθηὺ [ῸΓ {πΠ6 ψογϑὺ βοτὶ οὔ οἴδμάογα. 
ἴῃ ὙΠΟῚΓ ῬΓΊΒΟΏ8, ἴἤογ6 ψγ8 δια γ ἃ ἀσηρθοη (6 Γ. χΧχχν. 6.} ΟΓ ἃ 

ει ΜΘ 86}15᾽8 ΟΟτητηΠἰΑσίο 8, το]. 11}. ρΡ 482 ---487. 5. ΤρΙά. νοὶ]. 11]. Ρ. 488. 
5 ΤῊΙΒ μἷδος 18 ἰοστηθά ἴδ ργίδοπ-ἦομδε: πὶ ἱξ Δρροδγβ (δὶ βιιδροοίθὰ Ῥεσβοηβ ὝΟΤΘ 

Βοιηθι πη68 οοπῆπμοα ἰπ ραγὶ οὗ ἴΓ06 που86 ψΠϊοδ ᾿γ85 οοσυρίοὰ ὉΥ ἴπ6 στοαὶ οδςοτβ οὗ 
δῖδίθ, δῃ ἃ γγῶδβ ΠΟΠΥΟΤΙοα ἰηἴ0 8. ὈΓΙΒΟῚ [ὉΓ [18 Ῥύσροθθ. [ἢ {Π|8 ΣηδΠΠΟΓ “ 6το τ δὴ 85 δὲ 
ἤγβι οοηῃῆποα (76Γ. χχχυ]. 15.), δΔηὰ ῥγοῦδΟΪΥ Φοβορἃὰ ἴῃ 1.6 Βαπιδ ᾿ΏΆΠΠΟΥ (κ66 Οδη. 
" 8 ΒἰΠΛἾΔΓ Ῥτδοῖοο ΟὈΔΙἢ8 ἰπ ἴΠ6 Ἐμιδὶ ἴο 118 ἀλγ. 866 Ηαττρογ᾿Β ΟὈβογνδίίοπβ, 
Υ01. 11. Ὁ. 508. 
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»ὲϊ ΟΥ οἱδίεγη, 88 [068 ψοσα 2 (ΒΟΕ) 18 Τοπάδγϑα ἴῃ Ζβϑοδ. ἰχ. 11., 
ὙΟΙΓΟ 1 ὉΠΑῸΘΒΟΟΠΔΡΟΪΥ ΓΟΐδγβ ο ἃ ῬυΒοὴ : δῃά ἴσοι {Π18 'τογὰ τ 
ΙΑΘῪ ΘΟΠΟΟΘΙΥΘ (δ6 παίυγο οὗ ἃ ἀιπηρθομ, ΥἱΖ. (Πδὲ 1 νγὰϑ8 ἃ ρ]δοβ ἴῃ 
ὙΓΒΙΟΩ Ἰηἀοοα {Π6Γ6 τγ88 ὯΟ ποιοῖ, δὰ 1Ὲ 118 θοϊΐζοτα ἀδεΡ πιμὰ ; διά, 
ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΙΥ, Μ͵16ὶ τοδα (μαὶ «γθιλδη, ὙΠῸ τγὰϑ οαδὺ ἱπίο {18 τγογβὲ 
δῃὰ Ἰοναβί ραγὺ οὗ [86 ὈγΊΒου, διπᾷ ἐπέο ἐΐδ πιῖγο. (7 6. χχχυ, 6.}} 

Ιὴ (η6 ῬΥΙΒΟῺΒ αἰδὸ γθσῦ “δίοοζβ, ἴοσ ἀθίδιπιηρ {86 ρδύβοῃ οὗ (δ6 
ῬΓΊΒΟΠΟΙ ΙΏΟΓΘ ΒΘΟΌΓΕΪΥ. («οὉ ΧΙ}. 27., ΧχΧχΙ, 11.) ΜΊΟΙΔ6]18 οοπ- 
)θοίαγοβ ἰμαὺ {ΠῸΥ ψογθ οὗ {π6 βοχΐ Ὁ (6 ασβϑκβ Ἵδ]]οϑᾶ Πεντε- 
συρυγγον, ΜΓ ἈΘΤΘΙῺ [Π.6 ὈΓΙΒΟΠΘΥ νγ88 80 ΘΟ ποα (Πδὲ 18 θΟαΥ νγ88 Καορί 
1ῃ 8 Ὁπηδίιγα! ρΟΒΙ 105, ὙΒΙΟΩ ταυβὺ παν ργογθαὰ ἃ ἰοσίασγο ἐγιὶ 
1ΏΘΌΡΡοσί8 16.525 ΤῊ ᾿Εσωτέρα Φυλακὴ, οὐ ἤιπερ γίβοη, Ἰπῖο χἰμο 
Ρ αἱ Δα 1148 σοσα ἐλγιδέὲ αὖ ῬὮΜΠΡΡΙ, 18 Βαρροβοα ἴο αν θδϑῃ {Π8 
ΒΆΙῺΘ 88 186 Ρ1Γ ΟΥ οἰδίθσῃι δου ποίϊοθα ; δῃηᾶὰ ἤογὸ ἐλεὶγ δεῖ τροτὸ 
παῖε ζαϑέ ἐπ ἐλθ τοοοάδη δἰοοὶς (ΑΟοἰϑ χνὶ. 24.)., το ξύλον. Α53 {Π18 ῥγίβοῃ 
νγ88 ὉΠάΘΓ (Π6 Βοτηδη ρσονοσῃτηθηΐ, [8686 δίροοϊκβ ἀγα Βα ρροβοάᾶ ἴο βαγβ 
Ὀδοῃ (86 οἱρρὲ οὐ ] Ρίθο68 οὔ ποοὰ ἴῃ 186 ἀπιοηρ ἐπαΐ ῬΘΟΡΪ6, 
ὙὙΠΙΟἢ ποῦ ΟΠΪΥ͂ Ἰοδα ρα {Π6 ἰ6ρ8 οἵἉ ρυγβομοσβ, θαΐ βογπηθίπλαβ ἀϊβίθηἀ ρα 
{Ποῖ 1ἢ ἃ ΥΟΙΥ͂ ΡΔΙΠ ἢ] τδηηοσ. Ηθησα {86 βίου οὗ Ῥαδὺὶ δηᾶὰ 
1148 σου]α θ6 τϑηογθα τογὸ ρδιηἶη {μδῃ {παΐ οὗὨ δὴ οἴἴἶδπαᾶογ βιε{ἰπρ 
ἴῃ (06 δύοοκβ, 88 υυϑϑᾶ δηλοηρ 18; ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ 1 (88 18 ΕΓ ΡΟΒ810]6) 
πο Υ ἰδν οἱ ἴπ6 παγὰ οὐ αἸΣΤΥ στοιπά, σῖῖὰ ὑπο ὶγ Ὀάγο ὈδοΚθ8, ἰδοογαΐοα 
ὈΥ τϑοθηΐ βοουγηρ." 
ΤΏ ΚΟΘΟΡΟΙΒ οὗ 186 ὈΥΊΒΟΏ ΔΠΟΙΘΏΙΥ δα, δ8 'π (86 Εὐαδί ὑπο γ 8.}}} 

ἢανθ, 8 ἀἰβοσ ΠΑ ΥΥ ΡΟΎΘΙ (0 ἰγοαῦ {Π6ὶν ὈΓΙΒΟΠΘΙΒ } δὲ 88 {Π6Υ ΡΪ6886; 
ποίδιπρ ἔμγί μον θοϊηρσ γοαυϊγοὰ οὗ [μοτὰ, [μὴ ἰο ργοάυσοθ ἴμθπι ἡ μθη 
ἈΠ ἴοσ. Ἀοοοσαϊηρ ἴο {π6 ποουγαῖθ δῃα οὔβοσνδηΐ ἰγανυθ θυ, 
Ομιαγάϊη, [6 σϑοΐδθῦ 18 τβδϑίϑσ, ἴο ἀο 88 ἢ6 ρ]64868; ἰο ἰγϑδαΐ 18 ρτὶ- 
ΒΟΠΘΥ Ὑ076}} οΥ 11}; 10 Ῥαῦ Ἀΐτὰ ἴῃ ἰγοπβ οὐ ποῦ; [0 βμαῦ ᾿ἷπὶ ἀρ οἰοβεῖὶυ, 
ΟΥ ἴο Πο]ὰ πὰ 1 ΘΑΒΙΘΥ γαϑίσζαιηΐ : [0 δατηϊῦ ῬΟΥΒΟΩΒ ἴ0 ἢ]πὶ, ΟΥ ἴο 
ΒΒ πὸ οὴ6 ἴο 866 ἢϊπ. [Ὁ {86 σϑόῖϑθὺ δπὰ ἢἰβ βοσνδηίβ τοοοῖνθ 
Ἡττε ἔδεβ, ΠΟΎΘΥΟΥ Ὀδ86 ΙΏΔῪ 6 {86 Ομαγδοίοσ οὗ {{6 Ὀυίβοποσ, Πα 
Β 06 Ἰοαροᾶ πῃ {π6 Ἀεβὶ ραγί οἵ (6 σζϑο] θ᾽ Β οὐ Δραγίιμθηίδ: 
ΔΠ4, οὨ 1Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 1 (ἢ 6 ῬΘΙΒΟΏΒ, γὙὴ0 ἤδνο οδιι86α [86 ὈΥΊΒΟΠΟΙ ἴο 
Ὀε οοπῆηθοα, τρακο ἴμ6 σϑοϊοῦ ργοαίογ ργοβϑῃίβ, ἢ6 Ὑ}}} ἰγϑαΐ [18 νἱοίλῃ 
τ [16 αἰμηοσῦ ᾿πυγδ πη" Υ. ΟἸαγάϊη 1]]υδίγαίαβ {818 βίδίθιαθηξ ὮὈΥ͂ 
ἃ Ὠδσταίδυα οὗ {Π6 ἰγοδίπιθηῦ τοοοϊνοα ὈΥ ἃ ὙΘΥῪ στοαὶ Αττηθῃίδη 
τοοσομδηῖ. ὙΥΆΙ6 πα Ὀγθοα {π6 σδοίθσ, {μ6 Ἰαύζον ἰγθαϊθα πἴπὶ 
[86 ρτοαίοθί Ἰϑηῖυ; Ὀυΐ αἰογυναγάβθ, μθὰ (ἢ6 δάνεγβθ ῬΑΥΙΥ ργθ- 
Βοηΐϊβα ἃ ΘΟ θ᾽ ἀ σα Ὁ]6 δυστῃ οΟὗὨ ἸΠΟΏΘΥ, ἢγϑὺ ἰὼ ἴΠ6 Ἰυᾶρο, δῃηα αἴδοι- 
ὙΔΙ0Ο8 ἴο (86 σϑοίθσ, (86 δρ]688 Ατιλθηῖδῃ ἢγϑὺ [6]0 18. ῬΥν! 6 ρ68 
Το σοποῃοα : Β6 88 παχὺ οἱ βου σοηποά, δηὰ {μ6ὴ γγὰ8 ἰγϑαΐοα τυ 1{} 
ΒΌΘΙ. ἸΠΠΒΤΩΔΗΣΥ, 88 ποί 0 Ὀ6 Ῥεγτη θα (ο ἀγΊἸκ οὔθ μο μη ΟμΟΘ 
1 ὑΘῃ Υ - ΟὟ πουγθ, ονθὴ ἀυγίηρ (86 Βοιύἰαδβὺ ἔπη ἴῃ [ἢ 6 Β.ΠΏΠΊΘΓ. 
Νο Ῥδέβϑοῃ ὰ8 δ᾽]ονσεὰ [0 δρργόδος πἷπὶ δας (ἢ6 βογυδηΐβ οὗ {ὁ 

1 Μ|οῖιδο]16᾽ 5 Οομαπιοηίασίθϑ, νοὶ. 111. ΡὉ. 439---442, β΄ π]Σὶ! Ατοβεοοὶ. ΗΘΌγ, ΡΡ. 84, 85. 
2 ΤΏο ποσὰ γσοηδογοὰ δίοολσ ἰῃ οὔτ διιξπογιβεὰ γεγβίοη οἵ 76γ. χχ. 3. ἀπὰ χχίχ. 26. οὐμὶ] 

ἴο ἰᾶυθ Ὀθθῃ σοπάεγοα λοιιδε 97) οογγεοίίοπ. 866 Ὦχ. ΒΙΑΥΠΟΥΒ Ὠοΐ68 ΟἹ ἴΠ086 Ραββαοβ, 
5. ΜΙΟΠ δεῖ 8᾽ 8 Οοτηπηδπίασίεϑ, νοὶ. 1ἰϊ. Ρ. 448. ᾿ 
4 Ῥοάάτίάκε᾽ 5 Εχροβίϊοσ, δηὰ Κυΐηδοὶ, ου Αςία χνὶ. 34, Βίϑοοο οῃ Αοἰδ, νοὶ. ἱ. ἢ. 348. 

4 



168 ΤΡιιιδ)ιηιοηΐδ πιεηξϊοποα ἐπ ἐδο ϑογίρέιγ 65. 

Ῥυΐβοι : δὖ Ἰθηρίῃ μ6 τγὰβ ἱβσγοόνῃ ἰμΐο ἃ ἀθηρθοη, ΘΓ μΒ6 88 ἴῃ ἃ 
αυλγίον οὗ δὴ ποῖ Ὀγουρθί 0 {86 φοϊῃΐῦ ἴο ΒΟ 41} {818 βϑνϑσγα 
5806 ὙὋὰϑ ἀδθβιριθα ἰο ἔοσοα ὑπι.} Ὑ μαῦ ΘΠΘΓΡῪ ἀοοβ {μϊβ δοοουηΐ 
Οὗ δὴ Εἰαβύθσιι ὑσῖβοη σῖγα ο ποβα ρδββᾶρθθ οὗ δογιρίυγα, τσ οἢ 
ΒΡΘΔΚ οὗἁ [Π6 φομέ σοπιΐηφ ἵπίο ἔγοι (Ῥ 58], ον. 17. τρδυρῖπαὶ το που ηρῚ), 
Οὗ ἐδδ δογγοιρίμί ΒΙΘΉΙΝΟ 9}. ἐλε Ῥγίβοηεσῦ σομιΐπῷ δεΐογο Οοα (Ῥβαὶ, 
Ιχχῖχ. 11.), δῃὰ οὗ “δγθιδῃ β Ὀοὶηρ Καρί ἴῃ ἃ ἀπηρθοῦ ΤΏΔΗΥ ἀ4Υ8, 
Δα Βυρρ[]οαίηρ ἐμαῦ μ6 τωὶρῃῦ ποὺ Ὀ6 σϑιαϑηάθα {μιμοῦ ᾿θβὺ Βα 
Βδουα ἀτϊο ' (6Γ. Χαχνυ 16---20.) 

6. ΒΑΝΙΒΗΜΕΝΊ Ὑ8ῶὰ8 ποῦ ἃ ῬαΠΙΒΗτηθηῦ δη]οϊποα ὈῚ {π6 Μοεαὶς 
αν ; Ὀυΐ ἴον {86 οδρθνυγ, θοίμ 6Χ}}]6 δῃπὰ ἔογίοϊζασο οὗἉ ῥγοροσίΥ 
Μ6Γ6 Ἰηἰγοἀπορα διηοηρ [Π6 «6008: δηα 10 4180 Ἔχ βία ὑπᾶογ {86 Ἐο- 
ἸΏ8η8, ὈΥ Μ ΠΟῖΩ 1Ὁ νγα8 οΔ]] θα αἰηιπεζίο οαρέξίδ, ὈΘοδυΒα {8:6 ῬΘΥΒΟᾺ 
Ὀδπιβμβα Ἰοϑὺ {π6 τὶρμῦ οὗ α οἰάζεῃ, δηὰ {86 οἱἵγ οἵ Βόγὴβ {ΠΟ ΌΥ 
ἰοβέ ἃ "ιοδα.2 Βαΐ [μοῦ νγϑῦ δποίμον Κιμα οὐ 6χ!]ο, ἰογπημοα ἀϊϑροτέ- 
αἰΐο, νυ ϊοἢ 88 δοοουηίοα (μ6 ψογϑὲ Κὴπά. ὉὍπ6 ΡΥ Ῥδηϊβμδα ἔογ- 
ξεϊτοα 18 οϑίαίθ ; δᾶ Ὀδῖῃσ Ὀουπα τγαβ ραΐ οη Ὀοκγὰ Βῃ1Ρ, δηὰ γ8}8- 
Ροσίϑα ἴο βοιλθ 1ϑ]αηᾶ βρϑοϊῇθα δχοϊ βου ὈΥ {86 ΘΙΏΡΟΓΟΥ, {πο γα ἴῸ 
Ὅδ οομῆποα ἴῃ ρογρθύιαὶι Ὀϑηιβῆσηθηῦ, [}ἢ {18 ΤΔΠΏΘΥ (86 Δροβί]θ 
ἢ 88 6χἹ]οα ο ἐπα {{{16 18]4ηα οὗ Ῥδίχηοβ (Β6ν. 1. 9.)}, σβϑσα Β6 
υυσοίθ 18 Βιθυβἰδίιοῃ. 

7. 1ὰ (186 Εἰαβί, ποι θην, 10 γγ88 (86 οιιδύοπι ἴο ΡυΤ ΟἹ ΤΗΕ ΕὟΕΒ 
ΟΕ ΡΒΙΒΟΝΕΒΒ. Τι8 ϑαϊβοη γ͵1ὰ8 ἀδρεῖνοα οὗ βἰσῃῦ Ὀγ {π6 ῬὮΣΠ]ΒΌ1Π68 
νι υᾶρ. χνὶ. 21.), ἀπ Ζααεϊκῖαι Ὀγ (86 ΟἸδ]άθθβ, (2 Εῖηρβ χχνυ. 7.) 
0 18 πῖ}} Κποση ὑμαῦ οαὐίηρ οὐὖ οπ6 οὐ βοΐ οὗὁἩ ἐπ6 Θγϑ8 88 Ὀθθπ 

ἐγ] ΘΠΕΥ ργϑο 86 ἴῃ Ῥογϑῖα δῃηα οὐμοῦ ραγίβ οὗ (ῃ6 Εἰαδβί, δ8 ἃ Ρι 1 8}- 
τηδηΐ ῸΓ ἰγθΒοηΔ0]6 οἴδηοαβ." Τὸ {π6 στοαῦ ψοΥΚ οὗ τϑβίοσϊπρ 6γ8- 
04115 ἰο {86 β᾽σθι]ο88 ὈγΥ 116 Μοββίδῃ, ἐμ ὑσγορμοῦ [βαϊδὰ ῬγόρδῦὶΥ 
Δ] 68 πῃ 8 Ὀοαυ 1] ρῥγοαιοῦοι οἰ Ὁ ΟΣ [μοσὰ, πα δρρ]ϊοα ἰο 
ΒΙτΒ6 1 ἴῃ ΤυΚ6 1ν. 18.Ὁ 

8. ΟΟΤΤΙΝΕ ΟΕΕ ΤΗΒ ΗΑῚΙΒ οὗὨ Οὐ ΒΔ 1Π818 ΒΘΘΠῚΒ ἰὼ 6 ΤΑ δῃ 
Ἰρποσηϊ οι ὑπᾶπ ἃ ρα Ὁ] τηοα6 οὗ ρυμπιβῃτηθηΐ : γοῦ 1Ὁ ΔΡΡΘΆΓΒ {πᾶ 
Ρδῖη νὰ8 Δ δα ἴο (86 ἀἴβρτδοθ, δηα (μδ΄ {π6 Π41} νγϑ υἱοϊθηῦ]ν ρμ]υοκοα 
ΟἿ, 28 1 186 δχθου Ὁ Π6 ΓΘ ΡΙ ΟἸΚίηρ ἃ ὈΙΓΑ αἰϊνθ. ΤὮ]Β 18 [86 
ρα γα] τοθϑηϊηρ οὗ {π6 οχἱρίμαὶ ποτὰ, τ οἢ η΄ ΝΕ. ΧΙ, 25. 18 γθῃ- 
ἄἀογοα »ἐμολεά Ὁ} ἐλεεῖν λαΐγ; βοταθύαθβ μοῦ δϑῆ.68 τ δρρ]16α ἰο {86 
Βἰκῖῃ δέου (86 δὶ γϑ ἰοσῃ ΟΣ, ἴῃ ΟΥΔΟΥ [0 σπου {86 Ῥϑΐῃ ΤΌΘ 
ΘΧΑ αἰ ΘΙ ἐΟἸΥ δουΐθ. 1ἢ 186 δρυγίοιιβ ὈΟΟΪ, ΘΟΣΙΩΠΙΟΠΙ]Υ͂ ὑθγπηθα {π6 Γουγίὶ 
ῬΟΟΚ οὗ Μδοοδθθοβ, 10 18 βαϊα ἐμαὶ [86 ὑγγαπί Απίοομυβ ΡΙΡμδΠ 68 
οϑυβοα {16 Παὶν ἀπ βκιῃ ἴο Ὀ6 Θη γοὶυ ἴοσγῃ οἵ [Π6 ἢθδα8 οὗ βοιὴθ οὗ 
(86 βεαυγθὴ Μίδοοδθοδῃ Ὀσχθίθσοη. ἊἈΔἋΒ δὰ Ὠ:βίουι 8] Θοσηροβι οι {818 

 Ηαστοοσβ ΟὈΒοσυδί 8, νο]. 11}, ῬὉ. 504, 505. 
3 Ὧγ. Αἀδπιβ οτηδη Απιϊᾳαϊς68, ΡΡ. 66, 67. 
8 Τῃ 1820, ΜΥ. 8ο βοὴ τηοὶ, δὲ Αὐτὸ, τ ἢ Ὡυχηοτοιβ ἱπαϊγ 0818, το Ἄχ ἱϊοὰ 

Σρδτκ8 οὗ 176 γοηροδηοο οὗὨ [ἢ 1Δἴ6 ῥϑοὴδ Ηϑ4͵66 ΑοἼομηγοῖ, ἔγοτῃ μιὶ8 ΒΔ} ΣΌΪ ΔΑΣΎ ΟΥΟ] 0108 
ΒΕῪ δυγηδηηοα 2) εζζατ, οὐ ἴμ0 Βαίοϊιοτ. ὙΠΟΥ ἡγοῦ ἀἰβῆριγοά ἴῃ νασίοῦϑ ΑΥ8, ὈΥ̓ 8 Ββαπὰ 
δπιρυϊαῖο, απ ἐνέ ἰογη Ομ, ΟΥ̓́Β ΠΟΒ6 ὙΙΓῚ δα ὈΘ6ΘῊ ΒΌΪ ἃ, ΟΥ ῬΔΓΙΌΪΥ ΟΥ ΤΟΙΔΙΠῪ σα οἱ, 
(Ύτανο]δ ἰπ τμ6 Ηοὶν 1,Δηἀ, νοϊ. ἰϊ. Ρ. 43.) Ιπ ἴ86 νἱηΐοσ οὗ 1826, ἔγγο οἷ 8 δδά ἐλεὶγ 
ἔψεα διιγηί ομί, ἀπὰ ὉΠ ὶΓ ἰοηριιθ8 ἰη μαζὶ οαϊ οἶδ, ὈῪ 116 πὶ Βοομῖγ, τὴ9 Ῥυίηοο οὗ Μουηὶ 
Ταῦδποι, ἐμοῖγ ἀπο]; ὁπ δοοουπηῖί οὗἨ τῆοὶγ Βανίης Ὀ6Ὸπ σοποοττοιὰ ἴῃ βοῦλο ἀἰβίυσθδηοο8 
βῴζαϊηβὶ δἰβ σονεσπιηθηῖ. (ΜΙ ββίομαυυ Εορίϑιον, ψ]Ὺ 1827, Ρ. 8338.) 

. 4. ἘΓΑΡΤΙΘΠΒ ΒΕ ΠΡ] ΟΠ ΠίΑΓΥ ἴὸ ΟἸπιεῖ, Νο, 192, 
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ῬΟΟΚ 16 υἱΐουγ ἀοδυλίαία οὗὨ ογϑᾶϊ; θυΐ 1. βῆονγβ μαὶ {π6 τηοᾶθ οὗ 
ΡῬυΒΙΒμηθηῦ ὉΠάΘΥ ΘΟὨΒΙ ἀΟΥΔΌΟΙ τγ88 ποῦ ὉπΌβιι4] ἴῃ {π6 Εδβ, ΤῊϊ8 
βοΐ οὗ ᾿ουίαΓΘ 18 δα] (0 αν Ὀ66η ἔγθα ΠΥ :πῆϊοθα οα {ἢ 6 ΘαΥΪΥ 
ΤΩΔΥΓΥΥΒ 84 ΘΟ ΌΒΒΟΙΒ (Ὁ {πὸ ΟἸΒ γι βίϊδη ΚΆ 1}. ἱ 

9. ἘΧΟΙΌΒΙΟΝ ΕΈΟΜ ΒΑΟΒΕΡ ΤΥΟΆΒΒΗΙΡ, ΟΥΓ ΕΧΟΟΜΜΟΝΙΟΑΤΙΟΝ, 
Ὑγ788 Ὠοΐ ΟἸΪΥ͂ Δ ΘΟΟΙ ΘΒ ΔΘ[168] ρα ΠἰΒΗτηθπΐ, θὰ 8180 ἃ ον} Ομ ; θθοδιιθ8 
1η (818 [ὨΘΟοΟΥΘΙΟ ΣΘΡΌ]1Ο {ΠΏ Γ6 τγα8 πὸ αἰδοίου Ὀούνθοη [6 αἰνὶηθ 
δηα {π6 οἷν! τρῖι. ΤΠ6 ἔΔΠΟ168 οὗ {π6 ἘΔΌΡΙΠΒ, τοϊδνα ἴο [86 οτἱρίη 
οὗὮἨ δχοοϊωσηιηιοϑίοη, ΔΓ6 ΘΠ α]688. ὅοιαο αἔσγ ἰπδὲ Αἀλτὴ οχοομι- 
ταυηϊοαίθα (ὐδΐῃ δηα ἢ18 Π0]6 στϑοο; οἴμοσβ, ἐπα ΘΧΟΟΙΏΤ ΠΟΘ ΙΊΟΣ 
θορδη τ Μιτίδπι, ἴῸΓ Βαυϊηρ Βροϊίοη 1} οὗ Μοβϑβ; οἴδμϑσβ, δρϑῖῃ, 
πα 10 ἴῃ {86 βοὴρ οὗ Πθθοσαῆ ἀπ Βαρὰκ (παρ. ν. 28. Οἴμγ86 γὲ 
Με νοΖ), ἰηϊουργθηρ ΜΘΓῸΖ 88 ἃ Ῥϑύβϑοῃ ὙΠῸ Παὰ τοβιβεα ἰο δϑβϑϑιβὶ 
Βαγακ. Βιυιΐ 1Ὁ 18 τηοβῦ ργοῦδῦ]ο, ἐμαΐ [86 φαυ]θϑὺ Ῥοβινγ 6 τ ΘΠ ΟῺ 
οὗ {18 Ῥυπὶβῃπηθηΐ ὀσουγϑ δέοσ [86 τοΐασῃ ἔγοτα [ἢ 6 ΒΥ ]ΟῺ]8}) ο8Ρ- 
ΟΕἰνγ, ἴῃ ΕἾΖΓα χ, 7, 8., ΟΥ ἴῃ {86 ἀπαίμοιηα οὗ Νοῆθιδα (ΣΧ. ὅ.) 
αϑϑιηβῦ ἰἤο86 Ὑη0 δα τηλγτὶθα βίγβηρθ σοθθη. [ἢ Ἰαΐδὺ {1π|68, 86- 
οογαϊηρ ἴο {86 ΓΑΙ ΠΙΆ] τὶ ίθυθ, [μῸγ Το γ6 ἴἤσγθα ἄσρτθθβ οὗ Ἄὅχοοι- 
ΤΩ ΠΟΘ ΟΩ διηοηρ {π6 678. ΤΠο 3,γ8ὲ γγὰβ 04|164 ΝΙΌΟΙ, ΓΟΙΏΟΨ Δ] ΟΥ̓ 
Βαρδγδίοι ἔγομι 411 1 θΓΟΟΌΓΒΟ ὙΓ1ῚῺ ΒΟΟΙΟ΄Υ : {}}18 186, ἴπ ὑ6 Νὰ Το8- 
ἰατηοηῦ, ΓΘΑΌΘΆΟΥ ἰδγιη θα σαβῦηρ' ουἵ ΟΠ 6 βγπαρόραο. (Φ08η ᾿χ. 22., 
ΧΥΪ, 2.; 1Κ6 νἱ. 22, 5.) ΤῊ δ 'ἴπ ἔογοθ ἴοσ {μι γίν ἄδυθ, δπὰ 
ταὶσιις Ὀ6 βῃογίθηβα ΌὈΥ τοροπίαποο, Πυσὶηρ 118 ΘΟ πιιΆποα, ἴΠ6 6Χ- 
ΘΟ ὩπΙοαῖθα ΡΑΥΟΥ γῶ8 ργ δι [64 ἔτοτα Ῥδίμίηρ, ἔγοτα βμδνΐηρ, ᾿ΐ8 
Πιοα, ΟΥ ΔρΡρτοδομῖηρ' Π1Β ἈΞ ΟΥ ΒΩΥ͂ ΟἾΠΟΓ ῬΘΥΒΟΠ ΠΘΆΓΟΙ ἰδ ἔΟυΓ 
ΘΟ 8: Ὀυΐ 1 Βα βυδταϊ [64 ἰο {818 ργομιὶ δ οη, ἢ6 88 πού ἀδβραγγϑᾶ 
186 ῥγίνιϊορα οὗὨ αἰΐθπάϊηρ {Π6 βδογθα στιΐθβ. [0 πβονγονογ, [86 ΡΥ 
σου πυθἃ ἴῃ 18 ΟὈΒΌΠΔΟΥ αἴον (παὺ πι6, [Π6 ΘΧΟΟΙΩσ  Π]Ο Δ ΟῺ νγ88 
τϑηθυοα ἢ Δ΄ αΙΌΠ0Π8] δβο]θπὴη τῃδ] ἀϊοίίοηβ. ΤὨϊ8 δεοοπά ἀσρτοα 
8 ΟΑ]6α ΟΗΕΒΕΕΜ, ΜΈΠΙΟΙ ΒΙρΏ 168 ἰο απαϊλεπιαζίδε οὐ ἀδνοίθ ἰὸ 
ἄολί ς 1Ὁ Ἰηνοϊνθα δὴ δχοϊ υβίοη ἔγομα [ῃ6 ββογϑα 8886} 81.686. ΤῈ 
ἐλίγα αμὰ ᾿αϑὺ ἄἀορτοο οὐ δχδοιασηιηϊοδίζοη τῦ88 ἰουπηθα ΒΗΑΜ-ΡΑΤΗΑ, 
ΟΥ ΜΑΒΑΝΌΑΤΗΑ, ἰδδύ 18, ἐλ Ζογα εοπιοίδ, ΟΥὨ πιαν ἐδ Ζιογα εοπιὸ ; 
᾿πὈὐνλδίηρ (μαῦῷ ΤΠ086 ἀραϊπβὺ βοτὰ 1Ὁ τῦαϑ {υἰπιϊπαῖθα ᾿δα ποιϊμίηρ 
ΤΏΟΓΘ ἴο οχρεοί Ὀυΐ ἴμ6 6 ΥΓ1}}]6 ἄδγ οὗ Ἰυδρηοηί." 
ΤῊ οομαϊοῃ οὗ ἴμποεθ ποὺ ογα δχοοσηταιηϊοαίβα νγα8 {Π6 τροβὲ 

ἀδροσα]6 ἐπαὺ οδη Ὀ6 ἱπιαρὶποᾶ. ὙΉΘΥ γογὸ δχοϊ θα ἔγομι 4]} (ἢ 6 
τιρ ἢ β δπα ὈΥΊν] ρο8 οὐ {86 “6188 ΡΘΟΡΙ6, όσα ἀθραστθα ἔγοτα 4]]} 
ΒΟΟΙΔΙ 1 ΘΥΘΟΌΓΒΟ, δηἢ ψ6ΓῸ οχοϊυδοα ἤτοι {86 ἐδιρ]θ δῃὰ {ῃ6 
ΒΥΠΔΡΌΡΙΘΒ, ΟἹ. ΡΔ1Ὲ οὗ ΒουθΥ8 ΘΟΥΡΟΓΆΪ ῥαΠΙΒῃτηθηΐ. Ποονοῦ ἢι8α 
ἹΠΟΌΤΤΘα {18 βαῃηύθηοθ νγὰβ Ἰοδ θα τ] ἸΤΩΡΥΘΟΔΌΟΠΒ, 88 ΔΡΡΘΑΥΒ ἔτοηὶ 
ρου, χχυὶ. τ οσα {π6 Οχργθδδίοη ομγϑεα 18 ἦδ, 18 80 οὔὔβη τορβαίθά : 
ὙΠΘΠΟ6 ἴο οἰ,786 Δα ἴο ὁτοοπιηιμηιοαῖο 6 γ6 Θαυλναϊθηΐ ἰογιηβ τὰ [ἢ 6 
“68. Απαὰ {πογοΐοσο δ, ῬδῺ] βδαγβ, (μὲ πὸ πιαπ, ϑρεαλίπφ ὃν ἐλε 
ϑριγιέ ο.Γ( Οοα, εαἴϊοίς δια απαίΐλεπια οὐ αοοιγδοα (1 ΟὐοΥ. χὶϊ. 3.) 
1πδΐ 18, οὐγβοθ Ηΐπ δ8 (πα 26.788 αἀϊά, ψῆοὸ ἀσηϊοα πἰὰ το 6 [ῃ6 
ΜΘ ββῖδῃ, δα δχοοσητηυπὶοαίοα ἐπα ΟἸγβίϊαμβ. [ἢ 116 βεοοηά ἄθρταθ, 

4 ἩοδίηδουΒ Ιχίοοη ἰο 1πὸ ατ. Τοβί. τοςο ᾿Αποσυνάγωγος. «“28Πη, Ατοϊαοϊορσία ΒΙὉ- 
Ἰςα, ὃ 258. Αοἰκοττηδηη, Ατοῆοὶ, ΒΙΌ], ὃ 252. Ἐπογοεϊορανάϊα Μεϊγοροϊ ληδ, νο]. χχὶ, 
Ῥ. 703. 
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{πον ἀο] νοῦ (Π6 δ χοομπηηυπὶοαϊθα ῬΑΣΕΥ͂ ΟΥΟΥ 0 δαίδη, ἀδνοίηῤ 
Πῖπὶ ὈΥ͂ 8 8ο]θπηῃ ΟΌΣΒΟ: 0 (818 ῥγδοίίοα δ, Ῥδὺὶ 18 βυρροδβα ἰο 
8146 (1 Οὐοτ. ν. ὅ.); δῃηᾷ 1ῃ {18 Β6η86 ἢ6 ΘΧΡΥΘΒ868 ἢϊ8 ἀ6βῖγα δυθῃ 
ἴο 6 ἀσομγδοα ΚὉΥ ἐΐδ δγείλγοη (λοι. ἴχ. 3.), ὑῃαΐ 186, ο 6 δχοοι- 
τηυηϊολίοα, ἰδάθη σις οὐγθ68, δηα ἴο βιυἔου 411 86 τα βουῖθθ οοη- 
Βεᾳυρηΐ ου δ ᾿ηΗϊοίοη οὗὁὨ [818 ρυπιβῃπγοηΐ, 1 10 Θου]α παν θθθη οὗ 
ΔΩΥ͂ ΒΟΙΨΙΟΘ [0 18 Ὀχθίμγοη {6 “960)78. [πὰ ΟΥΘΙ [0 1 ργθαθ (86 
τη ἀδ οὗ {Π6 Ῥ6ορ]6 σι {πὸ ρτοδύοσ Πουτοσ, 1Ὁ 18 βα]α ἰμαΐ, θη {116 
οἴδηοθ νγ88 ρυ 8 ῃμ6α ἴῃ {π6 ϑυπαρόριθ, 411 [86 οδμα 68 ν γα ΠρὨίοα, 
δηα σῇ θη {Π6 ῥγοοϊαπηδίϊοη τγ88 βμἸβη6α, ΠΟῪ 6 γα Ἔχ ρι!]βῃ6α, 89 
ἃ βίσῃ {παῦ [6 ἀχοοιαμλ ποδία ροσβοι νγ88 ἀοργινοα οὗ πὸ ρα οὗ 
Πρανθη ; ἔυγίμοσ, μἰβ ροοαβ γα οοῃῆβοδίθα, Πὶ8Β βοὴ8β ψ γ6 ποῦ 
Δαν θα ἴο Οἰγουτλοίβιοη ; δὰ 1ἢ πὸ αἀ16Ὰ ψιουῦ γταροιίβηοθ ΟΥ 
Δβοϊυοη, ὈΥ̓͂ ἴπ6 βϑηΐθῃοθ οὗ {6 Ἰυᾶρο ἃ βίοῃβε ψϑ ἴο 6 οδδβί 
ὌΡΟῚ [18 ΟΟΒΊ ΟΥ ὈΪΘΓ, ἴῃ ΟΥΘΙ [0 ΒΟΥ {παῦ 6 ἀδδβοσγθα ἰὼ 6 
βίοηρα. ὦ 

11, ΤΠ Ταϊσυ οὶ υυυιϊίοσβ πᾶν αἰβυϊησυ θη [μΠ6 ΟΑΡΙΤΑΙ, 
ῬΥΟΝΙΒΗΜΕΝΊΒ οὗ {6 «6.018 Ἰηΐο 168667) ἀοαΐλ8, πιὰ βοἢ 88 ἬΟΓΘ πΊΟΥΟ 
φγίουοιϑ: Ὀυΐ [ΠΟΥ 18 Ὡ0 ψαγγδηῦ ἴῃ (ἢ 6 Ῥου ρίγ68 ῸΣ {1686 ἀΙδίηο- 
1Ἰ0η8, ΠΟΙΠΟΡ δῖα πθθ6 ὙΣΙΘΓΒ ἐξῖεος διηοηρ ὑποιμβοῖνοθ τ δὶ 
ῬΑΓΓΊΟυΪΑΓ ΡΠ ΙΒ τα 8 ἃγῸ 0 Ὀδ τοίοσγοα ο {ποθ ἔτγο θα. ἃ 
ΘΑΡΙίΔ] οὐσλθ ψ͵188 ἰοστηθα, ρΘΏΘΓΙΑΙΙΥ, ἃ δἐπ ὁ ἀεαίὴ (Ἰοαῖ. χα. 26.), 
ΟΥ ἃ δπ τοογίδν 9) ἀεαίλ (οαῖ, χχὶ, 22.}; νοι ταοᾶς οὗ δχρυθββίοη 
18 Δαορίο4, ΟΥ ταῖμου ᾿ταϊίδίθα, Ὀγν 116 Δροβίϊθ Φομη, γ πὸ ἀἸβ ρ 8868 
Ὀοίνθθῃ ἃ δὲ μηΐο ἀοαΐδ, δῃρὰ ἃ δἷπ ΝΟῚΤ ππέο ἀδαίς. (1 Φοδη νυ. 16.) 
Οὐ ταΐηα}8, ΟΥ ἰμο56 ὙΠῸ γα ἀδοιηθα που οὐὨἨ οδρὶα] ρα πἰβῃπιθηῦ, 
ὍΙ͵Θ ΟΔ]164 80π8 ΟΥ πιθπ 9} ἀεαίὰ (1 ὅδ. χχ. 3]1., χχυΐ. 16. ; 2 ὅδδῃι. 
χῖχ. 29. ΤΩΔΓΡΊΠΔΙ] ΤΟΠαΘΥΠρ); ᾿υδῦ 88 πὸ ὙΠῸ ᾿ιδα ἱπουττοα [Πα 
ῬΟΠΙΒτηθηΐ οἵ βοουγρίηρ' γ88 ἀδδισμδίοα ἃ 80η ο" δἰγίροβ. (δου. χχν. 
2. Η60.) Ὑπό ψὸ βυβογοα ἃ σαριῖα] ρα πἰθῃγηθηΐ, γογα δαὶ ἰο 6 
»επὲ ἰο ἀεαίν [ον ἐξεῖγ οἱση ε(π. (Ἰ)θαῖ, χχιν. 16.; 2 ΚΊηρβ χὶν. 6.) 
Α Β᾽ΠᾺ 118. ΡΗΓΑΒΘΟΙΟΡῪ γ͵7ἷὲῪθ δαορίθα ὈΥ 4658 ΟἸγῖβί, τ βθῃ ἢ6 Βαϊὰ ἰο 
(Π6 ΨΦενγ8, γε 4ραὶ! αἰο π᾿ ψοιιν οἷπβ. (Φοιη, νὴ]. 21. 24,)ὺ Ἐ]ονθη 
αἀἸἴδγθηΐ βογίϑ οὗἨ σδρὶῖαὶ ῥα πιβιιπηθηΐθ ἃγΘ τπθηιομθα ᾿η ἰῃς6 δαογρὰ 
ΣΙ :ρΒ ; ΥἹΖ. 

1. ΒΚΑΥΙΧΟ ΜΊΙΤΗ ΤΗΕ 5, ΟΚΡ 18 ΘΟΙΩΙΏΟΠΪΥ οοπουπάοα τ} ἀ6- 
οαρ᾿ἰδίΐοη οὐ Ὀομοδάϊησ. ΤΏΘΥ Ὕ6ΓΟ, ΠΟΎΘΥΟΣ, ὑγγχὸ αἸδίϊποῦ ρυη18}- 
τηθηΐίβ. Τῆο ἰατγα οὗ Μόοβϑβ ἅγα ἰοίδ!]ν 8] 6 ηΐ σοποθσηϊηρ {86 ἰαίίον 
ῬΓΔΟΙΙοΘ, δια Ὁ ἈρΡΡροαγθ {μαὲ [Βοδ6 ἢῸ 66 δαὶ τ 6 Βποσα 
Ψ6ΓΟ ρΡυΐ ἰο ἀδαίδ 1 ΒΩΥ ὙΑΥ  ΒΙΟΒ [6 ΘΧΘΟΌΠΟΠΟΥ ἐπουρἢῦ ῬΤΟΡΟΥ. 
5661 Κίηρβ 1}, 26. 29. 31. 84, 46. ΤῺ οττιθ] δῃα βαῃρ ΠΑΓΥ 
Ὑγ88 ΠΘΊΤΏ 1ἢ ΡΊΘΟ68. (1 ὅαμ). χν. 84.) Ἡθνηρ ἴῃ ΡΊΘ668 18 8 Ρ.Π18}}- 
Τηδηῦ Ρῥγβοι 86 ἴῃ ΑΡγυβδβιηϊα Τη6 Ῥυπιβῃιηθηῦ οὗ δἰαγὶπρ ψ 1 
186 βυοσά νγὰβ 1πῆϊοϊθα ἴῃ {πὸ Ο8868 --- 1.)  ΠΘΏ ἃ ΤαυΤά ΓΟΣ γ88 
ἴο Ὀ6 Ραΐ ἰο ἀοιίμ; διὰ (2.) ὙΠ θη ἃ νν 016 ΟἿΟΥ οΥ ἰσῖδ6 νγὰβ Ποβί ]ο]Ὺ 
ΔἰίΔοκοα ΓῸΣ ΔΩΥ͂ ΘΟΙΏΠΏΟῺ ΟΥΙΏ6, ἐλεψ «πιοίε αἱΐ (ἃ8Β [6 ἩΘΌΣΟΥ 

1 (τοι δ Νοίδ, ΟΥἩ τδῖμου Ὠἰδβοσίδιίοη, οα Ταῖκο τὶ. 32. Τὐρΐοοι β Ἵοτϊα, νοὶ. ἰἱ, 
ῬΡ. 747---Ἴ49. δεϊάδη, ἀ6 Φπτὸ Ναίυγαᾳ οἱ Οοπίυχῃ, ᾿ἰῦ. γν. ο. 8. 1διγ δ Αρραγδίυδ 
Ἐ δ] σα, γο]. Σ, ΡΡ. 279---28.. 

᾽ Βγιυςοβ Τ͵ΓΑΥΘΪ8, γο], ἰν. Ὁ. 8]. 
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Ρἤγαβα 18) τοίέᾷ ἐλ τάφο 9 ἐλ6 διοογά, (οι. χὶῖ!. 18---16.) το, 
ἀουὈ.16868, ἰμ6 ΒΤ ψγ8ἃ8 υϑοὰ ὈΥ ΘΥΘΙΤῪ ΟΠ6 848 ἰδ ἰοπῃα ορροΓ- 
ἰυπϊγ." 
ΤῊΝ τοβρϑοῖ ἴο {π6 6886 οὗ τυχάοσ, ἔγοαυθηῦ θη 0 8 τηδθ 1ἢ 

{πὸ ΟἹα Τοδβίασηθηῦ οὗ [πΠ6 ΘΟΕῚ, οὐ δίοοά-αὐδησοῦ: γαγὶοὰβ τορυ]δί 0 η8 
ΘΓ τα866 ὈΥ Μίοβ6ϑ δοῃοθσηῖηρ' {118 ΡΘΓΒΟΗ. 
ΤῊ ἸπΒδθιίδηίβ οὗ (Π6 Εἰαβῖ, 1Ὁ 18 γχ8}} Κηουση, ἈΓΘ πον, Ὑἢαὶ {ΠΥ 

ΔΗΘΙΘΏΓΥ Ὑ676, ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ τουθηροία!,. 1, [ποτοίοσγο, δὴ Ἰπα ιν ἀυ4] 
βου] ἃ υπίογίυμδίοι Υ ὨΔΡΡΘΩ ὕο ἰδὺ υἱοϊθῃῦ παδηάθ ΡΟῺ δποίμοῦ 
ῬΘΥΒΟΩ δηα Κ}}] Πῖπὰ, {π6 παχὺ οὗ ἰκῖῃ 18 θουπα ἴο ἀνθηρα (Π6 ἀφαί οὗ 
186 Ἰαξίογ, ἀπά ἴο Ῥυγβαθ {6 ΤΩ ΌΓΟΘΓΟΙ 1 Ὁπορδδιηρ υἹρΊ]Δηοα Ὁ81}] 
Β6 αν οδιρηΐ δπα ΚΙΠ6Θα κῖπὶ, οἰὕμα ὈΥ ἴοσοθ οὔ ὉΥ ταυὰά. Τῇθ 
ΒΆΙ]6 Οἰϑίοια οχὶβίβ ἰὴ Ασδθῖα δπὰ Ῥογβὶ: Ὁ, διυοηρ ἰμο Πγιιβαβ οα 
Μουμπὲὶ με δποη, δηα {μον Ομ τιβδη ποσοῦ γα [μ6 Μαγοηῖίθβ ; 8150 
δΔι]οηρ (ῃς Νοβίοσιδη ΟΠ γβδηβ πῃ {μ6 τηουπίαϊπδ οὗὨ υτγαϊδίαη, [86 
ατθοκβ οὐ Μαΐπα, δα (ῃ6 Μομίθμορτῖηβ οὗ (16 Αατγϊδίῖο οοαβί ὃ, δπὰ 
Ἰ κονν δ διωοηρ ἴμ6 ΟἸγοδββιδηβ, [ηστιιβὰ Ταγίαγαῦ, Νυριδηθ5, δὰ 
Αγββιῃπίϑηβ 7, δα 1Ὁ ΔΡρΟδΥΒ ἴο ᾶνο Ὀδθθῃ δἰ] υδοὰ ἰοὸ Ὀγ ΒϑΌδοοα: 
θη 8.6 Ἰδασηθα (παῖ Εδαδιὰ νγα8 {πγοαϊθηϊηρ ἴο Κ}} 18 Ὀτοίμογ 
4000, β[.8 δπάἀδανουγζϑά ἰὸ βεπὰ {πο Ἰδίίον ουὖ οὗὨ [πὸ ΘΟΙΠΙΓΥ, βαυϊηνσ, 

Δ Μ|ςΜΔ46118᾽8 (ὐοσητηοηϊαγίοβ, γο]. 11]. ΡΡ. 418, 419. 
5. “« ΤῊ ἰηϊογοδὲ ΟΥ̓ [Π6 ΠΟΙΏΙΏΟΙ ΒΑΙΟΙΥ ὯΔ8, ῸΣ ΒρΌΒ, 6580} }8}6ἃ δ αν διωοῃρ βοτὰ ἢ 

(6 Ατβθίδῃβ), " Ὑηὶο ἢ ἀδοτθοβ παῖ 1ηὴ6 Ὀϊοοᾶ οὗ ΘΥΟΤΥ ΤηΔη, ΜὯο ἰβ 8β]αΐπ, στητδὶ Ὀ6 
δυοηροᾶ ὮὈΥ [πὲ οὗἨ ἢἰ8βΒ τηυγάογοσ, ΤῊΪΒ Ὑθηζοδῆοθ 18 “816 ἃ ἐαγ, ΟΥ τοϊδ] ἰδίου; δηὰ 1Π6 
τίς οἵ ὀχδοίίης ἴἃ ἀονοῖνοδ οἡ 1:6 Ὠθαγοϑὶ οὗ κΚίη ἴο [86 ἀδοορδϑοὰ, 0 ἢΐϊοα δ.ὰ ἴῃ6 ΑΥδῸ8 
οὐ 18 ρΡοϊηϊ οὗἨ Βοποῦγ, ἴΠπαᾶὶ, 1 ΔΗΥ͂ οΥα πορίθςοῖβ [0 βθεῖκ δὶβ σοί] ΔΈ, Π6 18 ἀἰβρτδοοὰ 
ἔοτ ονεσ, Ηο ᾿ἱδογοίοτθ ψδῖσ 8 ΟΥΟΤΥ ΟΡΡογί ΠΥ οὗ τουθῆρα: ἱΓ 18 ΘΏΘΙΑΥ͂ ΡΟτίβἢ 68 ἔΤῸΤῚ 
ΔΗΩΥ͂ ΟΠΕΥ σδπ86, δι}}} ἢ6 18 ποῖ δβδι15ῆθα, δηἃ 15 Ὑβπζθδηοο 18 ἀἰϊγϑοῖθα αρσαιηδὺ ἘΠ6 ποᾶγοϑὶ 
Τοϊδιίίου. ἘΠ656 δη ΠΟ Β 068 ΔΙῸ (ΓΗΒ ϊ δά, 88 8ὴ ἱπποχίϊδηοο, ΟΠ ἰδίδοῦ ὑο ἙὨΙ] ἄτοη, 
δηὰ πουοῦ οοραβα δαὶ ὈΥ ἴΠ6 Θχιϊποιίοη οἵ Οη6 οὗ ἴΠ6 δτα 168, Π 1688 ΠΟΥ δρτοα ἴἰο δϑουὶῆοο 
186 οὐαὶ, οὐ ρεγοδαθ (λέ ὀίοοά ἴοΥ ἃ εἰδίθἃ ῥχίοδ, ἰῇ ΤΩΟΠΘΥ οὐ ἰῃ ἤοοκβ, ὙΠ δουϊ {πΐ5 
δι ϑίδοι ἢ ἐΠΟΓΟ 15 ΠΕΙΓΠΟΣ Ροδος, ΠΟΥ ἵστα, ΠΟΥ δ ΐδηςσθ Ὀοίνγοθῃ {ΠΟ τὰ; ΠΟΥ, Βοιηρίτης8, 
ὀυθῃ θεΐνγεθη ὙγΠ0]6 ἰτῦε8. 7Τῆεγε ἐα δίοοα δείισεεπ μδ, ΒΑῪ ΠΟΥ͂, ΟἹ ΘΥΟΙΎ ΟΟΟΔβίοῃ ; δηὰ 
118 ἜΧΡΓΟΒΒΙΟ 8 δ ᾿ΠΒΏΙΤΠΟΠΠΓΔΌ]6 Ὀδττίετ." (ὙΟΪΠΟΥ 5 ΤΥΔνοβ ἴῃ ΕρΥρὶ δπὰ ϑ'γυία, 
γοϊ. 1. Ρ. 867. ὅδε αδἷδο ΝΙθΌπἣγ, Ποδο Ροη ἀθ ᾿᾿Ασα ἷθ, ΡΡ. 26---80. διὰ 1δγαγάἑπ Ὁ 15- 
σονοτίο8 ἰῃ ΝΙΊΠΟΥΟΝ δηὰ Βαῦγίοη, Ρ. 3805.) πη ΤΌΓΚΟΥ δπὰ ἴῃ Ῥογεὶδ τηῦγάοσ ἰδ Ποῦ 
Ῥτοδεου δὰ ὈΥ ἴῃ ΟΥ̓ οοΥ8 οὗἩἨ 16 σονογητηεηῖ, [Ὁ 18 (ὴ6 Ὀπ5Ὶ 688 οὗ [Π6 πεχί γϑϊδιίοηδ, δηά 
οἴ [ποτὰ ΟὨΪΥ, ἴο τούθηρα {πὲ ΒΡ ΟΣ οὗἉ [ΠοἿΤ ΚΙΏβιηοη; δηὰ 1 ἸΠΟΥ ΤϑΙΒΟΓ ΘΠ ΟΟΒΘ, 88 1Π6Υ 
ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀο, ἴο οσοππρουπά ἴδὸ τηδίϊου [ῸΓ ΤΟΠΘΥ͂, ΠΟΙ Πρ ΤΟ 8 βαὶὰ δροαῦῖ ἰ. --- Δὰν 
Μ. ΥΥ. Μοπιαρυθ 1,ἰὔογα, Ἰοῖ. 42. 5 Β. Καὶ. Τογίογ᾽ β Τσδνεὶβ, υο]. 11, Ῥῃ. 75, 76. 

8 Ὅτ, Βοδίπδοη 8 ΒΙΌ]οἴποοα ὅδοσα, Ρ. 387. Νον Υ̓ουκ, 1843. 8νο. 
4 ΑἸποης ἴμ6 ΟἸτγοιββίδηβ, αἰ} [Π6 το δεῖνεβ οὐ [Π6 Πηυγάθγοτθ ΔΙῸ οοπδιογοὰ 85 δ] 1γ. 

ΤῊ 5 συδξοπιδγυ ἱπίδιϊαλιίοη ἴο ἀνοηρα ἴδ Ὀϊοοά οὗὨ τοϊδίίοηβ, σε πογαῖοϑ πιοδὲ οὗ ἴδ6 [δ 8, 
δηὰ οσοδβίοῃβ ζγοῶς Ὀ]οοάδιιοα δσημοηρ 8411} 186 (ΥῦῈ8 οὗὐἠ Οδυσδβαβ; ἴογ, 1η]658 ραγάοῃ δ6 

ΟΥ οδιαἰπεᾷ ὈΥ ἱπιουτηδστίασο Ὀοΐγθοῃ ἘΠ6 ἔνο ἔἈΣΩ1}165, 1[η6 Ῥσίποῖρ]ς οὗ γουθῆρθ 
Ῥγοραραδϊεὰ ἴοῸ 8}} βυιοοοεάϊηρ ζεπογδοπθ. 1{{186 (Εἰγεῖ οὐὕἩ νυοπρόδηςα ἰδ ἀποποποᾶ ὮΥ͂ 8 

Ῥτῖοο ῥδίὰ ἴο πὸ ΤΆΣ οὗ (6 ἀοοοαβαά, 1818 ἐΓΙθαΐο 18 οΔ]]εὰ ΤΑ !!- ζζαϑα, οὐ ἰλὲ Ῥχγῖοε οὔΓ[ 
ὀίοοά ; αὶ ΠΟΙ ΠΟΥ ῥὈυΐποδβ πος πβάθῃβ (οὐ ποὺΐε8) δεςορὶ οὗἩ δας 8 σοπῃροπβδίίοη, 88 δ 18 
ΔΙ. ἐδ Δ Ὀἰα θὰ αν διθοπς ἴθοτὶ ἴο ἀεπιαπά διοοά 707 δίοοα.---. 115,  ογαροβ ἀδη5 168 
Εοαυγνεσχηοπιθηβ Μόγ ἀϊοπδυχ ἀο 1 Ἐπηρίγα ἀ6 Βπβδῖο, ἴοτηο ἱ. ἢ. 441. Ῥασίϑ, 1805. 

5 Ὧγ. Ηδθηάογεοῃ, πῃ ἀοβου Ὀϊηρ [6 ΟΡΟΓΑΙΪΟΒ οὗ τΠ|6 ογίοπίδὶ ᾿ανν, οὐὨ “ Ὀϊοοάᾶ ἴοτ Ὀἱοοᾶ ἢ 
διηοης ἴΠ6 [πρσυ δῇ ΤΆΓΙΔΓΒ, τη ΟΠΙΙΟΠ5 ἴΠ6 ο856 Οἵ “8 γοῦης ΠηδΔη ΟἵἁἨ δι Ὁ] ἀἰδροβι του, ν᾿ ΠΟ 
ΜῈ ὙΌΓΏ ἀονη δΙπηοαῖ ἴο 6 βἰκοϊοίοῃ, ὈΥ ἴῃς οοηϑβίδηϊ ἀτοδὰ ἴῃ πμὶςῖ ᾿ς ᾿νε, οὗ πανίηρς 
δυδηρσοᾶ προη πὶ ἃ τυ το Υ σοτηπιϊἰοἃ Ὁ δ᾽5 ἔλίποῦ Ὀείογε ἢ6 δ θοσῃ. Ηδ ολῃ τοοκοῃ 
ὌΡ τοῦτα ἴπθη ἃ Ὠπηάτοα ῬΟΥΒΟΏΒ ὙΠῸ ΟΟῃβί ΕΣ Ἐποιιβοεῖνοθ Ὀουσπά [0 ἴδίκα διΙΓΔΥ δ [8 116, 
τἀν μολροὰ ἃ ΤΑΥΟΌΣΔΌΪΟ ΟρΡΡΟΓΌΠΙΥ 8}}8}} ργδβοηῖ 11861{,7.--- ΒΙΌΠ1ς 4] Βοδοδσοθοδ δηὰ Ἴγανοὶδ 

τ5518, Ρ. 485. 
4 ΤὐκὮι᾽ 5 Ττανοὶβ ἰη Ἐργρὶ, Ναδία, ὅτε. Ρ. 956. Βυτοκδασάς 8 Τυδνοὶδ 'ῃ ΝΌΝἷα, Ρ. 138. 
Ἶ 8618 ὕογδρο ἴὸ ΑὈγεδίηΐβ, ὑῃ. 345, 846. 
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ἩΡὴν ο)ιοιιϊά 1 δὲ δετε ἢ 9 ψοιι δοίλ, ἐπ ὁπ ἄαν ἢ ((ἀθῃ. χχυ!. 16.) 886 
οουϊὰ ποῖ ὯὈ6 αἴταϊὰ οἵ ἴΠ6 πλαρ᾿δίγαῦθ ἔῸΓ ρυπιβῖῃρσ (Π6 τη ΓάΘΓ, [ῸΓ 
[86 ῥα τυ γ 8 6 γ6 Βα )]θοῦ ἴο ΠΟ ΒΌΡΘΣΙΟΥ ἴῃ ῬΑ] ΘβΕ1Π6 : δπα [βϑ8ο νγἃ8 
το ἴοο ραγίϊαὶ ἕο Εὐβαιι, ἴῸΓ Ποὺ ἴο δηίαγίδι πῃ ΔΗΥ͂ αχρθοίφίϊου {πα 
λο νουϊὰ οοπάδιμη ἴῃ ἰο ἀρδίῃ ἴον 1. [10 που]ά, {βογοΐοσθ, Ἀρρϑᾶσ 
{παΐ 816 ἀγοδάθα 1ϑβϑὲ ἢ6 βῃου]ά 141} Ὀγ [π6 παπὰ οὗ (π6 διοοά-αὐεηφετ, 
ῬΟΥ,Ρ8 οὗὨ βοπια 1βῃιμδοθ. Το οἶϊος, ἐπογεΐοσθ, οὗἨ (86 (ἀοῦϊ νγαϑ 
ἴῃ 86 Ὀοῖογα {86 ἔη6 οὗὁὨἨ Μόοβϑβ, δπα 1ὲ 88 Ῥσγοόῦδθὶν Β]]6αὰ Ὀγ {16 
ἠθαγοϑὺ οὗ Ὀ]οοά ἰο {6 ραγίγ Κι]]οα, δ {86 τιρηῦ οἵ τϑαθϑιηϊπο 8 
τοογίρασοα δε] ἃ 18 σίνϑῃ ἴο δϊπι.0 ΤῸ ρῥγϑυθῃΐ ἰῃ6 ὩΠΗΘΟΘΒΒΑΓΎ [088 
οὗ 118 {πγουρἢ ἃ. ΒΑ ΡΌΪΠΑΓΥ Βρὶ γιῦ οὗ τονϑηρθ, {π6ὸ ΗἩ ΘΌγονν ἸορΊΒ]αἴοῦ 
μλϑ 6 νϑγϊουβ θηδοίμμοηΐβ ΘΟποοτπρ ὕπ6 Ὀ]οο-ΥΘ ροσ, [ἢ τηοϑῦ 
Δ068 Πα σουηίγ68, σογίδπ σαρυΐοα ββογοα 080 68 Θπ)]ουθά {6 ργῖν]- 
Ιερεϑ οὗ θαϊηρσ' Αβυ]υταβ: Μοβεβ, ἱμοσγοίοσγα, ἰδ κιηρ 1Ὁ ἴον ρσταηίθα {παῖ 
{Π6 πη γάογοσ ψου]α ἢδο ἰο {16 4], σοτημηδηάθα {παῦ ἤθη {Π6 ΟΥ̓ 6 
48 ἀο] θογαία δα ᾿πίοηὐοηδὶ, ἢ6 βῆουἹα 6 ἴοσγῃ δνϑὴ ἔγομμ {πῸ 
ΑΙ, δα ρυΐ ἴο ἀδαί, (Εχοά. χχὶ. 14.) Βυΐ ἴῃ {π6 οα86 οὗ υπϊη- 
ΤΩ ΌΟΠΑΙ ταυγοσ, [Π6 ΤΠ] ΔΏ-ΒΙΔΥΟΥ 88 ΘὨ]ΟΪη6α ἰο δα ο οπα οὗὨ {86 
ΒΙΧ οἴ[168 οὗἉ τοίῃροε πιο (6 πᾶν δἰ γοΘαΎ 8660} 6 γ6 Δρρτγορτιαιοα 
ἴογ 818. σϑϑίάθῃοθ. 76 σοδάβ ἰο [ἢ686 οἱ168, 1Ὁ τὴᾶβϑ δηδοίρα, βῃοιυ)]Ἱὰ 
ΡῈ Καρῦ ἴῃ βυοἢ ἃ βίδί ὑπαῦ {86 υπέογίαηδῦα ᾿παϊν 8] ταῖρι ῦ πχοοί 
ὙΠ} Ὧ0 ἱπηροαϊτηθηῦ Ὑβαΐθυου ἴῃ [18 ψγαγ. (Ποαῦ. χῖχ, 8.) [1 188 
(ἀοδὶ ονογίοοις 86 πριᾶνα Ὀοίοσο 6 γϑδομθὶ δὴ δϑυΐατῃ, απ ραΐ 
μἷπὰ ἴο ἄρας, ἢ νγᾶϑ ποῦ σοῃδιἀοσθα 88 στ οὗἨ Ὀ]οοά: Ὀυὶ 1 186 
ΤΏΔΉ-ΒΙΥ 6 Ὁ Πα σοδομοαὰ ἃ ρἷασθ οὗ τοίπρθ, ἢ6 γγαβ Ἰτωμηθαϊδίοὶν ὑτο- 
ἰεοίοα, δηα δὴ ἱπαυϊΥ νγ88 ἰμδυλξα ρα μοί ον 6 Πδᾶ ἃ τἱρῃΐ 0 δυο 
Ρτοίθοοῃ δηα δϑυ]απι, {παῦ 18, μοί. Β6 Πα σδυβοα ἢἷ8 ποὶρῃ- 
ὈουγΒ ἀοδίῃ μπαοϑιφποαάϊῳ, ΟΥ γγὰ8 ἃ ἀοἰϊδοταΐο πιμγάοτου. Τὴ πὸ ἸατοΣ 
4886 ᾽δ γγὰϑ "1018 }}Υ ΔΘ] ναγοα ο π6 (ἀοῦϊ, ψῃὸ τϊρμῦ ραΐ Πλια ἴο 
ἀφαῖῃ ἴῃ ὙΠδύανοσ ΜΑΥ 6 οἤοβα: δι ἴῃ 86 ἔοσιηοῦ οαβθ {δ 
Πιομλϊοιάθ οομ παρα ἴῃ {μ6 ρἶδος οὗὨ τοΐιρα ὑ81}} [π6 Πὶρἢ ῥγιθβί 
ἀοαῖῃ, ἤθη ἢ ταῖρῃῦ τοΐαση Βοῖμα ἴὴ ρογίθοῦ βοουσιίγ. [0 ΠΟ ΘΥΘΥ, 
{π6 (οδὶ ἔοπιπα πὰ πψιποὰΐ {π6 ΟἸΕΥ οὐ θαγοπά 118 βιασθβ, 6 πῖσῃΐ 
ΒΥ ἰὼ πϊῖποιΐΐ Ῥοϊηρ συ Ὑ οὗ Ὀ]οοά,. (ΝΡ. χχχν. 26, 27.) 
ΕᾺΡΓΠΟΡ ἴο ρυδγα {μ6 ἰδ οἵ τἤϑῃ, δπα ργουθηῦ ἴπ6 ρογροίσαϊοη οὗ 
τυγάον, Μόοβεβ ροβι νου ργοδιθιῖοα (ἢ 6 τοοοϊνληρ οὗ ἃ βυτω οὗ ΟΠ 6 
ἔγοιῃ ἃ συγ γον ἴῃ {π6 ΔΥ οὗ οοπιροπβαίίοη, (Νιυμαρ. χχχν. 31.) 1 
Βῃου ὰ βθεῖὶ ὑμπαΐ 1 Ὡ0 ἀυθηροῦ οὗ Ὀ]οοά Δρρδαγοα, οὐ 1 6 σψοσγα 41]Δ- 
ἸΟΥῪ ἴῃ {πΠ6 ρυγϑαϊ οὗἩἨὨ {Π6 τηθγογοῦ, 1Ὁ βδοαπια {π6 ἀυΐγ οὗ [Π6 
τς ττὰ ΠΙΠ]86} ἴο ἱπῆϊοῖ {86 βοηΐθποο οὗ {86 αν ; δὰ [ἢπι8 τὸ 
Βηά {παῦ Τλανιὰ ἀδοπιοά {Π18 ἴο θ6 18 ἀν ᾿π (Π6 ο886 οὗ Φοδῦ, διηᾶ 
{παῦ δοϊοτηοπ, ἴῃ οθϑάϊθησα ὑο [8 Αι μου 8 ἀυϊηρ οπίγοαΐυ, δοΐμλ! 
ἀἸἰβοπαγσεὰ 10 ὈΥ ρυζἰϊπρ {παὺ τηυγάογοσ ἰὼ ταν (1 Κίηρβ 1.. ὅ, 6. 
28---34.) Τδοτα 18 ὦ ὑκαυθίοῖ ΔΙ]υϑοὴ ἴο ἰμ6 Ὀ]οοά-ΔΥΘΉΡΟΣ ἴῃ 
ΗΘ. νἱ. 17, 18. 

Ἡδνΐηρ; ἴῃ ΡΊθοο5 1 {Π6 Βυγοσα τᾶν 6 τοξοιτθα ἰο (18 οἶαβ8 οἵ 
ῬυπΙβημπηοηίθ, Τὰ Αρὰρ 8 δχθοιιθα, 848 8. Οὐ πλῖηα], ὈΥ {δΠ6 
ΡῬιορμοῦ βαιλμοὶ (1 ὅδ. χν. 33.}; δηα σϑοθηΐῦ ἐγαυ ]οσβ ἰηἴοττα Ὁ8 

ἈΠΟ ΔΟ} 158 Οπιπιοπίατὶ 68, νοὶ, ἰϊ. ΡΡ. 22] --- 2925. 
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{μαὺ ΟΥ Δ] 0818 ἈγῸ ἸΙΓΟΓΑΠῪ ΠουγΘα 1ῃ ΡΊΘΟ68 ἴῃ Ῥοσβία, δπαᾶ ἴῃ Αδβἰδίϊο 
Τυγκογυ." 

2. τ τον να 88 ἀσπουηοθα ἀραϊπδβὺ ἸΔο]αίοσβ, Ὁ] ΑΒρἤθμλουβ, βαῦ- 
θαι ἢ-Ὀγθάκοῦθ, Ἰποθδίχ ουβ ῬΘΥΒΟΙΒ, τυ 68, τυὶζαγάβ, δηα ὩΣ] άτοη το 
οἰ ἴΠ6 Ὁ ουγβοα {ποὶν ραγοπῖβ οὐ τ ρ 6116 ἀσαϊπδὺ [Π δηλ. (1ωον. χχ. 2. 27., 
χχῖν. 14.:; Πουΐ, ΧΙ]. 10., χΥ]]. ὅ., ΧΧΙ. 21]. δῃηὰ χχὶὶ. 21. 24.) 10 νγᾶϑ 
16 τηοβῦ ρσϑῃθσαὶ ρα πἸβῃπχθηῦ ἀδπουπορά ἴῃ {Π6 ἰαὉ ἀρδὶπϑῦ ποίουϊουβ 
ΟΥ̓ ΤΩ Π4]8 ; δηα {818 ΚΙπα οὗ ρυπιβῃτηθπῦ 15 ᾿ηὐθ θα ὈΥῪ {Π6 ᾿πἄοβηϊία 
τότ οὗ ρμέξπρ ἰο ἀδαίῃ. (1μ6γν. χχ. 10. σοταραγθα στ Φοἤη νἱ11. δ.) 
ΜΊΟΒΔ6118 ΒΡΡροβοβ ὑπαῦ {86 συ] ρτῖῦ γὰβ Ὀουπα, Ὀγθν]οΌΒΥ ἰοὸ {Π6 
δχοουθοη οὗ ἢ18 βεπΐθῃοαο. Τὴα ψϊζηθββοβ (ἴσον (ἢ6 γβὲ δίοῃϑβ, δηά 
16 τοϑὺ οὗ 186 Ῥϑορὶθ {πθῃ Ὁ] ονοα {6 ὄχϑηρ]6. [πβίβπορβ οὗ 
ῬΟΥΒΟΩΒ. Ὀοΐησ δβίοῃοα ἴῃ (86 ΟἹα Τδδίδιηθπῦ ὁσοὰγ ἴῃ Αομδη (088. 
τὰ, 26.), Αἀοτγατι (1 Κὶπρβ χι. 18.), ΝΑ ΡΟ (1 Κῖηρβ χχὶ, 10.), δπά 
Ζοοδδγῖδῃ. (2 (ἤγοη. χχὶν. 21.) 

Ιῃ (86 Νὸν Ταεβίαταθηῦ νὰ τηθοῦ στ] νοϑίροβ οὗ 6 ρυμιβῃχηθηΐ, 
ὙΠΙΟΝ Πᾶ5 γθαθθηῦν θθοπ οοπίουπαάοα σι} ἰαριἀαθοη : 10 οτἱρ᾽ παίοα 
1 {π6 Ἰαϊίον {168 οὗ {π6 «68 σοι 684] (ἢ, δηα τγ88 ἰουπχϑά {Π6 
γοδοῖ 5 δοαίϊπφ. [ὑ ν88 οἴῃ ἔλίαὶ, δπα νγαβ 1 Εϊοίοα ΒΥ 1Π6 τοῦ 1} 
{πο 1 ἢβίβ, οὐ βίδνϑ, ΟΥὁ βίοῃβ, Ποῦ ΤΩΘΤΟΥ͂, ΟΣ {Π6 βαπίθῃοσα οὗ {16 
}υᾶροδ, ΥΥ̓́ΒΟΘν ΟΡ ἰγαηβρτθεβοα ἀραϊηβὲ ἃ ΡγοΙ ὈΣ ΠΟ οὗὨ [86 Ψ186 τηθῃ, 
ΟΓ' οὗ {π6 Βοσῖθ68, ὙΠΟ ἢδα 18 Ἰουπάδίοι 1πὰ 186 ἰανν, δ ἀο ἱνογοά 
ΟΥ̓́ΘΡ ίο {86 ΡΘΟΡΪδ ἰο Ὀ6 υδρα ἴῃ {Π18 ΠΠΔΏΠΘΙ, Δ Πα] νγὰ8 08]]6α α δὸπ οΓ 
γεδοϊϊοη.8 ΤῊς γεαυθηΐ ἰδ κιηρ ἀρ οἱ δίοπεβ ὈΥ {π0 “6)}]8 ἀραϊηβὲ ΟἿΓ 
αν ουῦ, τη οπθα ἴῃ {Π6 Νονν Τοβίαπιθηΐ, ἀπά 4180 {Π6 βίοπὶπρ' οὗ 
δίθρμοη (οίβ υἱ]. ὅ9.), γοσο ἰπβίδῃοθβ οὗ (18 Κα, ἴο τ ΒΙΟὮ, Βοπηθ 
πᾶνγθ γϑίοστοα [Π6 βίοπιηρ οὗ δι. δὰ] δἱ 1γϑίτα. (Αοἱβ χὶν. 19.) Βαΐ 
{Π18 ἈΡῬΘΔΙΒ [0 Ὀ6 8 ᾿ηϊδίακθο. Τῃδ ῥΡθορῖο οὗ 1ωγείγα σα (6 πΈ1168, 
{δουρὶ {Π6Υ βίοηϑα Ῥδῃ} δ 186 ᾿ἱπδυραίοι οὗἨ {π6 “678 ἼΟ ΟἈΠῚ6 
ἴσο Απθοοι δηᾶ Ιοοῃίυσῃ: δηά ἰῦ ρρθαΥΒ ἔγομη ὙΔΥΙΟῸΒ ραββαροβ οὗ 
Οτθοκ δυΐμουϑ, {πᾶΐ βίομιηρ νγὰ8 ἃ στθοίδη ρα πη, ΤῈ Ἰποου- 
ΒίΆΠΟΥ οὗ ἃ ρΡορυΐδοθ, βαβ|] Ὁ ροσβυλαθα ὈΥ Δ ΠΥ Ρ]αυβῖ 0]6 ἀοιημαρΌρτιεΒ, 
Μ1} δα ΠΟΙ ΘΜ ΟῪ δοοουηΐ ἔοσ {π6 βυάάσῃ οἤδηρα ἴῃ {πὰ ταϊπὰ οἵ {ῃ8 
Τωγϑίσιδη8β τουγαγάβ [ἢ6 ΑΡοβι]6." 

ΑἸΠουσἢ {δ ἰανν οὗ Μοβοβ ρυπιβῃθα πῸ ὁπ ψ] ᾿πέλν, ἀυτησ 
18, γϑῦ [ἴγθθ τ ΚΒ οὗἁ ᾿μΙΆΠῚΥ ἀχὸ ἀδθῃουποοά δραϊηβί ἰῃο86 ὙΠῸ 
ΟΓΘ ΡΌΠΙΒῃ6α ΟΑΡΙΆ}}Υ ; νἱΖ. --- (1.) 3εγπίπφ ἴῃ 6 οὐ παϊη8] πὸ Παὰ 
Ὀθοη βίοῃμϑα, ἈρΥΘΘΘΌΪΥ ἰο {π6 δηῃοϊθηῦ σοηβαθ ΠΑ αν. (θη, 
ΧΧΧΥΙΙΙ, 24. ; 1,6ν. χχ. 14., χχὶ. 9.) --- 2.) Ηαπσίπρ, οἰἴΠΟΓ ἢ ἃ ἴγθθ 
Οὗ Οῃ ἃ ρβΙρθοῦ (ὼς {πὸ ΗἩθῦτον πογὰ οὶ πη όνο ὈοΓΠ); τ Βῖοῖ γᾶ 
ΡΓΆΘΠΒΕα τη Εσγρίὶ (6 οη. χ]. 17---19.),) Δηα 4180 δη]οϊποα ΒΥ Μοβββ. 
(Νυμῦ. χχν. 4, ὅ. ; Ποαΐ. χχὶ. 22.) ΤῊ ἔνα Οδῃδδη 158} ΚΙηρβ ΤΌΤ 
ἤτϑὶ βἰδὶῃηἪ δηὰ (βοὴ παηροα, (9}ο8ῃ. χ. 26.) Ῥοσβοὴῆβ ὙΠῸ το τὸ 
ΠΔηρΘα ὑγ 6 σΟΠΒ Πογρα 88 αοσοιγδοί 9. Οοα, {μπαΐ 18, ρυ ἰϑμοα Ὀγ Ηἶμι 
Δ Πα ΔοΙ ΪΠΔ0]6 ; οὐ ΠΟΙ δοσουηῦ ΓΠΟΥ τ γα ἴο ΡῈ ἰβκβη ἄοτῃ αὶ 
Ὀυγιθα {Π6 βαπιθ ἄαγ. (Πουῦ, χχὶ. 23.) ΤῊ Βδηρίηρ οὗ ϑὅ'δι} 8 8Β0η3, 

᾿ Ηδγποτ᾽Β ΟὈεογυδιίοηβ, το]. ἵν. ρρ. 299, 280. Οαρίαίη 1ὐρμι8 Ὑγδυοῖβ ἴῃ Ἐργρί, 
Ναδία, δο., Ρ. 194. 

1 Μιοἢ861183᾽ 85 ΟΟτηπιοηίαυῖοβ, νοΐ, 11]. Ὁ. 421, 5 Τροῖά. ῬΡ. 422---429. 
4. Βῖβοοα οἡ ἴπ6 Αςίδ, νοῖ. '. ὑΡ. 315, 316. 
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γοοογᾶρά ἴῃ 2 ϑὅΐδῃι. χχὶ. 6., γὰδ ἀοπθ ποὲ ΌὈΥ {πὸ [βγϑοἰτΐθθ, θυΐ γ 
[Π6 ΟἸἰδεοηπέΐεα, «([ὯΟ 6 γα οὗ Οὐβηδδη 18} οτἱρίη, δπα Ῥσοῦθθ]Υ γοϊαϊπρά 
{ποὶγ οἱά ἰατγθβΌ ΤΠ Βαηρίπρ τη ]οηθα ὈΥ Μοβοθ τγδαβ σά 6] Υ 
αἰξογοηὶ ἔγοτα οσγυοιῆχίοη, σον τὰϑ ἃ Βοιθδὴ ρυπὶβῃιηθηῖ ; οἢ 
δοοοιηΐ οὗ 18 ἸρπΟΙΆΙΠΥ, ΒΟΎΤΘΥ ΟΣ, [Π6 «6078 Β ΒΘα ΘΗΠΥ οχίθπαθα 
186 ἀφοϊαγαίίοι οὗ Μοβββ ἰο 10, μα δοοοιηίθα {Π6 ογυοι θα ῬΟΥΒΟΣ, 88 
δοουγβοα, (Φόἢη χὶχ. 81]---84. ; (18]. 111. 18.) -- {3.) Τὴ6 Πεαρίασ οΓ 
ϑίοποβ οὐ ἴπ6 Ὀοάϊ68 οὐ οὐ πη] η 18, πὸ Δα Ὀθοη ΔΙΓΟΔαΥ βίοηθά ἴο 
ἀοδίν, οἵ δβἰαίϊῃ ὈΥ ἴπ6 βυγοσαά, ΟΥὁ ὉΡΟῚ Π6ῚΓ ΓΟΠΊΔ1η8, θη οοηδυτηρα 
ὃν ἔγε. ὅϑυιοῖ. 6 μδᾶρ γγ͵χὰ8 δοουτηυδίθα ονοῦ Ασομδπ (9088. Υἱὶ. 26, 
20.), δῃαὰ αἷβδο ονϑῦ Αβρβαίοτω. (2 ϑδϊῃ. χυἱῇἹ, 17.) ὙΠ6 Ατδθβ, Ἰοῃσ 
αἴνος {[ῃΠ6 ἄπο οἵ εν, Ὄχργοϑβοα {μοὶ ἀοίοβίδίου οὗ ἀδοθαβοὰ 
ΘΙΘΠ168 ἴῃ ἴῃ 8826 ΠΙΒΏΠΟΓ.Σ ΘΙΠΆΠΔΥ ΠΟΆΡΒ ΨΘΓΘ ΓἈΪΒΘΑ ΟΥ̓́Θ 
ῬΟΥΒΟΠΒ πη γἀογοα ἴῃ {Π6 ΒΡ ννΔΥ8 ἴῃ {π6 σηθ οὗ {86 ρχορβμεύ ΕΖβ 16] 
(χχχῖχ. 1δ.); δβ ἴΠ6Ὺ ἃἷ8ὸ ἃγθ ὕο {π|8 ἀΔΥ, ἴῃ α]θβίίηθ, δπᾶ οἴμοσ 
Ραγίβ οὗ {86 Εἰαϑβι.ὅ 

8. ΒΌΆΝΙΝα ΟΕΕΕΝΡΕΚΒΒ ΑἸΙΡΕ 18 ἃ ΡῃΠΙβμηθηΐ το Μοβοδ 
σομητηβηοα ἴο θ6 ἱπῆϊοίθα οα 186 ἀδιρῃίοσβ οὗ ργιθδίβ, το βῃου]α δ6 
ΟΜ οὗὨ ἰογηϊοδοη ([μον. Χχὶ. 9.), δῃὰ Ὁροὴ ἃ τὴ ὙΠῸ βδῃου]α 
ἸΔΔΙΤῪ ΒΟ {Π6 τηοίμεν ἀπά ἴμ6 ἀδυρμίον. (μον. χχ. 14.) ΤΉ 
ῬυπιΙβῃπγθηΐῦ Β66π18 [0 ἢανθ 66 1π 186 1η (δ 6 Εἰαβί, ἔγοιι ἃ ὙΘΥῪ ΘΆΓΙΥ 
Ροστὶοά. ὙΒΘΩ “υάδἢ νγαβ ἱπίοστηθα ὑπαῦ 818 ἀδυρῃίενγ- 1 -ἰΔ ΤΆΣΩΔΓ 
νν88 Ὀσγαζηδηΐ, μΒ6 ΘΟΠἀοιηηθ6α ΠΕΡ ἴὸ Ὀ6 Ρυγπί. ((ἀθῃ. χχχν!. 24.) 
Μδην αρϑϑ δου ψαγάβ νὰ τὰ {π6 Βαθυ]οπίδῃβ οὐ (Βα ἀθθδηβ Ὀυγηϊπρ' 
οογίϑι οβθποσβ αἰϊνο (6 Γ. χχῖχ. 22.; 1) 8η. 111, 6.}; δπα {Π18 πηοὰθ 
ΟΥ ρυμπίβῃιηθηΐ νγὰϑ ποὺ ὑποοιωσθοῃ ἴῃ μα Εἰδδί 80 ἰδίβὶν 88 ἰῃθ 
ϑανθηΐθθης ὁοηαΓΣΥ ." 

ΤῊΘ ργθοθάϊηρ᾽ ἀγὰ {Π6 ΟὨΪΥ ΘΔρια] Ρυ ἰδ πηθηΐβ ἀδπουποθα ἴῃ [Π6 
Μοβαῖο αν : ἴῃ βυϊδβοαιδηΐ {{π168 οΟὐποσ8 οσα Ἰηἰσοδυοοα διιοηρ {86 
6078, 848 {πε6ὶν 1 ΓΟΟυ ΒΘ Σηογοαβοα ὙΠ ἔογεῖρη ὨΔ.ΟΠΒ. 
. 4, ΒΕΟΑΡΙΤΑΤΙΟΝ, ΟΥὨ ὈαΠοδαϊηρ, ἱμουρὴ ποῖ ἃ τηοᾶθ οὗ ραηΐβῃ- 
Ἰηθηΐ ΘὨ]ΟΙ 66 ὈΥ Μόοβεβ, νγῶϑβ δαγίβ ΪΥ ἴῃ υ86 Ὀοΐογα ἢϊ8 π|6. [{ 
οχίβίθα πὰ Εργρί (αξεηῃ. χ]. 19.), ἀπὰ 1ἴ 18 ψ6}} Κπόντῃ [0 μανα ὈθΘα 
᾿πῆϊοθα ἀπάον [Π6 ρῥΥΐποθυ οὗ {86 Ἡδτοαΐδῃ ἔΆταγ. Τμιβ ΦοΒη {π6 
Βαρὺ νγὰϑβ Ὀομβοδαθὰ (Μαῖίξ. χῖν. 8---- 12.) ὈΥ οὔθ οὗ Ἡδϑγοαβ 116- 
“λῆρλαὶ ὙΠῸ γγὰϑ ἀσδραίομοα ἴο 18 ῥγίϑοῃ Ὁ. ἐπαῦ ρατροβα. (Μασγκ. 
νἹ]. 27. 

ὅ. ῬΕΒΕΟΙΡΙΤΑΤΙΟΝ, ΟΥ οαδίηρ ΒΟΘα]ΟΩρ; ἔγοτῃ ἃ ἩΣΠΘΟΥ, ΟΥ τοι 8 
ῬΓΘΟΙΡΙΟΘ, Κγὰ8 ἃ ΡΠ ΒΗ πηθηῦ ΤΆΓΘΙΥ υϑοαᾶ ; δουρὶ 6 πιθοῦ στ 10 1π 
ἘΠι6 ὨΙΒίοΟΣΥ οὐ πὸ Κίηρβ, δῃα ἴῃ βδυβοαυθπΐ {1π|δ86. Τλαδβ, {λ6 ῥγοῆι- 

, Ἐπριμοηε [85 σίνθη ΒΟ ἰπβίδησοϑ ΟὐὨἨ [8 ῥγϑοίΐοθ ; 800 [ιἷ8 ΟΟΣΩ ΘΠ ΑΓΙο8, γο]. 11}. 
Ῥ. 430, 

3 Ὧτ. Τλρβιίοοι α ὕοτῖκβ, νοὶ, 1. ρρ. 901, 902. 
δ Ὧχγ. δ.ιιανν δ ἼΤΑΥ6]8 ἰη ΒΑΓΌΛΓΥ, νοὶ]. 1, Ῥγοῖ. Ρ. χυϊὶ, ϑνο. οαϊὲ, 
4 Ομαγάϊπ, ἰῃ ἷ8 ὙτανοἾ8β (γ0]. νἱ. ἢ. 118. οὗἨ 1,Δῃηρ]68᾽ οδἀϊείοη), αἴ σ βροακίης οἵ ἔδὸ 

Ταοδὶ ΘΟμληΟη πηοάδ οὗἩ Ῥιηἰβηϊπρςς ἢ ἀοαίῃ, Βα γ8, “ Βαὶ {ΠΕΙῸ 18 81}}} ἃ ραγίίσυϊασ ΨΑΥ οὗἁ 
Ῥυξίηρ ἴο ἀοδί δας ἢ 88 ἤδνὸ γαηβρτοσβοὰ ἰῃ οἷν! αὐηίτα, οἰἴποῦ ΌὉΥ σδυδίηρ ἃ ἀδδσίῆ, οσ 
ὉΥ 56] ]ηρ ἀρονα ἴῃς ἴᾶχ ΟΥ̓́Θ [Ἀ]50 τνοϊραϊ, ΟΥ ὙΠΟ Βανα οοτηπι θα ὈΠδτηβονο8 ἴῃ δη 
ΟἾΒΟΥ ΠΙΔΠΠΘΓ, ὙΠ ΘΟ0 8 8Γ6 ρυΐ ΡΟ ἃ δΒρὶϊ ἀπά τοαβίθὰ οὐδ ἃ δβὶουγ ἤγο (ϑθ6 Φογοπιὶ 
ΧΧΙΧ, 22.), ὈΔΚΟΥΙΒ 8ΣῸ ἐπζοση ἰηΐο ἃ δοῖ οὐθῆ. Ἀυτίηρ τἢ6 ἀρασί ἰπὰ 1688, 1 δ δας ἢ 
ΟΥ̓ΘῺΒ ᾿οδίοα οἡ [6 ΓΤΟνᾺ] βῆθπδγο ἰῃ Ιβρϑῆδπ, ἴῸ ΤοΥΤ  τΠ6 ὈΘΚΟΓΒ, δηὰ ἀδῖογ ἴῃ θτὴ ἴγοια 
ΠΕ δανδηίαρσο ἴσοπὶ ἴΠ0 ΣΟΠΘΓΩΙ αἰδέγοββ.".--- Βυγοτγ Β ΟΥίοηδὶ Τὐϊνεσγαΐαγε, νοὶ. ἰϊ. 
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δῖα «62Ζ6}}6] γγὰβ ρυθοὶ ρ᾽ἰαἰθα οι οἵ ἃ ψῖπάον (2 Κίπρβ ἴχ. 80. 838.), 
ϑηα (86 Βαηθ χῃοᾶθ οὗ ρυπιβῃσηθηῦ 8.}}] οὐίδιηβ ἴῃ Ῥοσβια.}ΐ Απιδζίδῃ, 
Κιηρ οὗ Φυάαμ, Ὀαγθαγου ΒΥ ἔογοθα ἔθη ἐμπουβαπα Τα πλδδη ὈΥΙΒΟΠΘΥΒ 
ΟΥ̓ νγὰ ἴο ἰθὰρ ἴγοπι (86 ἴορ οὗ ὁ μισῇ τοοῖκ. (2 ΟΒτοπ. χχν. 12.) 
ΤῊΘ “6νγ8 αὐϊοτηρίοα ἰο ρῥγϑοϊριίαίθ “οβϑὰ8 ΟἸυιβὺ ἔγοσα {μα Ὀσοῦ οὗ ἃ 
πιουηίαϊη. (Τὺ Κ6 ἵν. 29.) «΄δπιε8, δυγηδιηθα (Π6 «δὲ, γγᾶ8 {πσόνσῃ 
ἔγοτα {86 μἰρῇοδβὺ ραγὶ οὗἨ [86 ἔθῖηρ]θ ἰηΐο ἴπ6 βιι)δοθηῦ ν8}]|6γ. Τῇ 
ΒΆΙΩΘ τηοθ οὗὁἩ ρυπὶξῃηηοηΐ, 10 18 ψγ6}} Κπονη, ΟὈϊδιποα διηοπρ {88 
Ῥοτηδηβ, ὙΠῸ 866 ἰο ΨΠΓΟΥ͂ οογίδιπη τηλ]οἰδοίοσβ ἤοσα {86 Ταγροίδη 
τοι. ὙΠ βαῖὴθ ργβϑοῦϊοα ορίδίηβ διμοηρ (6 Μοοῦβ δ (ὐοπβίδμίϊηο, 
8 ἴον ἴῃ ΒΑΥΡΑΓΥ.ὃ ᾿ 

6. ΘΒΕΟΥ͂ΝΙΝΟ ὙγὙὲῈϑ ἃ Ῥι θῃπηθηῦ 1π τι86 Δποηρ {Π6 Θγγῖδη8, δηά 
νγ88 Ὑ76}1 Κπόνσῃ (ο {μ6 “6078 1 ἴΠ6 ὥτμηθ οὗἨ ΟἿΣ ϑαυϊοὺσ, ἐπουρἢ 6 
αν πὸ δυιάθμῃοθ ὑμαῦ 1Ὁ γγᾶ8 ργδοδβοα ὈΥ {μο. [1 ννα8 α]80 1ῃ 180 
δηοης [86 (ἀτθοῖβ δὰ Βοθδῃβ Τῃ8 προτοῦ Αυρπυδίαβ, γ76 ΔΓΘ 
(ο]ἃ, ρα μιβηθα οογίδιμ ῬΟΓΒΟΏΒ, 0 πα Ὀδθὴ ΟΌΣΥ οὗὨ Ταρδοι τυ ἴῃ 
{86 ῥγονῖηοθ (οὗ 5γγῖα οὐ οἵ [.γοϊα), ὈΥ͂ οδυϑιπρ Τποῖὰ (0 6 ἰπσοόνῃ 
ἰηΐο ἃ Τνοσ, τ ἃ ΠΘΑΥΥ σεῖρῃ ἀρουῦῦ {Π6ῚΓ ἤθοῖκβ.᾽ ΦοβαρμιΒὅ 4180 
(6118. υ ἐμαὶ [π6 Δ] 1] 6 αῃ8 τονοϊληρ, ἀγονυγπϑά {116 ραγβαηβ οἵ Ηθγοά 
ἴῃ ἰμ6 βοα οὗ (ἀδῃῃοβασοίῃ. Τὸ {Π18 τηοᾶὰθ οὗ οδρὶΐαὶ ρυπιβητηθηΐ 
“6858 ΟἸ γί δ] 465 ᾿η Μαῖῦ, χυ].. θ.5 10 18 80}}} ργδοιβθὰ ἰὴ [πάϊᾶ: 
8 ἰάγρα βίοῃϑ 18 (1δα χουηά [86 προῖς οὗὨ (86 οὐ πλῖπα], το 18 οαβὲ ᾿ῃΐο 
{ῃ6 868 ΟΥ̓ ᾿πΐο ἄθδρ τϑίϑσ. 

7. ΒΕΟΊΒΙΝΟ, ΟΣ ΡΟΝΡΙΝΟ ΙΝ Α ΜΟΗΤΑΕ, [1Β ἃ Ρυμὶβμηβοηύ 8.}}} 
ἱῃ 86 διμοηρ ἴῃ6 ΤΕ. Τὴ Ὁ]οπλα ΟΥ ὈΟΟῪ οὗὨ ἰδ ΘΒ 8.6, ἴῃ 
Τυγκον, οὀχοιρίοα ἔἴγοτα οοηβδοδίΐοη οὗ {π6ὶγ ΧΟΡΟΥ͂, δηα ἔγοτη 
Ὀεϊηρ Ρυΐ (ο ἀρεῖ, Ἔχοθρί ὈΥ {π6 Ῥθ8116 δπὰ τηοσίασ. ὅϑοιῃδα οὗ {86 
ΤΌΓΚΙΒΆ συλτάθ, Ὑ110 Δα ρογπλ θα {μ6 Θβθόαρθ οἵ {πὸ ῬΟ 8 ῥσῖποθ 
ΟὐὈΥ̓ΟΒΚῚ τη 1618, ΟΓ6 ρουπαδα το ἀδδίῃ ἴῃ στοαὺ τποσίαυβ οὗ 1σοη.5 
ΤῊΙ8 Πουτϊα ΡυΠΙΒῃσηθηῦ γ8ἃ8 ποῦ ὈΠΚΠΟΤΩ πη 86 πη οὗὨἨ ϑοϊουλοῃ, 
ὙΠῸ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ Δ] 468 ἴο 1 ἴῃ Ῥ͵ονυ. ΧΧΥΪ!. 22. 

8. ΘΙΟΗΟΤΟΜΥ, ΟΥ ΟΥΤΤΙΝΟ ΑΒΌΝΘΕΕ, γἯὰϑ ἃ ΟΔρΙ[4] ρμυπιβῃσηθηΐ 
ΒΠΟΙΪΘΠΕΥ ἱπ 86 1η ἴπ6 ΘΟ 168 οοημρσαουβ ἰο πά488. ὉΠ6 τ Ὀίη- 
1.8] τυιύοσϑ ταρογύ {μα 1βϑιδ νγαβ (ἢ ραΐ ἴο ἀφίῃ ὈΥ [86 ργοῆϊραίθ 
Μαδμδββθῆ; δῃὰ ἴο ὑ818 ϑαϊης Ῥδὺ] 18 βυρροβοά ἴο δἰϊυὰθ. (δῦ. χΧὶ. 
37.) ΝαΕΡυοδιδάμοζΖζαν ᾿μγοαίοποα 1ὖ ἴο 186 ΟΠ] θα τηδρὶ, 1Ὁ (86 γ αἀϊά 
ποῦ τηἰογργοῦ ἢ18 ἄγϑδιῃ (Π δῃ. 11. ὅ.), δπα αἷϑο ἴο ἴπ6 ὈΪΒΡθπλοσβ οἷ 
(86 ἔτι (ἀοά. (ΠΏ Δῃ. 111. 29.) Ηετοαοίῃβ βαγβ, {παῦ βϑαῦδομο μδὰ ἃ 

᾿ ΜΙΒΊοη, ἴῃ ὙΠΟ Π6 ψ͵ϑ σοιηηδηθα ἴο σμέ ἔῃ ἔϊσο ἃ}} [86 Εἰσγρίδῃ 
Ῥγϊοδίβ.: δηὰ [μα Χογχοβ ογάθγοα οὔθ οὗ {86 8οη8 οὗ Ῥυίμιαβ ἴο Ὀθ 
ουΐ ἴῃ {νγο, ΔΠα ὁη6 [41 ρ]δοθα οὐ δδοῖὶ 8116 ο {86 ψ8Υ, (δαὶ 8 
ὩΓΙΩΥ͂ τσ ὐ ρᾶ88 ρούσοθῃ {πο}. ΤΥΆ͵ΔΠ 18 β814 ἰοὸ βανα ἱηβιοίεα 

᾿ δὲν ΒΕ. Κ. Ῥοσγίοσ ΒΒ ΤΥδυθὶ 'ἰπ Ῥογεῖβ, νοΐ. ᾿ϊ. ὑῃ. 28.---80, 
2 ΤᾺνΥ, Ηἴΐδι, 110. νἱ. ο. 10. ; 
5 Ῥιι8 Εο σίου ἀπὰ ΜδπποΙβ οὗ [πο Μαβοχηοίδῃβ, ρρ. 3511, 312. Τωπάος οἄϊ!. 1810. 
4 δαοίοπίαβ, ἰπ Αὐυρμδῖο, ο. 67. 5 Αηϊ. Δυά. 110. χὶν. ο. 15. 10. 
4 Οτοεῖυβ ἰη ἰοσ. 7. ἘοδοΥῖ8᾽ 8 Π]υδίγδιίίοηϑ, Ρ. δ49. 
5. ΚηΟ]168᾽8 Ηἰδίοσυ οὗ 86 ΤΌΣΚα, νοὶ]. ἰΐ. Ρ. 947. Ἰωοπάοη, 1687. 
9 Βαρἢο]]ϊ Απηοϊδίϊοηοβ ἰῃ Νον. Τοβῖ. ὁσ Ηετοάοίο, ἰοαι. ἱ, Ρ. 376. ΟΥΒΕΥ ἰπδίβηςοϑ 

ἔτοπη δηςίθηϊ τυγ το γΓΒ ἀγὸ φίνοη ὉΥ Ὁγ. ΤΥ ΒΠΌΥ, οὐ Μαῖὶ. χχῖν. 51. ; διὰ Καϊπδεὶ, Οοπηπηεπί. 
ἴῃ Ηἰϑυ. 10. Νον. Τεβιὶ. υο]. ἱ. Ρ. 638. 
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{π|8 Ῥυπὶβμηγθηΐξ οἡ δοπλθ ΓΘὈΘ]]ἸουΒ «ονγ8. [0 15 8{}}} ργαοϊ ξοά ὉΥ 
{16 Μοοτ οὗ ΥΥ̓ δαΐθσῃ Βαδγθαγυ, δηα 4]80 1 Ῥοσβῖδ, 

9. ΒΕΑΤΙΝΟ ΤΟ ΠΕΑΤΗ (Τυμπανίσμο») νγ88 Ῥγδοίδεα ὃν ΑἸΠοοδιβ 
ἰοτναγάβ ὑπὸ 6 ν)18 (2 Μδοο. νἱ. 19. 28, 50}, ἀπ 18 τοξυσϑα ἴο ὈῪ ϑαϊηὶ 
Ῥαυ]. (Ηρ. χ!. 86. ὅτ.) Τὶ γ88 ἃ ῥιιϊβῃτηθηῦ ἴῃ 186 δμοηρ [Π6 
ατοοκϑ, πα γᾶ8 ὉΒ08}}Υ ἱπῆϊοίθα Ἰροη δίανθθ. ΤῊΘ Χϑα] οὕ βυρροβοά 
οὐ] ρτῖδ τγᾶ8 μϑίθηβα ἴο ἃ βίακθ, δῃὰ Ὀϑαΐθῃ ἴο ἀϑδύδ νὴ βοκθ, ΤῊΘ 
Β8Π16 ΡιΠΙΒὨπηθηῦ 18 811] 1 86 διηοηρ ἴΠ6 ΤΌΣΚΒ, πᾶσ [6 Δρρ6}18- 
ἄοῃ οὗ {π6 Ὀαβίπαάο: τ ἴπόπλ, Πούγουοσ, 10 18 δοϊ ἄοσῃ χιοσίδὶ. 

10. ΗΑΝΕΟΊΙΝΟ ἀ0685 ποῦ ΔΡΡΘΑΣ ἴο ἴᾶνε Ὀθθὴ ἃ ραῃἰβῃτηθηῦ Δ οηρ' 
ἴ᾿6 “16νὺ8 δῇοι {μ61Ὁ βου ]ϑπχθηὺ ᾿π Ῥα]θβίϊηθ. «οβῇυδ μυπρ' {μ6 Κιίηρ 
οὗ Αἱ οῃ ἃ ἔγβδ υπ{}} δυθηΐηρ. (“οβῇ. νἱ]. 29.) [ἢ Ἐργρί ΒονΟΥΟΓ 
ἰἴῦ γϑ ἃ ΟυβύοϊηΥΎ ΡΌΠΙΒῃτηθηῦ ΤῸ ΙΩΔΩΥ͂ ΟΔΡΙ(8] ΟΥΠΊ68; δπα {6 
οΥἸτηὐπαῖβ το Κορύ θουπά 1ῃ Ῥυίβοῃ {1}1 {π6ῖν ἔφ θ νγ88 ἀθοϊἀ6 ; Ὀοΐπρ' 
οομῇπηρα πᾶ ογ {Π6 Ἰηχπγχοαϊαΐθ Βα ρου πίθμἀθῃσα, ἀπ τὰ πῖη [ἢ 6 Ὠοιιδ6 
οὗ 186 ομοῦ οὗἩ ἔπ ρο]ος.3 

11. ἘΧΡΟΘΙΝᾺ ΤΟ ὙὙΙ.Ὸ ΒΈΛΒΥΤΒ ΡΡΟΔΙΒ 0 μαᾶνα Ὀ66ῃ ἃ ρη]8ῃ- 
πηϑηΐ διηοηρ (6 Μοάο8 πα Ῥογβίαπβ. [10 νγδβ ᾿πῆϊιοίοα βἢγβί ὁπ (ῃ6 
ΟΧΘΙΏΡΙΑΙΎ ργορμοὶ Πδη161, γΠ0Ὸ νγᾶϑ ΤΙΓΔΟ]ΟΌΒΙΥ ργοβοσυθᾶ, δηᾶ 
ΘίνοΥ ΑΥἀ8. Οἢ ἮΪ8 ΔΟΟΊΒΟΙΒ, ὙΠῸ ΤΩΙΒΟΓΔΌΪΥ ροσιβῆθα, (ΠΏ 8}. νἱ. 7. 12. 
1θ6---24.) Ἐτοπὶ {μοι ᾿ῦ ἈΡρΘδΥΒ ὕο πᾶν Ῥαβ864 ἴο {16 Βοιμδῃβ. 
πη {ποῖ {ποαΐτοβ ΠΟῪ Βα ἔνγο βογίβ οὗ απιμϑοπιθηέβ, ϑϑοῖ βυ ΠΟΙ ΘΟ Υ 
θΑγθάγουβ. ϑοιμθύχηθβ {Π6ΥῪ οαϑῦ το πακοα ἰο {Π6 ψ11ἃ Ὀοαϑίβ, ὕο Ὀ6 
ἀενουτγοά ὈΥ͂ ποπὶ : (818 ῬυΒΙβῃμλθηῦ 788 1πῆϊοίθα οἢ βαναβ πᾶ υἱ]α 
ῬΘΥΒΟΏΒ. ΘΟΙΘΟΠΛ6Β ΡΟΥΒΟῺΒ ΟΙΘ δοηῦ ᾿ηΐο {π6 {ποαίγθ, δυτηθα, ἴο 
ἤρθυῦ τι ἢ 114 Ὀοαβίβ : 1 ΤΠ6Υ οοπαιογοάᾶ, ὑμον μδα {ποὶν ᾿νθ8 δηᾶ 
᾿Πογίγ : θαὰΐξ 1 ποῦ, Π6Υ [611 ἃ ῬΓΘΥ ἴὁὸ {16 δοαβίβυ. Τὸ {818 Ἰδι(ο ῦ 
αϑᾶρα (Θοποογηΐπρ' ὙΥΒΙΟΙ Βοιη6 ἔα Πο Γ᾽ ΡΑΓΠΟΙΪΑΥΒ ΓΘ σίνοη ἴῃ ἃ βυῦ- 
βοαᾳισδπὶ ρασθ) ϑαιηΐ Ῥδὺ] γοΐθσβ ἴῃ 2 ΤΊπ). ἰν. 17. ἀπά 1 Οου. χν. 82. 

. 1. [Π6 ολ86 οὗ οογίαϊῃ χα γδουα ΠΆΤῪ ΟΥἸ 1418, θ6581:465 1πῆϊοϊηρ 
ὍΡΟΙ ἐμοί {Ππ6 βαπίθηοα ἴὸ το (ΠΘΥ δα Ὀ6θη Θοπαἀοιηηθᾷ, 1Ὁ νγ88 
πού ἀπυϑθδὶ ἰο ἀθῃ) 0118} {Π6ῚὉ ἤουδοβ, δηα σϑάποα ἔμοῖὰ ὕο ἃ ΘΟΙΏΤΉΟΙ 
Ρἷαςσο ἴον ἢ δηα ἄσπρ. Ατμοπρ Οἴμοσ τῖηρσβ, ΝΟ μά ποζζασ ἀ6- 
πουποθα {Π18 ἀϊβρταοθ ἰο 186 αἰνποσβ οὐ ΟΒαϊ δα, 1Ὁ 1Π6γΥ αἸά ποΐ 
ἀφοΐαγα ἢἷ8 ἄγθασα ἴο δῖτὰ (2) Δῃ. 11. δὅ.); δῃά δἰ σαγβ ἴο 4}1} βιο δ8 
βου α ποῖ ψουβεὶρ (μ6 αοαἂ οὗ ἰδάγδοι, Μοβῆθοῖ, δπὰ Αρδάμθορο. 
(θη. 11. 29.) Απα αγῖυβ {πγοϑαίθηθά μ6 βᾶπ16 Ῥι Ἰβῃτηθηῦ ἴο [Π086 
Ὑ}0 Βῃου]α πλοϊοδί [π6 68. (τα υἱ. 11.) [ἢ {818 ΑΥ̓͂ {π6 Βοιηδῃβ 
ἀοβιγογοα {π6 Βουιδα οὗ ϑ'ρυγιιβ (ὐδδβιιβ, αἴνου {Ποὺ δα ρῥγϑοὶριαίθα 
᾿ἶπὶ ἔγομα {πὸ Ταγροίδη σοοῖκ, Ὁ παυϊὴρ (845 ὑΠ6Υ 8814) αἰγιθα δἱ 
ὑὐσϑῆηγ ΕἼΣΓΒΟΙ, {Π6 Παβᾶβ, ῃβῃᾶβ, δηᾶ ἔδβοϊῦ οὗ βίδί οὐ 1418, 
ὙΟΙΘ 480 ἔγθαῦθην ουΐ οἶδ, δα Εχϑᾶ ὉΡ ἴῃ [Π6 τηοβὺ ΡΌ]16 ΡΪδς68, 88 
ἃ ὙΑΓΠΙΩρΡ ἴο Οἴμοτβι ΤῊϊΒ Ρυπιβῃμηθηΐ οὈίδ!ηΒ δλοηρ ἴπ6 ΤΌΤΚΕ, 
Δηα τγὰϑ Ἰπῆϊοίθα οα ἴπ6 βοὴβ οὗ Εϊμησηοι (τὸ πα ἰγθδοῃογουβυ 
ΤΑυΓἀογοα βῃΡοβῃοίῃ), ὈΥ οοταητηδηά οὗ Πανὶα : ψἘῸ δομημμδηά δα ἰμδὺ 

1 ΒδδνγΒ Ττανοῖε, νοὶ. 1. Ρ. 457. Μουίοτ  ϑοοοη ΨΦοῦΓηΘΥ, Ρ. 96. 
2 ὙΥΠΚίΏΒΟπ 5 ΜΔΏΠΟΓΒ, διο, οὗ πὸ Αποείοπι ΕρΥρεδηβ, νοὶ, 1). Ρ. 45. 
5 Τπΐθ Ῥαγθδγουβ πιοάθ οὔ ρυπηιβῃχηοπὶ 851}}} οχὶδῖβ ἰπ Μοζοοοο, ὥθο δὴ ἱπίογοβίίης 

οχίγϑοι ἔγοπι Ηδδι 8 Ασοοπηΐ οἵ Μοζόσοο δπὰ ΕῸΣ, ἰπ Βυγάοτ Β ΟΥθηίαὶ 1ἰϊογαίαχε, το]. ἰἰ, 
Ῥ. 2307. 

" Ἰ)ίοηγβ. Ηδ] σάγπδββ. 11. υἱ]]. ος. 78, 79. 
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ἐπα 4888.881η8᾽ βαπᾶβ δηᾶ δε ββου]Ἱα 6 ὰπρ ἋΡ οὐοσ ἴπ6 ΡοοϊΪ οἵ 
Ηφοῦτοι, τ ΙΟἢ 88 ῬΥΟΡΔΟΪΥ ἃ οΪδοθ οὗ ρστοαΐ σγοϑοσ.} Ατηοηρ 6 
δηοϊθηῦ Ομ ἄθθαηβ, ουὐϊίηρ ΟἹ {Π6 ἤοδθ δῃα δϑὺῦβ γ7ἅδϑ 8. ΘΟΙΏΠΊΟΙ 
Ρυμίβμτηθηΐ οὗ δαυ]ύθσεσβ ΤῸ 818 μ6 ρῥγορμοὺ ΕΣΖθίῖθὶ δ] 468. 
ΧΧΙΣ, 26. 
, 12. ΜΈΝΗΝ 843 8 ΡΠ Βγηθπὶ τ ΒΙΟἢ [86 δηοϊθηΐβ Ἰηῆϊοίοα 
ΟὨΪΥ͂ οὐ [8π6 πιοϑῦ ποίου! ουυϑ οὐ πλ1}.8]8 δῃα τπα] οἴβούοσβ. ΤῊΘ ΟΓΟΒΒ νγ88 
Τη866 οὗἨ ὕνγο Ὀδδπιβ, οἰ ἐπ ν ογοβϑῖηρ δ [6 ΤΡ αὖ τρῆῦ δηρ]θδ, οὐ ἴῃ 
τὴς τι 44]6 οὗἨ ὑποῖν θηρία {κὸ {πὸ Ἰοίίου Χ, Ὑθογα ν88, ᾿αβι 68, 8 
Ῥΐθοθ οἱ [86 δβϑηΐγα οὗ {86 ΤΥΏΒΥΘΓΒΘ Ὀθϑηλ, [0 ὙΓΒΊΟΒ νγα8 δἰζδομοα 1} 6 
ΔΟΟΙΒΑΙΟΩ, ΟΥ βίδίθιηθηῦ οὗ {86 συ] ρτ ΒΒ ογῖμχα ; τοροίμοσ τ Ὦ 8 Ρ666 
οὗ νμοοά παῖ ῥτο)οοίβα ἔγοτῃι 1πΠ6 τ] 44116, οα τ ῖο 16 ῬΟΓΒΟῚ βαὺ 88 
Ο 8 Κιπά οἵ 8864]6, δὰ Ὀγ σι ϊοῖ μα ΠοΪ6 Ῥοαν νγᾶϑ βιρροτγίαα, 
Ζυδβῃ Μαγίγυ, ἰπῃ μὶ8 ἀϊαϊοραθ ὙΠ ΤΥΎΡΒΟ πὸ {6νν, σίνοβ {}18 
ἀεβοσρῦοι ; δηᾶ 1Ὁ 18 σογίῃγυ οὗἉ ποίβϑ, {μδῦ μα ]ϊνοα ἴῃ {π6 [ΌΥΤΔΘΣΥ ραγί 
οὗ [Π6 βεοομᾶ οϑῃηΐίαγυ οὗ {86 ΟὨγιδύίδη γα, θϑίοσο (86 ρυηϊβῃηηθηΐ 
οὗ {π6 ογοβ8 νγὰβ δθοΠΒῃ6α, Ὑὴ6 ΟΥΟΒΒ οα οἷ Οὐγ Ἰωοτὰ βυβογοά 
γγ͵88 ΟΥἮἨἁ {π6 ἔοττου Κίηα, Ὀαϊηρ (18 Γοργοβοηΐθα οἢ 811] δῃηοϊθηΐ τηομι- 
ΤηΘηΐ8, ΟΟἾΠ8, 8Πηα ΟΓΟΒΒΘΒ. 

Οσυοϊχίοη 18 οὁμ6 οὗ 186 ποδὶ ογθ] πα ὀχοχγιιοίαίηρ ἀραίδβ, νοῦ 
186 τί οὗἁἉ Ἰηροηίοιι] ν ἑοστλθπίηρ' Δα Ἔχ ηρυ διηρ 116 Ἔνοῦ ἀν βοᾷ, 
ΤἼδ παϊκοα θοαγΥ οὗ ἶο ΟΥΙΓΆΪΠ8)] τγᾶ8 [αϑίθηδα ἴο {86 ὉρΣρὺ θδαπὶ ὈΥῪ 
ΒΆΙΠηρ ΟΥὁἩ ὑγὶπρ (Π6 ἕδος ἴο ἴδ, ἀπα οἢ {π6 ὑγβῆθνουθα Ὀδϑῖι ΟΥ̓ Δ] 1ηρ 
ἈΠ βοπῃθίμηθβ ὑγὶηρ (Π6 Βαηᾶβ [0 1. ΤΏοΒα τηθπιθογβ, δεϊηρ {Π|0 
στδηα ᾿πδίγυπηθηΐδ οὗ ΤΟ ΟΏ, ἅγα Ῥτον ἀθα Ἱἢ ἃ συοϑίοσ αὐδπαςν οὗ 
ΠΟΥυ 68, ὙΓἘ1Ὸ} (ΘΒρ οί ἢν ἰΠο86 οὗ [π6 Π8η48) δ Ῥϑου  ]ΑΥ]Υ 86 }810]6. 
ΑΒ {86 πεοῦνεβ γα [86 Σηβίγυπηοη ϑ οἵ 4}} βθηβαίοη Οὗ ἔθ 6] ηρ᾿, Του η 8 
1η {86 ρατγίϑ ὙΠΟΓΘ (Π6Ὺ δροιπᾶ τηὰδύ δ6 ΘΟ ΑΥΪΥ Ραἰ Ὁ]; ΒΡ ΟΊ] ν 
γΠΘ ἸπΗΙοϊοα πιὰ ΒΌοἢ τυᾶς ᾿πβίγυμηθηῖβ 88 βν Ὠ81]8, ΤΌΓΟΙΌΙΥῪ 
ἀσίνθη {πγουρἢ [86 ὀχαυϊδι οὶ γ ἀ6]] σαί θά 8, ΠΘΓΥΘΒ, δὰ ὈΟη68 οὗ 
1Ππο86 ραγίβι Τα Βοῖτὸῦ οὗ {}]18 ρῃ ΙΒ μτηθηΐ Ὑ71}}} ἈρΡθαγ, ἤθη 10 18 
ΘΟΠΒΙἀΘΓΘα ὑπαὶ {86 ῬΘΥΒΟῚ θ788 Ῥαττηι 68 [0 Πδηρ ([86 γγΠ0]6 ν οἷρμς 
οὗ 18 Ὀοαγ Ὀαοϊηρ θΟΥΠΘ ἊΡ ὈΥ ἰδ μι] 6 μαπαβ δῃα ἔδοϊ, ἀπά Ὀγ (δ6 
Ῥτο]θοῦηρ᾽ Ρἷθοα ἴῃ {π6 τα144]6 οὗὨ [86 6ΓΟΒ88,}) απ} μ6 ρϑυιβηθα ὑπσγουρὴ 
ἈΘΌΩΥ Δηα νδηΐ οὗ ἰοοά. ΤΉΘΙΘ 876 ᾿ῃβίδῃηοθθ οἱ οὐ θα ΡΘΥΒΟΏΒ 
᾿νίηρ' ἴῃ {818 ὁχαυ δὶία ἰουίαγθ Βα ΓΆ] ἀαγ8.2 “ΤῊ 186 πα ΔάοΥ- 
ΔΌ]6 Αὐΐδοῦ οὗ ουγ Βοΐηρ [88 ἑοσιηθα δηὰ οοπδυτ{αϊθα {π6 ἔλρυιο οὗ ΟἹΓ 
Βοάϊθ8 ἴῃ βυοῖ ἃ τη ΓΟ Ἢ] τϑῆηογῦ, ὑμαὶ ποίμϊπηρ υἱοϊθηῦ 18 ἰαϑῦηρ, 
ΕὙΙΘΠΑ͂ΙΥ ἀθδίῃ βθ8]θα {Π6 ογϑβ οὗ ἴποβϑ υγαΐομθβ σθηθγα νυ 1π ἰὮγ66 
ἄαγβ. Ηυηροτγ, ἐδἰγθῦ, ἀπά δουΐθ ραΐῃ αἀἰδβυηϊββοα ἔπ θπὶ ἔγοτι (μοὶσ ἰη- 

1 Ἡαστηοτβ Ονδβογυδίΐοῃβ, νοΐ. ἱ. ΡὉ. 501, δ02. ΤῊϊ8 Κὶπὰ οὗ ρυπιβηπηθηϊ Ὑγὰ8 ἷπ τ|86 ἴῃ 
116 6 οὗ Μοδιατητηθά, τ ῆο ἱηίγοάποοβ ῬΠΑγδΟΝ 85 δαγίηρ, 7 τοὐἱ δ εἶν ομί ο[7 γου λαναβ 
απά νου [εεὶ οκ ἰδε ορροείίε δἰάεε; ἴῃδὲ ἰδ, ἄταὶ 180 σίρῃς μδηά, δηὰ ἔμ ἴδο Ἰεῆ ίοοῖ; 
ποχὶ 18μ6 1οξ Βαηὰ, δῃὰ ἰμαὴ ἴμὸ σίψμι ἴοοῖ. Κογδη, οἰ. χχ. 74. δῃὰ χχυΐ, 49. (8]εἾβ 
ἰγαπβίδιίοη, ρρ. 259. 804. 4ϊο. οἀϊ!.) 86 δὰὰϊ!ἰοηδὶ Ὄχδιὰρὶοδ οὗὁἨ δθο τι] διΐοπβ 1ῃ 
Βαγάετ᾽ε ΟΥὐδηΐδὶ Γὐτογαίαγα, νοὶ]. ἰϊ. Ρ. 186. ὙΥΠϑοη 8 Ὑταυοὶθ ἴῃ ΕΒΥΡῚ δηὰ ἴμοὸ ΗΟΪΥ 
1ληά, ΡΡ. 8375--- 877. 

2 Ὁγχ, Αἄάδαιν Οἰαγκο ου Μαῖίὶ. χχυΐϊ. 85. ἘῸν 1η6 τοπλδίπάον οἵ [ηἰ8 δοοουπὶ οὗ [86 εττ- 
εἰδχίοη 16 δαιποσ ἰ8 ἱπάἀοθιεὰ ἰο τ. 1,δγάμοτ᾽Β Οὐθ ἸὈ. ΠΥ οὐὗἨ πὸ Οὐοδροὶ Ηϊβίογυ, ῥϑγὶ 1. 
Ῥοοκ ἷ. 6. 7. 88 ἰχ.---ατΐί,, απὰ Ὦτ. Ηδγποοά Β [πιτοἀποιίου το τὰς Νουν Τοδίϑιηθηι, υο]. ἰἰ, 
ΡΡ. 386--- 858. 

γοΟΪ.. 111. Ν 



178 Ῥωμηϊοληιεγιῖς πιορηξϊοποα πὶ ἐδ ϑογίρέμγεξ, 

ΤΟ] γ80]6 βυδουηρθ. ΤΠ τιύθβ οὗἉ ΒορΌ ] υγ6 τ ῦο ἀϑηϊοὰ ἐπ δὰ, ὙΠοὶξ 
αἀοδὰ Ὀοαϊθ8 ποσθ σΘΏΘΓΑΙΪΥ Ἰϑεν οἢ {16 οὔΌθθθ8 οἡ ὙΒΙΟΝ {ΠΟῪ Ἰγογθ 
ἢτϑὺ δυβροηαοα, ἀπα ὈθοᾶσλΘ ἃ ῬΓΘΥ͂ ἴο ΘΥΘΟΓΥ͂ ΤΑΥΘΠΟῸ δοδδὺ δηᾷ οδγ- 
ϊνοσγουῦβ Ὀϊγα," 

(1.) ““Οτυοιβχίοι. οὈίδι πο ἈΠΊΟΠΡ ΒΕΨΘΓΆΪ δποϊθηΐ ὩΔΌΟΏΒ, {118 
Ἐργρίϊδπβὅ, Ρεγείδηβ, ἀὑγθαῖκβὃ, απα (γι μαριπῖδηβ, ΤῊ Αγ ΒαρΊἸδη8 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ δα]υαροα ἴο (18 ἀδαίδ ΓΠΘῚΡ ἀκ έϊιοις 84 υπϑυοοοβϑῆι 
ΘΟΙΏΓΊΒΙ ΘΓ." ΘΥΘ 8Γ6 ΙΩΔΗΥ͂ ὈΠΠΑΡΡΥ 1ῃβίδμοοϑβ οὗ {π18.0 ΤΏΡΥ 
ογυοῆοα Βοι]οαγὅ, ποτ “801 608118 ΤΠ 6}ν Κιηρ, ψ Βθὴ 86 γ ἀοίοοίοα 
Ἦ]8 Ἰηἰθβαοα ἀθεῖρπι οὗὨ Ἰοἰπίῃρ' ἴΒοοῖθβ. ΤΟΥ ογθοίθα 8 οσοββ ἴῃ 
[8.6 τηϊἀβὲ οὗἍ 186 ἴοστιπι, ον τ ΠΊΟἢ ΕΥ̓͂ ΒυΒρομἀοα Ὠη, Δηα ἔγοτῃ τος, 
ὙΠ} ἃ στοαὶ ἀπ Ὁποοπαυογοα βρὶγιῦ, διρϊάθί 4}} ἢ18 βυεσῖπρθ, Π6 
ὈηοΥγ ᾿ηνοῖρῃοα δραϊηδῦ Ποπτ, ἀπά πρ ται θὰ (ἤθη ἢ 4}1 [Π6 Ὀ]ΔΟΚ 
δηα δἰγοοίουβ οὐἴσηθθ {ΠΥ Πδα Ἰδαίου ρογροίσγαίοα, Βυῦ {πῚ8β ΤΏΔΠΠΟΓ 
οὗ Ὄχϑουίηρ, ΟΥΙΤΩΪ 418 ὈΓΘΥΑΙ]Θα τηοβϑὺ διιοηρ {[Π6 ἘοτηδΏβ. [Ὁ νγ88 
ΘΏΘΙΆΪΠΥ ἃ ΒΟΓΨῚ]6 ΡΟ ΠΙΒῃμηθηΐ, δπα Ομ ον Ἰπηῆϊοίθα ὁ ν1]6, ψψοσί- 
ΓΙ δη4 ᾿ΠσοοΟΥτΊρΊῦ]6 βανθβ [}ἢ σοίογθησα ἰοὸ {818, [86 Αροβίϊο, 46- 
βου ίηρ [86 ΘΟμἀβϑοθμβῖου οὗ “}6δ118, πα [18 βιυι γηϊβϑίοη ἰο {Πὶ8 τηοϑί 
ΟΡΡτγοδγίουβ ἀθδίῃ, σοργθβθῃΐβ ἶπη 88 ἰδ κίηρ ΡΟὴ Εἰμηθ61} (86 ἴόστη οὗ 
8 Βοσυδηΐ (ΡἈ1]. 1. 7, 8.), πὰ Ὀϑοοτηῖηρ; ορθάϊθηῦ 0 ἀοαίν, ουθὰ {116 
δαί οὗ [Π|6 ΟΓΟΒϑ. 

(2.) “1 νγῶϑ πΊν Υ Ά}}Υ ἀπα ἀοβοσυθαϊν τορυΐδα [Π6 τηοβί βιμβιηθία] 
ΔΗ Ἰρποιμ πίοι ἀδαῃ ἴο Ὑ]οἢ ὁ ψσοίοῃ οουἹὰ Ὀ6 Θχροβεά. 1ἢ δυο 
ΔῊ ΟΧῚ ὙΘΙΘ ΘΟΙΏΡΥΙΒΟα ΘΥΘΙΥ͂ 1668 δῃὰ οἰσουτμηδίδπος οὗ οἀϊῃπι, 418- 
στδοθ, δηᾶ ρυ]1ο βοδηάα]." Ηρποα {π6 ΑΡΟΒΕ]6 τραρηῆθβ δηά δχίο]β 
16 στοαῖ ἴογα οὗ ουὖῦ Βϑαάβθοπμθσ, ἐπ ἐμαΐ τολίϊο τὸϑ ἰσθγὸ ψοΐ βίπηδσδ, 
Ολγὶβὲ αἰδα ἔν τι8, δηὰ γον ἐδθ 7ον 8εὲ δοίοτε ἀέηι, οηάμγεα ἐΐε 7088, 
εαοδρὶβίπσ ἰδλ6 δέλαπιο (Βοτὰ. ν. 8. ; ΗβθΌ. ΣΙ. 2.); ἀἰϑγερδγάϊηρ ΘΥΟΥΥ 

- οἰγουχηβίδῃοα οὐ ΡυΌ]1Ο μαι ρηϊΥ δηα ᾿ηΐδσων πὰ} τ ΙΟἢ δυσὶ ἃ ἀθαι ἢ 
788 ἰοδα θα. “1 νγ8β ἔγοτωῃ ἴπ6 ἴάϑα (ἢϑθν οοῃμηθδοίρα πιῖἢ βυοῦ ἃ ἀδαίῃ, 
{πᾶῦ ἰ(ῃ6 Οστοοῖκβ ὑγοαίθα {6 ἀροβί]δβ ἢ [Π6 Ἰαδὺ οοηὐδηηρὺ δῃά ΡΥ 
ἴον ρα] ον δια ραν Κῖηρ 'ῃ [Π6 οδα86. οὗ ἃ ῬΟΥΒῸπ ὙΠῸ πδὰ θδθα Ὀγουρδί 
{0 1018 ΤΕΡΓΟΔΟΠᾺ] δηα αἰΒῃ ΟΠΟΌΣΑΡ]6 ἀθαῖῃ ὈΥ ΒΒ ΟὟ ΘΟ ΓΥΓΊΘΗ, 
ΤΒΘ Ῥγθδοβίηρ οὗ [86 ΟΓῸΒΒ γ8ἃ8 ἴο {Π6ῃλ ΓΟΟΠ Βμηθθ8 (] Οὐοσ. 1. 23.}); 
186 ῥγοιμυ]ραῦοι οὗ ἃ βυβίθῃ οὔ σϑ σίου ὑπαὶ μδα θη ἰδυρῃῦ ὈΥ ἃ 
ῬΟΙΒΟΙ 80, ὈΥ͂ ἃ ὨΔΙΊΟΏΑΙ βοΐ, Ββαα ῬΌΘ]ΙΟΙΥ δυβογοα (16 Ριυιπιβηηχοιὺ 

. 3 ῬΡαβϑββ ἴῃ ογῦσθ ὀοζυοβ. Ἠογαί. Ἐρὶδβι. 110. 1. ορίβὶ. 16. υεσ. 48. 
Ψασ, ἱπαιεηῖο οἱ σδαΐϊθαδ, οσυο δάδαπο τὰ] }ο 18 
Αὰ ἰκιυβ ργορογαῖ, ραγίϑιηαυο οδδνοσίβ αοσί, Φανομαὶ, ὅδ, 14. υοσ. 77, 78. 

3 Τπαογάϊ 68, 110. ἱ, βοςῖ, 110. Ρ. 71. οἀϊξ. Τλικοσ. Φδυδθῆπ, ἰγοδιίηρ οὗ [πὸ αδῖσβ οὗ 
ἘργΥΡῖ, βαγβ : Οοποῦγαι τη εἰ πἀἸπῖ8 οἱ Αμαδΐθος]ο8 οοοίἀϊξαγ, οἱ τυ] ΟΓο8 'π α] οποῖὰ 
ἘΟγγἀΐοο8 ρδι 018 βυ Π στιπίισ, Φαυδιίη, 10. χχχ. σδρ. 3. Ρ. 678. οἀΐξ. Οτοπονῖ, Ἡοτγοάοιὶ 
Ἑταῖο. Ρ. 45]. εἀϊΐτ, Υοβϑο ηρ, 1768, 8.666 αἷδο ΤΉ ΔΙ, Ὁ. 360. δη ὰ ῬοϊγΥγτηπίβ, Ὁ. 617. 

5. ΑἸοχδπάου οπιοϊβοὰ ἴνο τπουβαπὰ Τγτίαπθ. Ὑτίβῦ ἀείηἀδ κροοϊδουϊαπὶ υἱοϊογίδτιβ 1τ8 
το αἷς τορίβ; ἄπο τα], ἱπ αυΐθηβ οοοἰάοηάϊ ἀοβδοογαὶ γα ΐοδ, οσοἱ δ08 Δα Η͂ΧΙ Ρ6ΓΡ ἱπρ 8 
ἰτοσὶ8 βρδία πη, ἀδροπάοσυηῖ. Ο, ΟὐΤΕΠΐ, 110. 'ν. σα. 4. Ρ. 187. οἀϊξ, Θηδκοηθιγρῶ, 1724. 
86 4180 Ρ]αἰδγοῖ ἰὴ 18 ΑἸοσ. δπὰ Φπϑιΐη, 11. χυὶὶ, σδρ. 8. 

4 Ὦυοοβ 6114 Ῥγᾶνο ΘΟ βίο σογθηΐοβ, διϊασηδὶ Ῥσοθροσδ ἔογπηδ βυθοῦ! δ 6βθαῖ, οστιοὶ 
᾿Δπιθη βυ ροθαηῖισ. Ὑδιογίαβ Μαχίμλυβ, 1δν, 1ἱ. σδρ, 7. Ρ. 191]. οἀϊ!. Τότγτοη. 1,οἱἄς, 1726. 

5 ΒοιμΐοΑΣ τὸχ Ῥωποσαπιὶ ἰπ τηρᾶϊο ἴοσο 6 Ῥωπὶβ Ῥαξθιο δυβῆῖχαβ εαὶ. 1900 ϑυϊησηα 
οταςο, γο]υἱἱ ἀ6 τε διιηδι}, Ῥαπογαπι βοοῖογα σοποϊοπδγοίοσ. δ πδιη, Ὁ. χχὶϊ, σΑΡ. 7. Ρ. δ05. 
ε, Οτοπονῖ!. 

4 Ῥοῃ6 ογτίσοῖῃ βεῖγο, {ινοπηι, θα. 6. γογ, 318. 
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ἃπα ἀοδίῆ οὗὨ [Π6 τηοβὲ .861688 δῃᾷᾶ Ὡραπάοηθα βἰάνθ, νγαβ, ἰπ (πον 
14648, {π6 ᾿αϑὺ ἱπξατυδίίοη ; δῃὰ ὑπ6 Ῥγθδομίησ οὐἩ ΟΝ γιδί ογυοδβοα, 
Ρυ  Πθῃὶηρ ἴῃ 86 ψοΙ]ά ἃ Γ ]ρΊοη ο86. ΤΟΌ ΠΟΥ βυεγθα ΟἹ 8. ΟΓΟΒ8, 
ΔΡΡΟΑΥοΩ (86 ᾿αϑὺ δρβυγα "Ὕ δηα τηϑάποϑϑ Τὴ Ἡρδδίμοηβ ]οοκοά 
ὍΡΟΣ {π6 δὐἰδομπηδοΐ οὗ [86 ῥγιμϊνο ΟΠ τ ιβϑη8 0 ἃ ὑϑ] ]ρΊοη ΠΟΒ6 
ῬΟΡΠΙΘΠΟν Βαα σοπλ ὅο ϑυοἢ δὴ 6ῃα, 88 δὴ ὑπαοιδίθα ῥγοοῦ οὗ {δοὶγ 
αὐΐοσ συΐη, {πα [ΠΟΥ σγεῦα ἀθβίσουϊηρ {Π61Ὁ Ἰη οτθβῦ, οοταξοτί, δηα Βδαρ- 
Ρἱμα88, ὈῪ ΠΟΡΗηΕ, ΒΌΟΝ ἃ βυβίθῃι ἔου πα θα Οἡ δυο ἃ αἰβῃοποῦγα Ϊθ 
οἰσουτηδίδμοο; Τὴ Β816 πῃ οΥθηῦ ΒΟΉ 14] ἈΠ ἱρτιοτ γ δα ογμοὶ- 
Ἀχίοη ἔπ ἴδ6 Θϑυ μηδ οὗ ἰδ ΨΦ610718. ὙΏΘΥ ᾿πάθοα δηῃοχϑα τ ΟΓΘ 
ΘΟ Ἰοαίθα τοι 688 ἴο 1, [ῸὉΓ 1Π6Ὺ οδὐδοιηθα {86 τϊϑογοδηΐ 180 
γὙγ88 δἀ)υάροα ἰο βυθοῦ δὴ δπα ποῖ ΟὨΪΥ ἴὸ 6 δρδῃαοποά οὐ τβϑῃ, Ὀυΐ 
ἔογβάκοη οἵ ἀοα, Ηδ ἰδαΐ 18 αηροά, βαγ8 {π6 ἰανν, 18 δοουγβοα οὗ (οά, 
(θοῦ. χχὶ, 23.) Ἠδμποο δὲ. αι], τοργοθοπίιηρ [0 {16 (ὐα]αἴδη8 (Π6 
Εἰδο οὗ Φ6δυ8, τ ῆο το θαβοα υ8 ἔγοτῃ {παΐ ουσθο ἴο ψ ΒΙΟΒ (86 ἰατ οὗ 

οΒ68 ἀονοίθα υ8, ὈΥ Ὀαϊηρ ΠηΔ16 ἃ ΘἴΓ86 ἔῸΓ 8, ὈΥ ΒΔ ηρ’ 0 Ὀ6 
ἰγοδίθα [ὉΓ ΟἿΥΓ 8 [κ68 ῶ8 8ὴ ὈΧΘΟΥΔΌΪα τηδ]οΐδοΐογ, ἴο Βῇον [86 ΠΟΙΓΟΥ 
οὗ δβοἢ} ἃ ἀθδίῃῃ 88 ΟὨγιδῦ γνοϊαπία Υ ἐπάυγοα, δ443, Π ἐς ιογτίίοη ἐπ 
ἔδι6 ἴαιο, (ἀγορὰ τβ ευεγῳ ον ἐλπὰΐ λπαπσείς ὁπ α ἔγεε] ((ἀαϊαῖ, 111. 13.) 
Αμὰ ἔγοιῃ {}18 ὄχσργθθβ ἀθοϊαγαίου οἵ {6 ἰὰνν οὗ Μοβδϑδ οοποδσῃηϊηρ' 
ῬΟΥΒΟΠΒ ὑπ8 Θχϑοιίθ6α, γα ΤΥ δοοοιηῦ [ὉΣ ἐπαὶ ἀυδυβίου [Π6 «7678 
ἀἰβοονογοᾶ δραϊπδί (ΠΥ βδη γ, δηα ρογοοῖνα ἴπ6 σθάϑοη οὗ ψμδί Θ. 
Ῥω] δϑϑοσίβ, ἐμαί {π61γ Ῥγοδοβίηρ οὗ (σι ογυοι θα νγγ88 ἴο {πῸ6 “6 008 
8. δέ] ἢ σ-Ὁ]οοΚ. (1 ον. 1. 23.)}ὺ ὙΠ οἰγουμηδίαπος οὗ {Π6 ογοϑδ 
οδυδοα (Ποῖ (0 βίῃ 0]6 αὖ (Π6 νΘΥῪ ραίο οὗ Ογιβυϊδηιν ὃ 

(8.) “Τἤδ βϑύϑσαὶ οἰγουσηβίδηοαϑ γοϊαίθα ὈΥ̓͂ (μ6 ἴον ουδηρο 188 ἃ8 
Δοοουρϑηυΐηρ [6 ογυςοῆχίοι οὗ «6818 6 ΓΘ ΘΟΠ ΟΥΤΩΘΌ]6 ἴο [86 Βοχηδῃ 
ουδίομιῃ ἴῃ δυοῖν. ΘΧΘοι [ἸΟῺ8; 8Δπα, ἰγθα θη} Υ ΟΟΟΌΣτηρ ἴῃ δηοϊθηΐ 
δυίποτβ, 40 πού ομἱγ τοῆθοὺ Ῥοδυΐυ δηὰ ᾿Ἰυβίγα ὌΡΟῚ ἰπ686 ῥαββαρ 8, 
θυΐ ΠΑΡΡΙΪΥ σοττοθογαΐθ δηά οοπῆστῃ ἴΠ6 παγγαίϊνθ οὗ {86 βαογϑὰ ρθη- 
6 η. 6 Μ}}} Θχῃ!θιῦ Ὀοίοτο οὐν τοδάοσβ ἃ ἀθίβ] οὐ [8686 αβ {ποῦ 
ΓΘ ΒρΡΟΟΙΒοα Ὀγ (τς Θνδηρο]δίβ. 

1 ὦ Ἑτοτὴ [118 οἰγοτιβίδηςο,᾽" Β8γ85 Φυκίίη Ματίστ, “ τῆ6 Ηοδῖποπβ ἀγα (ΠΥ σοηνϊηςοὰ οἵ 
ΟἿΣ τηϑ 688 [ὉΓ οἰ νίησ ἴῃς Βοςοη ἃ ρΐδοο δασὺ ἔπ ἱτηπιαῖδ}]α δπὰ οἴεγηαὶ αοά, απὰ ΕδΙΠΟΓ 
οὗ αἱ, ἰο 6 ρβεύϑδοῃ Ψῆὴ0Ὸ ΜΔ ἌἽτυςϊῆοά! " Φυειίίη Μαγίγυ, ΑῬοὶ. 2. ΡρΡ. 60, 61]. εἀϊξ. Ῥαγίδ, 
1036. ἘΕλ ᾳυὶ Ποπιίηοι δαχημηο ΒΡ] ]οἶο Ργὸ ἐδείποσο ρεηίτιπι, οἵ ογιιο δ ̓ ἰρπ δ ἔδυ} 
ΘΟΓΟΙΠΟΠ 88 ΤΑ. ]δῖτσ, σοηστυσπιῖα ΡΟ [118 βοοϊ γαι δα ἐγ θαϊ αἰϊατῖα: αὐ ἰὰ σο]δηΐ αυοὰ 
ΤηογοπίοΣ, Μίπαοίιδ ΕἸ ΐχ, Ρ. 57. οὐϊΐι. ΤἸλαν8. Οδηῖδο. 1712. Ναπ αιοὰ τοὶ] Ομΐ Ποβῖγϑε 
πιορλίηοπη ποχίυτα οἵ σγασθηι 608 δά δοῦ δῖ 118, Ιομο ἀο Υἱοϊηΐα γογίιδιῖ8 οσται 8. Μίη, Ἐς ἰχ. 

, 147. 
ὴ 3 Τῆδι [Π|8 νγαβ [ἢ6 βοηϊτπηοηΐὶ οὗ τῃ6 ΗοδίΒοηΒ σοποογηΐης ἴπ6 ΟἸγίβι πα, δῖ. ῬδῺ] ἰη- 
ἔοττηδ 08, δηἃ πὸ Θχμουῖϑ ἴΠ6 ΡΠ ΡΡὶδη8 ποῖ ἴο Ὀ6 ἀϊθοουγαχοὰ ὉΥ ἰξ. ῬΒΙΠΡ.,. 98. Νοῖ 
ἐπεϊπιίἀαιοὰ ἱπ δηγιΐηρ ΌὈΥ γοῦΓ δαἀνογβαγίθβ; ἴου [πουρὴ (ΠΟΥ Ἰοοῖὶς ἀροὴ γοὺγ διιδοῃηιθηῖ 
το ἴ106 ἀοδρεὶ 88 δῃ πηαἀουὺυϊοὰ ρῥγοοῦ οἵ γοὺυγ ὑοῦ ταΐη, γοῖ ἴο γοιι ἰϊ 8 8 ἀδιπμοηβίσαιοι 

. ΟΥὨἨἁ γοῦν βαϊνδεοη ---- ἃ δβαϊ νδιΐοη τ ἢϊοἢ δῖ (σοὰ ἴον ἐϊ δυῖδου. 
8. ΤΎΡὮΟ ἴδ 6 76 ̓ν ΘΥΟΓΥ ΠΟΤΟ δίϊϑοϊβ ἴὸ ἴγοδὶ ἴῃ6 ΟἸγ  διϊδη στο] χίοη ἢ σοπίοιρῖ, οα 

δοοοῦηΐ οἵ ἴπο ογιοϊβχίοη οὗὨ ἰΐϊβ δαϊδοσ. Ηδ τί ἀΐοι]ε5 118 ῥὑγοίδββογβ ὉΓ σθηϊοσίης 81] 
1Ποὶγ ὮΟρδδ ἴῃ ἃ τϑη ὙΝῸ ΝᾺΔ8 οΥυς 6] δῖος. οὐπὶ ΤΥΥΡΒΟΠΘ, Ρ. 38. ΤὮΘ Ῥοσβοῃ 
Ψ Βοτη γοῦ οδἱϊ γοῦν Μοβδίδη, βαυβ 86, ἱπουστοὰ {Π6 ἰαδὲ ἀΐβρταςοθ δηὰ ἱρῃηοπιίηυ, ἴου ἢ [(}]} 
Ὀπάογ [Π6 ατοαιεδὶ σῦγβα ἴῃ ἴῃς ἰανν οὐ ἀοὰ; Βο ννῶβ ογιςϊβοὰ ! Ρ. 90θ.{Ὀ Αμδίῃ, ψχὸ τηπεῖ 
᾿ιοϑίτδῖα, βαγ8 Τύγρθο, τν τ τοχασγὰ ἰῸὸ ΟἿΣ δα ονίη ἃ Ῥογβοῦ, 0 νγῶ8 580 ἱφῃ ΟΠ ΠΙΟΠΒΙΥ͂ 
ἌἜγαοϊβοά, ὑείηρς τὴ0 Μοεβίδῃ; ἴον ἰξ 18 υτίἰθη ἴῃ ἴῃς αν, Οὐτδοὰ ἴ8 ἜΥΟΤΥ͂ ΟὯΘ ὟΒΟ ἰδ 
μιδηχεὰ οὐ ἃ ογοδϑ. Φιιδιίπ Μασίγτ, Ὠίδϊος. οαπὶ Ττγρίουο, Ρ. 271. εἀϊξ, Φεῦ, Ιοπάοη, 
1719. ὅε8 δἷδο ραχέβ 272. 258, 378. 392. ὅ06 αἰδὸ ΕΏΒΟΌΙ Ηἰδῖ. Εκοὶ. Ρρ. 171. 744, 
(ἰδηίδ. 
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180 Ῥαωπιδλιηιοηΐς πιοη ἰοποα τη ἐδ ϑογίρίμγεδ. 

ΕἸΥΘΥῪ σοδυὶς οὗ ̓ πέλιυ ὑμαΐ τλδ]ῖοα οου]ά βυρροαῖ τγα8 δοουπιυϊαίθα 
οὨ 86 ποδᾶ οὗ οὖν Βαοάοοοσ, 116 μ6 ψ͵ὰ8 ἴῃ ἴπ6 Βιρῃ ῥγιοβὶβ 
Βουβα ἐλεν αϊά 5ρὶὲ ἐπ ἀὲδ ξασο απὰ διιγείεα ἢ ἴηι, ἀπά οἶλετς δπιοίς ἤΐηι 
ιοΐἐἢ ἐλε ραΐπι8 977 ἐλεῖν λαπάπς, δαγίπρ, Τυορῆεεν ππίο πϑ, ἐλοι ΟἸιγίδὶ, 
τοἦο 6 πὸ ἐλαΐ δηιοίς ἐΐεο ὃ (αι ΧχΥῖ, 67, 68.: Μεακ χὶν. 6ὅ. 
Ῥι]αῖθ, μϑασῖηρ ἰμδΐ οὐγ 1, ογα γγὰ8 οὗ (14|1166, βοπί εἰπὶ ο Ἡεσοᾶ ; δῃ 
Ὀοίοσα ἢ νῦϑβ ἀἰβυθθθα Ὀγ δῖπι, Πεγοά, ιοἰἑὴ ἢΐδ πιθη Ὁ τσαν, 56ὲ ᾿ΐγε 
αἐποισὴξ; απά πιοολοά ᾿ΐηι, απα αγταγεά λΐπι ἐπ α φογσεουϑ τοῦς. (Ἰ,αἶκὸ 
ΧΧΙΙ. 11.) Ηδ νγ88 1πβυ]οα ἀπα τηοοκοα ὈΥ [(Π6 ΒΟ] αΙθσθ, θη Ῥ αἴθ 
ΟΥ̓ οΓΘα πΐτα ἴο ΡῈ βοουγροά {Π6 ἢγϑὺ πη; ὑπαῦ ὈΥ {μδὺ 6886. ρυη- 
᾿ἸΒῃσηθπί δα τηϊριύ Βα ΙΒ ἐν {πὸ «6ὺ)ν8 δ βαὺθ ἢ]8 118, 88 18 γοϊαίθα Ὁγ 
δί. Φοδη. τοῦ Ρ1]αΐα δα οοπαοιμηοα τη ἕο Ὀ6 ογποϊδοά, {Π6 πὸ 
1πα Πρ 168 ΤΟΥ ταροαίθα ὈΥ [16 Βο] 16 ΓΒ, 88 Ἧ6 ΔΓῸ δϑβυγοα ὈΥ {νῸ 
ΘΥΆΠρΡΘ] 188. (Μαῖς, χχνὶ. 27.---81.; Με χυ. 16--- 20.)ὺ “πα ἐλεν 
δἰγρρεά ἀϊΐηι, απά ρμέ οπ ᾿ΐπι α δοαγίοί τοῦδ. «ἀπά ιολεπ ἐλευ λαὰ ρϊαϊίεὰ 
α Ἤογοιοῃ ΟΥ ἐλβογηϑὶ, ἐλον ρμμὲ ἐξ οπ λὶδ ἠεαά, αμεἶ α γερὰ ἔπ ἢὲδ τἱσλέ 
Παπά: απά ἐλεν δοιοεά {δε ἄπει δεΐογε ἀξπι, ἀπά τηρελοά ᾿ϊπι, βαγίπρ, 
αὶ! } ἀΐπρ 9Γ ἐλ ὕειοθ. «πὰ ἐδιεν 8δρὶξ ροη ἀϊηι, απαὶ ἑοολ ἐΐ6 πτερά, 
απά β8πιοίο ἠΐπι ὁπ ἐδλο ποαά, ' 

ΤΏὭοβα ἀγὸ [οκοπβ οὗὨ οοῃΐοιηρῦ δηα στἹϊου]θ τ οἢ ΟΥΟ ἴ 86 εὐ 
18αὐ πη6. Ὁ 1ο, διβοὴρ {π6 οἶα ἱπαιρη 168 οἴἶεγοα ἰο ϑα᾽δημβ [Π6 
ἑλνουγιία οὗ ΤΊθογῖὰβ (ἢ ΠοΒα σγοῖρτι ΟἿΡ ΘΔΥΙΟῸΣ θγ88 οΥΟ1Η64), 88 
{ΠἸῈΥ ΓΘ ΟΑΥΤΥ Ωρ Πἰπὶ ἴσοι {86 Βοηδύθ- Ο 36 {0 Ὀγίβοῃ, ραυ συ ΑΥΪῪ 
ΤηΘ 008 {{|]18,---“ ΓΠαὺ ΤΠ6Υ δίσυοῖκ πἷπὶ ὁ [86 μοδα," Βιυιΐ {Π6γα 18 
ΟὨ6 ἱηδίβῃοο οὗἉ τα ϊου]α τ ΙΟἢ ὨΔρΡρΟηΘα 80 Ββοοη δέοσ (818 πηθ, δῃᾶ 
ἢα8 80 ρσγοαῦ ἃ σϑδϑιθϊαποα ἰο {Πα΄ [0 ὙΠΙΟΝ ΟὟΤ ΘΔΥΙΟῸΣ 7188 ΘΧροβϑῆ, 
{παι 10 ἄδβογνϑθίο 6 βίαίθα δὲ ἰθηρίῃ. Οὐδ] ρυϊα, [06 βυθοθβθοσ οἵ 
ΓΙΡοσῖυβ, δ, ἴῃ [Π6 νοῦν Ὀαριπηϊηρ; οὗ ΗΪ8 σοῖσῃ, σίνγθη Αρτῖρρα [Π6 
ταίΓΑΓΟὮΥ οὗ ἢ18 ποθ ΡΗΙΡ, Ῥοίῃ δου (86 ἔουγίῃ ρατὶ οὗ δὶ8 σταῃά- 
Τῖμοῦ Ηθγοά᾿β ἀοχηϊηΐϊοπβ, τ τὰ ἴπ6 σρηῦ οὗὨ Ὑϑαυῖηρ ἃ αἀἸδάθιη ΟΣ 
ούόσῃ. θη Π6 ψ)δ8 βού ηρ' οὖ ἔγομι Εοσλ6 ἴο τηβκα ἃ νἱδὶϊ ὑὸ ἢ18 
ῬΘΟρΪΘ, {Π|᾿| ΘΠ ροσοῦ δανβοα τ (0 ρῸ ὈΥ ΑἸοχαπάσια 88 {{π 6 θεβί γγαν. 
ὙΠΘὴ Β6 ολπιθ {ἈΠῸ μ6 Καορὺ ΒΙΠγ861} ὙΘΥῪ Ργῖνδί: Ὀαΐ (6 ΑἸοχ- 
Δ γδη 5 Βανῖηρ; σοῦ ᾿η 6] Π]σοποα οὗἁὨ ΒῚΒ ΑΥΓῖν ἃ] {Π6Σ6, δπα οὔἽΠο ἀδδβίρῃ 
οὗ ἢΪ8 7ΟΌΓΠΘΥ, ογο Β]]6 νυἱἢ ΘΏνΥ, 8386 ῬΏ1]Ο Β8Υ8, δἱ {πὸ πουρἢ 8 
οὗ ἃ 96 δαυϊηρ ἴπ6 {116 οὗ Κίπρ. ΤΏΘΥ ᾿ιδὰ Τϑοοῦγβα ἴο νϑγιουβ 
ΟΧροαΙθηΐβ, ἢ ΟΥΔΘΥ [0 τιδηϊοδῦ ὑΠοῖγ ᾿παϊὶρηδίοη : Ομ6 νγ88 {ππ [0]- 
Ἰοντηρ :- “6 ΤΠΟΓΘ 88," βαγὰ ῬΏ1]03, “ὁπ (ὐὑλγαθαβ, 8 βοτί οὗ ἀἰ8- 
ἰγαοίβα ἔβι]ον,, ὑμαῦ ἴῃ 411 Βθαϑοῃβ οὗ π6 γὙϑᾶσγ τψϑηΐ ἡδϑα δρουΐ [ῃ6 

᾿ Ψαγίουβ ορίηΐοπα δνο Ὀδθη οὔογοα σοποογηΐηρ (Ὧδ6 δροοΐθβ οὗ ἴἤογη, ἱηοηδοὰ ὉΥ [ἢ 0 
ΒΑστοα ΤΙ ΕΥ5, Βατίῃο] η τοί δ οἰδθογαῖο ἀϊββογίδιίοη 1)εὲ ϑρίποα ΟὈγοπα, δὰ 1,γἀ ϊα8 
ἢ85 οοἸ]οοϊοα [Π6 ΟρΡ᾿ πίομϑ οὗἁὨ δε υἜγᾺ] τί ςοτ ἴῃ ἢ ΕἸοττιπ ϑρατγβίο δὰ Ηἰβιοσγίδπι Ῥβϑδίοπἑβ 
εδα Οἢγίβι. (Απαϊοοῖ, ρΡρΡ. 18---:17.) ὙὍὙῆο ἱπιο!] σοῖς ἐγαυθί!οσ Ηδαβοϊααϊβὶ βαυβ, ἰπδὲ (ἢ ᾿ 
παδα οΥ παῦλα οἵ (68 ΑΥ̓ΔΌΪΒΠΒ “ 18 ἴῃ 811 ργοῦθ 1 }ΠῪ τῆ ἴγοο στ ἢἰς ἢ αθοτγάθα 16 ογούσῃ οὗ 
1πόγηβ Ραΐ οἡ ἴΠ8 Βοδά οὗ ΟἩγῖβὲ : 1ξ 5ΤΟΥ 8 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΙΙΠΟΒΪΥ ἴῃ ἴπ6 Εδδῖ, Τί ἑἐ ιτσαϑ 
υεγν ὶ ον ἰλε βαγροιε; ζὼγ ἐΐ ἦαϑ πιαὴην ΒΜΑῚ,, ΑΝῸ ΒΗΛῈΡ ΒΡΙΧΝΕΒ, τσλίολ αγὰ αὐἀαρίεοαά 
ἐο σίυσε ραῖπ. Τῇ στον ταϊσἢϊ οδϑὲ]ν δ6 τηδᾶὰς οὗἉ [π686 8οῆ, τοιιηὰ, δηὰ ρῥἱΐδης ὈΣδηΟὮ6Β: 
δηὰ τὴῆδι ἰῃ ΤΩΥ Ορ᾿πίοη βΒθοπι8 Ὁ Ὀ6 1ἴΠ6 στοδίοδί ργοοῦ 18, [πδὲ 16 ἰοᾶνυϑδ ΣῪ στ ΠΟΝ τὸ- 
ΒΟΠῚ ὉΪ6 ἴπο066 οἵ ἰΥΥ͂, 88 [ΠΟΥ ΔΓΘ ΟὗὨ 8 ΥΕΙῪ ἀθὸρ ὕτθθῆ. Ῥδγσῆδαρβ [16 δηδηχίοβ οὗ Οτὶδὶ 
νου] ἤδνα ἃ μΪδηΐ δοιῃ δὲ ΣΟΒΟΙ ὉΠ ρ {πδὲ Ἡ ΠΟ ΘΙΊΡΟΓΟΙΒ δηἃ ροηογαΐθ Ὑγ6 6 
πἰϑο ἴο Ὀδ6. ὀγουγηθα, ἴμδὶ (ΠΟΓῸ ταὶρῆϊ 6 ΘΔΙΌΣΠΥ οὐ ἴῃ [Π6 Ῥαηίδῃτιοηῖ." Ημεδ6]- 
4515  ογαζοθ δηὰ Τγαυοὶβ ἴῃ ἴ86 1,ουδηὶ, ΡΡ. 2388, 289, 

3. Ϊὴ Εδοο. Ρ. 970. 



ΟΥ̓ (γιοὺπαίον. 18] 

αἰμοοίβι Ηδ νγδβ βοιῃθναΐ Ὀοίνγθθη 4 τδαπηδη δπα ἃ ἴοοϊ, {Π| 0 
ΘΟμλΟ. 76βὺ οὗ ΒΟΥ δηὰ οἴμογ 1416 ρθορὶβ. Τμῖβ γοίοῃ [Π6Υ Ὀτγουρ 
ἱηΐο {86 {μοαῖγθ, απὰ ρδορα ᾿ΐτὰ οῃ ἃ [ΟΠ βθαῦ, {παὺ μ6 τωϊρῃῦ ὃ 
ΘΟΠΒΡΙουΟυΒ ἴο 8}} ; {π6ῃ Ὑπ6Υ ρΡυΐ ἃ {πῖπρ' τη846 οὗἩἨ ραρϑὺ ΟἹ 18 ποδα 
ΡΥ 8 σόν, (86 ταδί οὗ 18 ὈΟΑΥῪ {ποὺ οονογθα ἢ ἃ τηδῦ ᾿πδίοδά οὗ 
8 ΤΌΘ, 8264 [ὉΓ 8 Βοδρίγ ὁπ6 ραΐ ᾿ῃἴΐο ᾿18 μαπα ἃ 1016 ρῖθοα οὗ ἃ σοοά 
σΟἢ Π6 Πδα 7υδὺ Δ Κθπ ὉΡ ἴτοῖὶ ἴΠ6 στουπα. Ηνιηρ ἰδιιβ σίγα 
᾿λτὰ 8 τηΐμλο ΤΟΥ͂Δ] αἀγθβ8, βαυθσαὶ γοῦηρ ἔθ] ]ογ8 ὙΠ Ρ0]68 οη {Π|6 1} 
Βῃου  ἀογϑ οδπιθ δπα βίοοα οἢ δδοῖ 8146 οὗ Εἰτὰμ 88 8 συαγαβ. ΤΉρη 
ποτ σαπ6 ΡΘΟΡΪῈ ὑονγαγα ΠῚ, ΒΟῚ6 ἴο ῬΑΥ͂ ὑπαὶ Ποιηαρθ [ο Βτη, 
ΟΥΒΘΙΓΒ [0 881 }υδέζοθ οἵ ᾿ἷπι, ἀπά βοπλθ ἴο ἱκῃ οΥ ἢ18 “11}} δῃα Ρ] ΑΒ ΓΘ 
ΘΟΠΟΟΙΐηρ αθαὶτθ οὗ δίδίβ ; ἀπά ἰῃ (π6 οσονχα ὑοῦ Ἰουα ἀπα οομδιδοά 
ΔοοϊδιηδοηΒ οὗ Μασγιβ, Μαγιβ; (παῖ Ὀθίησ, 48 {π|6γ βᾶν, [ῃ6 ϑυσῖδο 
ΜΟΙ ἴοσ 1,ογά, «ΠΟΓΘΌΥ ᾿πυ τοῦ ηρ' οὶ (Π6Υ ᾿πἰθηαἀοϑά ἰο τἹάϊου]ο ὈΥ 
81 1118 τηοοῖς ΒΠΟΥ͂ : Αστίρρα Ὀθιηρ ἃ υτίδῃ, ἀπ Κἰηρ οὗ ἃ ἰδῦρθ 
ΘΟΟΠΕΥ ἴῃ Ογσῖδ.᾽ 

,., ἯΒ6. ΡιΠαΐθ Βδα Ῥγοπουπορά {μ6 βοηΐθμοο οὗ σομάἀοιηπδίϊοη οἢ οὐ Γ 
Ἰμογὰ, δῃὰ ρυῦθ] ον δα)υαροϑα ἢ ἴο Ὀ6 ογυοὶβοα, πα ρᾶνα ογάθγβ παῖ 
μι βῃουἹα θ6 βοουγροὰ, 17λεπ Ῥαΐε ἑοολ «εδιια ἀπά 8εοιιγφεά [ιἴηι. 
“πά ιολεη ἢό λαά δβοοιγσεα ὡόβιι8, ΒΑ 8 Δποίμον οὗ [86 δυδηρο]βίβ, ἐδ 
(ἰεἰϊυεγεὰ ἢΐπι ἰο δε ογιοϊοα. Αὐλοηρ [86 Βοιηδῆβ, βοουγρίηρ γγ88 
Αἰ γ8 1η8ιοῖθα Ῥχου] οι ΒΥ ἴο οὐ βχοη. ΜϑπΥ Θχϑιρ]68 τλϊσιῦ Ὀ6 
Ρτοἀυοοα οὗ {818 ουδίομα. 1,60 {π6 10] ονσῖπρ; βυβῆοαθ. νυ, δρθακίηρ; 
οὗ 186 ἔαλϊα οὗ ἰδοβθ βἷανθβ ψῆο δα οοῃξοαογαίθα δῃα ἴδον ἋΡ ὉΓΤΩΒ 
δσαϊηβύ {π6 ϑέαίθ, 8808, [πδῦ δὴν οὗ ὑῃθηλ ὙΘΓ6 δ] 41, ΤΩΔΏΥ (Δ Κη 
ῬΤΙΒΟΠΟΙΒ, ἀπ ΟἰΒ618, δέου {Π6Ὺ δα Ὀ6Θη τ ΠΙΡΡΘα ΟΣ βοουγροα , Ὑ6Γ6 
ΒΌΒΡΟΠἀοΘα οἢ. ογοβϑθθ. Ά1]ο, σοδαπρ [86 ΟΥ̓ 6] [165 νοῦ ΕἸδοοὺβ 
1Π6 Εοιηδη ρῥγοΐθοϊ Ἄχοχοϊβοὰ ὑροὴ {86 “678 οὗ Α]οχδπασία, βαυβ, {παΐ 
αὔνον ὕΠΘῪ 6.6 τηδηρ]θα δηά ἴοση τ ]Γἢ ΒΟΟΌΓΡΕΒ3 ἴῃ [Π6 ὑποδίγοθ, {Π6Υ 
ὝΟΙΘ ἰλδίθηθα ἴο ΟΥΌΒθε8. «{ὈΒρ 18 4180 ᾿πέοστηβ 8, {μα αὖ 16 βῖερϑ 
οὗ Φογυβα θη ργοαῦ ὨΌτθο Β οὗ ἴΠπ6 “9678 ΜΈΓ οΥοΙΗ6α, Δαν (ΠΟῪ 
Πδα Ὀδ66π Ῥγου ου ΒΥ π ΠΙΡΡΟά, δα ᾿μδα βυβογθα ου συ υδηΐοη ον ]{γ.3 

“«Αἴἶδοσ μὸν μιδὰ 1ηῆϊοϊοθα {818 οὐδβύοιμαυυ βδροϊδίίοη, [Π6 ονδηρο- 
᾿ϊοὺ Ἰπέοστηϑ τ1ι8 {πα {Π6Ὺ ΟὈ]Προα οὐὐ Ιμογὰ ὕο ΟΑΥΤῪ ἴο {πα ρΐδοβ οὗ 
δχοουϊοη {Π6 ΟΥΟΒ8, ΟΥ, αἱ 1ϑδϑί, (86 ἰγδῆβνοσβο Ὀθϑῆὶ οὗ 1ΐ, ὁῃ ψ ΙΟΝ 
6 νγδϑ ἴο Ὀ6 βυβροῃαθά. 1,δοογαίθα, ἐμοσοίοσθ, ψὶ δ [16 ΒίΣΙΡ68 δῃα 
Ὀγαΐβοβ μ6 Πα τϑοοϊνοα, αἰηῦ πὶ [Π6 1ο88 οὗὨἨ Ὀ]οοα, Π18 βρὶχιΐθ 6ὁχ- 
μαυδίοα ὈΥ {86 σΥ 6] 1ηβυ] 18 δῃα Ὀ]ονα ὑπαῦ γ ΓΘ ρίνθῃ Ὠ1πὶ ΒΘΗ 
{ΠΟΥ ἱηγαβίθα πἴπὶ 1 τοῦθ 8 οὗὨ τροοῖκ ΤΟΥ, 8πηα ΤὌρργοβϑοα σι} 0} 
186 ἱπουμθδοηΐ ποῖσηῦ οὐὗὨ 8 ΟΥΟΘΘ; ἴῃ 686. Οἰγουτηβίδῃοθϑ ΟἿΣ 
ΘΑΥΙΟΌΓ νγὰ8 υγροα δἱοηρ [Π6 τοδὰ. α ἀουδύ ποῖ θα 1ῃ {818 ραββαρα 
ἴο Οὐδ  γΑΥῪ δΥΟΣΥ ἱπαρὮ ΥὙ νγ88 οογοα πὶ. ΤὨ}8 τγα8 πδυ8].} Οὐτ 
1,οτά, δσυρα δηα βροπΐ τι 1Π6 ὑτοδίμθης μ6 διά τϑοοϊνοα, οου]ά 

- ᾿ ΜαΪεὶ οοσοίδὶ, τιυ]ε} σδρεὶ, ΔΙ} γουθοσγδι συ υ8 ΑΠχ!. Ιἀνὶϊϊΐ, Ὁ. χαχιϊ, 86. 
. Ἐ ῬΉΠΟ ἴῃ ΕἾδος. Ρ. 629. οὐϊξ, ΜΔΏΡΕΥ. ὅ3606 4180 μβαξεβ δ27, 5628. οἵἨ [Π6 βᾶζὴθ εἀϊείοι, 
ἸΤθὸ Ἐοηδηῃ οπδίοπι Ῥγ8 (0 80ΟΌΓΡΟ Ὀσίοστο δ] ὀχϑουιοηδ. Τῆὸ τιαρίδίγαῖοβ ὈΓΙΏΡῚΠΙ 
ἐδοῦὶ οὔ ἰηΐο 86 ἔοτπι, δοσ ΒῈῪ θὰ δοουγρεὰ τῆστ δοοογάϊηρ ἴο ουδίομι, [ΠΟΥ δίσαο κ 
οὔ τοῖν ποδάα. ῬοΪγὉΪ Ηἰδε. 11. ἱ. Ρ. 10. τοπι. 1, εἀϊξ. Οτοηονῖὶ. 1670. 

8. Τοθερίυδ ἀθ Βε]1ο Φυὰ. 110. ν. ς. 2. Ρ. 863. Ηδυδσοδηιρ. Β6]}. Φυάαίς. 11Ὁ.. ἰδ, οΔΡ. 14. 
8 9. Ρ 182. Ηδγογο. : 

4 ιά. δυδιὶ 1ιἰρεῖ ἀς Οσαςς, 110, 11, σαρ. 6. ἢ. 1180, Ὑ᾽ οβα ς, 
ν 8 ᾿ 
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ποῦ ΒΌΡΡοτί 8 οἴΌθ8. Τῇ βο] 1θγ8, ἐβογοίοσο, τΠῸ αἰξοπάθα ἢϊπ, 
ΘΟΠΡ6]]64 ομα ϑ᾽πλοη, ἃ Ουσθηθδῃ, ὙΠῸ νγ88 ΟΟμληρ᾽ ἔγοσα [Π6 ΘΟΏΥΥ 
ἴο “6γυβαίθπι, δηα ΒαρΡΡοηθα {πο η ἴο Ὀ6 μαβϑίηρ ὈΥ ἴμθῖλ, ὕο ΟΑΥΤῪ κὖ 
ἴον πι.0 Ὅλα οἰγουπιδίαμιοθ ΠΘΓΘ πηοίϊοηρα οὗ οὔὖῦ Ἰμογα Ὀθασῖπρ Ηἷβ 
ΟΥΟΒΒ 788 ἈΟΎΘΘΔὮ]6 ἴο (86 Βοιηδῃ συβίοθ. ἶδυθβ δηα τηδ]  λοίογε, 
ὙΠΟ ὙὙΕΓΘ ΟΟΠαοΙΩΠΘΩ ἴο {818 ἀθαίῃ, γογα ΘΟ ρ6]]6α [ο ΟΑΓΕΥ {86 ὙΠ0]6 
ΟΥΓ ρατί οὗ {6 ἔαία] ρσιδθοῦ οη σοῦ {ΠπῸῪ νγογ ἀδβιϊποα ἴο 416. ΤῊ 8 
οοηβειαοα ἃ ῬΥΙΏΟΙρΑΙ ραγί οὗ ἴπ6 Βῃδπιθ δπᾶ ἱρπιογηῖην οὗ βυοἢ ἃ ἀθδίῃ. 
ΟΥ̓ΟΒΒΌΘΑΓΕΥ τγὰ8 ἃ στα οὗὁὨ (πα Ἰαϑὺ σϑργοβδοῦ διηοηρ ἴ6 ἘΟΠΊΔΠΒ. 
ΤΊ6 τ ἰβογα]θ πσϑίοι, σονοσθα χὰ Ὀ]οοά, ἴτοτα {μ 6 ΒοουΓρ 68 ὑπαῦ μδὰ 
θ6θῃ ἱπῆ᾽ιοίθα Ὡροι μἷπι, πα. στοδηὶμηρ πᾶ ον ὑῃ6 τοῖρῇν οὗ ἢ18 οχοδδ, 
γγ88, 411 αἰοηρ' ἴΠ6 το ο {86 οΪδοθ οὗ Ἵχϑουίοη, Ἰοδάθα τὰ ΘΥΟΓΥ͂ 
ψγϑηΐοη ΟΥ̓]. ΦῸ δχίγοιηθ Ὑ6ΓΘ [86 ΤΑΙΒΟΤῪ δηά βυ βου ηρδ οὗ {π0 
ΠΑΡ 688 οὐ πλῖ η18 γ80 γα σοπἀθιηηθά ἴο {818 Ρυ πὶ Βαϊηθηῖ, (δαὶ Ρ]ὰ- 
ΤΑΤΟΒ ΤΠΆΚ6Β 86 οὗ 10 48 δὴ 3] υδίγαϊοη οὗὨ [Π6 Τρ ϑοσῪ οὗ βῖη, {πᾶ 
ΟΥ̓ΘΥῪ Κιπα οὗ ν᾽ Κοάποββ ργοάποοβ 18 οὐσ ραγ ΙΟυ] αν ἰοστηθηΐ: ᾿υ86 
88 ΘΥ̓ΘΤῪ τη] οἴδοίοσ, ὙΠ6η ἢ6 18 Ὀσουρμί ἔογί ἢ ἰο οχθουίομ, ΟΔΓΥΊΘΒ 
Ηἷ8Β ΟὟ ΟΥΟβδ.Ϊ 46 ψγ͵ὸ8 Ῥυβϑῃρα, γον ἀονῃ, βαρ α πὰ 
Βοδάβ, δπα ἐτωρ6]]68 ἔὈγ τ δγὰβ ὈΥ ΘΥΘΓΥ δοῖ οὔ 1π80] 6 η06 δηα ᾿ΠΠΤΩΔΕΣΥ͂ 
{μὲ οου]ὰ Ὀ6 :πῇϊιοίοα.32 ΤΠογα 18 σγοαΐῖ ὑϑάβοη ἰὼ {810Κ ὑπαΐ οὐ 
Ὀ]οδβοα Βθάδοιμοῦ ἴῃ 8 ὙΔΥ ἴ0 (ΔΙ ΆΤΥ Θχρουϊθποθα ΘΥΘΙῪ δῦυδθο οὗ 
[8 παίυγθ, δβρθοῖα νυν θη π6 ρῥγοσοοάθα β'οΥ δἱοηρ, {πγουρῇ 
Ἰδπσυου, ἰδϑδιθιθ, απα ἴδιηίπθβθ, δηα {Π6 ΒΟ]ΊΟΣΒ δηα σταῦ]6 ἑουπά 
18 Βίγοηστη ᾿ποΆρΔ 0 ]6 οὗ ϑυδβίδιπῖπο δπα ἀγασρὶπρ Π18 ΟΥΌΒΒ ΔΩΥ͂ ἴδῃ- 
ποτ. Οτ {{|8 οοοαβίοῃ γγχα ᾿πηᾶρῖπθ [Πδὺ ΟἿΓ δε βιι γα ν ΓῪ οσιοὶ, 
ἰγοαπϑηΐ ἔγοπι 3086 ὑπο δἰίοπαθα ἢϊπι. ΜΊρΐ ποῦ [86 βοουγρίην 
ἰῃαΐὶ τῶβ ᾿πῆϊοιοα, (6 Ὀἱοτγθ ἢ6 μαᾶ σϑοοϊνοα ἔτγοτῃ (86 βο] ἀ1οτβ γῇ θ ἢ 
1η ἀογιβίοη {Π6Υ Ραϊα εἶπα Βοτηαρθ, δπα (86 αῦυδβα 6 βυξογοα οῃ [18 
ΥΔΥ ἰο (ΔΙ ναγΥ, σγοδίν οοηίτιθυΐθ ἴο δοοθϊογαίθ ἢ18 ἀθαίμ, δῃὰ οοοϑ- 
Βίοη {μαῦ βρεϑᾶυ αἰββοϊαὔϊοι δὖ τ μοῖ ομ6 οὗ [86 δνδηρο]βίϑ [6118 υ8 
Ῥιη]αΐθ τηάγνο]]6α ἢ 

“«ὙΏΒ6ὴ [6 τηδ] οἰδοίου πὰ σαντο ὨΪ8 ογοβϑ ἕο {86 ρίδοα οὗ δχϑου- 
ἔθη, 8. Β016 8 ἀπρ' 1ῃ {86 οί, ἴῃ ΨΙΟΝ Ὁ τὰ8 ἴο ΡῈ ἢχοά; {86 
ΟΥΔΪΏ8] Ῥ)88 Β στ ρρΡοα, ἃ βίυροίγιηρ φῬούϊζοῃ νγαὰβ σίνθῃ πἷπι, [6 ΟΥΌΒ8 
τγὰ8 1614 οἡ {π6 στουῃᾷ, [86 ψτοῖσῃ αἰδίθηἀθα ἀροη 1ξ, πα ἔουγ 80]- 
ατοσθ, ὑνχὸ ΟἹ οδοῇ 8146, δ {6 βαῖὴθ {ἰπ|0ὸ ΤΟΥ ΘΙ] ογοα 1 ἀτινιηρ; 
ἴουΓ Ἰαγρα Π8118 {πγουρὶι ἢ18 πδπα8 δηὰ ἔδοί. Αὐτοῦ [π6γ δα ἀθθρὶγ 
βχοα πὰ σινοϊθα [686 π41}8 1ὴ {π6 ψοοά, {Π6Υ οἰοναῖθα [86 ογοβϑ 
ἢ 016 ἀροηϊδίηρ' τοῖοι ΡΟΣ ἰῦ; πα ἱπ οΥάογ (0 ἢχ 10 {86 πιοῦθ 
ΠΥΤΑΪΥ δηα Ββεοῦγοὶν ἴπ τἢ6 φαγί, (6 Ὺ Ἰοὲ 10 νἹΟ] ΠΟΥ [8}} ἱπίο {Π6 
ΟΑΥΥ ὑπον Παα ἀρ [0 γχϑοοῖνα 1, ΤῊ18 γεδβοιχθηΐ ργϑοὶριἰαϊίο οὗ 
1πι6 ΟΥΟΒΒ τηιδύ ρῖνγο [Π6 ῬΟΥΒοὴ {μαὺ γγ88 πδι]6 ἃ ἰο 10 ἃ τηοβὺ ἀγθδα[α] 
σον Ϊβῖγ 6 εὐ ἡ δηα ἀρτίαία 18 ψΠ0]6 ἔγϑηχθ ἢ ἃ αἶγθ δῃά τηοϑί 6Χ- 

1 ῬΙυϊΑτοῖ ἀθ ἰατὰᾶ [οὶ νἱπάϊςοιᾶ, Ρ». 982. εἀϊξ. Οτ. ϑνο. ϑίορι. ϊοηγεὶὶ δι ίοασ. 118. 
ΥἹ]. ἴοξι, ἱ, Ρ. 456. Οχοη. 1704. 

Ο οαγηϊδείσπι ΟΥ̓ γαμ, φαοᾶ οτοὰο ἴΌγοΟ: 
116 ἴ6 ἐογαδθηιϊ ρα θυΪ]δίυπι ΡῸΣ νἱδδ 
ϑυϊπηυ} 8, 8] πὰς τονϑηΐδὶ ΕΘΠΟ Χ. 

Ῥιδαίαβ Μοβίεὶ, Αςῖ. ἰ. δα. 1. νϑσ. 58, οἀΐι, νδσ. 1684. 
Ὦ Νος ἀαδίμππι ε8ὲ ααΐῃ ἱταραϊοτπί, ἀοὐοοοτί πε, ἐγοχογὶπί, ΡῈ Σ δεουϊιίδπλ δαὶ ες ἰασυτα, 

1λροῖαϑ ἀο Οσαςο, ἰοπι. νἱ. Ρ. 1180. Υ οδδ]ΐρο. 
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οὔ οἰδεϊρ ηδῦποῦ. ὙΤῆθδα βούοσαὶ ρασγϊουΐαγβ (86 Βοιηδηθ ορβοσνοά 
ἢ [6 οτυοϊῆχίοι οὗ ουν Ιμογὰ, ὕδφροοῃ ΠΪ8Β αὐτῖναὶ αἱ (ὐα νασῪ Βα τῦδβ 
ΒΕΓΙρΡΡΟοΙ : ἃ βίαροίγιπρ ἀγαυρῃῦ νγ͵ὰ8 οἤδδγοά μὴπι, ψ Ποῖ 6 τοδιβοά ἰὸ 
ἀγηκ. Τῖ8, Θὺ. ΜΑΡΙς βαυ8, νγαβϑ ἃ σοσηροβι τοι Οὗ τηυτγ δῃά τ Ϊη6. 
ΤῊΘ ἀεβίρη οὗ (818 ροϊίΐοπ τῦϑϑ, ΕΥ 118 Ἰπθοσϊαθηρ' ἀπά ᾿πίοχι οδ πρ' 
4υλ } γ, ἴο Ὀϊππὺ 86 οαρα οὗ ρμαΐπ, δῃὰ βία 186 αυΐοκηθθβ οὗ βθῃ- 
δ: 0} 1ν.} Οὐυν Ἰωμοχὰ τοθοίοα {818 τιθαϊοδθα ουρ, οἴἶδοτοα ἷπι ροσμαρ8 
ὃγ [6 Κιηάποββ οὗ βοπηθ οὗ ἢ18 ἔγιθη 8, [0 Ὀοΐηρ μὶ8 ἢχϑα γϑβοϊυτοπ᾿ 
ἴο τηϑοὺ ἀθαίδ ἴπ 8}1 108 ΠΟΥΤΟΙΒ; ποῖ (ο δ] ουϊαΐθ δῃᾶ βυβροπᾶ 108 
Ρϑ1}Β ὈΥ͂ ΒΩΥ Βιι0ἢ} ργδραγδίιον, θαὺ ἴο βυρτῦ ἴο {π6 ἀδαίῃ, δνοὴ {818 
δα οὗ ογυοιῆχίομ, 1 4}1 156 αἰἱομαδηξ οἰγουτηβίδησοβ."" Ηδ πεά 
186 ον {μαῦ γγὰϑ βεὺ θϑίοσς ἢϊπι, ἰπ ργοσυσὶηρ (ἢ 6 ΒΑ] γα ο οὗ τλθη, ἴῃ 
[11 δηά Ἱπητηθαϊδίθ νον, Ηδ νυδρίβα ποῖ, ὑποσγθίοσθ, οα (18 σταοαΐ 
ΟΟΟΑΒΙΟΏ, ΒΩΥ͂ Τρ ἰο ρῥγοάμοθ 8ῃ ἀπηδίαγαὶ βίιρον, δπα (ΤΟΥ ΟὈ]1- 
ΥἹῸΝ 8πά βιυρο ϑοῦοη Οὐ ΟΣ ἢΪ8 Βθπ868.2 Ηδ σὨΘΟΥΓ]]Υ δη νο]υπίασῖ Υ 
ἀγδὴῖκ [86 ΟΡ ψΙ ἢ 411 118 ΒΙΓΘΥ ἱποτϑαϊθηίβ, πο 18. ΒΘαΥΘΗΪΥ 
Ἐδίδον μδα ρα ᾿ηἴο 18 βαπάβ. Ουγ Ἰ,οτὰ τγαβ [Ἀϑίθηθά ἰο ᾿ὲβ ΟΥΟΒ8, 
88 ὙὍἃ8 ϑυδὶ, ΟΥ̓ ἔθου Β0] 1ογβ, ὑγγχοὸ οὰ ϑδοῦ βἰ 46, δοοοσάϊηρ ἴο (89 
ΤαΒρΡΘΟῦν ἢπὴρ8 ΒΟΥ Βαν γα  παῖ]]οὰ, Ὑ͵Ώ116 (ΠῸΥ πόσο οπιρογοά 
ἴῃ ῥΙθγοῖηρ ἢ18 βδη8 δηὰ ἴθοί, 10 18 ὑυ 8016 [παὺ Βα οἴοτγεά ἰο Η68- 
γϑη {πα τιοδῦ Θομραβϑιοηδίθ δα αἰρούας ΡΥΑΥ͂ΘΥ ἴῸΣ 8 τηυγάθσγογβ, 
ἢ ὙΒΊΟΒ ἢ6 μ]οδάθα {86 ΟὨΪΥ οἰγουτηδίδποο {παΐ οου]ὰ ροββιὈΪΥ 6χ- 
ἰδηυδίθ ἐμοῖς σα]: δαΐίλεν, ζογσίυε ἐΐεπι, ζοτ ἐλον ἄποιυ ποὲ ιολαέ ἐλον 
Ὧἄο] Τὰ ἀρροαῖθ ἔτοτα 1Π6 δυβηρθ δὶ ὑπαῦ οὐν 1 ,ογὰ νγὰβ ογυοδοα 
ὙΠ Βουὺ 180 οἵγ. «4Ἵπα ἣε δεαγίπρ ἐδ οΥγο58 τοοπὲ ζογίς ἰοα ρίαςο οαϊϊοά 
ἐλ ρίαςσο 9} α δκεϊϊ, ιολίοἢ 8 οαἰϊοά ἐπ ἐδ Ἡδεότειο Οαοἰφοίλα. (Φοδπ 
χῖχ. 17.) ΖῸν ἐδ ρίαοσε τολεγε ὥεδμδ τσα5 ογμοϊοα τοα8 πῖσὰ ἰο ἐλδ 
εἰΐψ, (τοῦ. 20.) Απᾶ ὁ Αροβίίθ ἴο [86 Ηδῦγογβ μὰ8 1Κθνν186 
τη ὩΠΟποα {18 οἰτουμηδίδηοο : ἤῥεγοξοτε ϑόδιι5 αἶδο --- εἰετεα ιοἱξοιιξ 
ἐλε σαΐε. (60. χὶϊ!. 12.) ΤῊΪ8 19 οοπίοσιδ]8 ἴο ἴῃ6 “Ὁ 18 8 ἰανν, 
Δηἀ ἴο ΘΧδιρ]68 τηϑπΠοηθα ἴῃ ἴΠ6 ΟἹα Τοδίδιηθπι. (ΝΠ. χν. 85.) 
“πὰ ἐλε Ποτά βαϊά μηίο Μίοδε5, Τήξ πιαπ δλαϊϊ διγοῖψ δὲ ρεὲ ἐο ἀδαίδ : 
αἰ ἐᾷ6 οοπφγοσαζίοι δλαϊ 5έοηθ ἀϊπι τοῖἱὰ δίομος ιοϊϊπομὲ ἐλ σαπιρ. 
(1 Κιηρϑ χχὶ. 18.) ΤΖῆοη ἔλεν οαγτίοα λῖπι [ΝΑΡΟΙΙ] ἠογίλ ομὲ 9 {ὰθ 
ἐϊέν, ἀπά ςεἰοπεά ἢἕηπι τοϊζῇ δίοπεε ἐδλαξ ἦε αἰοά. ΤὨϊΒ τγὰθ ἀοηο δ .62- 
ΤοΟΪ, ἴῃ 186 ἰοιτιοτῖθβ οὗ [86 Κιηρ οὔ [8ζ:86], ποῖ [ἊΣ ἴγοτα ϑϑιμδτῖδ. 
Απᾷ 1 [818 ουδίομῃ νγ88 ργϑδοῦ δα {Π6γ6.) 16 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 οαγίδϊ {πΠ6 «7678 
ἀϊά ποῖ οἤοοβα ἰπδὲ οὐϊσαα19 βΒῃου ἃ Ὀ6 δχϑουϊοα τὶ: «Θγυβα] τα, 
οὗ {86 βαποίγ οὗ ποῖ (μα Υ Βα 8ὸ σῇ δῃ ορἱ πίοι, δηὰ ὙΒΙΟΒ ΒΟΥ 

1 ϑοβα τοῦτο σοησυϊοδὲ ἰοε δα, Το γυυδθθ ΘΟΠΙΓΤΆ ργαϑυτηρίίζοηο τηπηΐϊϊπ5. ΑΡυϊοὶὶ 
Μεοϊδσοογρῃ. 11. νυἱἱ, Αρπβίη: ΟὈδεπηδίαδ ΤΥΤΒ ΡῬΓοδυσηρθοηθ π0}}}8 του θουὶ δ πι8, 86. πΘ 
ἐρϑὶ χυΐάοπι βασουῦθαὶ ἱχηὶ. [1“Ὁ. χ. Αρυϊοῖϊ Με. ἴϊδαυθ Ὠοάϊθ, βαγ8 8:. Φόγοπιο, δυάεὶ 
ὀϊη68 ἱπογοᾶὰ!}! ΤΠ)οτηϊηΐοεθ σοβαστθο 0018 δοοῖο οἱ δ 19 Ῥοίΐδης 9681), οἱ ἀδηΐὶ οἱ υἱπαπὶ 
Τογττ δία, πὶ ἀσπι σοπϑορίδηξ, δὲ Τη818. ΘΟΥΌΙΩ ὩΟΏ Υἱάρδηϊξ, Ηϊοσοηγτουδ δὰ Μίαις. χχυὶ]ὶ, 

3 δι0 τ, Βοηδοῃ [6 οἵ Ομ τίβὲ, ἢ 608. 
8 Μοποὶ Π08 ἡποα00 ΠΟ ῬδΤΌΙ, ΟΥ̓Δηρο δία, χυΐ ααδίθοῦ πυϊηοσζαὶ σα 1168 οττις  βχ ποθ, 

δ. ]ΠἸοοῖ Ἰαχίδ ἀιιδῖποῦ σηθσλῦγα χοηβ. Οαυοὰ οἴἶδτα οδὲ οχ ἐπηΐοϑθ Ῥδγε ομθ, 4119 
αᾳυδίθογ σα εἰ δυ8 ἴλοίοηδ ογαῖ. Οὐση οὶ Οὐτο ἀθ ΟἸδυ δ ̓οχιίηϊςΐ 8, ̓. 8ὅ. εἀϊξ, ΑπΡ- 
νογρίεβ, 1670. ΤῊ ἴουΣ βοϊἀΐθτβ ὙδῸ ραγίϑά Ηἷκ χαττηθηῖβ, ἀπὰ οδϑὲ Ἰοῖβ ἔοσ δῖ γεβίτσο, 
ἬΘΓΟ ἴ86 ἴον ὙἘ0 ταἰβοὰ Ηἰπὶ ἴο ἴ86 στοβδ, δδοῖ οὗ ἔβειῃ ἥχίπρ ἃ ᾿ἰπιν, δὰ το, δ δθθτλβ, 
ἴον τμἷ8 βεγυΐοθ δὰ α σίρῃς ἴ0 116 οζτιοϊβθοά ρεγβοηβ οἰοίμοϑι Ὦτ. Μδοκηϊῖ, Ρ. 604. 
ϑεςοηά οὐϊίοη, 410. 
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184 Τιωρῖδλιηιόπέβ πιεπξϊοηϑα ἐπ (λ6 ϑογίρἐμγεσ. 

ΘΙ ΥὙΟΙῪ ΖΟΑΙΟΙΒ ἰο ῬΥΓΘΒΟΙΥΘ ἴγοθ ἔγΌΤῚ 411] ΘΘΓΘΙΏΟΠΪΑΙΪ ἱτ ΌΤΙ ΕΥ, 
1πουρ μον ἀ6Η 64 10 τΠῸῺ ἴπ6 ργδοῦοα οὗ [6 πηοϑὲ μουτια ᾿τηπηογΆ}}1- 
168. [Ὁ 18 ΡΟΒΒΙΌΪ6, Ἰηἀ 664, ἐμαῦ [ὨΘΥ πηρΐ, 1ὰ {861 δυδθάθῃ δηά τη- 
βονογηθα τὰρα (00 ΒΊΟΣ ὑΠ6Υ Το γ6 δυδ]θοῦ ἴπ [86 Θχίγοιηθ αὖ {815 
11Π16}, ὍΡΟΙ ΔΥ αἴτοηῦ οἴεσγοα (ο {Π6]γ ἰανγθ ΟΥ οιιδίοσηβ, ραῦ ῬΘΥΒΟΏΒ 
γγ80 {ππ8 ργονοκοά {μθηλ ἴο ἀθδίμ, ὕροῃ [δ6 βροῖ, 1π {Π6 οἰἵγ, ΟΥ 116 
ἘΘΙΏΡΪ6, ΟΥὁ ΒΘΓΟνοΥ (Β6Ὺ ἰουπα ποτὰ ; Ὀυῦ ἩΠΘΠΟΥΘΙ ΠΟΥ͂ ΘΓΘ ΟΆ]1 
᾿'ΘΠΟΌΡὮ ἴο δα τατῦ (86 ἔοττῃ οὗ ἃ Ἰοσαὶ ὑγόσβββθ, γ7χ8 ΤΔῪ Ὧδ δϑδϑυγοὰ {πα 
ΠΟΥ ἀἸὰ ποῖ ρρσου οὗ δὴ Ἵχϑουΐοι σπιμῖη ἴΠ6 ΟἿΥ. Απά διθοὴρ 
1η6 ΒοΙηδηβ {{18 ουδβύοτα νγᾶβ ΨΘΙῪ ΘΟΙΏΤΊΟῺ ἷ, δὖὺ ἰοαδὺ 1η ἰδ6 ῬΓΟΥΙΏΟΕ6Β. 
ΤΠΗ6 τοῦθοῖϑ οὗ ΕΡβδδβιιβ, σσβοσῃ 3 Ῥοίχοηϊυβ Αὐθιῦου ταθη 008, Ὑγ6ΓΘ 
ογυ οι οα ὈΥ ΟΥοΣ οὗ 86 ρονοσποῦ οὗ {86 ρσγονίησοα σψιδουΐύ {86 οἰίγ. 
ΤῊῖ8 νγαβ (6 ουδίοϊῃ, {Κα Ύν 186, ἴῃ ΘΙΟἾγ, 88 ἈΡΡΘΑΓΙΒ ἔγοτα (Ἷοοσο. 

“Τὺ ψγϑ ΟιυιβίοΙ Δ ΕΥ [ῸΣ {86 ἘΟΙΏΔΏΒ, ΟΠ ΔΗΥ͂ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΥΥ 6Χοσιι- 
τ΄οη, ἴο Ρυΐ οὐδοῦ 86 δποδα οὗὨἨ [Π6 τηδὶ οἴδοίοσ. 8ῃ ἱῃβουιρύϊοη ἀδποίϊην 
1Π|6 ΟΥΠ.16 ἴοΣ ὙὙΒΊΟΩ ΒΘ βυβογοα, ὥὔδθνοσγδαὶ οχϑαρ]θβ οἵἨ (18 ὁσοὺγ ἴῃ 
{π6 Βοιηδῃ ἰβίοσυ. 4 [Ὁ νγᾶὰϑ αἷἰβο υὑδυδ] δὖ {118 ὕπηθ, δὖ «“ Θυυβα θη), 
ἰο ροϑὲ ἊΡ δανογ βοσωθηΐβ, ΒΟ γα ἀοβιρηρα ἰο 6 τοδὰ Ὀγ Δ]] 
Οοἴαββθθ οἵ ῬθΥβοῃβ, 1 βϑύθσαὶ ἰδηρᾳαροβ. Τιΐαδ8, ἴῃ ἃ ταθϑϑασο ὙΠΊΟΪ 
ἢ βϑῃύ ἴο {πΠ6 “6 }78 ψἤθῃ {86 ΟἹ 88 οἢ 1Π6 ροϊηὺ οὗ [4}11πρ’' πο Ὦ18 
δαπάβ, ἀπὰ ὈΥ͂ στ Βῖο Βα οηἀοανουγοα ἴο ροσϑυδάθ μ6 πὶ [0 Βυγγ ΠΟΥ, 
ΒΑΥ͂Β: Π)|ἃ4 γοὺι ποῦ ογθοῖ Ρ1]]Δγβ, ἐοὐζλ ἐπδογίρέϊοπβ οπ ἐΐοπι ἐπ ἰλε 
ΟΒΕΕΚ απὰ ἐπ οἷν (ἴΠπ6 [μΑΤΙΝ} ἰαπσιαφο, “ Ἰμϑῦ πο οὴ6 ρ888 θευομπά 
{8686 Ὀουπαᾶβ᾽" δ “Ἅ ΄ῃ ΘΟΠΙΟΥΤΩΙΥ ἴο {18 υϑᾶρ6, 80 1ΠΒΟΓΙΡΙΟΙ ὈΥ̓͂ 
ῬΙ]αίο᾽ 5 ογάθσ τνναϑ χοᾶ δῆῦονυα {86 Ὠδδά οἵ “6808, ψειίθῃ ᾿ὰ Ηροῦτον, 
ατοοκ, δά 1,δίη, βρθοιγιησ τιρδῦ 1 γγὰϑ ὑπαὺ δα Ὀγουρδῦ Πῖηι ἴο 
{π|8 μά, ΤῊϊθ τυϊίηρ νγ88 ὃν [86 Ἐδοιηδη8β ο8116 4 ἐϊέκίμδ, ἃ ἐϊέῖο5, ἀπά 
11 18 116 ὙΘΓῪ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ τηϑθ 186 οὗ ὈΥ ἴπ6 ουδηρσο δῦ ψόμη: ἡ αἕε 
τογοΐε α ΤΙΤΙ(Ὲ (ἔγραψε ΤΙΊΔΟΝ), απαὰ πὲ ἐξ οπ ἰλε ογο88. (ΦοὨπ ΧΙΣ, 
19.)},7.ἁ Αἴδου {Π6 οἴΌββ τγχὰϑ δγθοίθα, 8. ῬδΥΟΥ οὗ 80] ἀ16 8 γγχἂβ δρροιηϊοά 
ἴο ΚΟΘΡ συδτά 8, δηὰ (ο αἰξομα αἱ (Π6 ρΐδοθ οὗ δχϑοιϊοι 4}}} 1868 
ΟΥ̓. η8] Ὀγοαί μα 18 Ἰαϑὺ ; {πὰ8 αἷδο γγ στοϑδᾶ [πα αὶ Ροάγ οἵ Ἐοιηδῃ 
ΒΟ] 16 γ8, ἢ ἃ οοπίυτοι, το γα ἀοραίϊοα ἴο συδτὰ οὖῦ Ἰμοτὰ ἀπά {86 
ἔνχο τηδ᾽ οἴδοίουβ ἐμαὶ σ σα ογυοὶῆοα σι ἢ. (Μαϊ, χχνὶ. δ4.) 

“Ὑ).16 {μὰ σασὸ πὰ αἰζοπάϊηρ {μ6π, 1Ὁ 18 βα:ἃ, Οὐὔγ ϑνιουῦ 
οομ ἰδ ποα οὗὨ [μἰγαῖ, ὙὨΙΒ 18 ἃ παίυγαὶ οὐτουτηδίαμοθ. Ὅλα δχαυϊ- 

1 Οὔϑάο ΘρῸ ἱδίος ἍἘχϑιρῖο Εἶν] 6880 οι πάσπι δοίαΐαπι οχίτα ροχίδηι, ἀἰβροβδὶβ τηϑηθυβ 
Ῥδῆυ τα οὔπὶ Βα δ. Ρ] δαί ἰῃ Μ|Ι.. ΟἹοτ. δοῖ, ἰϊ, δοθῆ. 4. 

2 υυτῃ ἰηίοσί πὰ ἱπηρογαίοῦ ῥγουϊποῖδο ᾿δίγουοβ ᾿πιϑαὶς ογαςΐδι8 δά αὶ, δοοσπάστῃ 1ΠΠδτὶ 
ὁδηοπὴ οδδυϊδη, ἰπ 418 ΤΟΟΘΏδ οδάανοῦ στηδίγοθα ἀσθοῦαί. ϑαῖγτ. Ἂ. 7]. 

8 Φαϊὰ οηΐπι δἰὐϊπαϊξ, σαπὶ ΜΙ θη τότ δίαθθ ἰηδίϊπιῦο δὰ ογιοθηι πχίβϑοηϊ ροβὲ 
πτῦστη ἴη υἷα Ῥοπηρείδ; ἴθ ᾿Ώοσο ἰπ θα ρασίβ ἤφοζο, 4.6 δὰ ἔγοϊπσα δβροεϊδσγει ὃ [πη Ὑοττ. 
110. ν᾿ 6. 66. πη. 169. 

4 Ὁίοη Οδββίυβ, 110. ᾽ν. ρ. 782. οἀΐε, Ἐοΐπιασ, 1750. ὅθε αἷθο ϑαυοίοηϊιβ ἰη Οα]συΐα, 
ς. 32. Ἐπροῦίυδ, Ηἰδι, Ἐποϊ, 110. ν. Ρ. 206. Οἰδπίδθ. 1720, 

δ ΦΖοβορῃυβ, ἀθ Β6]]. Ζυά. 110. νἱ. «ο. 2. 8ὶ 4. 
4 ὅ60 ἰῃδίδῃοοϑ ἰῃ ϑυοίοηϊῃδ, ἰη (Δ]Ϊ ς. 84.; δηὰ ἰη Ῥοιηϊδη, ο. 10. 

ΤῚΣ ἰδ τ ῖἢ τηυ ἢ Ργορσίοι (μαὲ Μαιίμθνν 68}15 τηΐβ αἰτία, σοσμϑαίίοπ : ἴον ἴξ γ;Δ8 [Β156. 
[πὲ ονὸσς ΟἸσίδὶ ρτγοϊθηἀοὰ ἴο ὃδ6 Κίηρ οὗ ἔμε 6ὕγ8, ἰῃ (86 Β6η86 δα ἱπβογριΐϊοι μο]ὰ ἰοσττὴ: 
Ἦἢ6 νᾶβ δοουβοὰ οὗ [8ϊ8, θὰ ἴπογὸ 88 ὯΟ ὑτγοοῦ οὗ ἴΠ6 δοουβαιίίοη; ἨΟΤΘΥῸσ, ἰδ γ88 δ χοὰ 
ἴο 186 ογοβ8. Ὧγ. Α. Οἴασίζο οὐ Μαῖϊ. χχνὶϊ. 87. 
. δ᾿ ΜΙϊ68 Ἵσιοϑδ δδβεναῦδῖ, ἢ6 4αἷβ σΟγροσδ δὰ βαρυϊίαγϑση ἀοίγδῃοσοῖ. Ῥοϊσγοηΐϊπ5 Αὐδΐϊοσ, 
“ΔΡ. 111]. Ρ. 618. οὐδ, Βυππηδῃ. Τγαδ)οοῖ, εαἱ ΒΒθη. 1709. Ὑ᾽Ιά. Ὧοϊ, δὰ Ἰος. 
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Β: [ΕἸ ΒΘΠΒ1016 δηα ὑβπᾶον χίγθπλ 168 οὗ π6 ὈΟΑΥ͂ θοΐηρ ἔδυ ρογίο- 
γαίϑα, ([Π6 ΡΟΥΒΟΠ ἰΔηρ Βῃϊην δηά αϊηῦ ἢ 1058 οὗ μοῦ, δη4 ἸἸηρογ- 
ἱηρ ὉπάοΓ βυοι δου δπα ϑχογιοιδῦπρ ἰογίαΓΘ,--- [ἢ 686 ΟΒ01868 τηϊιδὲ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ῥγοάυοα ἃ νϑβοιιθηΐ δηά Ἵχοθαβῖνα ἰῃϊγθ. Οπο οὗ {86 
δυλτᾶθ, Βοασγιπρ {Π18 τϑαιδβῦ, μαϑίοα ἀπά ἴοο Κ 8 ϑροηῆρθ, δηὰ ἢ]]δὰ 10 
ἴτοπι 8 ψϑϑβοὶ {πδὶ δίοοά ὮὉΥ͂, δῃὰ ναϑ [Ὁ]] οὗ νἱπορᾶσ. Τῃθ υδυαὶ 
αὐπκ οὗ [6 Βοιηδη 80] 16 γ8 γγ88 ὙἹ ΠΘΡᾺΓ δῃἃ υγαΐεσ. ὙΠ Κπον]θᾶρθ 
οὗ 1818 ουδίομι 1] υϑἰταύθβ (818 ρβαϑϑαᾶρ οὗ βδογϑά Ὠἰβίοσυ, 88 1Ἢ [88 
βοῃθτηαθβ θ6θη Ἱπαυϊγοα, Ὁ τ δῦ ΡΌΓΡΟΒΘ γγ88 [818 ψϑϑβεὶ οὐ νἱπθραγ ἢ 
Οὐπδιἀοσίηρ, Βουσουοῦ, {π6 ἀογβὶοπ δηά ογαοὶ ἰγοδίμαθης τ Β1Οἢ “6808 
ΟἸγτίδὺ δα δγεδαυ γϑοοῖνϑα ἔγοσα {86 βο]αΐοσβ, 10 18 ὈΥ͂ ΠΟ τ 68π8 1Π}- 
ῬγΟΡΔΌ]6 ἐμαῦ ὁπ οἵ {βϑιὴ τ τὰ 186 ΠΕ ΡΗΣ ἢ {86 ἀδεῖση οὗ 
ΔΌΡΤΩΘΠ Πρ μἷ8 ὉΠΡΑΓΑΠ]6]6α Βυβ σηρ. ΘΙ Σϑοδιγιηρ (818, εἶ 6808. 
εἰσ ἰηνοΣ Ιου νοΐϊοθ, δπὰ υἱἱογοα ψι} 411} [(ῃ6 χλυλόμας δι Βα οου]Ἱὰ 
᾿Ὅχοσῦ, (μαῦ ΘΟ ΡΥ ΒΘβῖνα ποσὰ οα ἩἘΙΟὮ ἃ νοϊυμλθ ταῖσι θα πτιΐθη, 
1 ἐς Μηϊδλοά ] τᾷ6 ᾿πηιροτίδηῦ ψοΥΚ οὐ Βυμπίδη γοἀοιηρίϊοι 18 βηἸβμ δα ; 
ΔἰοΣ πΒΙο ἢ Π6 τϑο πο α 18 μοδα ὍΡρομ 8 Βοβοιι, δῃὰ ἀϊβηχιββοὰ Ἀ18 
Βρι τις." (Φοδη χὶχ. 80., Μαί, χχν. δ0.) 

ΤΠ6 ἰαδῦ οἰγουταηβίδηοο ἤο Ὀ6 τιδηθοποα γοϊδίϊνα ἴο {86 ογυοὶχίοη 
οὗ οὖν ϑαυϊουγ, 18 {86 ρολίοι οὗ {π6 96:71 ἰο Ρι]αία, {μαὶ τπ6 ἄσδιῃ 
οὗ {π6 Βυ ΒΈΓΟΓΒ τῖσῦ Ὀ6 δοοοϊογαίθα, τὰ ἢ ἃ. υἱ 6 Ὺ ἴο [89 ἱπίογιηθηϊ οὗ 
“6808. Α1]} {πΠ6 ἔουΓ Ἔνδηρο] 188 παν ρΑΓΠΟΌ]ΑΥΪΥ τηθπίοπϑά (818 οἷγ- 
ουτηδίδποθ. ὡδδερὴ 9 Ατὶπιαίδεα τρεπέ ἐο ιαέε, απά ὀερσφεαά ἐλ δον, 
οΓ ὕεδια ; ἐλοη Ῥαίε οοπιπιαπαάοα ἐΐε δοάψ ἐο δε ἀοἰϊυεγεά. Απα τοΐφη 
οεερὴ λμαά ἑαλεη ἐΐς δοάν, ἂς ἰαϊὰ τέ ἐπ ᾿ἀΐδ οιση πειο ἐοπιό. (Μαῖϊ. 
ΧΧΥΙ, 58.---60.; ΜαΙκ χν. 48, 46.: [μΚ6 χχῊΪ, 860---ὅ8. ; Φοἢη χὶχ. 
38---40.) Απᾶ 1ξ τηδν 6 ἔαἰ ΓΥ οοποϊυάεά, (παὲ ἔπ6 τυ ]θ τ οὗ [με 96 ».8 
αΙα ποὺ ἀἰβαρρτονα οἵ ἰύ; δἰποθ {ΠΟῪ ΤΌΘ βο]οιίουβ ἐπαὲ (86 Ὀοά 68 
μϊρηῦ Ὀ6 ἰδκοη ἄονη, ἀθα ποῖ πδὴρ οα (8 οὔοβϑ (886 ποχὶ ἀδγ. 
(Φόμῃ χῖχ. 81.) 776 ὑδιοϑ, ἐλεγεξοτο, βαγ8 δὲ. ΨοὮπ, δεσαιιϑε ἐξ τοας 
ἐδλε ργεραγαέϊοπ, ἐλαΐ ἐδε δοαϊεςα δλοιιία ποὲ τοπιαΐπ οπ ἰλε ογοβδβ οπ ἐδ 
ϑαῤὝδὝαίλ- αν ( ον ἐμαὶ ϑαδξῥαίδ-ἀαψ ιοσας απ ἀϊφὴ ἀαψ), δεεοισὴέ Ῥι᾽αίε 
ἐλαὲ ἐλεὶγ ἴοσα πιϊφὴέ δε ὁγοΐεπ, απῷ ἐλαέ ἐλεν πιϊσἠὲ ὃς ἑαζεη αισαψ. 

Βυγῖα] νγδ8 ποῦ δ νσαγϑ 8] ουσοα ὈΥ {π6 Βοτωθῃβ 1ἢ (Π686 ο4868. ΕὉΓ 
6 πα {μαὺ Ββοιμοῦ ηθθ ἃ 80] α16. γγχαϑ δρροϊπίβα ἴο συαγα [86 ὈΟΑ1]68 οὗ 
τηδἰ οἰδοίοτβ, [δαὶ (ΠΥ ταϊρϊ ποῦ Ὀ6 ἴδῖκθῃ ΔΔΥ δὰ Ὀυγὶοα.2 Ηον- 
ΟΥΟΥ 1ξ Β66Ιη8Β {παΐ 1 γγχαϑ ποὶ οἴδθῃ γοίιβοα, ὕπ1688 [86 ΟΥ̓ Π}1Π8]8 ὝΘΓΘ ᾿ 
ΥΘΓΥ ΠΔΘΔΠ 8η6 ᾿ηΐδιηοιβ. ΟἼΘΟΓΟ ΓΘΟΚΟῺῚΒ 1 ΟὯ6 οὗἉὨ [6 ΒοΥΓΙα ΟΥ̓ ΠΊ65 
Οὗ ογγοθ᾿β δαπη ἰβίγδ! οη ἴθ ΘΊΟΙγ, (παῦ ἢ6 πουὰ ἴα τρόπου οὗ 
Ῥδγϑηΐβ ἔοσ {π6 θυσία] οὗ [ποὶς Ομ] άγθ τοῖα 6 Βαά ραυΐ ἴο ἀφδδί.ὃ 
Βοίὰ ϑυδίομπϊιβ' δῃᾶ Τδοϊίυβ ὃ χοργοβοηΐ 1Ὁ 88 ὁη6 οὗ [ῃ6 ὉποοΟΙηΠπΊΟΙ 
ὀχ 6 1168 οὗἩ ΤΙΡοτῖυϑ, ἴπ (Π6 Ἰαἰΐοτ ρατγὺ οὗἁ Π18 γοῖρῃ, [παῦ 6 ζΘΏΘΓΆΙΥ 

Σ Το Ηοϊμδη 80] ἀἴοσβ, δαᾶγ8 Ὦγτ. Ηχμδπι, ἀγα κΚ Ρόϑοδ (Υἱζ. τυαῖίεῦ δηὰ ΥὙΥἱπορασ) [ὉΓ 
1Ποὶσ σομηποη ἀσίηκ, δπὰ ἰοαπὰ ᾿ξ ὙΘΥῪ ΒΟΘΙΩΥ δη ἃ δε]. Ὧνγ. ἨΌχη δ 5 Μοιποά ἴογ 
Ῥτγοβοσγυίης [6 Ηθδ ἢ οὗ ϑϑδγιθη, ἰῇ ᾿ἷ8 ΕΘΘΑΥ͂ οἡ ἘΈΘΥΟΓΆ, Ὁ. 268. δὰ εὐϊοῃ. ὅς δἷβοὸ 
1Ατγ δ Δρραγδίυ Βι ] στ, νοὶ. ἰϊ. ῥ. 278., δηὰ Μδοκηῖραι ἴῃ Ἰοσ. 

3 8ὅρ6 1᾽6 ρΡα5858ρῈ οεἰϊδὰ ἔτοτῃη Ῥεϊσοηΐυ8 ΑτΌϊ ΕΣ, ᾿π ποῖρ ἢ, Ρ. 184. 
8. Ῥαρίυπι εαπὶ δὰ βαρρὶϊοΐαπι, ἀϊ ρδίσὶϊ : χιοὰ ἰδίδ ᾿πυεπίτιϑ 6δὲ, πὶ 6 Θοτα ΡΙΟΧῸ ῬΆΓΕῃ- 

ἴππι δογεριοβ Α]ΐοβ δὰ ἤθοθσῃ ἀποετεῖ, οἱ Ρασοηΐθ8 ῥσοι τὰ ΡΓῸ Βερα] αγα ροδοθσγεῖ. [Ιὴ εν. 
110. ἱ. ς. 8. , 

4 Νεῖιο ραηπίϊοτιτα ποη εἰ ἰη Θεμηοηΐδε δἀὐθοῖα5 ἀποοσηπε ἰγαοῖαδ. Ὑ᾽ς. ΤΊ ΘΓ. Ο. 6]. 
5 Ἐὸ υΐα ἀδπηγηδίΐ, ΡῈ} ςδιῖ8 θομπΐδ, βερα! τᾶ ργοδ εθαπίαγ. Απη, ἢ. 6 (. 29. 



186 ῬΡμπίδ]πιοηῖδ νιοπϊἰοπεά ἐπ ἐο ϑογὶρέμγοδ. 

ἀδηϊοά Ὀυτγῖαὶ ὑο [ποθ6 σῆο σοῦ ραΐ ἰο ἀφϑίμ ὈγῪ ̓ ιΐ8 ογάθυβ αὖ Εου)δ. 
ΌΠρΡιαπ, ἴῃ δὲ ἐγθαίῖϊβα οὐ {π6 αυἱΥ οὗἨ ἃ ῥγοτ-οοηβα], βαγϑ, ““ ΤῊΘ 
Ὀοάϊθ8 οὗ {πο88 το 8.6 δομάδιηποά ἰο ἀδραΐῃ ἀγὸ ποὺ ἴο δ6 ἀδηϊοά 
ἴο {δ6ῖν γϑἰδίϊοηβ: ἢ δηὰ Αυρτιδίυβ τὺυῖῦθβ, ἴθ (86 τδηί Ὀοοὶς οὗ 
118 οὐσα 11ἴδ, ““τ1Παὐ δ6 δα Ὀδθὴ πορΐ ἴο ΟΌϑοσνο {πὶ8 ουβίομαμ ] : ̓  {(μδΐ 
18, ἰο σταηῦ {π6 ὈΟαΙ6Β ἴο τϑ᾽δοηϑ. ϑι}}18 Βαυ8, “ {παι [Π6 Ὀοάϊ68 οὗ 
ἴμο8θ ψῆοὸ βᾶν ὈθθῺ ῬυπΙβμοα [ γ ἀθ8 8} τὸ ἴο δ6 σίνθῃ [0 ΔηΥ͂ 
{μαὺ ἀσδῖγα {Πθυ ἴῃ οσάθὺ ἴο Ὀυτια].᾽ 3 

10 18 ουϊθηΐ, ἱπογοίοσθ, ἔγοπη {Ππ686 Εὐο ἰΔΎΤΥΘΓΒ, {μαῦ {86 ροῸ- 
ὙΘΓΏΟΙΒ ΟΥ̓ ὈΓΟΥΒΟΘΒ 84 8 τρῃιῦ ἰὸ ρτδηΐ Ὀυσίαὶ (0 τ86 ὈΟάΐ68 οἵ 
1086 ὙΠῸ δα Ὀθθῃ δχϑουΐοα ὈΥ̓͂ {Π6}Γ ΟΥΘΥ: ὩΔΥ, ΤΠΘΥ δϑϑῖὰ ἴο 
᾿πυϊταδία {μα 1ὲ ουρὴδ ποῦ υβι 8} ἴοὸ θ6 ἀθηϊθά τ πμοπ τοαυδϑίθα ΒΥ 
ΔΏΥ. 
Ἰὼ 10 ἌΡΡθαγβ, (παῦ Βυ σα] τᾶ ΟΥΔΙΠΑΣΙΪΥ Δ᾽] ονγοὰ ἰο ῬοΥβοπΒ 

0 σογο Ραΐ ἴο ἀθαίῃ ἴπ πᾶ δα; δηθὰ ἴῃ6 βυθβοαιθηξ οοπαυοῖ οὗ 
Ῥι]αΐθ βῆονγβ {παϊ 10 νγγᾶ8δ βοίἀοσα ἀϑῃϊθὰ ὮὈγ (6 Βοιηϑῃ σΌΨΘΥΠΟΥΒ ἴῃ 
Ἐπαὺ οουμυ. ΤΆΘΓΘ 18, ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ, 8 ΟΧΡΓΘΒΒ ΘΟ ΘΠ ἴῃ {ἢ 6 ̓ΔῸ 
(οὗ ν ιοῖ νὰ Καοὸν (μα [86 Ἰαϊίον “678 6 6 σοὶ ρου οὐϑοσγνδηΐῖ), 
1παῦ {π6 Ὀοά168 οὗ ἴοβ6 τὸ σοῦ Βδηροα βου ὰ ποῖ Ὀ6 βυβδγοα ἰὸ 
Το ΔΙ 8]] πἰρῦ ἀροι [86 ἰτοο. (Ποαΐ, χχὶ. 23.) ““ Οἱ [818 δοοουηῦ 
10 γγ͵88, {Ππδΐ, αἴνασ (86 ογυοϊχίου, αὶ πυτ Ὁ οἵ Ἰοδάϊηρ᾽ το π διμοηρ {Π6 
9678 γδι θα οα Ῥ]]αΐα ἴῃ ἃ ῬΟΟΥ, ἴο ἄδβιγο ἰμαῦ ῃ6 τγοῃ]α παβίθῃ 186 
ἀρ οὗὨἨ {πῸ τρδ]ϑίβοίοσβ παηριηρ οἱ ἐΠ|61Ὁ ΟΥΌβ865. (“οἤη χὶχ. 31.) 
Ρι]αῖα, ἐπογοίοσγθ, ἀθβραϊομοα ἦν ογάουβ ἴο {πὸ 80] οσβ οα ἀμυΐγ, τ ῆῸ 
ΒτΌ Κα [Π6 ἰοσϑ οὗ [16 ὕτγο οὔτ η8}8 80 6, ογυοδοα 4] οὴρ τ 1}} 
Ομ γῖϑὲ; Ρυΐ τΠθὰ (ΠΟΥ οϑὴθ ἴο “6568, Ηἡπαϊηρ ΒΘ Βαὰ αἰσγθβαν 
Ὀγοδί θα [18 Ἰαϑῦ, {ποὺ ἱπουρμς {818 ὙἹΟΪθ ποθ ἀπ γοι}}]6 ὩΠΏΘΟΟΒΒΑΣΥ, 
Ὀαυΐ οπα οὗ [Π6 80] 1618 ρίθγοθα ἢ18 βἰθ τνῖϊῃ ἃ Βρθασ, ποβα ροϊηΐ δρ- 
ΡΘΑΓΒ ἴο δδγε ροῃοίσαϊθα ἱπίο [Π6 Ῥουοδγ υ, ΟΥ τ ΠῚ ΌΥΆμ6. 80Γ- 
Του αηρ {Π6 Ποαγῦ ; ἔῸγ δῦ. Φομπ, ὙΠῸ βᾶγβ 86 τγχὰϑ 8 δὙϑ- ἸΏ 688 
οὗ 1118, ἀθοϊαγοθ {Πδὺ {Πότ 1βϑιιοα ἔγοσα {πὸ πουμπα 8, πυϊχίατο οὗ δΪοοά 
Δα νψαΐοσ. Τη8 ψοιμπάᾶ, Ββαὰ 6 ποὺ ὈῬθθῃ ἀοθά, τηϑὲ ὩΘΟΘΕΒΑΓΙΪΥ͂ 
ἴᾶτο Βαθη ἰδία]. ΤῊ]Β οἰγουτηδίδηοο δὲ. Φ ἢ η βανν, δηα 88 ΒΟ ΘΙ ΪΥ 
ΤΟΟΟΓαΘα δηά αὐἰἰοϑίβα.ὔ ὁ 

1 Οογροσδ δοσιπὶ αἰΐ σἈρὶζα ἀλΙΏΠΘΉΓΙΥ σΟρπδΕ8 ἱρδογαπι ποραηὰδ ὨΟὴ δαηϊ: οἱ ἰὰ 86 
ΟὈδοΥυ 886 οἰΐδη Ὁ. Αὐρ. ᾿ἰΌ. χ. ἀ6 νυἱιὰ δβιᾶ, δου. Ηοάΐο δυΐοθῃλ θοσζύτω, ἰἢ αἴιο8 δηϊ- 
τϑανοσ Γ, ΟΟΥ̓ΡΟΓᾺ ΠΟῺ δ᾽ Υ δορεϊϊαπίατ, αιδπι δὶ ἔποσὶς ροζίξαη οἱ ροιτηϊδβυση; οἱ 
ἘΡΤΟΠΠΗΒΑΝΙ ὯΟΠ Ροστη 0, τη ΑΧῚ 6 Γ᾽ ἐ5ἴδι8 σδδ8 ἀδιμηδίοσιμχ. 1. ἱ. 1, ἀ6 σδάδυεσ. 

1, 

3 ΟοΥροζα δηϊπηδά νεσϑοσαι σα Ῥα5110δὲ ροϊοπείθυα δὰ βαρ] αγαπὶ ἀαπᾶα παῃῖ. 1. 1. δοὰ. 
8. 866 δῃ ἱπδίδῃοθ, ἱποὶ ἀθη 4}}}7 ταρηιοποᾶ ὮΥ Φοδθερθπα. )6 Β6]}. Φυά. 110. ἱν. ς. δ. 8. 2. 
4 Απμά ἦε ἰλαΐ δξαιὺ ἐξ δαγε τεοοτά, απαὶ ὧδε τεοοτὰ ἰδ ίσως; απά ἦε ἀποιοείλ ἰλαξ ἠδ βαϊιὰ ὑσωε, 

ἐλαί γε πιϊρὴΐ δοίϊευο. ΦοδΒῃ χὶχ, 85. 
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ΟΗΑΡ. ΡΥ. 

ΟΝ ΤΗῈ ΕΥΙΒῊ ΑΝῸ ΒΟΜΑΝ ΜΟΡΕΒ ΟΕ ΟΟἸΡΌΤΙΝΟ ΤΙΜΕ, ΜΕΝΤΙΟΝΕΌ ΙΝΓπ6}ὄ 

ΤΗΒ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΘΒ, 

τ΄ 18 πὸ} Κηονῃ ἰδδΐ, Ἰὼ 116 ῬΘΥΆΒΑΙ ΟΥἩ δῃοθηΐ δ} ΠΟΥ8, 6 8.6 
1140]0 ἴο [811 Ἰπῦο ΤΔΠΥ͂ ΒΟΥΪΟῸΒ τ]Βία Κ68, 1 76 ΘΟ; ΒΙἀ6Σ ἐπ6ὶγ τηοάθ8 οὗ 
οομῃρυϊηρ {ἰπ|ὸ ἴο ὈΘ ΡΥΘΟΙΒΟΙΥ [0 ΒΔ 88 Οὐτδ: 8)παἃ ἤθῃοθ 1ὖ ὃδ6- 
ΟΟΠλΘΒ ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ μαὺ ψγ6 οὔβοσυο {μοὶν ἀϊδοτοηῦ ποίδίϊομβ οὗ ὕταθ, δηὰ 
σΑΓΘ ΠΥ φαἀ͵αθὶ ποῖ ὕο οὐσ οση. ΤῊ1Β Χορ τ 18 ρα ἰοΌ]ΑΥΥ ΔΡΡ]1- 
ΟΆ0]6 ἰο [6 βδογβαὰ ψυὶοτβ, βοτὰ βοθρίϊοθ δηά 1η8446]8 ανθ ομαγρϑὰ 
ΙΔ Ὑϑυου 8 ΘΟ ΓΘ Ἰοἴομ5. δηα ᾿ποοπβιβίθηοιθθ, ποῖ 1411 ἴο {πὸ 
τουμά 88 Β001 88 ἰ86 ἀἰβοζοπῦ σοπιρυϊαίλομβ οὗ πη δγὰ οοῃβιογρα 
δη4 δααρίθα ἴὸ ΟΟν ΟὟ δίδμαασα, Τμ Κπον]θᾶρα οὗ [86 βουϑσαὶ 
αὐνιβίομβ οὗ {1π|6 τηϑηομ θα ἴῃ [86 δου ρίαυγοβ ν11}] δ] αοϊάαϊα (16 ταθδη- 
ἸῺ οὗ ἃ τι 46 οὗὨ ρῬαββαρϑθ 1 γοργὰ ὕο ΒθΆ8Ο0η8, οἰγουτηδίβηοσθ, 
Δα ΘΘΓΘΙΩΟΏΪΘΒ. 

Ι, Το Πδοῦτονβ οοῃρυϊοά (ποῖς ΠΑῪΒ ἔγοπα δνοπίηρ ἰὼ δνυθῃϊηρ, 
ϑοοογἸηρ ἰο (86 οοπηηδηά οὗ Μοβοβϑβ.ὶ (1μον. χχῖν. 832.) [{ 1θ γϑιρδγκ- 
ΔΌΪΘ {μπαᾶὺ {πὸ Θυθῃϊηρ; ΟΣ παίαγαὶ πἰρεΐ ργθοθάθβ [86 του ἴδ᾽ ΟΥ πδίυγαὶ 
ἀΔΥ ἰπ 1} δοοοιιηῦ οὗἁἨ {μ6 ογοδίίοπ (( 6η. 1. ὅ, ὅζ6.): πβθηοα 186 ρὑγο- 
Ρμοῦ [δηΐθὶ ϑαρίουβ [86 οοταρουμὰ ἰδτπι ευσπὲπφ-πιογπῖπο (ΠΏ δῃ. ν]}]. 
14, πιδυρίηδὶ τοδαϊηρ) (ο ἀθποῖοθ ἃ οἱ γ}} ἀΑΥ ἴῃ 18 οο]ο γαϊθα οἤγοῦο- 
Ἰορχῖοαὶ ρσόρἤθου οἵ (μ6 2300 ἄλγε; δπὰ {δ βαῃθ ρογίίοῃ οὗ [1π|6 18 
ἰοττηθα ἴῃ τοεῖ νυχθήμερον. 
ΤΘ Βοηλδηβ δα το αἀἰογθηῦ δοταρυίϊδίζοηβ οὗ {ποὶγ ἀαγθ, δῃα ὕνγο 

ἀϑποιατ παι οῃ8 ἔοσ ἴθ. ΤῊΘ ομ6 [ΠΟΥ οδἸοα (86 οἰυδΐ, ἴπ6 οὔποῦ {88 
παΐμγαὶ Ἃ4ΔΥ : 1.8.6 οἷν1} ἀΑΥ γγαϑ ἴτοτὰ τ! ἀπιρῦ [0 τἀπὶ ρσἢῦ ; δηθὰ {ἢ6 
ὨϑίυγαΙ ἀΑΥ Ῥγ͵ἃ8 ἴτοπι {π6 τ βίη ἴο [86 βοίηρ' ϑυη.2 ΤΠ πδίαγαὶ ἀΑΥ 
οὗ μ6 96 ν}8 νατὶβὰ ἴῃ ἰϑησίῃ δοοοσάϊηρ ἴο {{Π6 δβδβϑοῃϑ οὗ (ἢ γοδῦ: [Π9 
ἰοηροδὺ ἀδΥ ἴῃ 86 ΗΟΪΥ 1,δπὰ (16 2180 οὐ 224 οὗ “0η6) 16 ΟὨΪΥ͂ 
[ουγίδοῃ ΒΟυΪΒ δηα ἴδῃ τοϊηυΐοθ οὗ οὐγ ἔπη ; {παΐ 18 ἴο 84Υ,, ἔγοϊω βυῃ- 
Τδ6 ἰο ϑυπβοῖ, νι Βοιΐ Ἰμο] μας {μ6 ὑπ] σῃῦ, τ ΒΙοἢ 16 οὗ ἔσο Βουγο᾽ 
ἀυτγαίίοη, πῦ0ὸ ἴῃ [86 πιοσηΐηρ ἀπ ὕψο ἴῃ 186 ουθηΐησ. 76 βῃοσγίθδί 
ἀδγ ([μ6 218[ οΥ 22π4 οἵ Πδοθιαθογ) 18 αἶμα μου δηα ΕΠ ταϊηυΐδθ ; 
[86 νι] Πσμῦ ὉΠ γθο Βουγβ.ὃ ΤὨϊΒ ρογίοη οὗ {ἰπ|6 νγὰ8 δὖ ἢσϑι αἀἰνι δα 
ἰηΐο Λε ῦ ραγίβ (Νϑβθῃ. ἰχ. 8.); ψθοΒ, (Βουρἢ ὙΑΤΥΙα, ἴῃ 16 80- 
οογάϊηρ ἴο [16 Βθββοῃβ, οουἹὰ ῃθνοσίμ6]θβθ Ὧ6 Θϑδβι γ αἸβοοστιθα ἔτγοπι 
[86 Ῥοβιείοι ΟΥὁ Δρρϑάγδαῃοα οὗ {π6 δυῃ ἴῃ {π6 πογίζοῃ. Αἴδγναγάβ [86 

1 Ὑδοϊταδ, βροακίηρ οὗἩ [86 δηοίθηϊ Οἰθυτηβη8, ἰδκοδ ποίϊοα παὲ τθοῖὶγ δοοοῦης οὗὨ {ἰπ|0 
αἰ ετβ ἔτοπι ἱπδὶ οἵ 86 Ἐοιηδηβ; δῃὰ παῖ ἱπαδιοδὰ οὐἩἨ ἀδγβ ΤΠΟΥ τεοκοηθὰ (6 παταδοῦ οὗ 
Βἰξδ. δ Μογ. ει. ο. 11. 800 8180 ἀϊὰ [π6 βποίϑης δὶ (Ομβασς ἀθ Β.ς]]. 681]. 11. 
Υἱ. ὦ. 17.}; δῃὰ υδδιΐχοβ οὗ 118 δηςοίοθης ῥγδςεῖοο 5ι1}}} τοπηδίη ἰῃ ΟἿἿΓ οὐ σου γ. ἯὯ6 ΒΑΥ 
1ωαδὶ ϑιυπάαν οέροι ρὲ οὗ ἐλὼ ἀαν “γίκίισλι. ὙΠῸ ργδειϊίοθ οὔ οοτηρυῖίηᾳ επηα ὈΥ͂ πἰ ἢ 8, 
ἰηδιεδὰ οἵὗὁὨ ἄαγπ, οὐίδίπϑ δοὺς ἴμ6 Μαδῆοοδ, δα ἰπ]δηὰ παιίυπ, ἀννο πρὶ ἰπ 1πὸ ἱπιεσίοσ οὗ 
δου Αἰτῖςα. Ὑυανεὶδ ὈΥ τπ6 Ηδν. Φοῦπ Οδιρθε}}, νοὶ]. ἱ. Ρ. 182. (Ἰπάοῃ, 1822. 8γο0.) 

3. Ριίηγ, Ηἰεὶ. Ναῖ. 11. 1). ς. 77... Οδηδουηυβ ἀθ Ὠΐα Νίαιδὶϊ, ας. 23.; Μβογοῦίιιβ, βαίαγηδὶ. 
10. 1]. 6. 8. 866 αἷδο Ὦγ. Τ᾽ αγά᾿ 8 Ὠἰβϑοσίδιοη8 ΟἹ 56 Γ] ραββαβοδ οὗ βογίρίυγο, Ὁ. 126.; 
δηὰ Ὧν. Μδοϊηῖ σαι δ Ηδστιηοην, τοὶ, ἃ Ῥιοϊ. Οὐβ. ν.0 Αἀδιι 5 Βοπιδὴ Δ 161}11168, 
Ῥ. 305. 

8. ΒδΌΌΙ Θ΄ μσαγίσ᾿ 5 ̓εδογ ρεϊνο ΟΟστΑΡὮΥ οὗὨ Ῥαϊοσιίης, Ρ. 283. 



188 «7ειοϊεἦ, απά οπιαη δήοαος οΥ σογιρμέπο Τίμιο, 

πϑίυγαὶ ἀαΥ νγὰ8 αν: ἀδὰ 1ηἴο ἔνγοῖνα πουγβ,  ΠΙΟἢ 6ΓΘ τη Αϑυγϑα ἔγοπὶ 
1418 οοπβίγιοίοα ἴον ἐμαῦ ρυΓΡροβο. ὐμομρ [Π686 ΘΟΠ ΓΔ Π068 ἔογ {ἢ 6 
τηθαδυτοιηθηῦ οὗἨἁ ἅϊη6, [86 Βυη-414] οὗ ΔὮΔΖ 18 ραυπου ΑΥ]Υ τηθηςϊοπϑή 
ἴῃ 2 Κίηρβ χχ. 11.} φψδῆῃ 8108 Ὁ ῥσόρδθὶα {παὺ ΑΠαΖ βγϑὶ ᾿ἱηίγο- 
ἀυσοὰ 1 ἴτοτα Βαῦυ]ου.2. 

11. Το οαγἰϊοδέ ταθίοη οὗ ΠΟΕΒ ἴῃ (δ6 δεαογοα ΥΥ τ ηρθ ΟσΟΌΓΕ 
ἴῃ. 186 ΡῬγόροου οὗ Πδηϊο] (111. 6, 1ὅ., ν. ὅ.): δῃά 848 {π6 ΟΠ ϑββηϑ, 
Δοοοσάϊηρ ἴο ΗἩ γοάοίῃβ 5, γασο ἔπ ᾿πυθηίοσβ οὗ {Π18 ἀϊν βίο οὗ της, 
10 18 Ῥγοῦδ 016 {μδὺ {π6 9671 ἀογινοαὰ {π6ῚῚ ΠΟουτΒ ἔγοπι ἴπ6 πὰ, [{ 18 
οναδηῦ ὑπαὶ [Π6 ἀϊν!δίοη οὗἩ ΒουΓΒ νγᾶϑ ὉΠΠΌΤ ἴῃ (Π6 {π͵6 οὗ Μοβαβ 
(σοιαραγα (ἀὑθη. συ. 12., χυἱ!. 1., χίχ, 1. 16. 28.); ΠΟΥ 18. ΔΠΥ͂ ποίϊ66 
ἴαϊκθη οὗ ποτὰ ὈΥ {86 τηοβύ δποϊθηῦ οὗ {π6 ργοίδῃθδ ροϑίβ, 80 τη ΘΠ ΠΟ ἢ 8 
ΟἾΪΥ 186 γ»ιογπῖπῷ ΟΥἩ συδηΐπς οὐ πιά- αν. ΥΥᾺ Ἡοταθῦ οοστεβροπἀθά 
186 ποίδ!!οιηβ οὗ πη τοίουγθα ἰο ὈΥ {Π6 τογαὶ Ῥβδὶγαϊϑῦ, 80 τη ΠΟ 8 
Το τὰ 88 {86 ὕπηθ8 οἵὗἨ ργᾶγοῦ. ( 84]. ἱν. 17.) ΤΠα 6.18 δοοπιρυϊοά 
{Π6ῖν Βοὺγχβ οὗὨ [88 Οἶν}] ἀΑΥ ἔτομὶ Β1χ ἴῃ {Π6 τηογηϊηρ {1}} δὶχ ἴῃ 186 
Θυθητηρ ; (δ8 {πον 3γδὲ ΒΟῸΣ σοΥΤ βροη θα τι ΟἿΣ δέυοπ ΟὈΪΟΟΚ ; 
861} δεσοπα ἴο ΟΡ εἰσλέ; [μοῖν ἐλίγά ἴο ον πέπε, ὅς. ΤΠὸ Κηον]οᾶρθ 
ΟΥ̓ [818 οἰγουπηδίδποθ Μ{01}} 1] πδύγαῦθ ΒΟ σὰ] ραββασϑβ οὗ δογιρίυσο, ρϑγ- 
Ὀου νῦν Μαιῦ. χχ., στ μογα (86 {μ|γὰ, δἰ χί, πἰπίδ, δηα οἰ θνθηίῃ Ὠουγϑ 
(νου. 8. ὅ, 6. 9.) τοθρθοῦγΟΥ ἀδποίθ πἷηθ οἶοοκ ἴῃ ἴπ6 τηογπίηρ, 
ὕνψοϊνο δῦ Ὥοοῃ, ἴγ66 δηα ἔνα ἴῃ (86 Δἰἴογ οι ; 866 4180 Αοἱβ 11. 18., 
1}, 1., χ. 9. 80, Τμδ ἤσβὺ ἴὰγθθ Βοῦγβ (ἔγοιη Βὶχ ἴο πῖη6) 6 {Π61Γ 
ΤΟΥ Ἶηρ : ἀυχηρ [Π6 ἐλέγά ὨοὰΓ, ἔγτοτα οἱρῶῃῦ ἴο πῖπθ, {861 ΠΟΥ Πρ; 
ΒΔΟΥΪΠο6 γγὰ8 ὑγοραγθά, οἴεγοα ὕρ, δῃὰ Ἰδια οὶ ἰΐ6 αἰ ἴᾺῚ Ῥγθοΐβα]ν δὐ 
ὨΪΏ6 ΟἾὈΪΟΟΚ ; [818 Ἰηΐογναὶ {ΠΕῪ τοσιηθα (86 »γεραταξίοη (παρασκευή). 
βορυ8 σοηβττηβ [6 παγταῦνο οὗ [86 αυδῃρα]ϊδίβ5 ΑΒ {Π6 [δγ86}1068 

γνγοηῦ ουὖ οὗ Ερσγρὺ δὲ [Π6 σϑῦῃμδὶ δαυϊηοχ, 186 τλοσηϊηρ ταίρι νου ]Ἱὰ 
ΔΏΘΥΨΘΟΙ 0 ΟἿΓ ἴοι ΟΪΟΟΚ ᾽ῃ [86 τηογῃΐηρ. 

Βοίογθ {86 Οδρονινν {μ6 πιρηϊ γα αἰν!ἀθα ᾿ἰηΐο [ἴγΘ6 ρασγίϑ ΟΣ 
ὙΝΑΤΟΗΒΒ. (Βα). 1χ}}}, 6., χο. 4.) Τῇ ,3,γεέ οὐ δορί πηϊπρ' οὗ νγαίοα8 
18 ΤἸηΘῃἸοπΘα 1 [μ8ῃ. 11. 19. ; {86 γιξααἰϊε-τοαϊοΐ τὰ  υα, νἱ]. 19. ; δπὰ 
ἴπ6 πιογπὶπρ-ισαίος, οΥ τοαϊοἢ 9 ἀαψ-ὑγεαΐ, τὰ Ἐ χοᾶ, χῖν. 24. Τί 18 ῥτο- 
Ὀ8Ὁ]6 {παῦ {Ππ686 νγδίομιθϑ ναγ θα 1 ἰθηρί δοοοσάϊηρ ἴο {π6 Βθ88οῃ8 οὗ 
[Π6 ΥΘΆΓ: ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΠΥ ὑποβα, γὴ0 ἢι8( ἃ Ἰοῃρ᾽ ἀπά ἱποϊθιηθηΐ ΜἸηἴΟΣ 
νγϑίοιι (0 Θποοιηίθν, ψΟυ]α Δράθ αν ἀδδίγε [μ6 ΔΡΡΥΟΔΟΙ οὗ πιοσπίην 
Ἰρμῦ ὑο ἰογπιϊπδῖα {ποῖγ σαΐοῃ. ΤὨ18 οἰτουτηβίδμοο σου]α Ὀοδυ ΠΥ 
ΠΠ]υδίγαϊο {86 ἔδγνουν οὗ [ῃ6 Ῥβαὶπηιδὺβ ἀδνυοομ (Ἐ 88]. οσχχ.' 6.) δ8 

1 Ἐν ἴορίςβ ματο ὁδυδβοὰ πλοΥῸ ἀἰβοιβδίοι δυηοηρ ὈΥΌ]1ο Δ] σοταπλθηίαίουβ ἐμδη ἴδ δαῃ- 
ἃϊα] οὐ Αμδζ. Α8 [86 οτίρί παὶ νογὰ βἰβηῆοδ, ῬΓΟΡΟΥ͂Υ, Βίορβ, ΟΥ̓ δβίδι γα, ΏΔΩΥ δδνὸ 
ἱπχαρί πο ἐμαὶ 10 γγ88 ἃ Κἰ πὰ οἵ δδοθηΐ [0 {Π6 ψαῖϊε οὗἁ ἴ06 ραΐδοθ, τηδυκοὰ δὲ ργορεσ ἀἰϊδίδησοβ 
ν ἢ ἤἥρχυγοδ βμονίηρ (6 αἰνίβίοη οὐὗἁἩ [86 ἀδΥ, ταῖμος 1πδὴ ἃ γοζυϊασ ρῥίοςο οὗἉἩ ἀΐα] -τοσῖς, 
Οπ {δὲ βυῦ)οοὶ ἴπ6 τοϑάθσ ν1}} ἢπὰ βοΐ ὙδΎῪ ἱηωχϑηΐουθ δηὰ ργοῦδϊο ἐπεισ, 
ἰοροῖθοΣ ἢ ἃ ἀΐασταμι, ἰη Ὅτ. Α. ΟἸδσ θ᾽ 8 ΟὈΙΩσΩ ΙΔ οὐ 3 Κίηρβ χχ. 

3 ΨΦ6ῆη, Ασομ οὶ. Ηοοτ. ὃ 10]. 
8. 110, 11. α, 109. 
.. Ἠὼς, ἣ δείλης, ἢ μέσον ἥμαρ. Ἡοῃι. Π. 11. χχὶ, ν. 111. 
5 Ἀυμηρ ἴδ6 βίεχο οὗ ΨΦεγαβαίοτῃ, {Π6 Ψ ον δῇ Ὠἰδίοτίδη τοὶ δῦθϑ ἢμδὲὶ [86 ργὶοϑίδ 6 τῸ ποὶ 

ἱπίοστυρίοα ἴῃ τ1Π6 ἀἰβοθατρο οὐὗἁἨ ΓΠΟΙΓ βδοσγοὰ ποι οπβ, Ὀαΐ οοπιϊπυαοὰ ἽΜΙ06 ἃ ἀδΥ, ἱπ [86 
ἘΙΟΡΡΙΠΕ, δηὰ αἱ [80 ΠΙΠἢ ΒουΓ (ΟΥ ἂὲ ἴσος ΟὉΪΟΟΚ ἴῃ [816 ΔΙΘΓΏΟΟΙ), [0 ΟΥ̓͂Σ ὩΡ δϑδογίβοος 
δὲ ἴῃὴ6 ΔΙΑ Υ. 
“ Ὧν. Α. ΟἸἴἰασκο οῃ ἔχοά, χὶν. 11]. 



Μεπεοποί π᾿ ἰδ ϑετγίρέι 68. 189 

Ὑ76}1 88 Β6ῦυ [0 Θχρίαϊῃ οἴ ραββαροβ οὗ ἴῃ Ο]α Τοβίδηθηί. ΤΉΘβ6 
ἐΐτεοε ντϑίοθϑ8 ΔΥΘ 8180 τηϑῃ!οηθα ὈΥ̓ σασϊουβ ΡΥΟΐΆΠ 6 Ὑυϊίοσε.Ἔ 
θυσπρ [86 {ἴτλ6 οὗἩ οὖν βανίουν, {π6 πἰρῦ τγαϑ ἀϊνιἀοα 1ηΐο ἔσαν 

τϑΐίομοβ, ἃ ἔουσί τγαΐος μανὶπρ θθθ Ἰηἰγοἀυσοα διηοηρ 186 «678 
ἔγοτα ἴπ6 Βουδη8Β, γ8ὸ ἀοεγινϑα Χὑ ἴτοσα (Π6 ασθοκθ. Τῃδ βοοομπᾶ δηᾶ 
{τὰ τγαΐοθβ δ΄6 ᾿ῃοπιοηρα τη 1, χΙ!. 38.: τὴ6 [Οὐτ ἢ ἴῃ Μαίί. 
χῖν. 2ὅ. ; δηὰ [Π6 [ῸὉΥ 4Γ6 811 αἀἸδ πο Υ τηθη]οηοα ἴῃ ΜαΥΪδ χἹ!. 8ὅ., 
Ῥϑαίοὶ, ἐλεγεέξογο, ΚῸΥ γὸ ἄποιο ποὲ ιολεη ἐΐε πιαϑβίον ὁ ἐλιὸ ἤοιιδό οοπιείῇ ; 
αἱ ἘΥῈΝ, (ὀψὲ, οΥ 186 Ἰαΐθ νγαΐοι,) οῦ αὐ ΜΙΌΝΙΘΗΤ (μεσονυκτίου), οΥ 
αἱ ἐδε ΟΟΟΚ-ΟΕΟΥΙΝΟ (ἀλεκτοροφωνία9) 5, οΥ ἴπ ἐλ ΜΟΒΝΙΝΑ (πρωΐ, 
1Π6 ΘΑΥΙΥ ταίοθ). Ηδγθ, {πε “γε ψαΐοῃ! 8 αὖ Ἔθνθῃ, δᾶ οοπεπαυρᾶ 
ἔγοτα βὶχ {111 Ὡϊη6 ; 86 ϑδοοπα ΘοΟΙητηθῃοοᾳ δὖ ηἶπ6 δη οπαϑά αἱ ἔποῖνο, 
ΟΥ τιαπιρῃῦ; {86 ἐλίγά παῖοῃ, οδ]]θα ὈγῪ [6 Εοιοδπβ φαϊείπέμηι, 
Ἰαϑίβα ἔγοτη ἔσοῖγα ἴο {γθο; δηᾶ {π6 πιογπίπο τοαΐοἢ ο]οβοά αἱ βἰχ. 
Α ἄσυθ!]ς οοοκΚ-ογονίηρ, ἱπαρθοά, ἰδ ποίοθα ὈῪ δι. Μακ (σιν. 30.), 
ὙΠΟΓΟ 186 ΟἶΒΟΥ Θυδηρ δ] δίβ πηθη 0 ΟὨ]Υ͂ ὁπ6. (Μαί. χχνὶ. 34.; 
ΤΆ ΚΟ χχὶϊ. 84.; Φομη χῆϊ. 88.) Βυῦ {μὲ8 πιαν ΜῈ ΘΑΒΙ]Υ τϑοοποϊ]οᾷ, 
ΤὮΘ “6 δὰ ἀοοίογα αἰνιἀοα {Π6 οοοκ-οσονίηρ ἱπίο {86 ἢγβί, βοοοπά, 
Δα {δϊγὰ ἢ {π6 Βοδίμθη πδίϊομβ ἴῃ πον ἰδ οι τα ΟἸΪΥ͂ ἔσο. ΑΒ 
186 σοοΚ ογον {Π6 δοοοπα ἄτης αἴνοσ Ῥοίογ᾽ Β {πιστὰ ἄθῃϊαὶ, 10 νγᾶβ (818 
ΒΘρΟΠα ΟΥ̓ ὈΥΠΟΙ͂ΡΑΙ ὁοο κ-οσοτίπρ (ἴον ὑΠ6 “678 βθοῖῃ 1 ΤΩΘΔΩΥ͂ Τ6- 
Βρθοίβ ἴο βανα δοοοιηχηοαείθα {Π6Π8Β6 1 68 ἴο {μ6 Εοιηδπ οοτηρυίδίϊοι οὗ 
Ὅ 6) [0 Ὑ ὮΙΟΩ (86 Θνδηρο δίβ Μαίίον, ΓζΚ6, ἀπὰ Φοδη τοίοσ. ΟἽ, 
ῬΟΙΠΔΡθ, (06 βοοοῃά οοοκ-οσονιηρ οὗἩ (6 “6.78 ταῖρι ῦ οοἰποιϊάρ 18 
186 βοοοπά οὗ ἰχ6 Ἐοχηδη8." ! ἜΝ ἢ 
1 τὺ Ὀ6 ῬΙΌΡΟΣ ἴο τϑιλαγκ ὑμπαΐ {Π6 νγογὰ λοι 18 ἔγθα ΘΠ] δορά 

ΜΠ} ρτοδῦ ἰδ ιτα6 ἴῃ [μ6 δοσιρίαγοθ, δηα βογλθίσηθβ ἱπὴρ0}168 {Π6 Βρδ6θ 
οὗ ἐϊπη6 οοουρίοα ὈΥ ἃ ψΠ0]6 παίομ. (Μαίι. χχνυ. 18., χχυϊ. 40.; Μαγκ 
χὶῖν. 37. ; 1Κ6 χΧχι!, ὅ9.; Εν. 111. 8.) Ῥοσμαρϑ {μ6 {μιγά λοιρ" τηδπ- 
Ὡοποα ἴῃ Αοίβ χχὶν, 23, γγὯ8 8 τα] ΔΥῪ τοαίοεΐ, οὗ [π6 πὶρσπι.δ 

ὙΠῸ ον8 σθοκοπθα {πὺ δυθηϊηρθ: {86 ΌΣΟΙ Ὀορδῃ δ {86 πἰπίῃ 
ΠΟῸΣ οὗ [Π6 πδίιγαὶ ἀν, οὐ {πγθθ οὈ]ΟΟΚ πὶ [Π6 δἰοσποοι ; δπὰ ἐπ6 
Ἰαίίογ αὖ {μ6 δ᾽ θυθῃίῃ μουσ. ΤΒυβ {86 ραβοθα)] Ἰἰατὴ τγ88 τεαυϊγοϑα ἴο 
ἈῈ βδουιῆοοϑα ὀδοέισεοη ἐ}ι6 ευοπῖπφε (Εχοά. χὶϊ. 6. ; 1.6ν. χΧΙ. 4.); ψ ΒΙΘΙ, 
“οβορ8 [6118 δ, {πΠ6 «608 1ῃ 18 [τλθ αϊ4, ἔγουι 1Π6 πίῃ Ποὺ ἀπ|}} 
π6 οἰθνθηῖ.6 1]}Ὸ6πο6 ἰμ6 αν, ΓΘαυτπρ [ἢ 6 Ῥάβοθα] ἰατὰ ἰο Ὀ6 

δ ΤῊῦβ 186 1841} Ῥραΐπὶ οἶνοβ δὴ ἰῃηϑίδηοθ οὗἁὨ 86 ἴδϑίωρὶα δίς: [269 Ὑ8016 Ῥβδαῖτι ἰδ 
ΒΟ τλοσὸ τῆδη 186 Δἰτογηδίθ ΟΥὙ οὗἩ ἵνο αἰ βεγοπὶ αἰνἰβίοηβ οὗ [86 νψδίοἢ. ὙὍὙ[θ ἔσϑθι 
ὙΔΙΟἢ δά άγοββοδ [Π6 δοοοηά (ν. 1, 3.), τοτιϊπἀϊηρ ἐμοὶ οὗὁὨ (δμοὶγ ἀπιγ; δῃὰ [πὸ βοοοπὰ δη- 
ΒΎΟΘΙΒ (Υ. 8.) ΌὉΥ 6 ΒοΪοσηῃ Ὀϊεδδίης. ΤῊΘ δα ἄσθδδ δἀπὰ (ἢ ΔΗΒΉΟΙ δοοῖῃ ὈΟΙῊ ἴο Ὀ6 ἃ δβεὲ 
ἔοστα, τ μος Θβολ ἱπάϊ ν] ἀπΆ} ργοο]αϊπηεά ΟΣ βιηρ' δἱοπὰ, αἰ βιδίβά ἰῃίεσυδὶβ, ἰῸ ποι γ 186 
εἰπιο οὗἨ 186 πἰρδξς. Βίδιον ν᾿ 8 18εἰ ΔὮ, γο]. 1). Ρ. 857. 

2. 866 Ηοχηοσ, Πίδὰ, ᾿ἰὉ. χ, ν. 252, 258. 11νγ, 110. Υἱῖ. ο. 85.; δη ἃ Χϑηορδου, ΑμδΡ. 110. 
ἦν. Ρ. 250. (οἀΐε, Ἠπίοδίπβοῃ.) 

5 1π Ιηὰϊδ ἰδ 15 ὙΟΥΥ ΘΟΙΏΤΏΟΙ ἴῸΓ (ἢ 6 ῬΘΟΡΪΟ ἰο σορτϊδία ἐμοὶγ τἶτηθ ἴῃ τ06 πίχῃϊ Ὁ 186 
σον οὗ ἴδ οοοκ. ΤΏΘΥ διἰίδοῦ ἃ ἰρ ναΐὰθ ἴο {ποϑ Ὀἰγάβ, το ἢ ΟΓΟΥ ὙΠῸ {Π8ὸ 
δτοδίοβὲἑ ΓΟΡΌΪΔΤΙΥ ; 8πἃ βοσηθ οὗ ἴμοτὰ ΚΕΟΡ [86 {Ππ}Ὶ 6 τὰ Ὁ δδιοῃδῃΐηρ ῥγοςϊβίοη. ΟυεΓ ΒΒ 
Οτθηΐϊδὶ ΠΙπβίγαϊίοηβ, Ὁ. 572. 

4 Τὐρμεέοοι, ον. Ηοδ. οη Ψοδη χὶ, 88, (Ὑ͵ οτῖκα, το]. 11. Ρ. 597.) Ὗατοια8 δηὰ ὙΉΠΟΥ 
ου Μαϊς:. χχυΐὶ. 84. Ὧγ. δ εθ᾿β Απδ γβὶβ οὗ ΟΠ ΓΟΠΟΙΟρΥ, τοὶ. ἱ. Ρ. 1129. ΒΥ νν πο νυ ΓΙ ΓΟΥΒ 
ΨΔΓΙΟΙΒ ῬΑΞΒΑΡΟΒ Οἵ ΟἰαΒδῖο δ] δ ΠΟΓΘ δῖῸ εἰϊοὰ. 8.60 ΚΑ Ὁχ. Τον βοη δ ΟἿΥ͂ οὗ (ἢ 
Νον Τοεδίδιηθηϊξ, γο], ἱ. ὑΡ. 480---482. 

5 ἘΤΑΡΤΗΘΩΪ δηποχοὰ [0 Οἰσ οι ̓β ὨΙο ΣΟΏΔΙΥ, Νο. ΟΟἸ ΧΙ. Ρ. 164. 
4 δὲ ΒΕ6Ι]. “πὰ. 1}. νἱ, ς, 9. ὶ 8. 



100 «7ειοΐεῖ; απα οπιαπ Μοάδ8 0 σὐπιρμέίηφ ΤΏΜ6, 

βου Βοοα “ αὖ ουθῃ, δὲ (86 σροϊηρ ἀονῃ οὗ (6 βυπη," (θεαί. χν!]. 6.) 
ΘΧρΓΘΒΒΘα οί ουθηΐηρσθ. [{ 18 ὑγᾺ]Υ Το Κ8 016, {παΐ, “« ΟΠ γῖδῦ οὖν 
ΔΒΒΟΥ ΘΓ," (Π6 δῦ Υρ6 οὗὁἨὨ [86 ῥδΒοθΆ] Ἰαπαῦ, ““ ΘΧριγοα δἱ (6 πίπίῃ 
ΟἿΣ, δηα νγὰαϑ ἰδ ἀοτῃ ἴσοι (86 ογοβθ δὶ {86 δ]θνυθηίῃ ΒΟῸΣ, ΟΥ̓ 

βυπδοί,᾽: 
111. βϑνθῃ πἰρμίθ πὰ ἀαγβ οοποίχίυϊοα ἃ ἽΈΕΕ ; βὶχ οὗ ἰδιθβ6 

ὝΟΙΟ Δρργορτίαίθα (ο ἰαθουῦ δπὰ {π6 ΟΥΜΙΑΤΎ ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ 116, δηὰ 
186 Σευοπίδ ἀλγ οὐ ϑαδδαί νγδδ δρροϊηϊθὰ ὃν (ἀοά ἰο θ6 ορδβοσνϑα 88 
8. (ΑΥ̓͂ οὗ τοβί, δεσαιδ8ο ἐμαὲ οἡ 1 ἦε λαά τοδέεα ἤγοπι αἷΐ ἀὲδ τοογτὰ ιο]ιϊοὶ 
Οαοὐ λαά ογοαϊεά απὰ πιαάε. (δα. ᾿ϊ. 8.) ΤᾺ] ἀϊνιβίοη οὗὨ (ἴπλ6 νγαϑ 
ἘΠΊ ΘΣΒΑΙΠΥ͂ ορεοσνοά ὈΥ 1π6 ἀοϑορηάδηί οὗ Νοβῖ ; πᾶ βοπὶθ διϊπθηΐ 
οὐ σ8 μανα οοπ͵θοίυγοα {μαΐ 1Ὁὁ νγῶ8 Ἰοβὺ ἀυτίηρ {Ππ6 θοπάασρο οὗ {86 
1βγβϑο ἴο8 ἴὰ Εργρί, θυῦ τα γουϊνοα δηᾶ ἐπεδιοῖ Ὀγ Μοθοϑ δργθϑδθ]ν 
ἴο 186 ἀϊνίπα οομημδμα. ΤῊ18 οομ)θοίασα ἀογῖνοϑ βου υγοιρἢῦ ἔγοπι 
{μη6 πψοτὰ ϑαδδαΐ οὐ ϑαῤδαέα, ἀδποίϊηρ ἃ ψγϑϑὶς δεβοηρσ ἰῃ6 υγίδῃβ, 
Αταίδηβ, Ομγβάδη Ῥοσβίδῃβ, δηα ἘΣΠΙΟΡΔΏ8, 88 1ὰ {πὸ [Ο]] οσὶησ 
ϑηοϊοπί γγίδο (δ᾽ μάασ, οχργοββοαᾶ ἴῃ Ἡ ΌΥΟΥ ομαγϑοίοϑ ὃ : 

ΚΠ. - Οπὸ οὕ ἐδλε ϑαῤδαίή, οὐ" Ῥεοῦλ -  ϑαπάδγ. 
ἘΠ. - 7Ζ7ῖο οΓ ἐδε ϑαῤῥαϊῃ - - Μοπάδγ. 
ΠΩΣ - ΤΆγοο 9 ἐλ ϑαδδαί! - - Τυρθάδνυ. 
ἘΠΕ. - ΖΜ 9} ἐδε ϑαδδαϊὴ - - ΥΝοαποθάαγ. 
ἘΓΏ ΦΨΌΠ - δυο 00 ἐδ ϑαδῥαΐλ - - ΤΒδαγβάαυ. 
ἘΠ - Εὐε 00 ἐδε ϑαῤϑῥαίῇ - . Ἐπάαγ. 
ἘΠ - 772 ϑαδαίλ - π΄ « Βαίυτασγ. 

ΤὮΟ ἰσῇ ἀπ αυ  οὐἁὨ {818 ΘΑΙΘ παν 18 ὀνϊποοᾶ ὈΥ ἴμ6 ἀδ86 οὗ (πὸ 
οαγάΐη8] ΠπυθογΒ, οπθ, ἔϊιοο, ἐΐγοο, ὅτα. Ἰηϑίοϑα οὗ {π6 οτάϊπ815, ,3γϑῖ, 
δβοοοπά, ἐλιῖγα, ὅκα. ἔο]ονηρ τ[μ6 ἩοΌγον 1Ἰάϊοι ; α8 ἴῃ 1Π6 δοοοιηί οὗ 
(ἢ6 ογοϑαίίου, ΨΠΘΓα γ͵1ΟΓ ταδα ἴῃ ἴΠπ6 ΟΥ̓ρΡΊΠΑΙ “ ὁπ6 ἀ8γ --- ἔιοο ἀΔἈΥ --- 
ἐΐιγοο ἀΑγ," ὅς. ; ὙΠΟΥα 16 δερίυδριηῦ τοίδϊηβ 1 1π {π6 ἤτβί, σα ]]Π1πὸ 
1, ἥμερα μια. Τὶ 18 τοΙλΔΥΚΔ0]6 μαῦ 411 {Π6 Θνδηρο]ϊδίβ 90] ον (πὸ 
ϑΥΤῖΔΟ οΔ]οπἄαγ, Ὀοίῃ πὰ {πΠ6 ποτὰ σάββατα, υδοὰ ἴον ““α τοοολ,} δἀπὰ 
αἰδὸ ἴῃ στοίδιηϊηρ [Π6 σΆΓΔΙΠΑ] πυροῦ μία σαββάτων, ““οπο ὁ ἐΐιε 
ιοοοῖ,᾽" ἴο ΘΧΡΓ688 {π6 ἀδΔγ οὗἉ {π6 τοβυστθοΐοπ, (Μαῖῦ. χχυὶ. 1. ; Ματκ 
ΧΥ]. 2.:; ὙΠ Ὲ χχῖν. 1. ; Φομη χχ. 1.) ΑἰἝοσγναγάβ Μίδας δάορίβ (Π6 
δι8] ρῆγαβα, πρώτη σαββάτου, “ ἐδε,)γ5. 0 ἐ]ι6 ιοεολ ἢ (Μετ χνὶ. 9.) 
ὙΏΘΡ6 Πα 1868 [86 δπρυϊαν σάββατον ἴογ α τυεοὰ ; ἀπα 8ὸ ἀοϑθβ 1ζ0Κ6,- 
88 Νηστεύω δὶ» τοῦ σαββάτον, “1 ἴαδι {1606 ἴῃ ἐΐε τοεολ." (0Κ6 
ΧΡ. 12.) 

ΤΊῊΘ ΒΥΓΙαΟ πᾶτηθ [Ὁ ΕὙϊάδν, οὐ {μ6 βιχί δ οὗἉ {Ππ6 τοῖς, 18 α]80 
δαορίεα Ὁγ Μαγκ, 0 γθηᾶογ 1 προσάββατον, ““εαὐδαίλ-ευο," (χν. 42.) 
ΟΟΥΓΘΒΡΟΠαΙηρ ἰὼ παρασκευή, ““ ρτεραταίϊοπ- αν." (Μαῖ(. χχν!!. 62. ; 
Μαῖκ χνυ. 42.; Τὰῦκο χχὶὶ!, δ4. ; Φολη χὶχ. 31.) Απαὰ Ψοβορίιβ α͵ϑο 
ΘΟΠΪΌΣΙΒ ἴο {1118 ἀδᾶρθ, δχοθρὺ {πὶ ἢ6 868 σάββατα ἴῃ {{π6 Β'πρ!]αΓ 
Β6η86, ἔογ {Ππ6ὸ βαῤδῥαίλ- αν, ἴῃ Ἦ18 δοσουηὺ οὗ ἃ ἄθογε οὗ Αυρυδβίῃ, 

Δ Ὧγτ, Ηδ]οβ᾿ 8 Απαγβὶβ οὔ ΟἸγοποϊορυ, νοΐ. ἱ. ἢ. 112. Ιῃ τἶἶς ἴπτο (ὉἸ]ονίησ ρασεβ, ἢ 
ἡΠΠπϑιγαῖθθ ΒΟΥΟΤΑΪ ΔΡΡΑΓΟΏΓΠΥ οὨτοποΙορίοδὶ σοηϊσβάϊοιοηβ θεῖν [86 αὐδηο ἰδ τε ῖτ 
641.8] ΕΝ δηὰ ᾿Ἰοατγηΐϊηρ. 

3 Τηΐθ σδ᾽ ηδὺ 16 ἰδοῦ ἔγοπι ΒΡ. Μασ ΤΥδηβϊ αἴίΐοη οὐ Μ|ΟΉ86118᾽8 Τιγοϊαςτοη ἴὸ 
11ὸ Νεν Τεβιίδηοηῖ, τοὶ, ἰ, Ρ. 136. 

ΣΝ 



Μεπέϊοηοα ἐπὶ ἐδε ϑογίρειγ 8. Ὁ 19] 

Ἔχϑρίϊηρ (μ6 “6νγ8 οὗ Αβὶα δῃὰ Οὐυγϑῃθ ἔγοϊα βϑοῦ αν ΒΟΥ 68, ἐν 
σάββασι, ἣ τῇ πρὸ ταύτης παρασκευή, ἀπὸ τῆς ὥρας ἐννατηο. ““Οη {86 
δαδῥαἐ᾿-ἀΑγ, οΥ οπ ἐδε ργεραταίϊοη- ΑΥ Ὀδίογα 1{, ἔγομι [Π6 πἰπέλ λοιν.᾽»} 
ΤΒο ἔσγϑι ἑΐσθθ ουδηρο δὺβ 4180 τ186 (Π6 ρυγαὶ σάββατα, ἴἰο ἀφῃοῖδ {88 
ΒΑὈρΑΙμ- αν. (Μαίΐι. χιὶ. ὅ---1]. ; ΜΑΙ 1. 2]. δηα "3, 283.; 1ὑκὸ ἰν. 16., 
ὅς.) ὙΒΟΓΘδΒ Φοἤη, ἴο δυοἱά διηδιριυν, Δρργορσγιδύθβ {Π6 δἰ ρΌΪΑΣ 
σάββατον ἴο [ἰ6 βαδῥαξβλ-ἀΔγ, δηα ἰδ6 ρΡ]υγαὶ σάββατα ἴο ἐΐε τσεελ͵ 
(Φομεδυ. 9---16., νἱϊ. 22, ὅο., χχ. 1.) 

ΤΠ6 φεοοπά ϑαδδαίλ αἴεν ἐκ γδὲ (Ἰμαΐκα νἱ. 1.), δευτεροπρώτον, οΥ 
ΤΑΙΒΟΥ (ἢ. δεοοπή ργίπιο δαδδαίδ, ΘΟμοΘγηΣπρ τ Ισἢ Θοτητηθηἑαύουβ ἤδνα 
Β6Θ Πα 80 ζ.,ΟΔΕΪΥ αἰγἹ 64, ΔρΡΡθδσβ ἰὸ βανθ ὑθθῃ {π6 ἢγβί βαῦρδί δζεοσ 
6 Βοδοηα ἀδΔΥ οὗ υπ]θανθηθα Ὀγθϑα οὐ οὔ [86 ρδϑβονδσ ψϑοῖς. Β6βι 468 
ΘΟ ΚΒ Οὗ ἀΔγ5, {π6 «6ν7΄ὰϑ Πδᾷ τοεοΐς 97 εουεη ψεαγε ([. 6 βουθηίῃ οὗ ψ ΒΙΟ ἢ 
γΔ8 6816 (Π6 καδῥαξίσαϊ γεαγ); Ἀπ Ὑγθ ΚΒ οἵ βϑύθῃ Εἶη68 Β6υΘ ἢ 
ΑΓΒ, ΟΣ οὗἩ ἔοσ[γ- 6 ὙΘΆΓΒ, ΠΟ ἢ ΓΘ ΤΟΟΚΟΙΘα ἔγοτα ὁπ }101]66 
ἰο δῃοίμοσ,. Ὑπὸ ΠΟΙ ΟΥ γμδέϊεε ὙΘᾺΥ 188 οο]ο χαίθα ἩΣΒ ΒΙΏΡΌΪΑΥ 
ΣοΒΌΥΥ δηα βο] θην. 

ΙΥ. ΤῊς Ηδρῦγονβ μδὰ {πος ΜΟΝΤΗΒ, το, ἱκὸ τποβα οἱ 4]] 
ΟἾΠΟΣ δηοιοηῦ Ὡδύϊ 8, ΓΘ ΠΑΡ ΟἿ 68, Ὀοΐηρ' τηραϑυτοα ὈΥ (Π6 σονο- 
Ἰυϊίομβ οὗ 186 τοοομ, δᾶ οομδιβίληρ αἰ θυμοὶ Υ οὐ ὑπθηϊγ-πῖηα δα 
«τ ἄαγα. ὙΜΆ116 {π6 618 οοππιθα ἴῃ (μ6 Ἰἰαπά οὗἩἉ (ἰδπββϑη, (ἢ6 
οοτηταθῃοθιηθηὶ οὗ ἐμ 6 }Ὶ Τηοπίδα δηὰ Ὑθαγ8 γγὙδϑ ποὺ 86 {16 ὈΥ͂Τ ΔΩΥῪ 
ΘΒΙΤΟΠΟΙΩΪΟΔΙ ΓΙῸ] 68 ΟΥ Οδ᾽ συ] δοη8, Ὀὰΐ ὈΥ {Π6 ρλαδὶβ ΟΥ δοίιλὶ Ἀρρθδγ- 
8606 Οὗ [106 τῆοο. ΑΒ ΒΟΟῚ 88 ἰΠ6 0 ΒΔ [π6 τηοοῃ, {Π6Υ Ὀορδη (δ6 
τρομίῃ, ῬΟΙΒΟΩΒ ΜὉΥ6 ἰποχοίοσα Δρροϊηϊοα ἴο δίομ οἢ 16 ἰορβ οὗ 
Του ἴον (π6 ἢγβὺ Δρρθάσαμοθ οὗ {86 τοῦ δέον {16 ΘΠΔΏρΡῈ : 88 
ΒΟΟΙΠ 88 ΠΟΥ͂ ΒΩ 1, (Π6ΥῪ Ἰπίοσιηρα {86 Θαῃμθαγη, δηα ρΌ]1. Ὠοῦοδ 
28 ρίγθῃ, ἢγεί, ὈΥ ἐμ ἡὐσα σε μὲ ἰτυϊηροίδ, ο ὙΏΙΟᾺ ἔπ Γ6 18 8ἢ 
81 δ᾽ ἴῃ 88]. Ιχχχὶ. 8. ; δῃὰ δἰζου ψασὰβ Πρ ηρ ὈΘΔΟΟμΒ ἰΒσουρἢ- 
ουΐ {Π6 ἰαπᾶ ; Τπουρἢ (48 ἰΠ6 πΒΏΠ1ΟΑΙ τἈ Ὀϊη8. [611 8) αἴόος {μ6 
δὰ ἐγθαυθηθ Ὀδθη ἀδοοϊγοα ὈΥ ἴμ6 βδϑιλαγιδηβ ψ80 ΚΙπα]οα 8186 
Ὦγοβ, {ΠΟῪ υδοα ἴο δηῃοῦποθ ἴἢ6 ἈΡΡΘΆΓΑΠΟΘ ὈΥ ΒΕΠαΪρ' ΤΠ] ΘΒΒΘΏρΡΟΓΒ. 
ΑΒ, μβονδνυϑσ, {Π|6Ὺ Πιδα Ὡ0 τιοπίῃ8 ἸΟΏΡΟΥ ἴμδῃ ὑπΙΓν ἀδυβ, 15 ΤΠΟῪ 
αἰὰ ποῖ 860 1π6 ποῪ τηοοῃ 186 πὶρδὶ ἐο] ον ἱηρ [86 Γι γ ο.ἢ ἀδγ, ὑπο 
οοποϊυάοα {μαὲ (86 ρρθᾶγαμοθ νγδϑ ορϑίσυοίθα ὈΥ (86 οἱουᾶξ; δηᾶ, 
ὙΠ Πουΐ ψδιοίηρ ΒῺΥ ἰοπροῦ, πδᾶάθ {Π6 ποχὺ ἀδὺ ἴΠ6 ὅγϑ᾽ ἀδΥ οὗ 188 
[0] ονίηρ το. Βαΐ, οὐ {π6 ἀϊδρασγβδίοῃ οὗ {πὸ 678 [πγουρδοιυξ 4]]} 
ὩΔΕΙΟΏΒ, ᾿ πα ΠΟ ΟΡΡογίυ 1168 οὗ ἼΠΕΚ Ἰηΐοστηθα οὐἉ [886 Δρρθδσδαμοθ 
οὗ (6 Ὡθνν ΣΏΟΟ0Ώ8, ἰΠ6Υ̓ ΟΓΟ ΟὈ] σα α [0 ἤν ΓΘΟΟΌΓΒΕ ἴο ΔϑἰΓΟΠΟΙΤΪοΑὶ 
ΘΔ] συ] δἰ οη85 δὰ ογοΐθδ, ἴῃ ογάογ ἴο Ηχ {π6 ὈδΘρὶπηΐηρ' οὗ [πο ΤΏΟΠΙΠΒ 
Δα γοϑσθ. Αἱ ἢγχεῦ, [ΠΟΥ διηρίογθα ἃ ογοὶς οὗ εἰσι - ΟἿ ὙΘΆΓΒ: 
δὲ (818 Βαϊηρ ἀϊδοονογθά ἴο 6 ἀοίδοϊνο, [6 δα σεοοῦγβα ἴο (6 Μ6- 
Τοηῖο ογοῖὶθ οὗ πιποίθθῃ ὙΘΆγ8 ; ὙΙΟΝ ν88 θβϑίδ ὈΠ1Βῃθα ΟΥ̓ ἴπ6 δα ΠΟΥ Υ 
οὗἉ γα] Η116], ργῖποο οὗ {π6 δῪαμμοάσιη, ἀρουϊ ἴΠ6 γϑαν 860 οὗ {Π6 
ΟἸγΙβ δ φογα. ἵμβ (ΠΟΥ 581}}} υ86, δη βαὺ {παὺ 10 18 ἰο Ὀ6 οὐβογνοὰ 
ἘΠῚ} (6 οοπαΐηρ οὗ ὑπ6 Μοβαίδῃ, [ἢ 186 ὁοπιρδβϑ οὗ {818 ογοὶθ {86 γ6 
ΔΥΘ ὑνγαοῖγθ ΘΟΙΉΠΟῺ ὙΘΆΓΒ, ΟΟὨβἰϑίϊηρ οὗἩὨ ὑναῖνα τηομίΒ, δηὰ βαύθα 
ΣΠ ΟΥΟΔΙΑΓΥ͂ γΘΆΓΒ, ΟΟΠΒΙϑ01ηρ; οὗ ἰμτύθθῃ τλοῃί 8. 

. Απιϊᾳ. ᾿ἰ δ. χνϊΐ, ς. 6. αὶ 3. 3 Ὧγ. Ἠλ]οεΒ Απαϊγδῖβ οὐ ΟΒγοποϊορυ, νοὶ]. '. Ρ. 120. 
8 Ὧτ, Α. ΟἸαγῖο, δὲ τῆς ονὰ οὐὔἨἍ ἢἶβ συπιπιο ΠΙΆ ΓΥ οἡ Πα ΓΟΒΟΒΙΥ͂, δα8 σίγα δἷχ εἰδυο- 



192 “ειοϊεῆ, απὰ Ποπιαη δίοαεςε οΥΓ σοπιριεϊπς ΤΊπιο, 

᾿ ΟΠρΡΊΏΔΙΠγ, μα ον δὰ πὸ ραγίζου αν παπγθδβ ῸΥ ὑμοῖν τιομίδδ, θαΐ 
σ4]16ἃ {πο 186 ,γεέ, δεσοοπά, ῶο. Τῆυβ ἰμ6 Πουρα θοραη ἴῃ (Π6 
δοοοηα νομί, δῃα οδπια ἰο 1(5 Βοῖρῃῦ ἴῃ [86 δεουεπέλ τοοπίμ, δἱ 1ῃ6 
6ῃᾷ οὗ 160 ἄδγβ ((ἀβῃ. υἱ!. 11---24., νυ}, 4.)}; δηά ἀδθογθαβϑά ὑπ] {πὸ 
ἐοπέΐ ταοη, θὰ [Π6 ἴορ8 οὗ {π6 τπουπίδϊηβ τγούθ βθθη. (ὙἹ], δ.) 
ΑΠοσναγᾶβ {Π6Ὺ δοαυϊγοα αἀἰβπος ΠδΠγ168; {μδ5 Μοβοβ πδαιηηθα 86 

.23,.εὲ ταουτὰ οὗ [86 γοαᾶῦ “ὲὃ (Εἰχοά. χιὶ. 2., ΧΙ]. 4.}); δι ρὨ Ηρ φγεθη, 
ἔγοτα {π6 στθθη δϑγβ οἵ δογῃ δ {Ππαῦ ΒθΆβοὴ: 10Γ 1 Ὀορδη αὐρόαϊ (Π6 
ΨΟΓΠΔ] Θαυηοχ. Τὴ Βαοοῃα τηοηἢ τγᾶϑ πδιλθα Ζέβ, βιρτσιηρ ἴῃ 
Ομια! δα σίογψ Οὐ δρίεπάοιν; ἴὰ σΒῖοἢ {86 ἐουπάαί!οη οὗ βοιοπεου 
Το} ]6 τγ88 ἰαἱά, (1 Κίηρβ νἱ. 1.) Ὑὴ6 ϑαυθη πποπίμβ τγᾶ8 δἰγ] θὰ 
Εἰλαπῖπι, νυ οἢ 18 Ἰηογργοίθα λαγυεείς ὈΥ 186 ϑγγτῖδο νογβίοη. (1 Κιηρβ 
11}, ἶ ΤΠ οἰρσμί τπλοπίμ Βκὶ; ἔτομι ἐΐθ ζαϊϊ οὗ {π6 Ἰοδί, (1 ΚΊηρβ 
γἹ, 38.) Βυΐ ὀοποογπίηρ {π6 οτριη οὗἩ 1Π686 Δρρϑι]δίϊοηβ οὐ οβ ἃγὰ 
ΌΥ ΠΟ τ68ῃ8 Ἀρτοοα : οἱ {861} τοΐυσῃ ἔγοτα {Π6 ΒΑΡ γ]οαίεΝ ΘΔΡΌΤΙΥ, 
1Π6Υ ἱηἰγοάυσοοα {Π6 πδῆλθθ Ὑοἢ {ποὺ μδα ἐουπα διηοηρ {86 (4]- 
ἀααὴβ δηὰ Ῥογβίδῃβ. ΤἊ8, [Π6 ἢγβί το τγᾶϑ αἷ8ο οδ οὰ λδύϑαπ, 
βιρηγιησ ἰἷϊσλέ; Ὀδοδυθα ἴῃ τμδὲ τποηί 186 ᾿βγβο] δ οσα ἰμγυδί 
οι οἵ ργρί (Επχοά. χὶϊ. 89.}; (π6 τὰϊγαὰ τοοηίῃ, δίσαπ, βρη γί 
α ὕγαπιδίε (Εἰδιδ. 1. 7. ; ΝΟΏΘτΩ. 11. 1.); δῃὰ {16 βἰχίμ τοί Εἰμ, 
βρη γηρ πιοιγηἴη5. ῬΓΟΡΔΌΪΥ Ὀδοόδυβα 10 νγᾶδ {Π6 [1π|6 οΥἁἨ ῬΓΘΡΑΓΑΙΟῺ 
ἴογῦ (6 ρστοδὶ ἀδΥ οὗ δἰοῃθπιθπῖ, οα {86 ἰδ ἀδΥ οὗ ἐδ ΒΟ ηἢ 
τηοηΐῃ, (Νοἢ. νἱ. 16.) ὙΠ πίπτἢ τοητἢ τγ88 0ὁ81|164 Οὐίδίοι, βρτ γης; 
εἰιιϊοά ; θα {1Π|| ο0]4 νγοδίμοσ βοίβ 1η, δα ἔγοβ δγὰ ᾿ισὐθα. (ΖΘοῖε, 
ΥἹΙ, 1. ; 961. Χχχυ!. 22.) ὙΤὨα ἰδπί τρομί τγ88 οδ]]οα 7οδοίδ, δἰ ρσηὶ- 
ἔγιηρ πιῖγῳ. (Ε80}. 11. 16.) ὙΤΠα οἰονομίμ, ϑδῃοδεέ, βιρτ γ πρ ἃ δία 
ΟΥ 8 5:ερίτε. (ΖΘΟὨ. 1. 7.) Απά [86 ὑπο Αἀαν', Βσ ΠΣ ηρ; ἃ πιαφπῖ- 
“"Πεοπὲ πιαπέϊε, ῬγοθΔΌΪν ἔγοσι (86 Ρῥγοξαδβίοι οὐὗἉ ἤονγοσβ δῃὰ ρ᾽δηΐθ σῖτα 
ὙΓΒΙΘΏ 186 ϑαγί ἢ {Π6η Ὀορπθ ἴο 6 ο]οίΠοα ἴῃ πᾶσι οἰ πγαΐοβ. (ΕΖτα 
νἹ]. 1δ.; ἘϊδίΒ, 1, 7.) 10 18 βα! ἃ ἴο Ὀ6 ἃ ὥὄγειδο ἴθσιι. (2 Μίδα. 
χΥ!. 86.)}} 

Υ. Το εν παᾶ ἴουγ βογίβ οὗ ὙΒΑΕΒ, ---- ὁπ6 ἴον ρῥἰδηίϑ, δ οῖΠΟΥ 
ἴον Ὀοαϑίβ, ἃ {μισὰ [ὉΓ βδογϑᾶ ριγροβαβ, δὰ {π6 ἔουγί τγ88 οἷν!, απὰ 
ΘΟΠΊΠΊΟη [0 81} (ἢ 6 Ἰπῃδριαηίθ οὗὨ Ῥϑ] βίη 6. 

1, ΤΏ γψεαγ 9. ̓ ϊωπές νγχϑβ τθοκοῃθα ἔγομῃ {Π6 το] οοσγϑροπάϊηνς, 
ψ ἢ ΟἿ Τιρανη: Ὀοοδιδα {ΠΟΥ ρα {π6-ἔγαϊβ οὗ [86 ἔγθθ8 ἡ ΒΟ 
Ὀυδάρά αἱ τμαὺ {Ἰπλ6. 

2. ΤΠ βϑοομπά γϑδγ νψγ8 {πα οὗἩ Βεαξίξ ; ἴον τ Ἤδη {Π6Υ {π||6ἀ {Π6}Γ 
απ 8, {Π6 ΟΥ̓ΠΟΥ ἄγονα 411} {π6 ἤοοϊς ὑηἋ46Γ ἃ το, δπὰ ἐμοὺ τηαλυκοᾶ 
{πὸ ἰδηῖμ, ψΒΙΟΝ γα ρίνοῃ τὸ (86 1μενὶΐο8. ΤΉΘΥ οου]ά, ΒΟ ΟΥΟΓ, 
ΟὨΪΥ ἰακθ ποβ6 ὙΒιοΒ [61 1 16 γοαῦ, δηά ἐλὲξ γϑαγ θαρδῃ αἱ [Π6 
τιοητῃ ΕἼ], οὐ {π6 Ὀορὶπηΐηρ οὗ ον Αὐρπιδί. 

Βαυΐ {π6 ὕτγο γϑᾶσβ ἡ ΒΟ ἀγα (ἢ6 τηοδὺ Κοσῃ αὐ ἴπ6 Οὐσὲΐ δὰ 
Ἐξοϊεεαφίϊοαϊ Υοατγϑ. ᾿ 

3. Τα Οἰνὶϊ γέεαγ οοτωπμοποθᾶ οα {πὸ Αἰέδθηίι οἵ οὐσ βδορίθια θοῦ 

Γαιοὶγ οδοπβίγυοίο {4068 ΟΧΡΙΔΗΔΙΟΤΥ οὗἨ 16 Ψο 8}: οδ᾽οπἄλσ. Μτ. ΑἸ]οπ ἢ 88 αἰδὸ ρίνεῃ 
Βὶχ 18 0168; τυ ϊςἢ, που 1658 ὀχίδπδῖνο ἰπδῃ 86 ργεσοαϊηρ,, ΑΓΘ νγο}} οδἱςυϊαιοὰ ἰο δϊδοτά 
οἶοασ ἰάθδ οὔ [πο σοῃδέγαςσιίοῃ δηὰᾶ νασίιϊοηβ οὗἩ ἴδ6 δον δη οδ᾽οηασ. δος Μοάδσγῃ δ ἀδὶδῃ,, 
ῬΡ. 569-..877, 
λ τ. Ἠδεβ᾽5 Απαὶγοὶβ οὐ ΟΒγοποίορυ, τοἹ, ἱ. ἢ. 127. 
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Βαοδυβα ἰῦ νγαϑ δὴ οἱα γα! ὑμαὺ {π6 νου] τγᾶϑ ογοδίθα αὖ {παὶ 
{π|6. ΕἾοστα {18 γοαῦ {πὰ «{6ν]8 οοπιρυϊοα {Π6ῚΣ 70 011668, ἀαἰοα 4]] 
σοῃέγαοῖθ, απ ποίρα {π6 Ὀἰγίῃ οὗὨ οὨ!]άγθὴ, δηθὰ {86 τοῖσῃ οὗ Κιηρθ. 
10 18 βαιά 4130 ὑπαῦ {Π18 τη τγ8 Δρροϊηΐθα ΓῸΓ τηδκηρ Τὰ; Ὀ6- 
οϑιι86, {ῃ6 στοαὶ μοδίβ Ὀοϊηρ ραᾳββ86α, που ἔπθη νηΐ ἰηΐο (86 6]4. 
Ιῃ 2 ὅδῃι. χὶ. 1. ψ τοδᾶ (πμδὺ Ταυϊά βοπὲ οαῦ απὰ ᾿ΐξ δεγυαηπῖς τοϊίὴ 
λιῖπι, απὰ αἰΐ ]εγαοῖ, ἐο αεδίγον ἐδθ ΑΑἈπιηιοηῖέεβ, αὐ ἐδε γοίμγη ΟΥΓ ἐδ6 
ψΕαΥ (τα Υρ!δ] το μἀθυῖηρ), αὐ ἐδ ἐΐπιο τοΐδη ἀΐπφϑ σοὸ γογίδ ἰο δαέέζο, 
{Παὺ 18, ἰὴ (6 τροπίῃ οὗ δαρίδιαθου. Τη6 δηποχρα ἰ80]6 Ὄχ 118 
186 τωοηΐ8 οὗὨ πὲ «6 ΜΊΒἢ ΟἾ}] γϑαγ, τι [Π6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑΙῺρ; τη 1}8 
οὗ οὔγ σορυς Δ 0ῃ : ---- 

Ἰ. Τίβτι - ςοΥΤοβροπ δ ἩΣ0Ὲ ρασὶ οὗ - Βορίθῃδενῦ δηὰ Οοίοθον. 
2. Μαγομοδυδῃ - - - - - Οεοἴοβοῦ δηὰ Νογυφιδοσ, 
8, ΟΒίδβ᾽οα οΥ Κίβίε - - - - - Νονοπῖθοῦ δηὰ ΠδοοηθοΥ. 
4. ΤΒοδοῖ - - - - - - ΤδρεθοΣ ϑηὰ 98 πηι γΥ. 
5. Βεῦδδὶ - - - - - - ΦαπΌλγΥ δηὰ ἘΕΘΌΓΌΘΥΥ. 
6. Αὐδγ - - - - - - ἘἙοΌΓΙΔΣΥ δηὰ Μδιςθῇ. 
7. Νίβδῃ οὔ ΑΌΪὉ - - - - - Μδγοὶ δηὰ Αρῃϊ. 
8. ἄψαν οὐ Ζιῖ - - - - - ΑΡΠ] δῃὰ Μαγ. 
9. ϑίνβδη - «. - - - - Μὰγ δῃὰ δυηοθ. 

10. Τπαπιπ)2 - - - - - - “Ζ0π8 δπὰ ΔΨυ]γ. 
11. ΑὉ - - - - - - Δὰν δπὰ Αυριβῖ. 
12. ΕἸὺ] - - - - - Αὐυργαυβὶ δηὰ Βεριίοθοῦ. 

ϑοπιθ οὗὨ [86 ᾿γθοθᾶϊηρ Πϑτη68 ΔΥῸ 8{}}} ἱπ 186 πῃ ῬΟΓΙΒΙδ. 

4, ἼἸς ΤΕ οϊοείαφίϊεαὶ ΟΥ ϑαογεοα Υοαῦ Ὀοραὰ ἴῃ Μαγοἢ, ΟΥ̓ οἡ {π6 
τοὶ ἀν οὗ {86 τηοηίῃ ΝΊβδη, Ὀθοδυδβα αὖ 1δαΐ ἔτὴα {Π6Υ ἀδραγίοά 
ουῦ οὗ ἔρσγρι. ΕἼ {πᾶῦ το ἢ {ποὺ οοιηραΐϊοά {ποῖν ἔδαβίβ, δπᾶ 
{π6 ῥσγορμθῖβ 4180 ὁσσδβι ον ἀαἰθα ΓΠ6ῚΓ ΟΥ̓ΔΟΪ68 δηα ν]βῖοθ8. 71} 
ΖοομαγΔἢ (Υ}}. 1.) βαγ8, {παΐ ἐλδ τοογὰ ὁ} ἐλὲ 71,ογὰ εσαπιθ ἀπίο ᾿ΐπι ἐπ 
ἐλο Τυιγίδ ἀλΔΥ ὁ ἐλς πίπέδ πιοπίδι, ὄνθὰ ἴῃ Ολίδίθι ; τ ἈΙΟΝ ΔΉΒΥΤΘΥΒ 
ἴο οἷν Νονθιθοῦ, θηοθα 1ὖ 15 ουάθηῦ {πᾶ ἢ δαορίοα {Π6 6ς6]6- 
ΒΙ4 5.104] γϑαγ, ΒΟ ἢ οοτμτηθηοοα ἴῃ Μαγοῦῆ. Τὴ τοηΐῃ ΝΊβαη 15 
ποίρα ἴῃ (μος ΟἹ Ταοβίδιηθηι ἔογ 186 ουεγποιοΐπσε ὁ Ψογάαηπ (08. 1}. 
1δ.; 1 ΟἼγοη. 12. 1δ.); σῇ ΘΓΘ σοιηοη δ΄ {ῃαῦὺ δοαβοὴ, {δ6 
Τῖνοῦ Ὀοϊηρ' ΒΊΥΟ] 6 ὈΥ {Ππ6 τα] θα βηονγβ ὑπαΐ ρουγοα ἴῃ ἰογγθη 8 ΤΌΤ 
Μοιιπΐ 1μΘθαμοη. Τμα []]οννηρ ἴ840]6 ργθβθηΐθ [Π6 τιοπίμβ οὗ {86 
} Θ 15}. ΘΟΟ] 68: 8010] γὙΘΆΥ, ΘΟΙΩΡΑΓΘα ὙὙ1{Π| ΟἿΓ ΤΟ Ὠ (8 : -- 

Ἰ. Νίβδῃ οσ Αδὶὺ - - . 
(ΝΘ. {{ 1.; δι. ἢ, 17) - ᾿ ΔΠδΎΤΟΓΒ 10 Ρατί οὗ δίας δα ὰ ἀρτ. 

2. ὥγαε οὐ Ζ: - - - - - ΑΡΠ"Ὶ] δηὰ Μαδγ. 
8. δίνδη (διἢ. νἱ. 9.) - - - - ΜΩΥ διὰ “ῃ6. 
«ὁ. ΤΠδιμτηΖ - - - - - ΔἌδαης δηᾶ Ζυγ. 
ὅ. Αὖ - - - - - - ἁζλδυΐγ διὰ Αὐρυβι. 
6. ΕἸυϊ (Νεδ. νἱ. 15.) - - - - - Αὐραβῖ δηὰ Βερί[ΘΙΏΌΟΥ. 
7. Τιοσὶ - - - - - - ϑβορίθιωρεγ δηὰ Οοίοθοτ. 
8. Ματγοποβυδη - - - - - Οεἴοδεγ δηὰ Νογυθιηθεγ. 
9. Είβίου οὐ ΟΠ βου (Ζεςΐ. νἱΐ. 1.; ΝΘ ἢ. 1.1.) - - Νονοίδοῦ δηὰ ὈοοοΠ ΕΓ. 

10. ΤΠοροῖ - - - - - Τδοοθοσ δηᾶ ΨΆΠΙΑΥΥ. 
11. 5εδαὲ (Ζοοδ, ἱ, 7.) - 
12. Αάδν (Εξε. νἱ. 15.; βιὰ. {{. 7.) 

ΦΔΏΌΔΓΥ δηὰ ἘςΌτπαγΥ. 
ἘΦΌΓΟΔΙΥ δὶ ΜΙΈγΟ. ὦ 

᾿ ΤῊΣ Ῥγοοοίϊηρ Υἱονν οὗἩ [86 βδοτεὰ δηὰ οἷν γδᾶσγβ οὐ 16 Φενν8 ἰ8 {πὲ βΈΠΕΓΑΙΙΥ 
δἀοριοά ὈΥ 1τῆ6 τηοδὲ οπιϊποηὶ Ἡτίϊοσβ οα ΦΦΘν δα δπιαυϊ 68, ον της ορίπίοιβ οἵὁὨ ἴδ 
δον σι τα δῖ πβ, σσθο δθῆγπν τμδὺ ΜαγοΝ πὰ ϑθρίθιη ο ἡ ΕΓ {π6 1Ώ 141 πιουῖ!δ οἵ [ἢ 680 
ἴννο ΥΘΆΓΒ, ἰπϑίολὰ οὐἩἨ ΛΡΤΙ ἀπά Οοἴοθεσ, ὙΠδὶ τ}}}8 ν 88 [Π|6 σᾶβὸ δἷ ἃ ἰδίς ροτοά 18 δ- 
τιϊττοὰ Ὀγ Φαῆπ δηὰ Δοκογπιδπη, αἴεσ Φ. Ὁ. Μίομδο119. Βυῖ δῆογ τῆς ἀοβιγαοίίοη οὗ 
Φογυβαίομα Ὁ. ἴῃ Ἐοιηδηβ, ΠΟ σοτητηθποοὰ ἐΠοἷγ γϑαῦ ἡ ἢ τ τποηῖὰ οὗἨ Μαγοῖ, ἱξ 8ρ- 

ΥΟΙ,. . 11. ο 
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ΤΗΘ δον 8 τλοπίη8 Ὀοϊηρ τορι αίοα ὈΥ͂ (Π6 Ῥῇδβαβ ΟΥὁἹ Δρρϑδγϑῃσοδ. 
οὗ (86 τοοῃ, {πο ὶγ γϑδσβ ὝὙΘΙΘ ΘΟΩΒΘΑΌΘΗΥ ᾿ΌΠΔΥ ὙΘΆΓΒ, ΘΟὨΒΙ 8.1 
οὗ ὕπγεϊνο Ἰυπαίϊομβ, ΟΥὁ 354 ἀαγβ δῃηὰ 8 μουγϑ; υῦ 88 1886 “76 ]8 
ἔδϑῦϊναϊβ ψ τ μ6]4 ποί ΟΠ]ΥῪ οἡ οογίδιη πχϑα ἀδυβ οὗ [86 τηομίμ, Ὀυΐ 
480 δ οουίβιῃ ΒθΆβοὴβ οὗ [Π6 γϑδαῦγ, ΘΟὨΒΘα ΘΟ ρσγοαῦὺ δο βῖοι 
γου α, ἴῃ Ῥγοοθβθ οὗ [τὴ6, Υῖβα ὈΥ {818 τχοίμοα οὗὨ οδ]Ἱουϊαίίηρ : 1ῃ6 
ϑρτίηφ τλοητῃ Βοτηθίαθβ [Ἀ]Π1ησ ἴῃ {86 τη] 416 οὗ τοἱπέογ,, 10 ὈΘΟΔΙΩΘ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο δοοομμηοάεαίο (86 ᾿ἰυηδι ἴο 8018} ὙΘΆΓΒ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ {παΐ 
ΤΠ6ῚΓ το 8, δῃἃ ΘΟΠμΒΟαΌΘΕΕΪΥ {μεῖς δϑίιναβ, ταῖσηῦ ἀἰνναγβ [Ἀ]] δἱ 
1ὴ6 βαπη6 βθᾶϑοῃ. ΕὉΓΣ {Π18 ΡΌΧΡΟΒΘ, 186 “6γ77]8 Δἀ 64 ἃ ὙΨΠποῖδ τχοηίῃ 
ἴο {πΠ6 Ὑ6δγ, 88 οἴϊθῃ 88 1ὖ ὑγ88 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ; ὙΔ1ΟἾ ΟΟΟΌΣΤΘα ΘΟΙΏΙΊΟΗΪΥ 
ΟΠ66 1ἢ δγθα γϑασβ, 8η4 Βοπιθίϊπη68 ΟΠ06 1ῃ {00 γϑᾶτβ. ΤῊ]8 1ηΐ6Γ- 
ΟΑΙΑΤΥ͂ το 8 δαάἀοθα αὖ (μ6 οπά οὗ {86 φοοϊβδιδβίϊοαὶ γϑαῦ δον 
[Π6 πιο Αἄαγ, πὰ νγαϑ ἱμογθίοτ Ἷδ]]οα 6 - Αἀδγ, οὐ ἰῃ6 βοοοπὰ 
Αἄαγ: Ὀαὰῦ πο νϑϑίρϑβ οὗ βυοῖ 1ηἰθγοδίαὔοη τὸ ἴο 6 θυ πα ἴῃ [86 
Βογιρίαγζοϑ. 

ΑΒ δρυιουϊίαγο οοπβαςαϊοα [Π6 ῥΥΙποῖραὶ δια ρ] ουτηθηὺ οὗ ἴπ6 “658, 
ΤΠοῪ 4180 αϊνιἀοα {ποῖ παίμγαὶΐ ὙΘΆΓ Ἰηΐο ΒΘΆΒῸΏΒ ΜΠ ΤΟΙΌΓΘΠΘΘ ἴο 
{ΠῸῚΣ Τγα] ποσκ. ΤΏρβο, γὸ Πᾶνα Β6 θη, ὝΟΓΘ ΒῚΣ ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂, ΘΔ 0 ἢ 
οὗ ἔνγο τῃοηί8᾽ ἀυγαίου, 1 ] ]ηρ' ομ6. ΠΟ] τιοητ ἀπά {86 ΠαΙν 68 
οὗ ὕνψο οἴμβοσβ. ὅϑὅ'δαε δὴ δοοουηΐ οὗ (βϑὰ ἴῃ ὑρ. 34--38. οὗὨ {(]8 
γοΪπη6. 

Τὸ {818 παΐυγαὶ αἀἰνιβιοη οὗὁἩ [πΠ6 γὙϑᾶῦγ {6 Γ6 ΔΓΘ 56 Ύ ΤΆ] 81] β8ῖοηβ ἴῃ 
16 ϑιεαοσοα ὙΥΠΙΏρΡΒ: 88 ἴῃ «061. ΧΧΧΥ͂Ι. 22., ΘΓ Κιηρ “6 οἰαΚὶπὶ 
18 Βα! ἃ ἴο 6 δβιυὑπρ ἴπὰ {πΠ6 τὶμίογς που ἴῃ (Π6 Ὠϊπίῃ βδογοα τχομί 
ΟἸὨΙβΙθα, τς Ἰαΐίοσ ΒΑ] οὗἨ τ βι ἢ [611 τὰ [16 ὙΪΠΊΟΙ ΟΥ̓ ΤΑΙ ΗΥ͂ ΒΘΆΒΟΗ ; 
80, ἰῇ τα χ. 18. Ὁ 18 βαι:ὰ {μαῦ ἴπ6 οοπστορδίίοη οὗὨ {16 Ρθορ]6 
Ψ ΈΙΟΩ δα Ὀθθῃ οοπνοποα οἡ {π6 ὑποη 6 ΒΒ ἀΑΥ οὗὨ {86 δϑῖὴθ τηοπίῃ, 
Μ6ΓΘ ποῦ 80 ]6 ἰο βίδῃά ουξ 1 {Π6 ΟΡΘῺ δ'σ, Ὀθοδιβα 10 γὯ8 ““ 8 {1Π16 
οὗἁ ταυοἢ ταϊῃ." ὙΤῊ6 Κηον]οάρα οὗ [818 τιοάβ οὗ ἀν αϊπρ [16 γϑατγ 
Ἡ]Πυβίταίοβ ομη χ. 22, 23., δῃηα δοοοιηίβ ἔῸΓ οὐγ Ἰμογ 8 ψαἸκίησ ἴῃ 
{π6 ρογίϊοο οὗἩ [86 ᾿θρ]6 δὖ {πὸ ἔθαβί οὐ ἀραϊοδίίομ, το τπτᾶβ οα- 
Ἰε γαίθα ὑονγαγάϑ 1π6 οἷοβα οὗ (Π6 βᾶπιδ τῃοηίῃ. 

Ευγίμον, 1Π6 ὁ 6)78 ἀἰν! 64 {ΠΟΤ 8014 Ὑθᾶγ ἱπίο ἴΌὰΣ ρατγίβ, οὐ] θα 
ΡΥ (θὰ Τελμρλαΐ (παῖ ἴἰΒ, γουοϊμίζίοπα 9 ἐΐπι6), ΟΥ αὐυδγίοσβ, τ ΒΟ ἢ 
(ΠοῪ ἀἰβαπρυβμοα Ὀγ {6 πβλθθ οὗ (86 τῃηοπίῃ8 σὰ γηϊοἢ {Π6Ὺ 
σομαηθησοα: ἰδ, {π6 σοῦηὰ] δαυϊθοχ 18 ἑοττηθα Ζ7Ζελωρλαέ Νίδαπ; 
106 δυΐϊυτηηδὶ οαυϊποχ, Τελιρλαέ Τιδτὶ; [π6 τυϊηίου βο βίο, Τελμρλαί 
Τοδείς ; δια [86 Βυγηπηο  δοϊϑιςα, Τελμρλαὲ Τλαπιηιμζ. ὅϑϑοιὴθ οὐ [168 
ἤανθ οοπ]θοίαγρα {πᾶ οὐἵν Ἰωοτὰ τϑίοσβ ὑο {π6 ᾿ῃ ουυθηΐῃρ Βρθοα οὗ 
ἔΟῸΓ τλοηΐῃ8, ἔγοσῃ {π6 οοπο] υϑίοη οὗ βο6αἀ-ἰλὴ6 9 [πΠ6 οοιμμηθποοηιθηΐ 
οὗ {16 Βεαγνοβί, ἴῃ “οἢη ἴν. 88. 

ΡῬδδῦβ ἴπδι ἴ6 ὅν δάορίεἂ τὸ φγδοῖῖςα οὐ ἐπεῖγ σοηηθοσοσβΌ [πη οοηδιηδίίοη οἵ 
118 ΤΟΙΔΔΓΚ ἰδ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Οὐδογνϑά, [π8ὲ 116 ΤΡ ποδὶ ορίπίοη ἰ8 ορροθοὰ ποῖ ΟἿΪΥ ὉΥ 
“οβορῆαβ, δαὶ 418ο ὉΥ͂ ἴπ6 φοηίαϑ οὐ ἴπΠ6 ϑυτίας δῃὰ Αγαδὶς ἰδηρυαροβ, ἀπά ὉΥ {πὸ ἔδει ἐπ δὲ 
116 ΘΟΓΟΙΠΟΙΪ68 ῥγοβοτ θὰ το νῈ οὐδεγνθὰ οἡ [86 ἴἴγθα στοαὶ ζεδιῖναὶ ἀδγβ ἀο ποῖ δρτϑὸ 
ΜΠ [6 τηοη [8 οὗ Ματσοῖὶ δηὰ ϑδορίοπιρεσ. ἘῚ ἃ δι ῦοῦ ἱπνοδι χαϊίοη οὗἩ [ἢ }5 σιγιου3 
αιποϑίίοη, ὙὙ8]οἢ οδποῖ ὃὈ6 ἀϊδοιδοοά τ τἢϊη [86 1ϊηι} 18 οὗἨ ἃ ποῖο, [68 τοδου 15 τουστοὰ ἴὸ 
ΜΙςβΔ6]15᾽8 Οοπιηθηϊαίίο ἀο Μεπδίδυβ ἨθΌγοογαμτ, ἰῃ τπ9 Οοτμηπθηϊδιίοποβ Βορί δοςῖο- 
1018 οἰ ἰηροπδὶ ΡῈΥ ΔῆποΒ 1768-68, ΡΡ. 10. εἰ δεφ., οΥ ἴοὸ Μτ. Βον δ Β ἐγαπεϊδίϊίοη οὗ {18 
ἰδατ αἱ οη ἴῃ Ὠὲβ “ δεϊοοῖ Ἰ)ιβοουγϑο8 " οὐ [86 Ηοῦγοιν πποπί!ιβ, ἅ ας. Ῥῃ. 1 --- 32. 
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ΤῊΟ ΓΟ] ίηρ ΟΑΙΕΝΘΑΕ ψ0}} ργαβοηΐ ἴο {86 Τβϑᾶοῦ 8 υἱθν οὗἉ 6 
οηζτα ΦΕΨΊΒΗ ΥΕΑΒ. [ὑ 18 δυτιάρσοα ἴγουχ ΕΔΙΠΟΥ ΔΒ “ρραγαΐι 
Δ ιδίϊους., πῖτῃ δα" 10η8 ἔγοτα ἴπ6 (δ᾽ οπάδὺ ῥεϊηίθα Ὀγ (ὑὐαἰταοῦ αὐ [Π6 
Θοῃα οὗ δ18 ΠΟ ΟΠΑΓΥ οὗ [86 ΒΙ10]6. [1π 1 ἃγὸ ᾿πβογίθα 1ῃ6 ξββΕινα 8 
Δα [αϑἰ8 οοἰορταίθα ὈΥ {886 «6078; Ἰποϊυά!ηρ ποῦ ΟὨΪΥ ἴποΒ6 δηδοίοα 
Ὀγ 1η6 Ἰατνν οὗ Μοβεβ, δῃὰ ψὩ]Οἢ ἀγα ἀββοσι θα ἴῃ ἃ βυϊβοαπθηΐ ραγὶ 
οὗ 1818. τψόσκ, Ὀυῦ πκουῖβα ἰἤοβδ6 ΟΝ ποῦ ποῖ οβϑίδ 86 πηι] 
αἴνον {π6 ἀοβισγιοιίοι οὗ [86 ἐθῃρ]6, δηά [086 ΒΟ ἢ ἀγα οὐβογνοα ὈΥῪ 
16 δεν ἴο 18π6 ρῥγοβθηῦ ἔταθ. Τα ἸΘΒΘΟΏ8 ΓΘ 4180 Ἰηἰγοάποοα ὙὨ]οἢ 
(ΠΟΥ ΟΓΘ δοουβίοιμ ἃ (0 Γαβαα ἴῃ {ΠπΠ6 βυπαρόοριιθθ. ὙΏΟΒα ἀδΥ8, ὁἢ 
ὙΒΙΟΝ ΠΟ ἔδϑεγαὶ οὐ ἔαϑί γγχ88 οϑὶ θγαίθα, αγ ἀθβι η α]Υ οταϊ θα, 

1. ΤΙΒΕΙ, ΕΟΒΜΕΒΙΥ ΟΑΣΕΡ ΕΥ̓ΉΗΑΝΙΜ. 

Τὴε βιββτ πιοηπίλ ὁ ἐλ οἷοι! ψοαν, ἐλ ΒΕΝΈΝΤΗ ν»ιοηίλ οὐ ἐλε εοοϊοδίαϑέϊοαϊ 
ψεαν; ἐξέ ας ἐλὶνίν ἄανε, απαὶ δογγεϑροηαῖς το ρατὲ ὁ ον ϑερέεπιδον 
απὰ Οεοίοδεν. 

Ἰ. Βοβοῖ Ἠδβοῦδηδ, [86 Ὀορίπηὶπρ οὗ [86 οἷν! γοασ, ΤῊ ἴδαβι οὗ ἰστυπιροῖβ σοπιτηδηδοὰ 
ἴη Ἰδνἰκίοπβ. (1ν. χχὶϊὶ. 24, 25.; Νυπιῦ. χῖχ. 1.; ες, χ]!, 1.) 

8. ΤὮο ἔλϑι οἵὗἨἩ σάλι! δῆ; Ὀοοδῦθο Οοἀδ) δῆ, {π 6 βοὴ οὗ ΑΝ ΐκαπι, απὰ αἱ πὸ 7618 ῃ δὶ 
ΟΓῸ ΜΠῺ Πῖτα, ΤΟΓΟ δ]αίη δἱ ΜΊζρδα, (2 Κιηρβ χχν. 35.) ΤῊΪΒ ἰ8 ἴπ6 ἴλϑι (πὲ ΖοΟΠΑΓΔ ἢ 
68}}5 ἴπ6 [Δϑὲ οὗἩ 186 δοανθῆιὴ τοπῖῆ. (Ζεςδ. νἱῖϊ, 19.) 

᾿ Κ5ὅ..ΑΧΚἅ ἔμβ. Ὑνοπιυ [βγβ 6] 1168 πγοτὸ Κ|Π6ὰ: ΒΔΌΝΙ ΑἸκῖθα, [Π6 δοῃ οὗ Φοβερῖ, νγδὲ Ἰοδάθὰ 
ὙΠῈ ἰγοηβ, δηὰ ἀϊοὰ ἴῃ ῥγίδοῃ. 

7. ΑΑἍὄ ἴαβι δρροϊπιοὰ οἡ δοοουηὶ οὗἹ ἴπ6 χοϊάδῃ οδ]ῦ, (χοᾶ. χχχὶὶ. 6, 7, 8.) 
Κρ υκον ἴοσ 1818 ἀδγ σψόγὸ ἔγοιῃ 1)εαϊ. χχυΐ. 1. ἴο θοαὶ, χχῖχ, δηὰ ἴδ ᾿χίἢ ομΔΡΙΟΓ 

ο 
10. Το δδβὶ οἵ ὀχρίδιίΐοη. (1ωυ. χχὶϊὶ. 27.) 
14. ΤΏΘ Ἰ6Β5018 ΤῸΓΣ [18 ἀΑΥ ψοτα ἤοτῃ Ποῦ. χχῖχ. 10. ἴο Ὠδαυϊ. χχχὶ, 1. Ὑμθ πη [86 γὙδΑΓ 

δὰ τροδὲ ϑβθδιθδ: δηὰ Ὑδοη ἰονγοδῖ, ἴθ Ὀοοῖὶς τὰϑ βηϊθηθὰ οὐ [δ 18 ἀᾶγ. Απὰ ἴσοι 
186. Ἰχὶ, 1. ἴο δᾶ. 1χ}], 10. 

15. Τὴο δαδὶ οὗ ἰδϑεγηδοῖθα (ἴδν. χχὶϊ, 84, 85.) [ἐ Ἰασίεὰ βού ἀΔΥ5, ἐχοϊαβῖνο οὔ 
ἴδα οεἴδῦο οσ οἰ ἢ ἀαγ. 
᾿ ΠΡΠΕ ΘΕΝΟΒΑ Βδθῦδ, [86 Βουθηΐ αν οἵ ἴδο ἔδδϑί οὐἨ {δ ΌΘΣΠΔΟ]68; ΟΥἩΪΔ6 ἔεσαβὲ οὗ 
ΓᾺΠΟ 
ΤῈ ᾿οβϑοη8 ἴον [Ὠ8. ΔΕ ΟΓΘ ἔγοτῃ δῇ, ἱ. 1. ὦ θη. νἱ, 9. δηὰ γον [δ8. χἹ ὅ. ἴῸ 

168. ΧΙ. 11. 
22. Τδο οοἴαγοα οὗὨ ἐδ6 ἔδδδι οὗἉ ἐΌοσ 8.68. (1ων. χχὶϊὶ, 836.) 
28. ΤΏΘ βοϊθιλη τ οὗἉἩ 186 ἰαν ἱπ ΤΟΣΟΥ͂ οὗὨ {π6 οονϑηδηὶΐ, δπὰ οὗ ἴπ ἀοδιὰ οὗ Μοϑεβ. 

Οη 115 ἀδγ ϑοϊοπιοη β ἀοἀϊοδιίίοῃ νγδδ δηϊβῃθα. (1 Κίηρβ υἱῖ. 65.) 
28. ΤΏ Ἰεββοῦβ γοσο οτα δῆ. νἱ. 9. ἰο ὥδη, χίϊ, 1. δὰ ἤτοπι 186. Ἰΐν. 1. [0 188. ἷν. ὅ. 
80. Ου {μ|6 ἀδΥ 126 Ἰ6580}8 ἼΟΓΟ ἔγοτῃ θη. χἰϊ. 1. ἴο αδη. χνῇ]!. 1. δῃὰ ἴγοτι [κ χ]. 27. 

ἴο [δβᾳ. χὶΐὶ, 17. (ΤῊ ἀΑΥ ἰ8 [μ6 ὅιλδὲ με]4 ᾿π σοπιπημοτηογδεοη οὗ [86 τουτάον οὗ ἀεάα δα, 
ποῖ Νεῦθοβδάποζσαν τηϑὰθ ΧΟΥΎΘΙΤΠΟΡ οὗ Ζυάεθδ, δεν μὸ μδὰ ἀεδισογθὰ ψοσιιβαί πὶ, 
δοοογάϊης ἴο τ. Ῥγίάοδυχ,) 5 

2. ΜΑΒΟΗΕΒΥΑΝ. 

7Τλε ΒΕΟΟΝῸ πιοηίδ οΓ ἐδλε εἰοὶΐ ψεαν, ἐδε ἙΙΟΉΤΗ πιοπίΐ οΥΓ ἐδο ετοϊεδίαςέϊεαϊ 
ψεαν; ἱέ λας οπῖν ἐιορεπίψ-πὲπε ἄανε, απα σογγεβροπαῖς ιοἰἦ ρατέ 90 οἱιτ' 
Οείοδεν απὰ ΙΝουεηιδετν. 

1. Τῆδ πον πιοοῦ. (Οὐδίπιοὶ οὔδογνοϑ, ἰῃ ἴπο ον ἢ Οδ᾽οηάασ, δὲ [πὸ οηὰ οὗὨ μἰθ Ὁ)16- 
ΕἸΟΠΔΙΥ οὗἉ ἴῃς ΒΙΌ]ς, τας ἢ σε νγβ δἰ σᾶγ8 τηϑὰθ {0ῚῸ ὨΘῚ ΙΠΟΟΏΒ [ῸΣ ΘΥΟΤΥ͂ ΤΠ; Π6 ἢ γϑὶ 

1 ἸΑΤΩΥ δ Αρραγδίι8 Β᾽Ὀ]1 8, νοΐ. ἱ. ῬΡ. 155. εἰ δε. 
2 Ῥγίδοδαχ᾽ Β Οομπαηροιίοῃ, ματι ἱ. θοοῖς ᾿. πη άεν 1Π|Ὸ γ .Γ 588. 
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οὗ νυνὶ ἢ γγὰ8 ἴ86 ἰ48ὲ ἀδγ οὗἉ [86 ρῬγεοθάϊηρ τηοηίῃ; δηὰ [86 ἤγβὲ δ οὗ [86 τηοηιὴ 'νγ88 [ἢ 6 
δοοοῃὰ πον πιοοη οὗ ἴπδὺ το! ἢ.) 

8. ΤῊΘ ᾿ΟΒΒΟῊ8 ἔοΓ 118 ΑΔΥ ὙΟΓΘ ἔγοσα θῇ. χυΐὶ, 1. ἴο θη. χχὶϊ!. 1, δηὰ ΠΌτη 2 ὅδ8:). 
ἦν. 1, ἴο 2 ὅδῃ). ἱν, 88. 

6. Α [Α8ϊ, δρροϊηϊδᾷ οἡ δεοουηῖ οὗ Ζοάς κί 8 Βανίηρ, Π'8Β ΕΥ̓ 68 Ῥαΐ οὐδ ΌὉΥ ἔδε οοτηπηδηὰ 
᾿ ΝΕας Δ ΏΘΖΖΑΣ, δέου Β6 Ἀδὰ βϑθῃ μἷβ ΟΠ] ἄγθη δἰδίη θοίογο μἷ8 ἔβοο. (2 Κίηρβ χχν. 7.; 

6Γ. 111... 10.} 
8. ΤΏΘ ᾿65801Π8 ἴον ἐπ|8 ἀδΥ ἔγοπη ἀ6η. χχίϊ!. 1. ἴο ὅση. χχν. 19. δηὰ ἔγοιῃ 1 ὅδ. ἱ. 1. 

ἴο δδ4πι. ἱ, 832, 
15. Τῆς ἸεΒβοηβ [Ὁ 118 ἀΔΥ ποτὰ ἴσοι θη. χχυ. 19, ἰο ἴδῃ. χχυ τὶ. 10. δηὰ ἔγοπη Με]. 

ἱ. 1. ἴο ΜΑΙ. 11. 8. 
19. Εδϑβὶ ἴο οχρίδίθ 186 οὔ π68 οοϊημ δα οἡ δοσουηὶ οὗἁὨ [86 ἔδδϑι οὗ ἰθΟΓηδο] 68. 
23. Α ἔμβὺ ἴῃ ΣΩΘΙΩΟΙΣΥ͂ ΟὗἨὨ [86 8068 οὗ [6 ΔΙ͂ΑΓ Μ ΟΝ (16 ΟἸΘΏΕ1168 Ῥγοίδηοα, Ἱ Μϑβ6. 

ἦν. 46. 
ΤῊ ἸεβΒοῺΒ [ὉΣ (189 ἀΔΥ ψοτῸ ποσὶ Ο6ῃ. ΧΧΥΣΙ, 10, ἴο 6, χχχὶΐ, 8. δηὰ ἔγοη Ηοβ. 

χὶ. 7. ἴο Ηοϑβ. χὶν. 8. 
25. ΑἜὄὕἴαβι ἰῃ ΤΩΘΙΠΟΥΥ͂ οὗὨ ΒΟΠῚ6 ᾿Ἶδοθβ 1 οἢ (86 ΟὈ 5 ΔΠ8 δβοϊζοᾶ, δηἃ Ὑ Ἐς ΤΟΣ Γο- 

οογογοα ΌΥ 180 ΒΓ 611168 δέν [86 σΔΡΟΥΙΥ. 

Τὴ 1818 πιοητ {Π6 “6 ν}77ὺ8 ργαγθᾶ ἴὉΣ ἔθ τίη, συλ οἢ Π6Υ 64}} 7οΓ6, οσ 106 
δυϊυτη 81 ΓΑη, ψ ὨΪοἢ 88 ΨΟΣΥ ΒΘΑΒΟΠΔῸ]Θ ἴὸΣ ἰμοῖῦ βοϑὰ, (Οδῃποῦγαγα 
ῬΓοῖθηαβ {Ππῶὺ ΤΠ6Ὺ αἸὰ ποὶ 89Κ ἔωογ ὑμῖ8 σαϊῃ 11}} 17η6 ποχί ταοπίμβ. Ῥθγμὰρ8 
[6 γ ταϊσῦ 6 ΠΟ ϑβίδίθα {126 ἴῸΣ δβκίηρ' ἴῸΣ ἴδ ἐμαῦ ταρθς ἀδροπὰ ὑροη 
(μοῖρ νδηῦ οὗ 1. 6 96 .)8 ΒΔῪ ἰῦ ψγ͵ὰβ 1η Οοἴοθον ; δῃὰ 1 ψβ οἽδ᾽]ϑὰ ἴῃ 
σΘΏΘΣΑΙ 86 δυξυπιη8)] γαΐη, τ δῖ οἢὶ Βθδϑοὴ ]δβϑ θα [Ὦγ66 τη η 8. 

8. ΟΗΙΒΙΕΌ, οκ ΟΑΒΘΙΕΤ. 

7 ΤΗΤΒῸ ριοπίδ ὁ ἐλο οἱἷυϊϊ ψοαν, ἐδλθ ΝΙΝΤΗ πιορέλ οΥ᾽ ἐδό Θοοϊεεὶαδέϊοαϊ 
ψοαν; τέ λα5 {λίγέν ἄαγε, απα σογτεβροηαδ ιοὐέλ ρατέ οὐ ον ᾿Νουοηιόεν απὸ 
]εςοπιδον. 

1. Τιδ ποῖν πιοοῆ. 
Ὡ. ῬΓΑΥΘΙΒ [ῸΓ Χαὶη. 
8..ΑΧ ἔδαβι ἰῃ σῃ ΠΟΥ οὗἉ ἴΠ6 ἰάο5, τ Εἰς ἢ 16 ΑΒβπιοποθδηβ (Πγο οαὲ οὗὨ ἴδ6 ἰθτΏρ]6. 
6. Τῆθ Ἰ6Β90Π8 [ῸΓ (818 ἀδὺ ΓΘ ἕγοιη ἀδῃ. χχχὶϊ, 8. ἴο αοη. χχχυϊ, 1, δηά 110 τ ΠοΪ]6 

Ῥοοΐς οὗ Οὐδάϊδῃ, οΥ ἔγοτῃ Ηοβ. χὶϊ. 12. το ἴῃ6 Ἔἐπὰ οὗ (6 Ὀοοκ. 
7..ΑβΝἍ [δδὶ, ἱπβαἱοὰ Ὀοοδυβο Κίηρ οι οϊακίτη Ὀαγηθα [ἢ6 ΡτΟρΡΠΘΟΥ͂ οὗ Φογοπιῖδη, τ Ὡς ἢ 

Βαγαςῖ δά ντοη. (ΦΖεσ. χχχνὶ, 28.) ΤῊ 8 ἔλδε τ. Ῥγίάοδοχ ρ]δοοβ οη ἴμ6 291} οὗ τ ὲ8 
τοῦ. Βαϊ Ο(δἸπιοῖ ρ]δοοϑ ἰδ ΟἹ [86 βἰχι ἢ οὗὁἨἉἁ τἢϊ8 τηοηϊῇ, δηὰ σηδ 68 {Π|6 βαευθηιῃ οὗὨ 1}}15 
ΤΩΟΙΪὮ 8 ἔδδενδὶ, ἰῃ ΤΠΟΙΏΟΥΥ οὗἁ [6 ἀθαῦ οὗ Ἡοτοά [80 Οτοδῖ, (86 βοὴ οἵ Απερδίοσ. 8..8- 
Ἰΐζοσῦ ψ}}} ἢδνὸ Ὁ ἰδὲ ἴδ γγῶ8 ἱπβεϊεαἱο ἃ οἡ δοοουηῖ οὗ ΖΘοάοΚίΔἢ ΒΒ Βαυὶηρ δὶδ αΥ68 ρΡαὶϊ οαξ, 
δίνουν εἰ8 οὨΠ] ἄγη ἢδὰ ὈΘΘΏ 5] ἰῃ ἢΙ8 βίσδῖ, 

10. Το Ἰοββοῦβ ἔοσ {818 ἀδὺ ἬΟΓΟ ἤτοπλ ὅοὩ. χχχυὶ, 1. το Θδῃ. Χ]]. 1. δηὰ ἔγουλ Ασὴοβ 
ἰϊ, 6. ἴο Απιοβ 11]. 9. 

17. ΤΏ ἸΘΒΒΟῺΒ ἴὉΓ [818 ἀΑΥ ὑγετθ ἴσοι (θη. χΙ]ὶ, 1. ἴο Θοη. χ]ν. 18. ἀπὰ ἤτοτῃ 1 βδζω, 
λῖ, 15. το 16 οηὰ οἵ 6 σπδαρίοσ. 
5. ΤὨο ἀραϊοεαιίοη οὗ ἴΠ6 Τεσηρ]θ. ΤῊ]8 ἔδαβι ἰδδιβὰ οἰρῇς ἀδγβ. 
ὙΠῸ ᾿ΟΒθοηΒ [ὉΓ {π|8 ΟΑΑΥ ψογὰ ἴσοϊῃ ἀεη. χὶῖν, 18. ἴο ὅφῃ. χὶν!!. 27. δῃᾷ ἤγοσῃ Εζοῖ. 

ΧΧΧΥΪΙ, 15. ἴο ([δ6 επὰ οὗὨ [}|6 ἙσΠΔΡΙΟΣ. 

ττοοςν 

4. ΤΗΕΒΕΤΗ, οκ ΤΕΒΕΤΗ. 
Τὴδθ ἙΟΌΕΤΗ πιοπί 9 δε οἷυϊϊ! γοατ, ἐδο ΤΈΝΤΗ πιοηίδ 9 ἐδε εοοϊεοίαείϊοαϊ 
ψεατ; ἴέ λας δμέ ἐιοεπέψ-πἶπε ἄαψο, απ σοντεβροπας εἱίλ ρατέ 9 οἵ’ 
“εοεπιδον απα Ψαπμανψ. 

Ι. ΤἼῊΘ ΠΟῪ τΣῃοοῃ. 
8, ΤΠ6 6850 ὴ8 [ὋΣ 18 ἀδὺ σγογο ἔτοπὶ θη. χὶν, 27. ἴἰο 16 πὰ οὗὨἨὨ 186 θοοῖς, δη 186 

ἔγϑῦ {ἘΠ σιθ ἢ ὙΟΥΒΟΒ οὗ [06 δοοοῃὰ ομδρίογ οὗ τὴ6 βθγδὶ Ὀοοκ οὗ ϑαπιαοὶ, 
8. Αὄ ἔδδί οἢ δοοουηΐ οὗἩ {ἰμ6 ΤΓαΑπβἸδιίοη οὗ (πὸ ΒΙ016 ἰηῖο ασεοκ. ῬΏΪ]ο, ἴῃ μἷθ 1.1{6 οὗ 

1 Οοππηροίίοῃ, Ῥαχί ἱ. Ὀοοὶς ἱ. ππάον (ἰδ γοῶγ 685 
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Μόοβεβ, δαυβ, δὲ [6 δενγε οἵ ΑἸοχδηάσγία οὐ] γαϊθὰ ἃ ἴδαδί οἡ τη18 ἄφυ, ἴῃ ΤΠ ΘΙΠΊΟΥΥ͂ οὗὨ 186 
72 [πιογργοίοσβ. Βυϊΐ ἴΠ6 618 αὖ ργοβοηΐ δοζηϊηδίο ἴπαὶ νουϑίοῃ. 

9. ΑἍἕὄἴδϑὲ, [86 τοϑϑοῃ οὗ γος ἢ 18 ποῖ τηϑηπΠοησὰ Ὁγ τἴπΠ6 ΒΔΌΡίη8. 
10. Α ἔδδι οὐ δοοουηΐ οὗ ἴδΠ6 βίερθ ὙΒΙΟΒ ἴη6 Κίηρ οὗ ΒαΑΌΥ]οη ᾿ἰδίὰ ἰο “6 γβδ] οτ. 

2 Κίηῃρϑβ χχυ. 
11. ΤΒα Ἰοβθοῦβ ὙΟτΟ [86 Ηγεῖ ὅνε οὨαρίοτ οὗ Εἰχοάιι8, δηὰ Ὑ] τόση ΠΠΌΠ. 188. χχυὶϊὶ. 6. 

ἴο [58. χχυὶ!. 14. ΟΥ οἶδα ἔτγοτῃ 61. 1. 1. ἴ0 Ψεγ. 1. 4. 
17. ΤΠ Ἰοββοῦϑ ἴὺ0Γ 1π|8 ἀΔΥ σΟΓῸ ἔγοιῃ Εἰχοά, τἱ. 1, ἰο Εἰχοὰ. χ, 1. δηὰ ἤοπὶ Ἐζοῖς. 

χΧχυὶὶ, 25. (ο ΕΖεοῖκ. χχχ, 1. 
25. ὙΠῸ ᾿οΒΒῸΠΒ ῸΣ {π|8 ΔΔΥ ἌΟΤΟ ἔγοσῃ Εχοά. χ. 1. ἴὸ Εἰχοὰ. χὶϊὶ. 17. δηὰ ἕτγοτῃ Φοζ. 

χῖνὶ, 18. ἴο τι6 οηὰ οὗἁ [86 οἰδρίοσ. 
28. Α [δδὶ ἴῃ ἸΩΘΙΏΟΥΥ οὗ ΠΟΙ Κ᾽ ΟΠ 5 μαυΐηρς ἀτίνυθῃ ἴδ6 βδάάποθαδβ οιἱ οὗ ἰδ ὅδη- 

Ἰνοάτίη, γεγο ἴμοῪ πδα 106 ΠΡΟΣ Βδηὰ ἴῃ [80 ὕτλο οὗ ΑἸοχδηὰοσ Φδηπεραδ; δὰ ἢΐδ παυΐηρ 
ἱηϊσοδυςοὰ [16 ῬΠΑΓίδοοδ ἰῃ {ΠΟΤ τοοῖὰ. 

δ. ΒΕΒΑΊ, ΒΗΕΥΕΊ, οκ ΒΗΕΒΑΤ. 

7΄ε ΕἸΡΤῊ π»ιοηίὴ οὶ δε οἱυϊΐ ψεαν, ἐδδ ἘΤΧΕΥΈΝΤΗ τποηίλ ο (λο οοοϊοείαδέϊοαϊ 
ψεαν; ἐέ λας (λέγίψ ἄαψε, απα οογγεβροπάς τοἱίἦ ρατί οΓ οἷν ϑαπιατν απᾶ 
Ἐεδτνματνν. 

Ι. ΤΏΘ πο τοοομ. Ι͂ῃ [818 τηοητἢ {86 96 01|8 Ὀοραπ ἴο τοοκοῦ ἴπ6 ΥΟΔΣΒ οὗ [Π6 ἴγϑοϑ 
ὙἘΙΟΝ ΒῸΥ Ρ]δηϊοα, ψοθο ἔγαϊ γ͵ὰ8 ποῖ ἴο ὃδδ δαίθῃ [1}} δον {ΠῸῪ δὰ Ὀδθῃ ρ]δηϊοὰ 
ἴπγοθ γοῶσα. Οδιπιοὶ ἤχοβ ἴῃ6 Ὀερίππὶηρ ΟΥὨ 1818 γὸδσ οὗ ἴγθεδ ἴο [πὸ 1δι}. ἀδγ οἵ (δἰδ 
ΤΔΟΉΓΉ. 

2. ΑΔ τεὐοϊείηρ ἴον 6 ἀοδιἢ οὗ ΑἸθχδηᾶου δηηεουβ. 
δ: Ὁ ΝΟΥ ἷἰ5 τοδὰ ἔοι χοᾶ, χὶϊ, 17. ἰο Εχοά. χυϊῖ, 1. πὰ ἴσοι Φυάὰς. ἱν. 4. ἰο 
αὐς. νἱ. 1. 

Α [Ἀδὲ ἰπ ΤἸΘΙΩΟΥΥ͂ οὗἁ τ06 ἀφο οὗ [π6 6] 6.8 ὙδΟ διιοοοοάοα Ζοδῦπα. (Ψαάγ. 1]. 10.) 
8..Α. ἴαβῖ, θοδδυδο οἡ 118 ἀδγ ἀἷοὰ 116 ᾽υ8ὲ τηθῃ ψ0 ᾿ἰνοὰ ἱπ 1Π6 ἀδγβ οἵ Φοβμμπδ. 

(ΨΦυάς. 1, 10.) 
10. ἘΠ Ἰ6β8δοὴβ οσο ἔσοῦλ Εἰχοὰ. χυἱἱ!. 1. ἰο Εἰχοά. χχὶ. 1. δηὰ [6 Ὑἢ.0]6 δίχί ἢ ομαρίου 

οὗ 86] 8}. 
17. Ὑὴ6 ΘΒΒΟΠ8 ἴοῸσ [πἷ5 ἁδὺ ΤΟΓΟ ἔγοτλ Εἰχοά. χχὶ, 1. ἴο Ἐχοά. χχυ. 1. δηὰ 7εσ. χχχίν. 

ἤζοπι υ. 8. ἴο ἴ6 οῃὰ οὗὨ Πα σΠδΡίου. 
28,,ΑᾺ ἴδλδι 'π ΤΩΘΙΏΟΤΣΥ οὗὨ {6 ἰηδαγτοοίίοη οὗὨ 10.6 ΟἾΟΓ {Σ1068 ἀραὶπδὶ (δαὶ οὗἨ ΒοΘη]δσηΐῃ, 

οὐ δεοοῃηῖ οὗὨ [δ ἄοδιὴ οὗὨ ἴπΠο0 1ονἱϊο 8 τὶ. (Φυάς. χα.) 
26. ΝΟῪ ἰδ τοδὰ, ἴγοη Εχοὰ. χχν. 1. ἴοὸ Εὐχοά. χχυϊ!. 20. δηᾶὰ ἴτοῃ 1 ὅδῃη). υ. 12. ἴο 

1 ὅδ. Υἱ. 14. 
29. Νοῦν ἰ8 τοδὰ, ἔγοπὶ Εχοά, χχυἹ. 20. ἰο Εἰχοά. χχχ. 11. δηὰ Εζεῖς. χ]ὶ, ἴγοσα 186 10. 

ΨΟΙΞΟ ἴο ἴ[Π6 Θπὰ οὗ ἴπ οΠδρίογ. ᾿ 

6. ΑΡΑΚ. 

Τὴε βιΧτῊ πιοηπίλ ὁ ἐλε οἵοϊί ψεαν, ἐλε ὙΜΨΕΙΈΤΗ πιοπίλ 90 ἐλε εοοϊεείαδίϊοαϊ 
ψοαν; ἐξέ ἀα8 οπῖν ἐιοεπέψ-πῖπε ἄαψδ, απ σογγεεροπαάβ ιοἱίλ ρματέ ὁ οἱ 
Ἐεδνματν απὰ Ματολ. 

Ἰ. Τῇο πον οοη. Οαποδγασὰ ρίδοος ἴδε ἤγϑι ἔγα 18 οἡ (4 ἄγ. 
8. Τῆς ᾿6880Π5 Ὁ 18 ΔΔΥ ὝΘΓΟ ἔγοσῃ Εἰχοά, χχχ. 1]. (0 Ἐχοά. χχχυ. 1. δῃὰ ἔγοτῃ 

1 ὅδ, Χυὶὶὶ. 1. ἴο 1 ὅδ. ΧΙ, 89. 
7. ΑΑἍὄ ἔλϑι οῃ δοοουηῖ οὗ ἴδ6 ἀοδιἢ οὗ Μοδοβ, [πὸ ἰαυσχίνοῦ οὔ [86 ον. (Ὁ θαϊ, χχχίῖν. 5, 6.) 
9. Α ἴδει. ΤΠ δβ.βοο]β οὗ Βομβδιημηδὶ δπὰ Η116ἱ θασϑη ἴο ὃς ἀϊνἀεἃ οἡ {18 ἄδγ. 
12. ΤΏ ᾿οβδοῦθ δἃζὸ ἔτοπῃη Εχοῦὰ, χχχνυ. 1. ἰο Εἰχοᾶ. χχχυῖ!. 21. δὰ ἔτοπι 1 ὅδιῃ. χυ]!. 

13. 101 ὅδ. χνυὶϊ. 26. (ὙΝΐΒ ἀαγ 18 Αἰδὸ ἃ ἴδαδι 1 ΠΙΘΠΊΟΥΥ οὗ [86 ἀοδι οὗἩ Ηο]] δπι 
διὰ Ῥίραϑ, ἔττο ῥγοβεὶ γίοβ δηὰ ὑγοίδογβ, Ὑπὸ σἤοθα γαῖμον ἴὸ ἀΐθ ἰμδὴ υἱοϊαΐο [80 1δνν.}} 

18. Α ὄ{δδἰϊναὶ ου δοσουπηὶ οὔ ἴη6 ἀοδιἢ οἵ Νίοδηοσ. (2 Μδος. χν. 37.) (ὐδηθγασαὰ ρἰδοοδ 
106 ἴαδι οὗ Εδιδον (Εδιἢ. ἱν. 16.) οῃ (Π|8 ἀδγ. 

14. Ῥατὶπι ἐδ ἢγβι, οὐ τ106 111|60 ΒΕ δδὲ οὗ [,ΟἱΔ. 
15. Ῥαγίηι ἴ[Π6 βοοοηὰᾶ, οΥ τς τοδὶ Εδδβὶ οὔ 1.ἱ8. (δῖ. ἰχ. 18.) Απ δοσουπῖ οἵ ἴπο50 

[δεῖν δὶδ ἰ8 σίνυθῃ ἴῃ ἃ δι υβοαθποηῖ ρματὶ οἵἉ (18 γοΪΌΣΠ)Θ. ΕΓ 
Το ἀοάϊοαιίου οὗὨ ἴδ τοπαρίο οὔ Ζογορδθοὶ (Εστζα υἱ. 16.) νγὰ8 πηϑᾶθ ἴῃ {8ἷδ6 τιοηἢ, Ὀαὶ 

[6 ἀδΥ ἰ5 ποῖ πονῃ. 

1 Βοϊάφη, 1, 111. ο. 13. ἀ6 ϑγηεοά, εχ ΜοΡΊ]. Ταδηΐι. Ομ] πιοι᾿ 8 Οδ]ομά. 
οὔ 
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18. Νονν ἰ8 τοαὰ πὶ Ἐχοὰ. χχχυῖ, 21. ἴο 186 οῃᾷ οἵ 86 ὈοοΚ, δηὰ ἴσγοτῃ 1 ὅδῃηι. υΥἱῖ. 50, 
ἴ0 1 ὅβι). υἱἱΐ, 21. 

20. Α [αϑὶ ἴῃ ΤΩΘΠΊΟΥΥ οὗ ἴδ Γαΐ οὐίδὶποὰ οὗ αοά, ΕΥ̓͂ οῃ6 Οπὶα8 Ηδπιτηαροῖ, ἰῃ ἃ εἰπλ6 
οἵ κτεαὶ ἀθασίὶ. 

25. ὙΤΏΘ ᾿ΘΒΒΟῚΒ ὝΘΓΟ ἴδ6 το ἤγϑ᾽ Ομαρίοσβ οὗ 1ου! σου, ἀπὰ ἔγοπι 188. χ ἢ, 21. ἰο 168. 
χ]ν. 34. 

98. Α ἔραβέ. Ὑμὸ Οτοοίδα οαϊοῖ, πίοι ἴοσδαὰ (86 Φονγθ (86 τιϑ οὗἩἨ σἰγουσηο βίου, 
ΤοΟ Δ] οᾶ. 

ΤὮΟ ἱπίογοδ ΑΥῪ τηοηιἣ τγ88 ἰπβογίθα ΒόγΘ, ὙΠ Θη [ἢ 6 ΥΘΑΥ Μ͵48 ἴο σΟμδἱδὶ οὗ [Ὠἰγύθοῃ ᾿ὉΠΑΥ 
τ οηὴδ ; δηὰ ἴ86 τομὴ δὸ δ ἀθὰ νὰδ οαἰϊοὰ Ψο-Αὐδγ, (δῦ 18, [86 ϑοοοπὰ Αἀαν. 

7. ΑΒΙΒ, οκ ΝΙΒΑΝ. 

76 ΒΕΥΈΝΤΗ πιοηίδ, 90 ἐλε οἱοὶϊ ψεαν, ἐδ ΕἸ. πιοπέλ ΚΓ ἐδλο εοοἰοειαδέϊοαϊ 
ψγεαν; ἱἐὲ λας ἐλίγίψ ἄαψε, αὰ οογτεδβροπαῖς ιὐδὰ ρατίέ 00 οἷν Ματοῦ απὰ 
4ρτιὶ, 

1. Το 6 τοῦ. Α ἔδδὲ οῃ δοοοῦηὶ οὗ ἴδ6 ἀοδίῃ οὗ ἴδ οἰ] ἄγοη οὐ Αδσοη. ([νϊϊ, 
χ, 1.) 

8. ΤΏΟΘ Ἰοβδοὴ 8 ΟΣ ἔΤΌΤΩ [6 Υ. τἱ. 1. ἴο Του. ἰχ. 1. δηὰ ἔγοπι 761. υἱὶ, 21. ἴο Ψ6γ. υὙ]}}. 4. 
10. Α ὄἔδλδι οὔ βοοουηΐ οὗ [86 ἀοαῖδ οὗ Μίδα. (ΝΌΩΙΌ. χα. 1.) Οἱ (18 ἀδὺ ΟΥ̓ΟΤΥ ΟἿ6 

Ῥγονυϊ θὰ πἰπλβοὶῇ ἢ ἃ δὰ διζαϊηϑὶ 116 ΤουΣΙΘΘΏΙΝ. 
12. ΤῊ Ἰοβδο 8 Ῥγογο ΤῸ [.6Υ-. 1Χ, 1. [0 120. χίϊ, 1. δὰ ἵγζοπι 2 ὅδζη. Υἱ. 1. ἴο 3 ὅ8π|. 

Υ]1. 17. 
14. ΤΊ ἔδαδὶ οὗ υπ]δαυθηθα Ὀγοδὰ. 
15. ΤΠα ραββονοσ, ΤῊ 960.8 ὩΟῪ Ὀύτη 4]] ἴδ Ἰοανοηοὰ Ὀγοδὰ ἴπον βανα ἴῃ {ΠΕΣ ΒΟιιδ08. 
16. ΤΏΘ ΤΔΟΓΓΟῪ δοσ ἴῃ ἴδαδὶ οὔ 106 ρϑϑδονοσγ. Οἡ [8 βοοοπὰ ἀδὺ ἴ80 εν8 οεγοὰ 

ὮΡ ἴο αοἀ [ἢ Οπιοῦ, ἴδια ἰ5, το ϑθδῦ οὐἵἩ 186 ΠΟῪ ὈΔΓΙΟΥ͂ Βαγνοδϑῦ, τ ϊοἢ τγ)δϑ οαΐ δηα οδΓ- 
τὶοἀ Ἰηῖο 186 ἴθῖηρ]ς ἢ ππθοῖ ὀογοιουγ. Τμὸ ΒΙΗ͂Υ ἀδΔγ8 οὗ Ῥοηΐθοοδιὶ 6 στϑοϊζοηοὰ 
ἤγοσῃ 1}}}5 ἀδγΥ. 

19. Τῆι 6580 8 ̓ἩΦΙῸ ΠῸΣα 129. χὶϊ. 1. [ο 1ϑνυ. χίτ. 1. απὰ ἤοπ 3 βίδα, ἱν. 42. ἴο 2 ὅ'8 1). 
γ, 20. 

21. ΤΊ Ἰδὲ ἀΔΥ οὗἁὨ [860 ἔδδδί οὗ πη]οανθηθᾶ ὑτοδά. 
26. Α ἔμδι ἴῸΥ [Π6 ἀοδί οὗ Φοϑῆυπα, (ΦΨοβὰ. χχὶν. 29.) 
27. Τηο ἸΟΒ800ὴ8 ὙΟ͵Ο ἔγοπι 1,22 Υ. χίυ. 1. ἴο 1ϑν. χνὶ. 1. δηὰ 2 βὅδιι. υἱΐ. 8. ἴο [00 οπὰ οὗὨ 

τ σΠδΡίοΓ, 
29. (ἀοποῦγαγα ΟΌΘΟΓΥΘΒ, ἰδὲ [80 Φοτο ἴῃ τ 18 τι πη ὑταγοὰ ἴῸΣ [6 Βρείπρ Γαὶῃ, ΟΥὁ [ἢ 

Ἰαῖτοσ γαΐπ, γβ] οἷ Ῥ͵88 ΒΟΘΘΟΠΘΌΪΘ ἴον (πο ῖν μαγνοδῖ. (Βοαΐζ, χὶ, 14.; Ζοοῖ. χ. 1.) ΤῊ 8. ἰβ 
ἰδεῖ ταίη βίοι τἴΠ0 ΗΘΌΣΟνΒ 0411] ΜΑΙ Κοβα, ἐμαὶ 19, 186 ταὴὶπ τ ΜΙ Οἢ ὈΥΘΡΑΓΟΒ ἕοσ ἴ89 Βαγνοβῦ, 
δη( ΤΏΔΚΚ6Β [86 σΤΔΙΏ ΒΥ76]], 

8. ΑΕ, οκ ΖΙΕ. 
Το ἙΤΟΉΤῊ πιοπίέΐ Ὁ ἐδ οἱυϊϊ ψεαν, ἐδδ ΒΈΟΟΝῸ πιοπέδ 9 ἐλε εοοϊοεὶαδίϊοαὶ 
ψοατ; ἐξ ἦα8 οπῖν {ισοπέψεπίπε ἄανε, απα σογτεβροπάς ιοϊίΐ ρματέ 9Γ ΟἿΤ 
“Αρτῖϊΐ απά αν. 

1, ΤῊΘ πον τῃοοῃ. 
8. ΤῊΘ Ἰο880π8 σγοΓῸ ἴτοτῃ ἴον. χυϊ. 1. ἴο Γ[ον. χίχ. 1. δηὰ 17 υογδοβ οὗ Εζοὶς. χχίϊ. 
10. Α ὄ[Ἀδὶ ἴοσ ἴπ6 ἀθϑδίῃ οἵ ΕἸ}, δη ἃ {116 ἰδικὶπρ οὗὁἨ ἴΠ6 αὐτὶ. (1 ὅδπι. ἱν. 18.) 
11. ΤῊΘ ἰοββοπβ ψοῸ ἤοτὰ [9 υ. χῖχ. 1. ἴο 1ον. χχ. 1. δπά ἴζοτιὶ ΑἸΏΟΒ ἰχ. 7. ἴο [6 Θηὰ; 

ΟΥ 6156 ἴτοπι Εζοκ. χχ. 2. ἰὸ Εζοκ. χχὶ, 31]. 
14. ΤΟ βοοοηὰ ῥαββουεσ (Νυπιῦ. ἰχ. 0,11.) ἰπ ἔδνυουσ οἵ ἴοδὸ Ὑδοὸ σοουἹὰ Ὠοΐ, ΟΥ 

Ὑ 616 ποῖ δβυβογεὰ ἰο σοἸοὈγαῖθ [26 ῬΆΒΒΟΥΟΓ (Π6 ἰαδὲ τη τῇ. 
19. Τὴ Ἰοββδοηβ ΜΟΥ το [,ΕΥ. χχὶ. 1, (0 1 γ. χχυ. ἴ. δηὰ ἔγομῃ Ἐζεΐ. ἱν. 15. ἰο (16 

οηᾷἂ οἵἩ τἢ6 οἰδΡίοσ. 
238. ΑἜ ἔδραβι. ϑδπιοη ἰβκοθ ὅδζα, δοοογάϊηρ ἴο β΄ δΙ ἰσοσ, 
26. ΤΏ Ἰοβϑοὴβ ὝΟΤΟ ἴζοῖλ ἴαΥ. χχυ. 1. ἴὸ ἴον. χχυΐ. 8, δῃὰ ἔγοπι ὅογ. χσχχὶϊ, 6. ἴῸ 

“6 Ὁ. χχχὶϊ, 28. 
28. : ἴαδβι ἴοσ (6 ἀθϑὶ} οἵὗἩἨἁ ϑϑιηποὶ, Ὑπὸ ναδ Ἰασηθηϊοὰ ΟΥ̓ 811 156 Ροορὶς. (1 ὅ8ῃ). 

Χχν. 1. 
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9. ΒΙΝΑΝ, οκ ΒΥ ἈΝ. 

Τς ΚιντΗ πιοπίέλ ο ἐλ οἱοϊξ γεαν, ἐδ6 ΤῊΙΒῸ πιοπίλ 0 ἐδ εοοϊεδὲαϑβίοαϊ 
ψεαν; τὲ λαδ ἐλὶγίψ ἄαγε, απᾶ σοττεδροηπαδβ εὐἱἰέδ ρατέ οΓΓ οἷν αν απά 
“ωηε. 

1. ΤΊ ΠΟ τηοοῃ. 
8. ΤΏΘ ᾿Ἰοδϑοὴβ οτο ἔσουι [ν. χχνὶ, 8. ἴο 106 ἐπὰ οὗ [86 Ὀοοῖς, δΔηὰ ἴτοπὶ 76 Γ. χυὶ, 19. 

ἴο ΖοΓ, χυὶ, 15. 
6. Ὑὴο ἔδαδβὶ οἵ Ῥομίοοοβι, ἩΒΙΟΒ 18 αἷϑὸ 9δ]οά (πὸ ἔδαδβὲ οὐ το κβ, θοσδῦϑο ἰξ [611 ι8ὲ 

ΒΟΥΘΠ ἬΘΟΪΚΒ ΔἴΌΟΥ Ἐδ6 ΤΠΟΙΤΟῪ διῇοσ [16 ἴδαϑι οὔ [0 ῬΆΒΒΟΟΣ. 
10. ΝΌΠΙΡΟΙΒ 18 θερῦπ δπὰ σοδὰ ἴοὸ Ἵἢ. ν᾿ γ᾿ 21. δηὰ ἤοτη Ηοβοϑ ἰ,. 10, ἰο Ἠοϑϑᾶ 1]. 91]. 
13. Α ἔδαδι ἱπ ΣΠΘΙΏΟΓΙΥ οὗἉ [80 νἱοίοσίο8 οὗ ἴῃ0 Μδοοδθοοθ οὐοσ ἴἢ6 Βαιμιβυτίϊοβ, 1 Μδος. 

ν. 52. 
17. ΑἜὄὕἴδαβὲ ἔοσ ἴδ6 ἑδκίης οὗ (εθϑασοα ΟΥ̓ [0 ΑΒΤΠΟΠΒΔΏΒ. 
19, ΤΘ Ἰο5ϑο 08 τ στο ἔσοῦλ ΝΌΙΩΡ. ἰν. 21. ἰο ΝΠ. Υἱϊ, 1. δῃηὰ ἔσο Φαάᾳ. ἰϊ, 2. ἰο 186 

οπὰ οὗ τΠ6 οΠΔΡΙΟΥ. 
23. Α ἴδμβῖ, Ὀοοδῦϑο Ψογοῦδοδῦπι ἰογρδὰ [6 θη ἰτἶθ68, τ μὶοΝ οὐογοὰ πὶ, [0 ΘΑΙΤῪ Ὁ 

1Ποἱγ ἢγϑὶ {τπὴ8 ἴο Φογιδβδίθμ. (ἱ Είηρβ χὶϊ, 27.) 
25. ΑἍἕὄὔ[Δ81, οῃ δοοουπὶ οὗὨἨ ἔδο τηυχάογ οὗ ἴδ6 ἘΔΌΡΙ 8, Θίτηοη [6 8δοη οὗ Οδμλδίϊοὶ, [5}}- 

Τη86] ἴῃ δοη οὗ ΕΠ δῆλα, δηὰ Δ ηδηΐδϑ (Π6 ϑαρδη, (δὲ ἰ8, [6 Βὲρ ἢ - ῥσίθδι᾿ 8 νυ οδσ. 
26. Το Ἰοδ8οὴ8ϑ ΘΓ ἔτοπὶ ΝΟΣ. Υἱἱ}. ἰοὸ Ναχηῦ. χὶϊὶ, 1. δη ἃ ἔγοπι Ζοςδ, 11. 10. ἰο Ζεςῆ. 

ἦν. 8. 
27. ΑἜ ἴδβῖ, θδοϑιδθο Ηδοῦὶ Ηδηΐηδ, (ἢ6 δοὴ οὗ Ταγάΐοῃ, νγὰβ θυτηΐ, ἀηὰ ὙΠ τὰ [86 

Ὀοοῖκ οὗ [86 αν. 

10. ΤΙΑΜΜΌΖ, οκ ΤΑΜΜΌΖ. 
716 τεντπ πιοπίλ οΥ ἐδ οἱυτἑ ψεστ, ἐδ ἙΟυΒΤῊ σποπίδ ὁ ἐλδ φοοϊεδὶαδεϊσαΐ 

ψγοαν; ἐξ λας οπῖψ ἐισεπέψ-πῖπο ἄαγ8, απά οογγεβροπαάπς τοϊ(λ ρατέ 9 οὧν 
“ιωπο απά “αεῖν. 

1. Τῇ πο πποοῦ. 
5 ᾿ ΤΉ Ἰο88δ008 ὙΟΓῸ ἴοι Νατὺ. χΙΪ!, 1. ἰο ΝαΙΌ. χνὶ, 1. δὰ (πΠ6ὸ 9πὰ οἤαρῖοῦ οὗ 
Οϑἤπδ, 
10. ΤῊ Ἰο55008 τΟΤῈ ἤο Νατηδ. χυΐ. 1. ἴο ΝΌΣΩΝ. χίχ. 1. δῃὰ ἔγοπι 1 ὅδ). χὶ. 14. ἴὸ 

1. 84π). χὶ!, 383. 
14. Α ἴδαβὶ ἔου [80 δροϊ οι οὗ ἃ ροσηϊοὶουβ ὈοοΚ οὗ ἐδο βϑαδάποροβ δραϊηϑί [Π6 ΟΥᾺ] ΔῊ 

δηὰᾶ ἰγδάιτΐοῃ. 
17. Το ἔδπδὲ οὗ [80 ἴουτίἢ τηοητῆ, Ὀοοδαδο ἔδα [8068 οὗ [10 ἰδνῪ σγοτο Ὀγοΐκοῃ, [Π6 ΡοΓ- 

Ῥεΐυδ! βδουὶῆσο σοδβοά, Ερβίθμῃοῃ θαγηρὰ [16 ἰἂνν, δηὰ δοῦ ΠΡ δὴ ἰάοἱ ἰῃ [6 ἰθταρ]ο." 
(Εχοά. χχχίϊ. 19.) 

19. Ὑπὸ Ἰεβϑοηβ πόῖὸ ἤὕοῃ Νμ. χίχ, 1. ἰοὸ Νυτῦ. χχὶϊ. 2. δπὰ 86 111 Ομδρίος οὗ 
“Ψυάχοβ ἴο [6 841} γϑῦξο. 
τς ΤῊῇΘ ᾿οββοῦβ ΟΓα ἴτοπχ ΝΌΤΩΡ, χχίΐ, 2. ἰο Να. χχυ. 10. δὰ ἔγοῃ Μίς. ν᾿. 7. ἴοὸ 

Ις. Υἱ. δ. 
29, ΤΏ 688008 σοΓο ἔγοῦχ ΝΌΠΩ. χχύ. 10. ἰο ΝΌΙΩΡ. χχχ. 23. βπὰ ἔγοπι 1 ἤδη. χυΐὶ, 46, 

ἰο ἴδ)6 Θηὰ οὗ 6 σὨδΡίοΥ. 

11. ΑΒ. 

7Τλε τ ΕΥΈΝΤΗ πιοπίδ 9 ἐδε οἱοϊϊ ψόαν, ἐλ6 ΕἸΕΤΗ πιοηίλ 9 (λ6 εοοϊεεἰαϑϊςαϊ 
ψόαν; ἐὲ ας ἐλὶγίψ ἄανε, απα σογγεϑροηαῖς τσὶιἦ ρατὲ 96Γ οἷν “εἶν απά 
“εἰσιιϑέ. 

1. Τὴο ὩΘῪ τοοη. Α [88ὲ οἡ δοοουῃηΐ οἵ [86 ἀοϑίι οὗ Αδγοῃ ἴ[8ο δίψῃ- ρυίεδι. (Νυϊῦ. 
ΧΧΧΙΙ, 38.) 

8. ΤῊΘ Ἰο89008 τοῖο οτα ΝΌΣΩΡ. Χχχχ, 3. ἴο ΝΌΠΙΡ. χχχὶδ, 1. δηὰ ἴσοι Φοζ. 1. 1. (Ὁ 
δον. 1... 2. 

Ἰ 'ο6 Ῥγϊδοδυχ᾽β (ΟΏ, Ρ. ἷ. Ὁ. 1. πηᾶογ [ἢ γολν 588, 
ο 4 
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9. ΤΏ ζεεὶ οὗ 6 ΗΠ τηοπί, θοσδῦβο [86 ΘΠ} 16 τὯβ8 ἢγδύ θυσγηΐ ὉΥ (186 ΟΠΑ] 668, 
πὰ αὐογναγάβ ὮΥ ἴ86 Ποιβδηβ, οὐ [88 ἀΔΥ ; δῃὰ Ὀοόδυβο ἀοὰ οἡ {π8 ἀΔΥ ἀεοϊαγεὰ 
ἴηι ἴδ6 τἰπὶὸ οὗ Μοβοβ ἔπᾶὶ ποῆα οὗ ἴποβϑθ ὙΠῸ Ἴδη οὔῦ οὗ Ἐφγρὶ ββοιἹά οηΐογ ἰπῖο [6 
Ἰαπὰ οἵ ῥτοπιῖβο. (ΝΠ. χὶν. 29. 81.) 

12. Το ὈοΟΚ οὗ Νυϊῦοῦβ ἰδ ὩΟῪ βπίδμοᾶ; δηᾶ ἔγοαι {6Γ. ἰδ. 4. ἴο Ψ6Γ, 11]. 29, 5. αἷϑὸ 
τοδᾶ, 

18. Α ὔ[κεῖ, δοοδῦβο ἴῃ (86 εἶπιο οὗ ΑΒδΖ ἴ88 ουθηίηρ ἰδῖὰρ θη οὐδ, Αδηρυτασγαά (8115 
1η18 ἰαπὴρ [86 Ὗ ἐδίοσῃ 1.8 1ΏΡ. “ 

20. Του ΟΓΟΠΟΙΩΥ ἰβ Ὀερτῃ, δπὰ τοδὰ ἔγοπι ἱ, 1. [0 ||. 28. δπὰ [Π6 ὅτβί Ἵμδρίεσ οὔ 1βαϊδἢ 
ἴο γοΥΒ6 28. 

2]. ϑ6]άθῃ δϑϑογίβ ὑπαὶ (ἢ18 τνδβ (86 ὅαγ (πμδὶ 41} 116 τγοοά νοι ττᾶ8 τυδηϊοά ἴῃ 1Π6 
(οι ρὶα τγδϑ Ὀγοῦραῦ ἱπῖο 1; Ὀαΐ οἴποτῖβ [μΐηκ τ{παὴ [815 νγὰβ ἄοπθ ἴῃ [86 πεχὺ τη οη!ἢ. 

24. Αἰ ἴδαβι [ὉΣ ἴῃ6 Μδοοδῦδθοβ μανίηρ δὺο ἰϑῃοὰ (μδὶ ἰδ οὔ ([ς βδδάάμποθεβ τ ΠΟΥΘΌΥ͂ 
80η8 δηὰ ἀδυρῃίογβ ἱη ποτα ΔἸ κα. 

28. ΤῊΟ Ι6Β80ῃ8 πόζα ἔσγοπι Ὠϑαῖ. 111, 28. ἴο Ἰεαῦ, Υἱῖ. 12. δηὰ 158. χ]. ἴο υθῦβο 27. 

12. Ἐ1.171.. 

Τὴες ΤΎΤΕΙΈΤΗ »ποηίλ 0 ἐλε οἱοὶΐ ψεατν, ἐδ6 ΒΙΧΤῊ πιοπέλ 0 ἐλο ἐοοϊεδιαδίϊοαϊ 
ψεαγ; τὲ λας δὲ {υσεπέψ-πίπο ἀανθ, απα σογτεδροηας εοἰέλ ρατί 9" οἱν 
“«πριιδέ απαὶ ϑερέεηιδετ. 

1. Τῇο ΠΕ ΤηοΟῃ. 
8. ΓΘ Ἰοθϑοῦβ ῬΌΣΟ ἤτγοιῃ Ποαΐ, νἱΐ. 12. ἰο δαί, χὶ, 26, δηὰ ἴτοπὶ 138. χ ὶχ. 14. (ο 

188. 11. 4. 
7. ΤΏ ἀεάϊοδίίοη οἵ ἴ[Π6 γν8}18. οὔ Φογαδβαϊοπι Ὁγ ΝΕΒΟΙη Δ ἢ. 
12. Τῆο Ἰοββοηβ 60 πο Ὠδαυῖ, χὶ. 27. ἴο Πεῦϊ. χυὶ. 18. δῃηὰ ἔσγομλ 158. 1ἰν. 11. ἴὸ 

198. Ἰν. 4. 
17. Α ὄὕἴδβῖ, θοσδῦβα οὔ [86 ἀσδίῃ οὗ 186 δρὶθ8 Ὑπὸ Ὀγοῦραΐ ἀρ (δα 6Υ}} τοροσὶ οὗ {π6 δὰ 

οΥ̓ ργοτηΐδο. (Ναμπιῦ. χίν. 86, 87.) 
20. Τὴ Ἰ6880}8 ὝΈ͵Ο ἔσοσα 1)θαϊΐ, χΥὶ, 18. ἰο Πουΐ, χχὶ. 10. δηὰ ἔγοστῃ 188. 1ὶ, 12, ἰο 188. 

1. 18. 
21. Το ζοβίϊναὶ οὐὕὁἩ ψοοῦᾶ οὔθσίηρ (« γἱορλογία.) 
22. ΑΑἍὄὔἔδδῦ ἱπ ΙΩΘΠΊΟΣΥ Οἵ (86 ρα ΠἰΒῃτηρηΐ οἵὗἨ [86 ψ|οκοα δηὰ ἱησοτιτί !Ὁ]6 Ιβγδο] 68. 
28. ΤΠ ᾿οββοηβ ὑγοσο ἔγομλ Ποαῖ, χχὶ. 10. ἰο 1)6αϊ, χχνὶ. 1. δῃὰ 158. 1ν. ἴο συοῦβα 1]. 
29. ΤῊϊΐδ ἰσ 180 ἰαβὲ ἀδγ οὗἩ ἴἢὯ6 τηοητἢ, οὐ τυ ἢ [ῃ6 Φονγ8 τοοκοποὰ ἊΡ ἴπ6 Ὀοαϑῖβ {πὰΐ 

δὰ Ὀθεη ὕόγῃ, ἴπ6 ἴθηῖῃβ οὗ ὙΠΟ. ὈοΪοηρσοά ἴο αοὰ. ὙΠΟΥ οἢο086 1}}18 ἀΔΥ οὐ ὙΒίοἢ ἴοὸ 
ἀο ἱἰ, Ὀδοδιδβα 86 ἢγβί ἀδΥ οὗ [860 τηοπἢ ΤΊΒσὶ νγὰ8β 8 ἔδδιϊγ), δά ᾿Ππογοίοσο ΠΘΥ σου]ά ποὶ 
{Π}6Ὸ ἃ ἤοοϊκ οἡ ἴΠπδὲ ἀδγ. 

ΥΙ. Τὴ οοπησλοι τῖΐ ΟἴῈΣ πδίϊομβϑ, {86 «ἶοτγϑ σθοκοηθᾶ δΔῃΥ ρατγίέ 
οὗ α ροσϊοα οὗ π|6 ἴου {16 σΟ]6, 88 ἴῃ Εἰχοα. χνἹ. 8ὅ6.ἁἩ Αἢ αἰἰθηίοη 
ἴο {18 οἰτουτηβίδῃσα 1Χ1}}} Ἔχρ δι ΒΟΥ ΘΓΆΪ Δρραγθμΐῦ σοηίγδα!ο ]0η8 ἴῃ 
1(Π6 δεογοᾶ Ὑ γηρ8.: {δ18, ἃ ρΡατί οὗ {π6 ἀΔΥ 18 πιδοὰ ἔον {π6 στ μοΐο, 
Δηά ρατύ οὗἉ [6 ΥὙΘΑΓΥ [ὉΓ δὰ ΘΓ Ὑ6ΆΓ. 

Ιη (ἀδη. χυὶὶ. 12. οἸΤΟυ τ ΟἸβΊο ἢ. 18 ΘΠ)οἱ πα ἰο Ὀ6 ρογξουηθα στ Βθη ἃ 
ΟΠ] ἃ 15 εἰσλὲ ἀαγε οἷά, Ὀαϊ ἴῃ 1,6ν. χὶϊ. 8. οα {μ6 εἰσλέϊ ἄἀαψ. Αοοογά- 
᾿ηρἾγ, ἤθη 6818 ΟἸγιδὺ 18 βαϊ ἴο ἤαν θθθῃ οἰγοιπηοὶβϑα τολοπ οἰψλέ 
ἄαγϑ τοογ ἀασοοπιρ[ϊδἠοά (Ἰωυῖτο 11, 21.) ἀπ Φομα {[Π6 Βαρίλδί οἡ ἐλ εἰσ ἢ 
ἄαψ ([Κ61,. 569.), [16 ἰαδῖ, τ Π1Οἢ. τνὰ8 1πΠ6 οοπβίδηῦ ὑδᾶσα, ΘΧΡΙ ΙΒ 
1πΠ6  ΌΥΤΩΘΥ ραϑβᾶρο. ΑὈΌΘμΘΖγα, δὴ διρϊηθηΐ ε6 1018}. ΟοταηθηζαῖοΥ 
(οη 1μον, χὶ!. 3.), δαγ8, ὑπαὺ 16 δὴ ᾿ηΐδηῦ γοσο Ροστ ἴῃ 186 ἰαϑ8έ ΠοὰΓ οὗ 
1Π6 ἀΔΥ, βυοῦ ΒΟῸΣ νγ͵Ὃ8 οοπηϊοα [ῸΓ οΠ6 τολοῖο ἀαγ. Τἢ18 ορβογναίοη 
ΟΥΙΟΔΠΥ τθοομο 68 ἰῃς δοσοιηῦ οὗ ον Ἰμογ᾽β τοβυσγθοίίοη 1η Ναί, 
ΧΧΥ!. 63, ἀηὰ Μδγκ υἱ1]. 81., ““ ἐάγοο ἀαψς αἴἴεν,᾽ “Ἰ {παΐ οΥὨ ἢ]18 τοὸ- 
Βυστθοίοη “ οἡ ἐΐε ἐλίγα ἄἀαν," δοοογάϊηρ ἴο Μαῖϊΐ. χυὶ. 2]., {πὸ Ἰχ. 
22., διῃᾷ δοοογάϊηρ [0 ἔδοῦ ; Ὁ, 88 οὐχ [μογὰ νγ8ϑ ογιιοϊ δὰ οὐ ουά 



αγίς 00 ἐδα Τίηιο ἑαΐεη ζ0γ ἐλ Ῥλοΐο. 20] 

ΕΥΙΔΔΥ, ἀθοὰαῦ {86 δβιχῦμ ΒουΣ, ΟΥ ποοῃ, {Π6 Τουλδι ΠάοΥ οὗἩ {μαὺ ἄδΥ ἴο 
Βιιπδού, δοοουάιηρ ἴο (Π6 «6 ]8}} οοιηρυϊδίίοῃ, νγα8 σθοϊκοπρα 85. ὁπῸ 
ἄαγ. Ῥϑαίυγαάδγν, 1ὖ 18. ὉΠΙνΘΓΒΑΙΪΥ δαπη θα, [Ογταθα {Π6 δεοοπα ἄδΥ ; 
δηὰ 48 {86 {μῖγὰ ἀΑΥ Ὀσρᾶῃ οἡ δοιυπτιν αὖ Βυπδαί, δηα ΟἿ ϑανιοι 
ΤΟΒΘ δροιΐ ΒιηΤΊ86 οἡ ἴδ6 ἐΟ]]ονΙηρ; τλοσπῖηρ, (μαῦ ρατὺ οὗὁἩ ἃ ἄδῪ 15 
ἸΌΒΌΥ τϑοκοηρα ἔν {π6 {λιτὰ ἀν : βο {δμαὺ {π6 ἰπίογναὶ τγα8 “" ἐλγεο 
ἄαγϑ απὰ ἐΐγεοε πίσλίβ,) ΟΥ̓ ἴῆγαα οϑ θη ἀδΥ8 ουττοηΐ, ποῦ Θχοθοάϊπηρ' 
42 ὨουΓΒ, 8δπ4, ΘΟΩΒΘα ΘΕΟΪΥ, ποῦ ὕτχὸ Θηγο ἀαγα ΤῊ5 Ορβοσυδίοῃ 
αἶβο 1] βίγαῖθβ 2 (του. χ. ὅ. 12.; δηὰ {86 βδῆχθ τη οαβ8 οἵ δομηριυίηρ 
Ὦπλ6 οδίαϊ 8 ἴη {86 Εὐαβύ ἴο {Π18 ἄγ. ““ 1018 ἃ σοτησηοη πο οὗ ἜΟΧρτοβ- 
ΒΙ0ῃ διιοπρ {π6 [τηοάργῃ} (ὐσθοκβ ἴο ΒΥ, "ϑιοῖῦ ἃ {μπῖηρ μαρροηρα 
ἐλγοο ἄαψε ασο,᾽ δα (ΠΘῪ πηθδῃ (μαῦ ἃ ΑΔΥ͂ ΟΠΪΥ Ἰηἰογγοπθά. ΤΟΥ 
Ἰπου6 {π6 ὕνγο Ἵχίσομιθ ἀ4Υ8, 88 1 {Π6Ὺ μα Ὀθθὴ οοιρΙϑίβ, --- ἃ 
Τὴ046 οὗ Βρδϑοῖ σβιοῇ 1]υβίγαΐα8 ἴΠ6 πογὰβ οὗ οὔν Ἰωοτὰ πὰ Μαίί. ΧΙ]. 
40.: 7ΤῪε δοη 9 απ ελαϊϊ ὃς ἰΐγεο ἀἄαῃς απαὰ ἐἶγθ6 πῖσἠΐξδ ἐπ ἰδ ποατὶὲ 
60 ἐδιο εαγέλ." 

Ιῃ {6 τδθμμθῦ, ἴῃ βοὴ ραγίβ οὗ 86 Εϊαϑῦ, (6 γὙϑᾶσ δῃάϊηρ οἢ ἃ 
σογίδ! ἢ ἀΑΥ͂, ΔΏΥ͂ ρογοπ οὗὨ {Π6 [ὈΓΘρΟΙΏρ' γᾶ 18 18 θη [ὉΓ ἃ Ὑν}10]16 
ΥΘΆΓ ; 80 [Πδΐ, Βιρροβίῃρ' ἃ οὔ] ἰο Ὀ6 Ὀοτγῃ ἴῃ 186 ᾿αϑὺ χθαὶς οὗ οὔσῦ 
Ῥοοοτῦοσ, 1 σουἹὰ Ὀ6 τϑοκοηθα ομα Ὑοδγ οἱ οὐ (ἢ ἢγϑί ἀδὺ οὗ 
]δλυατΥ, Ὀδοδι86 ΡΟσπ ἴπ {Ππ6 οἷα γοᾶγ. [6 {Π18 τηοάθ οὗ οσοτηρυίβίοι 
οδίδιηθα διηομηρ {16 ΗΌγονγβ, [06 ῬγϊηΟΙρ]6 οὐ 1Ὁ ΘΆ5}Υ δοοοιηΐβ [ὉΓ 
1Πο86 Δ ΘΟὮΣΟΠΙΒΙ8 οὗ 8] ρ}6 γθ 878, ΟΥ ραγίβ οὗ Ὑθ8γ8 ἴθ ῸΣ Ὑ Π0]6 
ΟΠ 68, ΜὙ ΠΙΟὮ ΟΟΟῸΓ ἴῃ βδογρα υστὶῦ: 1᾽ὖ οὐνιαίθβ (86 αἰ Ου] 1168 μΊ ἢ 
ΘΟΠΟΘΙΏ {Ππ6 Β4 1} γοαγ8 οὗ Βαυθ γα] ὈΥΙΠΟΘ8 οὗ ὁ πἀδῃ δηα [βγδο], τὰ τ Β]οἢ 
1π6 Ἰαϊίον μι} οὗ [η6 ἀδοβαβϑὰ Κιπρβ ἰαϑῦ γϑᾶγ 88 τ Πποσίο θ6θη βὰρ- 
Ροββὰ ἴο Ὀ6 δα αρα ἴο {πΠ6 ἴοττηονῦ ἢΔ]} οὗ 818 βιιοοθβϑβου᾿β ἢγϑὺ γθδγ. 
“6 ἅγὸ (014," (1 ὅδπι. χ δ, 1. τηδτρ'. Τϑϑα ἢ.) “ἃ βοῇ οὗ οὁῃ6 

ΥΘΑΓ ν 88 5584} ἴπ Ἀ18 ΚΙΠΡΌΟΠΙ: Πα ἔνγο γ 6818 6 ΓΟΙσηΘα ΟΥ̓ΘΓ [5Γ86],ὔ 
1μαὺ 18, ΒΑΥ 6 νγὰϑ οσγονπθαὰ ἴῃ Φππ6: μ6 γΧἅα8 ΘΟΠΒΘΑΙΘΏΪΥ 0516 ΨΘΑΤ 
οἸά οπ ἴμ6 Εγϑὺ οὗ δ απυδευ [Ὁ] ον ηρ, ἰμβουρἢ Β6 μα ΟὨΪΥ τοϊρηθα εἰχ 
ΤΟ (5, --- ἐλε δοπ οὗ ἃ γεᾶγ. Βυΐ, οἴου {818 80 [Ὁ] οὶηρ ἢγϑὺ οὗ 
δηυδτυ πα γγὰ5 ἴῃ [16 ΒΟΘΟΠα γᾶν οὗ 18 τοῖρῃ ; 1μουρὶ, δοσογάϊηρ ἰὸ 
οὔ οοιαρυίδίοι, {μ6 γϑῦ υϑᾶῦ οἵ 818 τοῖσῃ πϑηΐθα βοῖὴθ ποτ οὗ 

1 Ὧγ. ΗδὶἊβ, ἰοὸ τ οσὰ τῦ ἈΓΘ δι ΪῪ ἱπαουίοὰ ΤῸΣ (Ὧ6 δῦονβ σϑηδυκ, ᾽88 οἰϊθὰ βούθγαὶ 
ῬΑββαρ 8. ἔγοιῃ ῥτγοίβῃθ διίθοσα, ΠΟ ανὸ τιϑοὰ ἃ Β᾽ 0118, ῬὨΓΑΒΟΟΪΟΡΎ. (ΑΙ γδὶ8. οὗἁ 
ΟἸΒγσοῃοίομυ, νοὶ. ἱ. Ῥῃ. 121, 122.) διμηίαγ 11 δίγαῖῖοπβ ἔτοπὶ γὈ ᾿ς 8] ΤΊ ΓΟΓΒ αγὸ 6Ο]- 
Ἰοςιοὰ Ὁγ Βρ. Βονεγὶάρο (οη ἴδῃς 89 Ατιοϊοδ, ἰη Ατί, ΤΡ]. Λ͵οτκϑ, νοὶ. 1χ. Ρ. 159. ποίβ ἢ), 
ὉΥ 1)γ. Τἀρῃκῖοοι (ΗοΣ. ΗΘΡ. ἱπ Μαῖιῖ. χίϊ. 40.), δηὰ ὉΥ Βοϊδηὰ (Απίϊᾳ. ΗοὉ. 110. ἰν, ς. 1.). 

2 Νααιταιῖΐνο οὐ ἔδο ϑοοιἰδὰ Μιίιββίοηῃ ἴο [026 7608, ΡΡ. 841, 842. ΒΒΟΣΟΥ Ὀεοίογο 1(Π6 
ῬἘΠ Δι Βτορὶς Μν. Ηοναγὰ αἵτίνεὰ δἵ Ο(οῃβιδηςπορίο, ἴΠ6 σταηα ΤἙΠδτη θοσ]δίη οὔ 186 ΟΥ̓ 
(σοβα ρσγονίηος ᾽ξ τγἯα8 ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ [π6 ἐπ ΔὈΪΔη18 νὰ ὈγΟΔα) δὰ Ὀδοη Ὀεμοδάοα ἰῃ 8 
ΒΌΓΪΩΙΠΔΣΥ ὙΔΥ͂, ἰπ ἴΠ6 ῬΏΡΙΪς εἰγοοῖ, ΤῸΓ Πανὶ δι βῃθα, ΟΥ Ῥοστηϊ δε ἴο δ [πτηἰδῃδὰ, 
Ἰοᾶνοϑ δῃοτὶ οἵ ποίχεςϊ ; δηᾶ [18 ὈΟΑΥ͂ νὯἯαβ δχροϑδὰ [Ὁ ἃ ΔΔΥ δῃὰ 8 ἢδ]7, νυ "ἢ ΤΉΓΟΘ 
Ἰἰχῆς Ἰοάνοα Ὀοϑίἀ6 ἰδ, ἰο ἀοποῖο ᾿"18 οσίθ. “θη Μγ. Ηοπαδγὰ νγὰ8 ἰοἱ]ὰ [δὲ ἴπ6 ὈΟΑΥ͂ 
δὰ Ἰδΐπ τΠ6Γ ῸΓ ἴἄτοα ἄδυϑ, μὸ δχργοδδοὰ [8 δαγργίβα ἰδὲ 1 δὰ ποῖ ὑγοὰ ἃ ᾿οῃ- 
ἰαρίοη. Ηδ Ἰοασγηῖ, Πουυθυοσ, ἴπδὲ ἴῃ ρΡοϊηϊ οὗ ἴδοξ ἰξ δὰ ποῖ Ὀδθῃ ἰοΐ 80 Ἰοῃρ, 85 {Π6Ὺ 
ἼΕΓΘ ποὲ δῃϊτε ἀδΥ8: ἴογ, ἰῦ θεὶῃρ 186 δυθηΐηρ Ὑ Βθη ἴμ6 Ποδὴ τγῶϑ δίγτιιοκ οῖ, ἰξ τα- 
τηδϊηοαὰ 169 ὙΠΟ] οὗ τ6 δβοοοηάᾶ, αῃὰ νὰϑ γοπηονθὰ ΟΑΥΥ ἴῃ ἴΠ6 δυςοοοάϊπρ πιογηηρ, 
ὙΠ ἢ τγὰ8 δοοουηϊοὰ (Π6 τἰγὰ; τ (48 Μτ. Η.᾿ 8 ὈἱορτΆρ ΠΟΥ ὙΘΓΥ͂ ὈΓΟΡΟΓΙΥ τετηδ 5), 
“16 ΤΒΠΠΟΙ οὗ οοτηραϊδίίοη ἴῃ 86 δὲ ἴπο [ἰπη6 οἵἩ Οοὔγ ϑδυϊουγ᾽β Ἵγαοβχίοη δηὰ Ὀυτ]αὶ, 
51}}} βιι Ὀαϊδὲ8. διγοησ ἴῃ6 οαϑίθγη παοηϑ." (Βγοππ 16 οἵ Φομη Ἠονασὰ, ἔβα. Ρῃ. 487, 
438. ὅγνο 6ἀϊ.) 
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Ὀοΐηρ οοπρΙοἰδᾶ ; ἴῃ {{|18, ἢ18. ϑοσοπεῖ γὙ6ΆΓ, ἢ6 οὔοβο ἰἤγθο ἐπουβαπᾶ 
ΤΑΙ ΠΓΑΓΥ͂, ὅζο. σΌΔΙΡΒ, 

“ ΤΏ ρῆγαβα ἀπό διετοῦς, υϑοᾶ ἴο ἀδσῃποία (86 ρα οὗ {86 1ηΐλῃ 8 
Ββἰδυρἰογοά αὐ Βο]οβοα (Μαίι. 1. 16.), “ ἴτοτα ὕνγο γϑᾶγβ οἰὰ δηὰ 
Ὁ 66 Γ,᾽ 18 ἃ ἀπο Υ {μα΄ Π88 θ6θὴ ἀθορὶν [6]Ὁ ΟΥ̓ [786 Ἰϑαστμθα, ϑοιηθ 
ἸλΑπίβ ἔιοο τοοοἢ8 014, ΒΟΙΩΘ ἔισο πιοπέλδ, ΟΥ̓ ΠΟΥΒ ἔσο ψϑαγ 8, ΘαᾺ 10 8] δῖη 
ΘΌΓΟΙΥ {Πο0886 ὈΟΤΉ 80 ἰοηρ; θεΐοσα οου]ὰ ποῦ ροββι ὉΪν Ὀ6 Ἰποϊαἀ θα ἴῃ (86 
ΟΥ̓ΟΥ, ΠΟΒΘ ῬΌΓΡΟΒΘ νγὰ8 [0 ΘΙ ΤΟΥ ἃ 8114, ΘΟΥ ΔΙ ]Υ ὈοΓῚ Πϊη ἃ 
7ξιο τΑο 118. το 16 τορι ϊαίθα αὖ ποθ ὈῪ πὸ 1άᾶθα {παὶ {Π6Ὺ στοσα αἱ 
Οὗ ὨΘΆΓΙΥ ΘαῸΑ4] ἀρ, Ὀαοϊηρ᾽ ΓΘΟΘΏΠΥ ὈΟΓΗ ; βοὴ πού Ἰοηρ δεογο ἴῃ 6 
οἷἶοβο οἵ {86 οἱὰ γϑᾶγ, οἴμοῦβ ἃ 1016 {πη δσίποο (ἢ 6 θορίππίηρ οὗ (Π6 
ΠΟῪ Υ68Υ. ΝΟΥ͂, (π|ο86 ὈΟΤῚ δείογε ἴῃ6 ο]ο086 οὗ {86 ο]α γϑαγ, ἰβουρῇ 
ΟἿΪΥ ἃ Το ΤΔΟΠΤὮΒ ΟΥ 66 ΪκΒ, χοῦ] Ὀ6 τϑοϊζοη θα ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥ 076 ΨΘΑΤ' 
οά, θαΐ αἷδο ἴῃ {Π6γ βοοοπα Ὑ6ΆΓ, 88 {Π6 δχργαβδίοι τα} }168; δηὰ 
[μοβα Ῥοσῃ δίποο ἴπ6 Ὀορὶπηΐηρ οὗὨ [1.6 γοαᾶσγ, σοῦ 6 νῦ6}} ἀδβοσι θοα 
Ὀγ 186 Ρῇγαβθ “ απά μπάδν,᾽ τμδΐὶ 18, ΠΟΥ ΟΠ6 ΥὙ68Γ Ο]α; ---- ΒΟΠ16, ἔσο 
ψεατγϑ οἷά, ἰμουρῇ ποῖ Ῥοσῃ ἃ Θοταρ]οία ὑνγθ νθιηοηί (ΡΟΓΒΔΡ5, ἴῃ ἔδοί, 
ῬΑΓΟΙΥ βἷχ πιοη 8); Οὔ ΥΒ, 67 ΟΠ Ὑ6 87 οΟ]4, γϑῦ ὈΟΤ (ἢΓΘ66, [ΟΓ, 
ΟΥ ἔνα τηοηΐμβ, δηᾶ, ὑβογθίοσο, ἃ εἰῆο ΥΟΌΠΡΟΣ πδη ἴΠο86 ὈΘίΟΥΟ 
ἀοβουιθοά : δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 {{π|6 Ὑ ΠΙοἢ ΗἩθτοά ἐμὰ ἀμ ρομαν ἱπαυϊγοα 
Οὗ [86 τ186 Τλθῃ, ΙΝ ἐλεῖγ ϑοοοπα ψοαῦ απὰ ὉΝΌΕΕ.ἢ} 

ΥΙΙ. Βεβιάθβ [Π6 οοπιραϊαίίοη οὗἩἨ γεᾶγβ, {πὸ Ἡθῦσχοντβ ἄγε δηθὰ (Π6 
}6}}8 Αἰτουνγασβ υ γα δοουδβίοιηθα ἰο σθόκοη ἐποὶν τη 6 ἔγοπι βοὴ 
ΒΕΜΑΒΚΑΒΙΕ ΖΕ ΑΒ ΟΥ Θροσμα8. ΤΆ, 1. ΕἼότα θη. νἱ]. 11. δηᾷ νἹ]}}. 
13., 10 ἀρρϑδῦβ ἐμπαῦ ἴπΠ6 Ὺ τϑοϊζοηθα ἔγομπι {π6 ᾿νθ8 οὗ ὕπ6 ῬδΕΓΙΆΓΟΙΒ ΟΥ 
οἶον 11 πϑίγϊοιιβ ῬΘΓΒΟ ΒΒ: 2. Ετοσα {πὸ} ἀδραγίασο ουῦ οὗ Εσγρί, δηὰ 
1Π6 γβύ ἰπβ συ 0 οὗ {ποὶν ρο  γ (Εχοά. χῖχ. 1., χ]. 17. ; Νυι}. .. 1,, 
1χ. 1., ΧΧΧΙ. 38.; 1 ΚΊπρϑ γνἱ]. 1.): 8. ΑΙ οσ σαγάβ, ἔγοστα [Π6 θυ] ϊηρ' οὗ 
188 ἴδαρὶα (1 Κιηρβ ἰχ. 10. ; 2 ΟἼγοη. υἹῖ]. 1.}, δῃὰ ἔγοιι [Π6 τοῖρῃβ οὔ 
1π6 Κίηρϑ οὗ Φυάδῃ ἀπὰ [βγδο]: 4. Τθη ἤοπι {π6 σοτημηθποοιηδὺ οὗ 
{π6 Βαρυ]οηΐδη οαράν"Υ (ΕἸ Ζεϊκ. 1. 1., Χχχῖ!, 21., χ]. 1.); δηὰ, ροσθαρϑβ, 
4180 ἕγοπι [ἘΠ 6 ῚΓ Τοῖυτη ἔγοτα σαρ νγ, δηα [86 ἀραϊοσίοη οὗἉ ὑπ6 βοοομπὰ 
[0 ]6. [π ῥγοοβδβ οὗ ἰΐπι6 (μον δαορίθα, ὅ. Τὴ γα οὗ [π6 δεϊου- 
οἰ, υ Β]οἢ ἐπ [86 ὈΟΟΚΒ οὗἩ Μδοσδθθοβ 18 οα]]6α (Π6 Ζύτα οὔ Π6 ασθοῖκ, 
8η4 186 ΑἸοχαπαάσίδη τα: 10 θαρδη ἔγοταη [ῃ6 Ὑϑᾶγ τ μθὴ ο]θυσβ 
ΝΊΘΔΠΟΣ αἰἰαϊηθα {86 Βονδγοῖρτι ΡΟΥ͂ΤΟΣ, {παῦ.18, Δρουΐ 812 γοϑγβ Ὀδίουα 
τς Ὀεγ οὐὁἨ Φ68ὺ8 ΟΠ γΙβί. ἴμβ φῦ {Π6 “96 10}ὕ8 οομϊηϊοα ἴο ΘΙ ]ΪΟΥ͂ 
ἴοῦ ὑρνγαγάβ οὐ (μἰγίθοη ππαγοα γοασβ" 6. ΤΏΘΥ  γ6 ΓΌΓΙΠΟΥ 8ο- 

1 ΟαἸπηοῖ 8 ΠΙΟΟΠΑΓΥ, 4{0. 6αϊξ, νοὶ. 1). Θ'αΡΡ] ΟΠ ΙΑΤΥ Αἀάοηάα, 
3 ΤΏΕΓΤΟ ΔΙῸ ἰῃ ἔδοι ὕννο ἀδίββ δδδίσηιδα ἴο ἴπ6 ϑὥγὰ οὗ ἴδ βεϊουςϊ ἴῃ ἔπ ἵνο ὈΟΟΚΒ 

οὔἨ Μδοοδῦθοβ. Α8 ϑοίθυουβ ἀϊὰ ἠοῖ οδίαῖη Ῥοιτηδποηῖ ροβδβοβδίοῃ οὗὨ [86 οἱἵγ οἵ Βαθυϊοι 
(τμίςι ποιὰ Ὀθθη τοΐα κῃ ἔγοπῃ Βίτη ὉΥ Ποπιοίγ 8, δυγπαπιοᾶ Ῥο]ϊογοθῖεβ, οσ ἴπῸὸ Ὑδῃ  ὉἾδΠ ΟΣ 
οὔ εἰτῖ68) ἀπῈ}} ἐπ βργίπρ οὗἩ 186 γοῦγ 811 Ὀθίογο ΟἸγίβι, τη ΒΑΌγ]οπίδη8 ἢχοά [Π0 σοτ- 
τηθηςοηθηΐ οὗὁὨἨ ἁ [8 Φτὰ ἰῃ ὕΠπ6 ἰδίου γοϑῦ. “ΤΏ ἥγδθέ Ὀοοκ οἵ Μδοσαῦθοβ σοτηριι 68 
1Ππ6 γοδῦβ ἔγοιῃ Αρτγὶϊ, Β. οσ. 811, 218 Μίςμδϑι δ 88 βονσῃι ἰὴ 8 ποῖθ οἡ ἱ Μδος. χ. 21].; 
ὙΠ116 τη6 δεοοπαᾶ Ὁοοῖκ ἀδίοβ ἔγοπι Οσίοθοσ, Β. ο. 813.; σοπβοααθητῖ, ἴμογὸ 8 οἴθῃ ἴμ6 αἰἴ- 
ἴθτοποθ ΟΥ̓ 8 ΥΟΔΓ 'ἰπ ἴΠ6 ΟὨΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗἨ [ε86 θοῦκβ, (Οοπιρᾶγο 2 Μίδος. χί. 21. ψιλὰ 
1. Μβοο. τἱ. 16., δά 2 Μδοο. ΧΙ. 1. τ πὴ 1 Μδος. νὶ, 20.) ΤῊΪ8 τὰ οοπεϊπιιοα ἴῃ ρεη6- 
ΤᾺΪ 86 διηοῃρ; [86 ογἰοηῖα θα, τ ΠῊ [Π6 Ἔχοορίίοη οὐ (Π6 Μοπαπηπιοάδηϑ, ψῆο οπιρίογθά ἰδ 
τοροῖ ον ῖτἢ τμοὶνγ οὐ ογὰ ἔγοτῃ (Πς δίρης οὐἨὨἁ Μοβαπιπιοά, Β. 56. 622. Τδθ “ΨΦ6 0718 βὦ 50 
ΟΥδοῦ Θροο ππεϊ α. ν. 1040: σ᾿ Βοπ, θοΐηρ; Ἔχρο θὰ ἔγοπὶ Αδαια ὈΥ [Π6 οδιρὰβ, απὰ βοβϑί- 
ἰοτοὰ δροῦαΐς ἴῃ ϑρεαίη, Επρίαπά, Θογπίλην, Ῥοϊαπᾶ, δηὰ οἱμὸσ 'νϑείοστυ σου πίγο8, ΒΟΥ 
Ὀοξπ ἰ0 ἀδίθ ἔγοσι ἴπο ογοϑιίομ, (βου ]. 51} υυιβοιιῦ οποίγο! Υ ἀγορρίης ἴ[86. ζὰ οἵὨ ἴδο 
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ουϑίοτηοα ἰο τοοκοη {Π6} ΥΘΑΥΒ ΌΤα ὑπ ὙΘΑΥΒ ὙΠΘῈ ὙΠΕΡ ῬΥΙΠΟΟΒ 
Ὀαρδῃ ἰο τοῖρῃ. ΤΆυΒ, ἴῃ 1 ΚΚἸηρΒ χυ. 1.. 18. ΧΧΧΥΙ. 1., δὰ «6Γ.1. 2, 3., 
6 ΠΑγ6 ἔγϑοθϑ οὗ {ΠΟΣῚ ἈΠΟΙΘΏΓῪ ΘΟΠΡ αἴ Πρ' ΘΟ ΟΙἸηρ ὕἤο {Ππ6 ὙΘΑΓΒ 
οὗ ΤΠ ον Κίηρβ; δηᾶ ἴπ Ἰαίθσ τηθβ (1 Μίδοο. χ!. 42., χῖν. 27.) δοσοσά- 
ἱπρ' ἰο [Π6 γοδῦβ οὗ [886 Αβιηομδθδη ὑσγῖποοθ, ΟΥ̓ 818 πιοᾶάς οὗ οοωρυ- 
ἰδίου ψ Βαᾶνα νοϑροϑ ἴῃ Μαῖίί. ἢ. 1., 10Κ6]1. ὅ. δηᾶ 11}. 1. Ἰμαδί]γ, 
δυο βίῃοα {86 οοιρ δος οὗ {86 ΤΑΙ, {86 “6178 μαγθ σϑοκοπρά 
1ΠΟΙΣ γϑᾶγβ ἔτοτὰ ἴδ 6 ογοδίίοη οὐ (86 ψου]α. 

ΟΗΔΡ. Υ. 

ΟΝ ΤῊΞ ὙΕΒΙΒΌΤΕ ΑΝῸ ΤἸΑΧΕΘΒ ΜΕῈΝΤΙΟΝΕῸ ΙΝ ἸΗΕΒ ΒΟΕΙΡΤΥΌΞΕΚ.Ζ 

Α8 πὸ ρογοσῃσηθηῦ οδη Ὀ6 Βυρρογίοα που ΐ στϑαὺῦ οΒαγρο, 10 15 θα ΐ 
ἠαϑὺ 1ῃαὖ ΟΥ̓ΟΓΥ ΟὯ6 ὙἘ.Ο ΘΠ])ΟΥ͂Β 18 ΒΠΔΙ6 οὗἁ ργούθοϊοι ἔγοια 10, δβῃου]ά 
σοη τ θαΐα ὑοτγαγαθ 1[8 τ ΔΙ ΘΏΒΠΟΘ 8Πα ΒΌρΡΟΓΙ. 

Ι. Οκ [86 ἢγϑβ ἀδραγίασο οὗ [μ6 1βγδϑ 68 ἔγουι Εσγρί, ὈΘΙΌΓΘ ΔΩΥῪ 
τοσΌ ] Δὕοη γ88 τηδάθ, {πΠ6 Ῥϑορὶβθ σοπίσι θαϊθα, Οὴ. ΘΔΗΥ͂ ΕΧΙΓΔΟΓΑΙΠΕΓῪ 
ΟὐΟΑΒΊΟΏ, ϑοοογάϊηρ, (0 {86 ὶν ΔΌ}}Υ, 88 1η 1Π6 6486 οὗἨ [16 νοϊ] απίδγυ 
ἀοπαίϊουβ ἴον {86 ἰδθογηβοὶο. (Εχοά. χχν. 2., χχχυ. ὅ6.) αἴογ {Π6 
{Ὡασπδοὶθ 88 ογϑοϊθὰ, ἃ ραγτηθηῦ οὗ Πδὶ ἃ Βῆ8 καὶ νγὰ8 τιδὰθ ὈΥῪ 
ΘΥ̓́ΘΓΥ͂ τη8}6 οὗ ὑπ Υ γθαγ8 οἵ δρα πὰ ὑρτγαγαβ (Εχοά. χχχ. 18,14.) 
ΜΓ ΠΏ {Π|6 ΘΘΏΒΠ8, ΟΥ δέεπι 076 ἐδ εἰἑάγοη 9. ἴδγαοῖ, 88 ἸΆΚΘη : δῃὰ οἡ 
(ῃ6 τοΐασῃ οὗὨ {Π6 6ν)7]18 ἔγοπι {ΠῃΠ6 ΒΑΟΥ Ομ η ΟΔΡΟΌΥΥ, δὴ δηπαδὶ 
Ραυτηθηῦ οὗ [Π6 ἐλίγα ραγέ οὗ αι Βῃ6[κ6] νγαϑ τηδᾶθ, ἔοὺ ἐπι πηδὶ πύθηθπορ 
ΟΥ̓ 16 ἰδ] 6- ΤΟ ΒΒ δηα βοσυῖοο. (Ν οὶ. χ. 82.) δα θαυ 0, 186 
δπδοίηρηῦ οὗἨ Μόοϑεβ νγα8 ἀδθοπηϑά ἰο ὃδ6 οὗ ρογροΐιδὶ οὐ] ρϑοη 3, δπά 
ἴη 6 τὰ οὗἩ οὐὔὖῦ ϑαγνίουῦ ἔνχὸ ἀγδοβπηςθ, ΟΥὁὨ 84} ἃ ἀϑκοῖ ψάν Ρδὰ 
ΕΥ ΟΥ̓́ΟΥΥ͂ 96, ΒΟΟΣ πδῦνθ ΟΥ̓ ΤΌΘ Ιπρ ἴῃ [ὈΓΟΙ͂Ρ ΘΟᾺΠΙΓΙ6Β: 
θ651:469 ΒΊΟΝ, ΘΥΟΤΥ͂ Οη6, ΜἘῈΟῸ ὍγΑ8 80 αϊβροβθᾶ, τηϑδάθ ψο]υπίδυΥ 
οἴουῖπρβ, δοοογάϊπρ ἴο [18 Δ01}Π1{γ. (Δίαγκ χὶὶ, 41.---44.).5 Ἡρθποβ γαβί 
αὐδη {165 οὗ ροϊὰ ττογα δηηυλ!ν Ὀχουριῦ ἴο «6τγιβαίθια ἱπίο {16 

ϑεϊοποίά, ΤὮΘ οτίοηιδὶβ ἀθηοσηϊηδῦδ (18 Ἔρος [Π6 ἀγα οὕ ἐλε ἐιοο- λογηδα ; Ὁ ἩΒΙΟΣ 1Ἐ 
5 ΠΌΑ βαρροθοὰ [ΠΟΥ τῶθδη ΑἸοχδηάογ (μὸ ατοαῖ. Βαϊ ῬεγθδρΒ [88 πϑ)6 ἢϑι1 ὈΓΪΙΠΔΕΥ͂ 
Τοίοσεηςο ἴο ϑοϊοπουβ; ΤῸΣ Οἡ ΒΟ 6 οοΐῃβ δὸ 18 Γορτοβοηϊοὰ τ ἢ πὸ ΠΟΙΠ8. ὅδς ΕἼΟΘΙΙΟΉ, 
Αππα]ο8 ϑγτίδ, Ταῦ. ἰϊ. Βοίθας. ΝΊς, 1. εὐ Ταῦ. ἢἰ, 29.) (“48:8 ΗἸΒΊΟΥΥ οὗ 186 ΗρΡγεῖν 
Οὐ ΟΠ ΘΑΒΗ, τοἱ. ἱ. ὑΡ. 349, 350.) 

. Βεϊαπά, Απεᾳ. Ηεῦτ. Ρρ. 208---216. β΄. Βη]Ζῖ! Οοτηρεπάϊπτῃ Ατομβοϊορσία Ἡθογαδίςι, 
11Ὁ. 1. δ. 11. ΡΡ. 94---Κ07. 1ϑτὴγ Β Αρρδγαίιιϑ ΒΙ Ὁ] 1ςα8, Ὀοοῖ ἱ. οἷ. 5. γοἱ. 1. ΡΡ. 188---Ἰδ4. 
ΟΑἸτηθεβ ὨΙΟΠΟΏΆΓΥ, δε ῖοἶοϑ αν,  εοκ, Μοπίι, γοδγ. Φδμη οἵ ΑΟΚΟΥΤΩΔΏη, Ατο εβοϊορῆα 
ΒίὈ]ςα, ὃ. 101---108. δοηπὶπα δ δον δὰ Απιαυϊεῖοθ, ὈοοΚΚ 11. Ἐἢ.. 1. ὅ06 4130 ὙΥ̓ΔΕ ἢ ΠοΓ 8 
Απεᾳαυίδῖε8 ΗΘὈτεθοσίτη, ῥδσὶ ἰΐ. Ὁ. 5. εἰ δεᾳ. ῬΙΝΙ [Ιηἰγοά, πῃ Νον. Τοβῖ, ὑῃ. 566---575.; 
Ῥαγοϑα, Απιϊφυϊαβ Ηορτγαῖςδ, ρρ. 310---318,. 

3 ΤῊΘ τρδίουἰδὶβ οὐ τι 8 σμδρίοσ, τβοτα οἵμοῦ αι μοσ 168 τὸ ποῖ οἰϊοα, δγὸ ἀογίνεὰ ἴτοπὶ 
ϑοθα]Σ 8 Αγοϊμοοϊορία Ηοὐταΐςδ, ς. 18. 46 γεοϊ δ] θυ εἰ ἐγίδυιῖ8, ἀπὰ Ῥαγοδα᾿β Απιΐαυ ῖαβ 
Ἡεῦταϊςοια, μαζὶ ᾿ἰϊ. βοςῖ. ἰΐ, ο. 5. ἀ6 ἐπ θ18 οἵ υϑοῦ δ! Ὀ 08. 

8 Ζοβερῇυβ, ἀ6 Β6]}. συά. 110. υἱῖ. ο. 6, 8 6. ῬΒΠοπΐΒ Φαεὶ Ορετα, ἴοπι. ἱϊ. Ρ. 224. 
4.Α βδἰπζυϊασ ἰδννγ τγ88 ἰπ ἔοτοο ἴῃ τπ6 {πιο ΟΥ̓ ε8ι5 ΟἸγίβὲ, ργομι δἰ εἰ πρ ον 6 πο (λεπτὸν) 

ἔτοτα δεϊῃρ οδϑὲ ἰηΐο ἴμ6 ἔγεδβῦτγ. ΤΏ ῬΟῸΣ νίάον, ἱμεγοίογο, 80 ἐπ Μασίς Χ!δ, 42. 18 
δαϊὰ 9 ἤαυθ σδδὶ ἴῃ ὥσο τηϊξοδ, σᾶνα [86 δι}8}16βὲ βαπι ρογιλ θὰ ὈΥ 1π6 ἰᾶτσ. ϑομοοίρεη, 
οτος Ἠθρδγαίςςο, νοὶ. 1. Ρ. 2506. Τοπηβοπὰ δ ἩδΏΟΗΥ οὗ 16 Νεῖνν Τοδίαϊηθῃΐ, γοὶ, 1]. 
Ῥ. 114. ᾿ 
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Τοταρ]6', ὙΒΟγΘ {μοῦ ναθ δὴ δραγίμηθπῦ οα] θὰ {πῃ6 7γεαβιγν 
Γαζοφυλακίον), Βροοῖα}]}]ν ΔΡΡυοργιδίθα ἴο 118 τθοαρίίοηῃ. αἴἴοσ ἐπ 
οβίσυσομ οὗἁ «6γαδβαίθια, Ὗ οβρβϑβίϑῃ, ὈΥ δὴ οαἀϊοῖ, οοτωσηδη θα ἐμαὶ 

[86 μα} βῆ οὶ βῃου]Ἱὰ ἴῃ ψαύΐασα Ὀ6 Ὀγουραῦ ὈΥ {Π6 «6778, ὙΠΒΘΓΘΥΟΥ 
ΤΠΘΥ ᾿ΟΓΘ, Ἰηΐο {86 ορῖ0].52 [πὶ δαἀάϊοη ἴο [86 ργδοθαϊηρ ραυταθηΐϑ 
ἔοῦ [86 βυρροτί οὗἩἨ {Π6}]Υ βδογθαὰ ΟΡ, 71 ΠΊΔῪ ποίϊος {π6 βγβ 
ἔγυϊ8 ἀπα ἐθηίδ8, οὗὁἨἍ ὙΏΙΟΩ δὴ δοοουπί 18 ἰουπὰ ἴῃ Ῥατί 111. ΟΒδρ. 
ΤΥ. πῆγα. 

11. ϑδνογαὶ οὗ [86 Ομδδη 158} {1068 Το {ὐἸ αι Δ ΥῪ ἰο {Π6 [6γ86]- 
168 αγθη ἔτοπὶ (μ6 πηθ οὗ «“οβῆυδ (( οβῃ, χυ]. 10., χυ. 18.; ΦΔυάσ. 
ϊ. 28. 83.), ψ]οποα ποὺ οοὐ]Ἱᾶὰ ποὺ Ὀὰΐῦ ἀδυῖνθ ΘΟ; 8: ἀ6Γ8 0 6 ΜΘ ἢ, 
Το Μοδθιΐθβ δπὰ ϑυσίδηβ γοσα Ἱθυΐ ἴο Ἰθανιὰ (2 ὅΐδηι υἹ]}. 
2. θ6.}): δὰ ϑοϊοπιοῃ αὖ [86 Ὀαρὶππίησ οὗ Ἀ18 τοῖρῃ σοιρο]] θα ἐμ 
Αἰρογῖΐοβ, Ηπίοβ, ῬογιΖΖζιίθϑ, Ηϊνιῖθβ, δηα «ΦοὈυδβιίοβ, ΠΟ ὙΟΓα 
Ἰοῦς 1π {6 σουπίγυ, ἴο ΡΥ πἰπὶ {Ἰρυΐα, πὰ ἴο ρϑγίοττα ἴπ6 ἀγυάρουν 
οὗ {π6 ρυθ]16 σγοσκβ τ Βιοἢ 6 Βδὰ τπηάογίδ θη, δηα ἔγοτλ τ ΒΙΟἢ [86 
ομΠ]άγθη οὗ [βγαϑὶ σσογα δχορίοα. (1 Κίηρβ ἴχ. 21, 22. 838.; 2 ΟἌἜτοη, 
νὴ, 9.) Βαΐῦ ἰονγαγαβ {86 οπὰ οὐ Ἠ18 γοῖρῃι ἢ6 ᾿πηροβοα ἃ {γραία οα 
{Π6 1 4180 (1 Κίηρϑ ν. 18, 14., 1χ. 1ὅ., χὶ. 27.), Ὑ Βι ἢ δἰ θηδίθα {Π6ὶγ 
ΤΩΪπΠ65, δηὰ βονοα {86 βοϑάβ οὔ ἐμαὶ ἀϊδοοηίοπέ, 1 ο ἢ} αἰουιναγάβ 
Τὶραμθά ᾿πίο ορϑῃ σονοὶὺ ὈΥ ἴπ6 τοῦθ ]}]0η οὗ “δγοθοᾶπι (86 βοὴ οὗ 
Ναθδί, 

11. ΑΠοσχαγάβ, βόυγονοσ, [πὸ 1ϑγβ 1068, θοησ δυρθαποα ὈγΥ ΟἸΒΟΓ 
πδίοη8, ὍΟΥΘ {ποιηβοῖνοβ σοιρο]]ο ἃ ἰο Ῥαύὺ ἰγιρυΐο ἴο {μ6ὶγ οοη- 
αυθτοσβ. ΤὮυ8 ῬΒΑΓΔΟΒ- ΝΘ ΟΒοΟ, Κιηρ οὗ ργρύ, ᾿τροβϑα ἃ {τιθαία οὗ 
086 Βυπάγοα ἰα]οη 8 οὗ ΒΙΙνοὺ δῃὰ ἃ ἰδἰοπὶ οὗ ρο]ά. (2 Κιηρβ χχϑ. 88. 
856.) Αἰἴἶον {ποὶνῦ σούυση ἴσοι ΘΑΡΡΕΙ͂Ν, (ἢ6 «678 ῥα ἰτιρυΐα ἴο 
{16 Ῥογβίδηβ, ὉΠΟΘΥ ΏΟΒ6 ρσογογηχηθηῦ {Πμ6Ὺ ποτα (ΕΖτα ἰν. 18.); 
{1Π6 ἴο {86 ατθοῖκβ, ἔσομι πο, μονανοῦ, ΠΟῪ ὙΟΓῈ χομπογαίθα, 
ὙΠΘη ὉπάοΥ {Π6 Μίδοολρθθθβθ ὑπ6Ὺ μαᾶ τοραϊηθα {μον ΠΡοσίγιΣ [Ι͂π 
ἰαΐου ἄταθβ, θη {Π6Υ ΜΟγα Θομααογθα Ὁγ [16 Βομηδῃ διτὴβ ὉΠΑΘΓ 
ῬοιροΥ, ΠΟΥ Μ6͵Ὸ ἀρδίη βυβ)]οοίοα ἴο {π6 ραγταθηΐ οὗ ἰγτιθαΐθ, ὄυθη 
{πουρ {Π6}. ῬΥΊΠΟ 68 Θη)ογϑα {Π6 ΠΟΠΟΌΓΒ δηα αἹρΏ 168 οΟὗἁ ΤΟΥ̓ΔΙΓΥ, 88 
Ὑγὰ8 {Π6 οα86 ὙΠ Ἡγοά {π6 ἀτεδαῦ ([μὐκα 11. ]---ὅ.): δῃὰ δήουναγάβ, 
6 Ψπᾶ8 ψγ͵ὰ8 τοἀυοοα τη ἃ Βοπηδη ργου ποθ, οἡ ἴμ6 ἀεδίῃσοπο- 
Ἰηθηῦ δηα ὈΑΠΙΒὨπηδηΐ οὗ δὶ8 ϑοὴ Ατομοᾶαβ, {π6 Βοηδηβ ἱτηροβοα οἢ 
1Π6 “6078 ποῖ οὐἱν {π6 βῆμηυ8) σδριδίίοη ἰὰχ οὗ ἃ ἀθμαγῖαβ (φόρος) 
θυῦ αἶϑὸ ἃ ἰαχ οὐ ροοάβ ᾿πηρογίθα οὐ ὀχρογίβα (τέλος), δῃὰ νδγϊουβ 
ΟἴμαΓ ἴαχϑϑ δῃὰ θυγίμβθηβ. Τὸ {Π|18 οαριίαοη ἰὰχ Π6 δνδῃρθ βίβ 
Ἰ]ὰ46 ἰη Μαί, χχιϊ. 17. ἀπὰ Μδγκ χιὶ 14., υἤογα 10 15 ἰαγηθα νόμισμα 
κήνσου (πιιπιΐδηια σεπιδὦ8), ΟΥἨ 1π6 ὑγιραΐθ ΤΠΟΏΘΥ ; 8Ππα 88 [18 ἰὰχ 
ΔρΡΡΘΑΓΒ ἔγοτη δίδιι. χχὶὶ, 20, 21. ἰο αν Ὀδθῃ ραϊὰ 1ὴ Βοπιδῃ οοἸη, 
16 6} Ῥϑϊα 1 ἢ στοαῦ στο] υοίδποο ; δηα σαϊβοα νϑγῖου 8 ἸΏΒΌΓτοΟ- 
ΤἸΟΠΒ ΟἹ δοοουηῦ οὗ 1. Ατηοηρ ἴπ686 πη] οοηςοηίδβ, δπ448, δυγπαπιοά 
{πΠ6 δυ]οηϊία οὐ (8111 8π, ἀἸϑρυ Βῃ6α ὨΙτΒ6 1: π6 ργοίαπαρα {παῖ 
10 γγὰ8 ποὺ ἰδ] (0 Ρᾶν ἰτἱραΐθ ἴο 84 ἔοσγοι σπου; {παῦ 1Ὁ νγὰ8 {Π6 

} Φοβερῆαβ, Απὶ. πὰ. 110 χὶίν. ς. 7. 8.2. Οίςεσγο, Οτδῖ. ὑσὸ ΕἼδοςο, ο. 28, 
3. Φοόβορβυβ, ἀθ Β6]]. Φυἀ. 110. νἱΐ. ο. 6. ὶ 6. 
81 Μδος. χ, 29, 80., χί. 35, 36., χυ. 56. Φοβορῆαβ, Δμῇ. ΖΔιι, 110. ΧΙ ς. 3. ὶ 8. ο. 4. ὶ 9. 

ς. 6. 8 6. 
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Ῥεαάσα οὗ δοΐυδὶ βογυϊυᾶθ, αἀπὰ {παῦ {ΠΟῪ νγογο ποὺ Ὡ]ονᾶ ἰο ονση 
ΔΗΥ͂ ΤῸΣ {Π6ῚΓ Τηδϑίου ὙΠῸ ἀ1ἃ ποῦ ψουβἢρ [η6 Ιμοτὰ. ὙΤΆαβα βϑηίὶ- 
τηθηΐϑ δηϊπηδίοα {π6 ῬΒΑΣΊβοοβ, 0 οαπη6 ἰο ἢ γτιδὲ ΤῈ Ὡ [86 1Πη814 1008 
ἀβαῖσῃ οὗ δηβῃδυίηρ τὰ ὈΥ (86 αυαβίοῃ, ἩΠΟΙΠΟΥ 10 τγαβ Ἰδνν ὰ] ἴῸ 
ΡΑΥ ἰπραΐθ ἴο (ἴα οὐ ποὺ ὙΠΟ, ααρδίϊομ π6 δηβπογοᾶ ΜῈ 
6408] ν]Βάοτα ἃπᾶ σαρασγὰ ἴον ([ἢ6 Βοπιδῃ ρονογῃητηοπί (Μαίί. χχῖϊ. 
17--21.) ὙΠ Ὰ [686 βεπτηθπίβ [86 «6718 σοητ!ηπ6α ἴο 6 δηϊπηαίοα 
Ἰοηρ δον [86 αβοθῆβιοῃ οὗ “Ψ6βὺ8 ΟἸγιβδῦ; δῃὰ 1Ὁ βῃοι]α βθοπὶ ἰμαΐ 
Βουῃθ οὗ {π6 Ετϑὶ ΗἩθῦγον ΟἸγἸϑίϊδπβ μδα ἱτα 1 θα ἐπ 6 ὶΓ ὈγϊΟ 168. 1η 
ορροβίοι ἰὸ ψ οι, {86 δροβίϊθβ δὰ] δῃὰ Ῥϑίδυ ἴῃ {6 ῖν 1Π1Π}}{40]6 
δρ βί1]68 βίῃ ΠΟ ΒΥ σϑοοιηπιθπα δηά ἱπου]οδίθ οἢ 8] βίποοσα Ὀ6] 1 ΟΥΒ 
1η “688 ΟΒγιβί, [6 ἀπί!68 οὗὨ βιρηιίββιοι πὰ οὈθάϊοποα ἴο Ῥυΐποθ8, 
ΔΠα ἃ ΘΟΠΒΟΙΘΗΠΟυ8 ἀἸΒοπδγρα οὗ {π61ῦ ἀσΐγ, 1η ραυιηρ ἰτὶθαΐα. (Βοπὶ. 
ΧΙ, 7.;1 Ῥοῖ, ᾿.. 13.) 

Τὸ βυρρὶγν 186 9671 ὙΠῸ οδῖμθ ἴο «6 γι δα] οι ἔγοτω 411] ρατίβ οὗ {Π6 
Ῥοιμδη ΘΏΡΙΓΘ ἴο ΡΔΥῪ Π6 ΒΑ] ΕΒ 6 κ6 ] 1 οοἱηβ οὐττοηῦ {Π6 γα, [6 
ΤΏΟΠΘΥ-ΟΠ ΒΗΘ ΓΒ (κολλυβιστὰι) δία οπφα {Ποιηβοῖνοβ αὐ ἰ40]68, πὶ {88 
οουγίβ οὗ 186 ἰοτρίθ, δῃα Ομ Η͂Υ, 10 Βῃουϊα Βϑϑῖὼ, ἴῃ [π6 οουτγύ οὗ [Π6 
Οδηθ]6β, ἔου τ οἢ ΤΠ Ὺ οχδοίθα ἃ 8γ18}} ἴδε, ἀοίδοη (κόλλυβος.)ὺ Τὶ 
ὙγᾺ8 {μ6 (Δ0]68 οὐ ΜΈ ΙΟΝ {Π6886 τηθη ἰγαποκοα ῸΓ [818 ὉΠΒΟΙΪΥ ραὶπ 
ὙΒΊΟἢ ποσὰ ονουίασηθα ὈΥ «6818 ΟΠ χιδ. (Μαῖ. χχι. 12.}} 

ΤῊ6 ΤΟΠΘΥ-ΟἸδησοΥΒ (0816 τραπεζίταν ἴῃ Μαΐξ. χχν. 27. δπὰ 
κερματισταὶ ἴῃ Ψ0Βη 1]. 14.}, ΘΓῈ αἰἶδὸ 1086 ὙὙιὸ τηδθ ἃ ὑγοῖί ὈΥ 
Χο μδηρίηρ' ΤΟΏΘΥ. ΤΟΥ ΒΌρρ]16α 186 “6 ν)70]8 Ὑ8ο οδπιθ ἔγοτα αἰβίδης 
Ραγίβ οὗ δυάξα δῃὰ οἴβεῦβ ραγίβ οὗ {π6 ΒοσηΔΠ ΘΙΏΡΙΓΟ, ΨἹἹΓΠ ΤΏΟΠΘΥ, 
ἴο Ὀ6 τϑοοιγοὰ ὕβδοϊκ αἱ {86 1γ σοϑρθοῦν ποίμθδ, ΟΥ Ὑ 816 ἢ, ῬοΥΒΑρ8, 
ΤΠ6Υ Παᾶ ραϊὰ Ὀοίογο ὕΠ6Ὺ σοταπηθηοθα {Π6]Γ ἸΟΣΠΟΥ. [{ 18 ΚΟ 156 
ῬτΟῦΔΌ]6 ὑπᾶὺ πον οχομδησοα [ὈΓΘΙΡΠ ΟΟΙΠΒ [ῸΓ 800) 88 Ἴ6͵ΟῈ ουττοηῦ 
αὖ “6γυβα] θα. 

ΙΝ. ΑἸποὴρ {86 λομπηδηβ, ὑπ ΟΘΏΒΟΥΒ ἰθὺ {Π61]Ὶ ἰᾶχϑθ ὈΥ ρμδίϊε 
ΔΘΌΊΟΙ ; δΔηα πο86 σὸ Ἰυτηθα μοὶ ογῸ οὐ] Ἱοὰ μδιϊσαπὶ, οὐ 
ῬυΒΙΙΟΑΝΒ. Τῆ686 ΆΥΓΊΘΙΓΒ-  ΘΠΘΙᾺΙ ΤΟ 508} Εογηδη [ηϊρ (8, 
ὙΠῸ δᾶ πάθον ὑμθηὶ ἹΠΕΘΓΊΟΥ ΘΟ] ]Θοὕουβ : “Φοβαρῆ8 88 τη846 τη 05 
οὗ βου θῦὰ} “68 0 ατ Βοιηδῃ Κηϊσηη δ᾽, ψβθηοο 0 ζγ. [μγάποῦ 
{πὴ ΚΒ 1ὖ ῬΥΟΌΔΌΪΟ {παὺ ΠΟῪ Βαα πηουιοα [86 δαμποδίσδη ταῖς ΌΥ͂ 
1ποὶγ σοοά Ββουνῖοθϑ ἴῃ οο]]θοῦηρ βοσλα ραγὺ οὗ [86 τσουθῆὰθ.0 Τδ6 
οΟἸ]θοΐοσβ οὔ {8686 ἐστι ρθυΐοβ σοσα ΚΠΟΥΏ ΟΥ̓ ἰΠ6 σΘΈΠΘΙΓΑΙ ἤδη οὗ 
Τελώναι, {παῦ 18, ἰἈΧ- ΑΓ ΒΘΥΟΥΒ, ἴῃ ΟἿΓ δυϊποῦβ6α σνογβίοη στοπαογθα 
ῬΟΒΙΙΟΑΝΒ. ϑοτηθ Οὗ [δῖα Ἀρρθᾶγ ἰοὸ βαῦθ Ῥ6θῃ σϑοθιγοβ- ΘΠ σαὶ 
ἴῸΓ ἃ ἰαγρα ἀϊδβίγιοί, 88 Ζδοοβθυβ, ὙΠῸ 18 βίγϑα ἃ ολίεῖ ρμεδίϊοατι 
(᾿Ἀρχιτελώνης). Μαιίμονν, ὙΠΟ 18 ὑδσιηθα ΒΡ]Υ ἃ ρεῤἼίσαπ (Τελώνη5), 
ὙγῸ8 Οὴ6 [0 βαὺ αὖ {86 τοοοῖρῦ οὗ συβίοιη ὙΠΘΓῈ [η6 ἀυῖγ τγὰβ ραϊὰ 
οη Ἰπηροτίβ δα Ὄχροσίβ. (Μαϊο, ἴχ. 9.; [χΚὸ ν. 29.; ΔίαγΚ. 1). 14.) 

1 Ατοῖυβ, Ηαδπιοηὰ, κηὰ ὙΕ ΓΟΥ, οἡ δεῖ. χχὶ. 12. Ὧγ, Τἱρδυίοοι Β ΟΣ 8, νο]. 1. 
Ρ. 2256. πῃ (εγίοη, “ Μοοτπιθη, γν ἤοβο Ὀυβίηθδϑ 1 18 ἴο σίγα οαβῇ [ῸΓ Ὠοΐθβ, ΠΠΔῪ Ὁ6 δ66ῃ 
δἰ ττὶπρ ἴῃ ρα ]ὶς ρίδοθδ, τυ ἢ Βοαρ8 οὗ οοἷη Ὀεΐογα ἴπθπὶ. Οὐ οὐδβεγνίηξ Ἀλὶ βέὐμοὲ ἢ 8 
ποῖθ, ΟΥ ἴῃ νυδηΐ οὗ {ΠῚ} ΒΟΣΥΪΟΟΒ, [ΠΟΥ ΘΑΓΠΕΒΌΪΥ ΒΟ εἰξ ἢ15 διίοπτοη,᾽"ἢ ΔΥΔΥ 5 Οτθη- 
[41] Οὐβεογνυδιίοηϑ, ρ. 68. 

2 Οἴεσγο, π᾿ ογγοσι, 110. 11]. ς. 72. Οταῖ, ργο Ῥίδῃοο, ς. 9. Ὧὸ Ῥεϊεοηο Οοπβαυϊαιὺ, 
ς.1. Τρεῖς, Αημηδί. 110. ἴν. 5. 6. Αἀδηλ8 Βοιηδη Απίϊαιυῖθδ, ΡΡ. 35. 60, 

8. ἢὴ)6 [36}}. Διά. 110. 1]. ς. 14. ὶ 9. 
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ἼΏ686 οἴδοοσβ, αἵ Ἰοαϑὺ (6 ΠΣ ΟΥ οη68 (ΠΚ6 δ6 γαλάαγϑ, ΟΥ̓ 10]]- 
Δ ΠΘΓΟσΒ, ἴῃ τηοάοσῃ Ρογρῖα', δηα πῃ γεΐγέφθεβ, ΟΥ ΟΟἸδοίογβ οὗ 
ουδίοπμηϑ, ἴῃ Αβια ΜΊΠΟΥ ᾽), ΟΥ̓ ΘΘΠΘΓΑΙΥ γτϑρδοίοιιβ, οχ ου πρ᾽ ΤΆΟΓΘ. 
{π8π 186 Ἰεραὶ ἰστ]θαΐθ; σι θθηοο (ΠΘΥ τσ τ σθοκΚοῆθα ᾿ῃξδηηουϑ διηοπρ' 
1:6 αγσϑοῖκθ, δηα νδγιουβ ραβϑβᾶραθ 10 6 (ἀοΒρθὶβ. ΒΒΟΥΥ ον οὐϊουβ 
ΠΟΥ ΜΟ͵Θ ἰο {86 {6078 ὦτα 1, 16, 16.; 1κ6 11. 18.), Ἰηβοιυ ἢ 
ταῦ τῃ6 ῬΠΑΓΙΒ6οΒ σου] πο] α ἢο Οομημηϊοαίϊοη Ὑδίθνοσ 1 ἢ 
ἋΠ πὶ, δηα πραίοα 1Ὁ ἴο ΟἿΣ ΘΑΨΙΟΌΣ 88 ἃ Οὐἴμηθ ἰμαῦ 6 ϑαΐ αἱ πιεαΐ 
ἢ ΡΟ ]σδηβ, (Ναί, 1χ. 10, 11., χὶ. 19., Χχχὶ, 31, 32.)}ὺ ὙΠ ραγ- 
τηθῃΐ οὗ ἴαχϑθβ ο {86 Βοιηδηϑ νγχὰ89 δοοουηίθα Ὦγ (δ6 6ν}ὺ8 δὴ 1π- 
[0] Ὁ]6 συίθνδηθθ; βοηθΘ ἰβοβθ ὙΠῸ ϑββιβίθα 'π οο]δοπρ' ἐβοπὶ 
Ὑ6͵ ἀοἰοβίρα ἃ8 Ῥ] Πά ΘΓ 8 ἰῃ (88 οϑαδ6 οὗ (86 ΒοΠΊΔηΒ, 88 ὈΘίΓΑΥ 8 
οὗ {86 ᾿ρογῦθβ οὗ {ποὶγ οουδίσυ, δηα δ8 δροίζοτβ οὗ ῃοβθ σῇο μιδά 
Θμϑίανρα 1{: (818 οἰτοιμηβίδηοα 011} δοοουῃΐ ἔῸΣ 186 οοπίοιηρὺ δηᾶ.- 
Πιαΐγοα 80 οὗδμῃ Ὄχργθβϑβθα ὮὈγ {86 6 νγ8 ἴῃ (ἢ6 δνδηρθ]1041 ΠΙβίοΥ 8 
ἀραϊηδῦ [86 οΟἸ]οοίογβ οὗ {πΠ6 ἴαΧ68 οὐ ὑγϊδυΐθ. 

ΤῊΘ ρδγβϑῦϊο οὗ [86 ῬΒδγῖβθθ ἀπὰ ἴπ6 ΡῈ] οδῃ (116 χνλ!. 10---- 
13.) ψ1}} ἀδγινα Θομβι γα} ]6 "]υβίγαίοη ἴγομχ {π686 ΟἰΓΟυταβίδῃοθβ. 
Ουγ ϑανιου, ἴῃ Ὀγϊηρίηρσ {Π6886 ὑπὸ ἙΠαγδοίοσβ ἱοροίμοῦ, ἈρΡΡΘασΒ ἴἰοὸ 
αν ομοβθα ἔπ 88 τπηδ τσ [Π6 βἰτοηροβῦ οοηίγαϑί Ὀούνγοθη τ μδΐ, ἴῃ 
{π6 ΡΌ]1ο οβυταδομ, 616 186 Θχίγθμμθβ οὗ θχοϑι ]θηοα δπα ν}] θην. 
ΤΙ6 ῬΒΑγίβθ68, 1Ὁ 18 Μ61}} Κπουῃ, ΘΓ ὑ86 τηοϑῦ ρου υ ἃ] βοοῖ διηοηρ' 
1π6 968, 8Δπα τη846 σγοαΐ ργούβθῃοοβ ἴο ΡΙΘΥ ; δῃὰ ψβθη (Π6 δοοοαῃὺ 
οὗ 106 Ῥογϑίλῃ χαῃμάδτβ, ρίνοη Ὀοΐον ἷ, 18 τϑοο]]θοῖθα, 10 ψν}}} δοοουηΐ 
ἴου 186 ῬΒαγίβοο, ἰὼ δἀαγοβδιηρ (ἀὐοᾶ, πανληρ τοδὰθ οχίογίϊζοπεγς δοᾶ 
ἐλε μπ͵ωϑδὲ αἰτοῦ ΒΥ πΟηυτηοῦβ ὕθυιὴβ ΜΓ  ΡᾺ] ΙΔ ηΒ ; Ὀδόδιβ6, ἔγομι 
18 ΡΟ αΡ οὔἶοθ, (86 τα μάαν 18 αἰζαοβὺ δὴ δχίογϊίοπος Ὁ ρτο- 
[ββϑιοῃ. 

1 ΤῊ γαλάαγϑ, οΥ 1011- ΑΙ ΠΟΓΟΥΒ, ΔΓ Δρροϊηϊοὰ ἴο ἸΟΥΥ ἃ 1011] προὴ Χαβίοδε οὐ οδτγὰ- 
ὙΔῺΒ ΟΥ̓ ἸΩΟΤΟΝΔΗΪΒ: “ὙΠῸ ἰῃ ΈΠΟΓΑΙ ΟΧΟΓΟΙΒ6 ὙΠῸ ὶγ ΟΠδα ὙΠ} 560 τηπο ἢ ὈγαΐδΙ ΠΥ δπϑὰ 
οχίογιίομ, 88 ἢ "6 ὀχϑοσζαῖθα ὉΥῪ δ}} ἔγαυθῖοσθ. ὙὍΤΒῸ Ρο]οθ οὗὨ 8 ἰρῆννεγ8 ἰΒ οομβάοα ἴο 
{Π6 πὶ, δ ἩΒΟΘΏΉΘΥΟΥ ΔΩΥ͂ σΟΟΐΒ ἃγὸ βίοϊθῃ, ᾿ΠΟΥ͂ ἃ΄Ὸ τηθϑηῦ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ἱπεῖγα πιο 8 ΟΥἨ Τοδιὶ- 
ταϊτοη; θα ἸΏ Θη [ΠΟΥ ΔΓ Ραΐ ἴο ἴΠ6 [οδῖ, ἀγὸ Τουηὰ ἴο 6 ἱποβοϊοης, Νοπο Ὀυΐ ἃ τηδὴ ἴῃ 
ῬΟΨΟΓ ὁ ΠΟΡΟ ἴο ΓΟΟΟΥΘΡ ναὶ ἢ6 [88 ΟἿδΘ ἰοβί.. ... .... ΤῊ οοἸ]Θοἴϊομ 5 οὗ 186 10}1 τα 
ἔασιηθὰ, σΟμΒΘαΘΗΥ ΟΧΙΟΣΓΪΟΩ ΘΏΒι168; ϑηαὰ 88 τηοδὶ οΟὗἩὨ [ἤρ Υδάδγθ σοσοῖγθ ὯῸ ΟἿΟΣ 
Θιποϊαπηοηΐῦ τδη ννδὺ ΓΠ6Υ οΔὴ οχϑοῖ ΟΥΟΣ δηὰ δῦογο ἴΠ6 ῥγοϑογ θεὰ ἀμ68 ἔγοτλ ἴΠ6 ἴσὰ- 
γ ] οτ, {μὲν ἱπβοίθποα 18 δοσοιηίοα [ὉΓ Οὐ 868 ὁπ6 μαπᾶ, δηὰ (Π6 ἀοϊεοδβίδιίοη πὰ Μ ἰοὰ ΠΟῪ 
δὰ ΒοϊΪά οἡ ἴδια οἴ γ. (Μοτγίοτ ΒΒ δοοοῃά ΨουΤΠΘΥ, Ρ. 70.) 

32. Αἱ ϑιάγγηδ, [86 ΣΑΪΤΊΡ66 δἰ[5 ἴῃ 19 ἢοιϑο δ] οὐθὰ ἴο πὶπι, Δἃ8 Μαιμονν βαΐ αἱ {δε γεσεὶρὶ 
97 ομδίογα (ΟΥἩ ἴῃ 1.8 οσυδίομμ- ου80 οὗὁἩ Οδρδγηδυ}}); “ δ) γϑοοῖνοδ [6 ἸΟΠΘΥ τί οι 18 ἀπ 
ἴτγοπὶ γαγουῦβ ῬΟγΒΟῚΒ 8Ππα σΟΙΠ ΓΟ 168, Ομ οτηρ, ἰηΐο ἴμ6 ΟΥ. ΤὨθ ἜΧΔΟΙΟΠΒ δπὰ στᾶσα 
Ὀοδανίουν οὗ ἴΠ686 τη6ῃ,᾽ (βαγ8 Μγ. ΗδγΊΟΥ, τῆ ἐχροπθησθα ὈΟΓ), “ ἃσὰ )ι5ὺ ἐπ μαγαςίοῦ 
πὶ [Π6 σοπάποϊ οὗἩ ἴπ6 Ρυ)] οδη8 Ἰηρηθοποὰ ἰη τῆο Νουν Τοβίϑιηθηί...... .. ὝΒδη πιρη: 
ΔΙ ΠΌΣΟΥ οὗ βυοι οομάποῦ 88 [ἢ ϊ8, πὸ οηάογν (αὐ ΠΟΥ 6 Γο ἀείοδίθα ἴῃ δηοίοης {πη68, ἃ8 
ὍΘ ἴΠ6 Ρυ] ςΔη8; δηὰ ἴῃ χηοάογῃ {ἰτλ68, 88 ΓΘ [86 τηϊγίσοοβ." (ΒΑ σι ]ογ ΒΒ ΒΟΒΟΔΓΟΙ 65 ἴῃ 
ατγοθοσ, Ῥ. 239.) 

8 ΤιΑτάποιβ ΟΥ̓ ὉΠ γ, Ῥασὺ 1. Ὀοοΐς ἷ. α. 9. 88. 10,11. ΟΑσρζουϊ: Αρραγδίαβ Απεὶ- 
αιϊαῖατλ ϑ'δοσὶ Οοαϊςοῖδ, Ρῃ. 29,380. ΑΒ 186 ΟἸγιβδ 8 ΒΕ ΘΏΠΥ ΟΓΟ οὔθ ἰοττηθὰ 
(α ἰδ δη8, δηὰ τγογα γερύθδοηϊοα ἃ8 ἃ ροορίθ Ἀοβίὶϊθ ἴο 411} ρονδγησηθηῦ, δη ἃ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΣΥ 
διιρρογίδ, δι. ῬϑῺΪ ἴῃ Ἰλομλ. χ ϊΐ, 6. βΒιυ ἀἸοι ΒΥ οὐν αῦοβ 1ἢ}}8 ΒΙΆπάἐγ; δηὰ Θη)οΐπβ [6 ρδγ- 
τηοηΐ οὗὨ ἰγϊδυαΐα ᾽0 ΕἾ φΟΥΘΥΏΟΥΒ, ὈΘΟΒΠ156, 88 811] ρΟΥΟΓΏΣΉΘΏΒ (ὙΥΠΑΥΘΥΘΣ ΣΩΑΥ θ6 ΠΕΣ 
ἔοττα) ἀοτῖνθ [Βεῖσ δυῖβουν ἔγοπι (σοᾶ, ΓΙ] ΓΒ δγὸ ΗΒ τη ϊη βίο τβ, ατῦθη ἀΐπρ ἀρο [818 ὙΕΙ͂ 
τΐηρ, νἱΖ., 19 Ῥθ])}}ς δά πιϊπἰδιγα(ίοη, ἴο ῥγοίθοῦ (86 σζοοά δπὰ ἴο ραπίβὰ [86 οΥἱὶ ἄοογ. 

4 Μοτγίοῦ᾿β βοοοῃᾷὰ ΨΟΌΓΩΟΥ, Ρ. 7]. 
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ΟΗΑΡ. ΥἹ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΘΕΝΕΑΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕῈΒ ΟΥ ΤῊΞ ΗΕΒΒΕΎΒ, ΑΝῸ ῬΌΒΙΙΟ ΜΕΜΟΕΙΑΙΒ 

ΟΥ' ΒΥΕΝΤΒ, 

1. ΤῊ ΗοΌΥΟΝΒ ΘΓΘ ὙΘΙΎ ΟΔΓΟΙᾺΪ ἴῃ Ῥγθβογυϊηρ {παῖς ΟἜΝΕΑΙΟ- 
61Ε8, οὐ [86 ἰβίοτυ οὗὁἉ ὑΠ6 Βισοθββίοῃβ οὗἉ ἔΆγ1111686. Ὑ εβίϊμοβ οἵ {8688 
Ὠἰϑύουϊθϑ οὐ ἔδυ θ8 ἈΡΡΘΑΣ ἴῃ (ἀθη. Υ. Δηὰ χ. []}ἢ ῥσοροσίίοῃ δ8 1Π6 
Ἡῦτονβ Ἰπογθαβθα ἴῃ ὨΌΤΩΌΘΙΒ ἀυτηρ {Π6ῚΡ ΤΟΒάθποο ἴῃ Τργρί, 1ἱ 
Ὀαδοϑίηθ ἃπ οδ]οοῦ οὗὨ στονιπρ ᾿τηροτίϑηοθ ΑΓ ΠΥ ἴο ργόβοῦνα {86 
σοπθδὶορίοαὶ [4068 οὗ 86 8016 πδδϊομ, ἴῃ ογάοσυ [μαὖ θοῦ {τ1δ6 τηϊριῦ 
ΡῈ Κορὺ ρεγίθου υ ἀἰϊδάποι. Ὑπὸ οματρα οὗὨ {8686 σθῃηθαορίθβ γγ88, 
τιοϑῦ ρῬγοῦΔΟΪγ, οομδάθα, ἴῃ (6 γβύ ᾿ἱπβίδῃοθ, ἴῸ {πΠ6 βῪλοέογίηι, ΟΥ̓ 
ΒΟΥΙΌ6Β, οὗἨὨ ΠΟΙᾺ ἃ Ββῃογΐ δοοοιιπῦ 18 σίνθῃ ἴῃ Ὁ. 97. βέρτα, δι [6 7- 
γαγάβ ἴο {π6 1μανιΐοβ : αὖ Ἰϑαβύ ἴῃ {Π6 ἴπη6 οὗὁὨ [86 Κιηρθ, γὰ πᾷ τῃδὐ 
1Π6 βουῖθθ8 ΟΙΘ ΘΠΘΓΑΙΥ ακοη ἔγομι {πὸ ὑγῖρο οὗ 1,ονἱ. (1 Οἤγοη. 
ΧΧΙΣ, 4, ; 2 ΟἼγοη. χῖχ. 8 ---1]., χχχῖν, 13.) “ΤΠ τγϑ 8 ὙΘΙῪ τα- 
ἘΙΟΏΔ] ργοσθάσγο, 88 86 [μονιΐοβ ἀσνοίθα ὑμοπλβαῖναβ ραγ ϊου ΑΥΙγ ἴο 

. Βίυαγν; πᾶ, ἀιηοπο ΠΡ Πα 6 δηα Ὁ]Θασμ θα ΡΘΟΡΪΘ, ἴδ ὍΤΟΓΘ 
Ἰκεὶν ἰο ΡῈ 8ὸ δχροσΐ ἴῃ στϊπρ, 88 10 Ὀ6 ᾿πίγυβίοα τι Καορίηρ 
Του Ἰβίουβ 80 ᾿πηρογίδπῦθ. [ἢ Ἰαΐοσ ἄσηθβ (Π6 σεηθα]ορίολὶ ἐ8 0168 ὙΤ 6 ΓΘ 
Καρέ ἴῃ 186 ἰοταρ]6.ἢ:} 

ὙΥΒδΐανου ᾿π] ΤΥ [86 ΡΌΘ]1Ο σοηθα]οροβ τϊσῦ πανο βυδβίδϊ θά 1η 
σοηϑοααθησα οὗ {πΠ6 ΒΑΡΥ]Ο 8 οαρον1γ, 1Ὁ νγὰ8 Ταραῖγοαὰ οχ 186 Το- 
δἰογαϊιοι οὗ [86 618 ΡΟ, 848 ἔᾺΓ δὶ Ἰθαϑύ 88 γα8 ὈγΔΟΌΟΔΌ]6. 
(Εστγα 11, υἹ11. 1---1 4. ; Νϑἤθμι. υἱ}. χ.) Ηρδησο 1ὕ 18, {πᾶῦ ἃ ΥΘΥῪ οοη- 
ΒΙ4οΓΆΡ]Ὲ ροσίοι οὗ [86 Βτβί Ῥοοῖὶς οὗ ΟἸΥΟΏ1Ο168 18 Θοτηροβοα οὐ ροηθᾶ- 
Ἰορίοαὶ (4068: (86 οοταρασγίβοη οὐ ὙΠ]1Οῖ,, ἃ8 τν6]] ἃ8 οὗ ἴπ6ὸ σϑημθδιορυ 
γοοογάδα τη ἀοη. ν. πιὰ {86 40 168 ἴηὴ Μαίϊ. 1. δὰ 1|Κὰ 11:., νὰ} 
σοπ γα ΐα τρδύθυ }]} Υ ἴο βδον {μ6 []Β]πηοπῦ οὗὨἩ {Π6 Ῥγόορῇθοὶαβ σϑαἴγα 
ἴο {π6 δανοπὶ οὗ {86 Μοββίδῃ. «οβδρῆυβ βίαίθβ ἐπαῦ [Π6 «678 μδᾶ δὴ 
πη ἰοΥτυρίοα Ββυοοθββίου οὗ {86 ὶγ ὨΙρΉ- Υϊαδίβ Ῥγαβογσυθᾶ ἴῃ {ΠΕ} 
ΤΟΟΟΓΑ͂Β ἴον {π6 5ρΡ808 οὗ πϑαυϊγ ὑνο ἱπουβαπα γὙϑαῦβ; δηα {παὺ {86 
Ὀγιοβί8 ἰῃ πάρα, δπα ον ἴῃ Εἰργρύ δπὰ Βαδρυ]οη, ΟΥὁἨ ἴῃ ΔΩΥ ΟἾΠΟΥ 
ὈΪδοα τ ΒΕΓ ΠΟΥΒΟΘν Υ {ΠΟῚΓ ᾿ΥἹοδίθ ΤΟΙ ΘΔΓΓΙΘα, γ6ΓῸ ΘΆΓΘΙ] [0 ῬΥΘΒοῦν 6 
{μ6}ν σϑῃθδϊοσῖθθ3 ἢ ῥγὶθβίβ αὐθασ {Π6 ΘΑρΡΟν Υ 88 οου]α πο ργο- 
ἄυοα {π6Ὶ} σαηθδίορίθβ, τ σὸ δχοϊυαθα ἴτοπὶ {π6 βδοογαοίαὶ οοα, 
Ηδποο, ψἤρη ἢ ΗΘΌ. γἱϊ. 8. Μ6]οΒΙ Ζοά ο]ς 15 βαιά ἴο ἤανο Ὀδοθη τοὐξλοιμξ 
ἀεδοεπί, (ἀγενεαλόγητος, μαΐ 15, ὙΠΠΠοὰῦ σΘΠΘΑΙΟρΡΎ,ἉΉ) ὅΠ6 τηθδηϊηρ' ἴ8, 
1παὺ 18 δῆλα νγὰ8 πού Τουπά 1π [π6 ΡὉ]16 σοῃθδ]ορῖοαὶ Χορ βίθσβ : ἢ18 
ΑΊΠΟΥ δΠα πλοῦ ου, ἃπα ἀποθδίοσθ, ΓΘ ὈΠΚΠΟη, ὙΒΘΠ6Θ 18 ργιθϑῦ- 
Ποοᾶ νγ88 οὗ ἃ ἀιβογθηὺ πα, ἀμὰ ἰο Ὀ6 τοραγάαά ἀπ γομα]γ ἔγοπι ὑπαῦ 
οὔ Αδγοῃ δῃηά ἢ}8 ΒΟ0}8. 

Ἐτοῖὰ Βισαἶῦ ῬΌ]1Ο τοριβίουβ Μίδι μον δα Τ0Κ ἀοτινοὰ 1ῃ6 
Βαηθδίορίθβ οὗ ον ϑανίουγ; {π6 ἔοσιηογ οὗ στ Βῖοὶ, ἴγοα ΑΡγϑβατ ἰο 
ε΄ 68ὺ8 ΟἾ γιβῦ, οι ὈγΆοα8 ἃ ρογὶοα οὗ ποαυν ὑνο ᾿πουβαηα Ὑ68γ8, τ 81]6 
16 σοπθδίορσυ οὗ 10Κο, ἔτομλ Αἄάλ ἰο (Ἰτῖβί, ὀοταργῖβθ8 ἃ ρουοα οὗ 

1 ΜιοΒΔΟΙ 5 5 (ΟΠ οηζΑΣΊ68, νοΐ, ἱ, Ρ. 250. 5. Φοβορῆμβ δραϊηδὶ Αρίοῃ, θοοΚ ἱ. ὃ 7. 
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δουΐ ἔουν ὑπουβαμα γοᾶγθ. [0 18 ψ6}} Κπόνσῃ {μὲ {π6 “6ν))]18 οαγγιϑᾶ 
ΤΠ61Ρ ΤΟΠΑΏ688Β [ῸΓ ΘΠ ΘΔ]ΟρΊ6Β ἰο στοαῦ Οχοθββ, δηα ρῥγϊ θα {ποηβο] ν68 
ΟΠ ἰσϑοίηρ {μ6ῖῦ ρϑαϊργθοβ ὉΡ ἰο ΑὈγαϊᾶτη. «Γ6γοσθ βαυβ ἰμαὺ {ΠΥ 
ΘΙ 88 Μ76}} δοαιιδϊηοα τι ρΘῃΘδ]ορ ΘΒ ἔγοι ἀἀδιὰ ἰο Ζογαῦραθεὶ 
88 (ΠΥ γοτΘ 1 (ΠΟΙΓ ΟὟ πδηιθ8.Ϊ Αραϊηβὺ βο βΒ Ὀῃργο δ ]θ 
ϑἰαοος ἀρὶ Ῥδὰ] οδυΐϊίουβ Τ οίμυ (1 ΤΊ. 1. 4.) θα ΤΊαΒ (111. 9.). 
ἴη66 {6 τοί] ἀΙΒρουβίοῃ οὗ [86 θνγν8 ἴῃ {86 τοῖρῃῃ οὗ Ααγίβη, {16 

76νγν8 Βαανα αὐΐου!Υ ἰοῦ {861} δποιθηῦ ζ ΘΠ ΘΑΙΟΡΊΘΒ. 
1ῃ ΧΙ  πρ' ρΟῃ ΘΔ] ορΊοα] {8068 ὙὙ1ΠῚ ΔΠΥ͂ ΒρΘΟΙῆο ἀθδῖσῃ, βομλα οὗ 

[Π6 Βαογϑα ᾿  Ο 8, ἔοσ [86 Βακα οὗ Ὀσουν, οὔ θα πλτηθ8 ἩΥ ΒΙΟἢ ΘΓΘ 
οὗ 1688 ᾿τωρογίδῃοθ, πα αἀἰδβιγιυύθα [86 σοηθαϊορίθβ ᾿ηἴο οασίδιη δαὶ] 
οἶαββθβ. ὐχϑιΏρ 68 οὗὨ [818 Κιπα ὀοοὺχ ἴῃ ἔὔχοα. νἱ. 14 ----24. ; 1 ΟἸγοη. 
γ]. 12---1δὅ. οοραγοα τι ΕἰΖγα 1. ὅ. ; δῃὰ ἴῃ Μαῖιί. 1. 17. ΤΠ6 
ἐπόε γα ποῦ ὉῃΓ α ΘΟΥ ἰβΚθῃ ἃ ΒΙΠΆ1]ΔΥ ΠΙΡΟΓΟΥ ἱπ {μοῦ σοπθ- 

ορ!68.3 
Ι. τοι {86 γοιλοΐθδὺ ρθ8, ϑη Καπα ἰαν Ὀθθη ἀδβίσουβ οὗ ροὺ- 

Ροίιδίϊηρ [8.6 ΤΩΘΠΊΟΥΎ ΟὗἨ Τοπια κα Ὁ] 6 ουθηΐβ, ποῖ ΟΠ]ῪΥ ἴοὸσ {ποὶγ οὐγῃ 
θεμοῆς, Ὀὰὺ 4180 'π οσάοσ ἴο ὑγαηβιαῖῦ {Π6πὲ ὕο ρΡοΟΒΙΘΥΙΥ͂ ; δῃα ἴπ Ῥγο- 
Ρογίίοη ἴο {86 Δι ΟΣ οὗ δυσὶ ονθηΐβ μ88 ὕθθῃ {Π6 Β: 0] 1Ο Ὁ οὗἉ {Π|6 
ῬΟυΒΙΙΟ ΜΕΜΟΒΙΑΙΒ ΘΙΡ]ΟΥ δα [0 ΡΥθβοσυα [86 τοι γϑηοα οὗ ἰΠ θη. 
μοι, {μογο ὍΘ, ΔΠΥ του ΚΑ 6 ονοαῦ Ὀ6661} 1[Π6 ρῥαΐγιδγοιβ, {Π6 Ὺ 
ΤΑ ΒΘ οἰ ἃ τάδ βύομβ Οὐ ἃ ἤθδρ οὗ βίοῃϑβ ἴῃ {16 ΨΘΓΥ͂ ρΪδοθ ὙΠΘΓΘ 
ΒΙΟὮ ανθηῦ μα μαρροποᾶ. (θη. χχνῖ!. 18., χχχὶ. 46, 46.) ϑοῃιε- 
Εἰ π168, 8150, {Π6 Ὺ ρᾷν ἤϑῖηθ8 ἴο ρ]4 068 ᾿προγῦηρ [86 παΐαγε οὗ {π6 
ΤΥΔΗΒΔΟΙΟΠ 8 Ἡ ΒΙΟὮ Πδά ἰακοη ρΐαοο ((οη. χνὶ]. 14., Χχὶ. 31.) ΧΧΙ, 14,, 
ΧΡ, 19., χχχὶ, 47 --49.}: δπᾶ βυπῦο 108] Πδπηθ8 ὙὙΘΓΘ ΒΟΙΊΘΙ 168 
σίνϑη ΕΥ̓͂ ἐβεῖα ἰο ἱπάϊνιἄυ8185. (θη. χχν. 26. 30.) Τὸ {118 υϑᾶρθ 
(π6 ΑἸπΙΙΡΉΥ 18 σοργοβθηϊθα 88 νουοβαῆηρ 0 δοοοιμιηοάδία Ἀ]πλ56]Ἐ, 
ἴῃ ἀφη. χνυ]]. ὅ. 15. δηὰ χχχἸ 28, 29. 
(ΟΠ σι Ό]Υ ὕο {818 ουβίοτῃ, Μίοβαβϑ δη)οϊῃθα {86 1ϑγδθ 1068 ὑο δγθοί 

ΔῊ. Δ]ίαγ οὗἩ ρτοαύ βίομθβ οὐ ψ Βοῖ {Π6 Ἰανν γα8 ὕο 6 Ἰῃβουῦθ6α, ἰοὺ 
{Π6 Υ Ππαᾶ ογοββαᾶ {π6 σῖνοσ ογάδη (δα, χχυὶ, 1---4,), δῃμὰ 4180 βϑυθ 
ἴο ἴῃοβα ρίαοθβ, ὑυ]οἢ μα θόΘα βρη! βοὰ Ὀγ [86 ργουίουβ οοπάαοί οὗ 
{6 [Βγδθ 1168, δ᾽ ρῃιβοαπῦ παιηα8 τ βίοι που] 6 ρογροῦυδὶ πιθπλρυ δ 8 
οὗἨὨ {Π6ῚΓΡ τ 6 ]]1οπ ἀραϊηδί αοά, (Εχοά. χνὶ. 7.) Τηθ βδῖμθ ουδβίοτῃ 
οθίαϊποά ἴον {π6ὶγῦ αὐεῖναὶ ἱπ {π6 ἰαπά οὗ βδῆδαη. (9088. ἱν.) [πὶ 11Κ 
ΤΩΔΉΠΟΥ, ϑϑιλιθὶ ογθοίθα ἃ βίομθ αὖ ΜΊΖΡΘΙ, ἰο οοταιηθιλοσαῖθ {86 ἀ18- 
οοιμβύίαχο οὗἩ (86 ῬμΠΙδυϊπο8. (1 ὅδ. νἱῖ. 12.) 

Ιῃ Ργοόρτθββ οὗ {ϊπιθ τῆοτα βρίϑῃαίἃ τηοπυμηθηῖίθ ατο δγθοίθα 
(1 ὅδ. χυ. 12.; 2 ϑ'δπι. υἱ1]. 18., χνῇ. 18.); δπὰ ΒΥ͵ΩΟ]1604] τ ποτ] 
ΠΆΠΙ6Β Ὅ6Γ6 ρίνοη Ὀοίἢ 10 Τπηρβ δπα ροζβοῦβ. ΓηυΒ, {π6 οΟἰΠλη8 
ὙΠΟ ποτ δγθοίθα ἴπ {π6 ἰθαρ]8 οὐ ϑοϊομιοῃ ---- ]αολίπ, ᾿6. Β88}} 
Θϑία]Π18}, Μοαξ, ἴῃ ἴὐ 18 βίγθηρία,--- πλοδῦ ργόραθὶυ ἀδηοίθα {86 ἀδνοιῦῦ 
ΤΩΟΠΆΓΟΝ Β ΠΟΡΘ, {μαὺ Φομονδῃ που] ἤσταὶν δβίβ Ὁ ]Π188 {παᾶῦὺ ὕθιαρ]6 1ῃ 
{16 δπίγδηοα οὗ σβῖοῃ ΠΟΥ ποτα ρ]αοθὰ, Τὸ {86 βαᾶῖηὴθ ῥγϑοίϊοθ 

1 ΨΑΙΡΥ ατ. Τοβῖ. νοὶ]. 111. Ρ. 117. ᾿ 
3. Ῥᾳάτοαα, Αητίᾳ. Ηοῦτ. ρΡ. 818---390. Βοδυ]Σι! Ασοθθοὶ, Ηθῦτ. Ρ. 41. ὙΠ6 δρο]οβῖδβ- 

εἶοαὶ Ηἰϑιοτίδη Ἐπιβο ΐαϑ, οὐ ἴπ6 δι ΒΟΥ Υ οἵ Δυϊυ8 Αἰγισδηιβ, 8 τυτίζοῦ οὐὁἨ ἴ1πὸ (Ὠἰγὰ σεπ- 

ἴαΣγ, τοϊαΐοβ ἐπὶ Ἡογοά, πιϊϑηδπιοὰ τἢ6 Οτϑαῖ, σοτηταϊ θὰ ἴο 16 βλπιο8 4}} τῆ6. τοοον9 

οἵ ἴμ6 ον ίβη χοποαϊορίοβ; θὰ Οάγρζον [88 βθονγῃ ἴπαῦ (μἷ8 ὨΆΣΤΑΙΟΥΘ 18 Οἱ ΜΟΣΙὮΥ οὗ 

οτοάϊ, Απιϊᾳφυϊαῖο8 Οοιμἷ8 ἩοΌγα, Ρ. 36. 
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Ῥαγοϑὰ ΘϑΟ 68 {Π6 Οὐρὶ οὗὁὨ [ῃ6 παηια οὔ Μίδοοαδβιβ Ὑ1Ὲ} Υ ΒΙοΙι 
7 υ0Ἃ}148 νγγαθ ἢσϑὺ ἀϊβιϊηρυβθηοα (1 Μδοο. 1. 4.), (γῇο νγα8 βυγηδιηϑᾶ 
ΠΡΌ Μάαάσαβά, οὐ Π6 απιπιεῦ, οὐ δοοουπί οὐ ᾿18 βΙπρΌ ΑΓ σα] οὺῦ 
Δηα βιιοοθβδ ἀραϊηβὺ {Π6 ΘΏΘΠαΪ68 ΟΥ̓ ἢ18 πο η)}}; δηᾶ εἶτὸ 1Π6 ΠΟῪ 
ΒΆΤὴ6 ρίγθῃ ὈΥ͂ Οουν [οτὰ ἰο Ῥοίον (Μαῖί, χυὶϊ. 18.; Φολπ 1. 43.), δῃά 
[Π8 πϑῖὴθ ρίνϑη ἴο {π6 864 νηοῦ τγὰ8 Ὀουρμὺ πιὰ (86 Ῥυχοθαβο- 
ΠΟΙΟΥ͂ οὗὨ «6488 ἰγεαβοη. (Μαιί. χχν!, 8.; Αοίβ 1. 19.)ὺ Τδ ρτοδὶ 
ἔοβεναϊβ, ργθβϑου θα ὈὉΥῚ Μοβεβ ἴο {Π6 “6178, 88 γ76}} 28 186 ἔδαβίβ δπὰ 
χϑὶβ ᾿πβειυϊοα Ὀγ ὑποῖὰ 1η ᾿αύου {1π|68, ἀηα (86 {4068 οὗ {16 ἰατὺ ψ μϊο ἢ 
ὙγΘγ6 ἴο Ὀ6 τηοβῦ τ ΠΡ ΟΌΒΙΥ ργοβασνθά ἴῃ (ἢ δυΐζ, ὙΟΓΘ 80 ΤΩΛΩΥ͂ Τη6- 
ΤΩΟΥΪ418 οὗ προγίδηῦ παῖ π8] ΓΑ ΠΒΔΟΙΟΏΒ. 

Τῃ τροτα δποίθηῦ {1Π168 ὈΓΟΥΘΓΌΒ Βοιωθ ϊηλ685 οὐἱστπαϊθα ΤΟΙ. ΒοΟΙη 6 Τ6- 
ΤΩΔΥΚΑΡ]6 οσούγγοηοο. ((ἀ6ῃ. Χ. 9., ΧΧΙ!, 14. ; 1 ὅ'δπ).. χ. 12., χῖχ. 24.) 

ΟΗΑΡ. Υῇ. 

ΟΝ ΤΗΒΕ ΤΕΞΑΤΙΕΒ ΟΝ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΊΒ, ΟΟΝΤΕΛΑΟΥΤΒ, ΑΝῸ ΟΑΤΗΒ ΟΕ ΤῊΣ σΕΎΒ, 

1.Α ΤΈΕΒΑΤΥ [8 ἃ ραοῦ οὐ ὁονθῃδηΐ τη866 τ ἢ ἃ νον ἰο [π6 Ρα}]16 
ΓΘ ἴΆγα ὈΥ ἐμ6 ΒΌΡΘΙΙΟΥ ΡοΟσοσ. [ᾧ 18 ἃ σοχμτηοη τϊβίακα, {δῖ {Π6 
Ἰβγϑο ῖοβ 6 γα ργοὶ 1064 ἔγομι ΓΟΥΤΑΙηρ 8118 πόὸ68 τὶ Ἡ ΘΑ Β6 5: {}}18 
ψου]ὰ ἴῃ οἴἴθοῖ πᾶν διηουπίθα ἴο 8 σϑῆδγαὶ Ῥσο 1010 ΟΥ̓ 8|Π|8πῸ0 
νἢ ΔΩΥ πδύϊοι Ὑυμδίθυοσ, Ὀθόδαβα δὖ ὑπαὺ {ἰτὴα 411 186 που] ψογο 
φαίη. [Ϊὰ {86 Μοβαῖο ἰδ, ποῦ 8 8]ηρ16 βίδα! 18 οηδοίθα, {παὶ 
ῬτΟΒΙ Ι[8 [8 ΘΟΠΟΙ υβίοῃ οὗ ἰγϑαῦϊθθ ὙΠ ΠθδίΠΘη ΠΑΌΟΠΒ 1π σΘηΘΓΑὶ.; 
δἰ ὑΒοιρὮ, ἔου [Π6 τϑάβομβθ ὑπουθὶῃ Βρθοῆθα, Μοβθβ δἰ οοιησηϑηαβ 
1Ποῖλ [0 ΟΔΥΤΥ ΟἹ Θἴδυ 8] νγ87 δρδϊηβὺ {π6 Οπαδηϊίθβ απ Ατηδ]ο Κι 68 
(θὰ ποὺ αραϊπϑῦ (86 Μοδθιῖοβ δηὰ Ατηπιοηϊίθβ), ΟΥ αἶβθ ΌγὈ1 48 4]]} 
ἔπ μάβῃρ 10} [1686 Ῥαγίϊουϊαν παίοηϑ.Ό [Ὁ 18 ΒΟΥΘΥΘΙΣ 6168, ἔγοτα 
Πουῦ. ΧΧΙ, 4 --- 9., {μᾶὺ μα ἀἸὰ ποῦ οδπὐογίδϊη [86 βδτὴθ ορὶ πῖοῃ 1 ἢ 
ΤΕρΑΓα το αἱ ἔογοῖση ὩὨΔΌΟΠΒ : [ὉΓ ἴῃ ἰμαὺ ρᾶδβᾶρϑ, ἐμβοιρῆὴ ἐμ Μοδὺ- 
1[68 ἃΓ6 Ργοπουπορα ἴο Ὀ6 δὰ δροιηϊπαίοη ἰὼ ἰδ [βγϑθ]168, ΠῸ βοῇ 
ἀεοϊαγδίοη 18 ταδάθ σοϑρθοηρ {86 Εοταθβ. ΕὨσίδοσ, 10 18 ον ἀθηῦ 
{μα ὑπο ν 610 ἐμουαβοῖνοβ Ὀουπα τοὶ] ΟΌΒΙΥ ὑὸ ΟΌβεσνθ ἰχϑαῦϊ68 ἤθη 
δοίι4}}γ οομοϊυαοα ; ἐμβουρῇ οπα οὗ [86 οοπίγδοϊπρ' ραγί]68 μδὰ Ὀθθη 
σΌΥ οὗἩ ἔγαυὰ ἴῃ [Π6 ἰγδηβασίίοη, 88 ἴῃ [26 6886 οἵ {86 ἰγοδίυ ἢ 
ἴη6 ΑἸΡΘοπὶίοβ. (Ψοβῃ. 1χ.)ὺ Τανὶἃ ἀπὰ δοϊοιηοι ᾿ἰνϑα ἴῃ 8|1}1|8 πο 6 τ ἢ 
1π6 Κιηρ οὗ Τ γτα ; δῃηά {πὸ ἔοσταοὺ ]ἢ 6 Κιηρ οὗ Ηδηλδί (2 ὅδπηι. 
Ὑ1}, 9, 10.); δπά 186 Θυδθη οὗ ὅρα οδηποῖ Ὀ6 τοραγάθα ἴῃ ΔῃΥ 
οἶμογ ᾿ἰρῦ ἸΠδῃ δ8 δὴ δ]γ οὗἩ δοϊομμοῃ. Εἔὔνϑη [86 Ν ἐμλείεθη ὙἿΟ 
ὙΘΙΘ 80 ᾿ΔΌΘΔΌΪΥ ΖοϑίοιΒ ἕοσ {π6 ἰανγ οὗἨ Μοβοϑβ, ἀϊὰ ποὲ μοβιίδία ἴο 
ΘὨῦΘΓ ᾿πίο 8 οοτηρδοῦ χὰ [16 Βομδη8. ΤῊ ΟὨΪΥ ἰγθαῦιθβ οοπαειηηϑα 
ὈΥ 186 ῥγορμοῖβ δ ἰβοβ στὰ [86 Εργρίίδηβ, Βαυ]ομίδηβ, δπὰ 

1 Τὴ ᾿Κὸ τοδῆποῦ ΟἸΑΙΪΟΒ, ΤΩΔΥΟΥ οὗὨ (86 μαΐδοθ (0 18:6 Κίηρ οὗ Ετδποο, γοοοϊγοα 186 
πδηϊα οὔ αγίεϊ, οὐ {πὸ Πανακιεν, ἴτοπι [86 ἰγτεβϑιβιι Ὁ]6 Ὀ]Ονγ8 6 18 βαϊάὰ ἰο ἢδνθ σίνοη ἴο [Π9 
ΒΑΓΘΟΘΠΒ ΟΓἹὨἩἨΥ ΜΌΟΙΒ, ὙΠῸ ὙΓΟΙῸ ὨζΟΥΪ ἀϊδοοιηδιοα ἰη [Π6 τηθιθμογαῦϊο Ὀδιῖο ἰουρῆς ποδὺ 
Ῥοϊςείοτα, ἰῃ 788. --- ΑΠΟΙΒΟΣ, ἈΠ ΠΟΘ ΖΌΠΟΓΔΙΪΥ τοοοὶνεὰ οτὶ σὶη οὐὗἩ 16 ΔρρεϊἸδιίϊοη Μαςς- 
σρΌθ68, 848 Ὀδοη σίνοη ἴῃ ἢ. 13). διργα. 

2 Ῥασεδϑι, Αηιϊὶᾳ. {{εῦγ. ρυ. 8320--- 332, 
ΥΟΙ,. 111. Ρ 
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Αββυσῖδηϑ, Ώ1ΟΝ ΤΟΓ6 οχύγθιοὶν ῥγο)υ]οῖαὶ ἰο [86 παῦοῃ, ὈΥ ἴηνοῖὶν- 
ἴησ 10 ΘΟΕ ΏΒΔΙ]Ὺ 1Π ΔΌΔΓΓΟΪΒ ὙΠ ΒΟΥΘΓΘΙΡῺΒ ΠΟΘ ΡΟ ΘΕ] ἤδη {16 
618} ΠΊΟΠΆΓΟΝΒ ; δπα {π6 δνυθηῦ ΑἸ ΤΥ 8 Βμουθα, ἴῃ ἃ τηοβὺ βίε Κίηρ' 
ΤΩΔΉΠΘΥ, {86 ΡΓΟΡΥΙΟΤΥ οὗἁὨ {Π6ῚῚ ΤΟΡσοοίδβ. 

11. γαγίουβ βοϊθηλη 168 ΟΓΟ θα ἰπ (6 σοποϊυδίοῃ οὗὨἨ ἰγϑδίϊθβ : 
Βοιῃθ 68 1Ὁ γγα8 ἄομο ὈΥ͂ ἃ ΒΙΤΡ]6 Ἰυποῦοι οὗἩ [Π6 Βαπάϑ8. (τον. χὶ. 
21. ; ΕΖεῖϊς. συ". 18.) ΤΠ6 Ἡ]Πμάοο08 ἴο {Π18 ἀΔΥ ΤΑΔΕ δὴ δηραροδιχθηΐ 
ὈΥ οΠ6 ΡῬδσϑοῃ ἰαγίηρ μἷ8 τιρηῦ Πδηὰ οἢ {86 μαπὰ οὗ π6 οὐδόν. βοτλθ- 
{ἰπγ168, 6͵80, Π6 οογθηδηῦ νγ͵ὰβ γα ῇ θα ὈΥ δγθοίϊρ' ἃ 6 8Ρ οὗἉ βίοῃϑβ, ἴο 
ὙΒΙΘΉ 8 81 80]6 Πϑηλ6 τῦδ8 ΟἼΥΘΙ, σοίουσίησ 0 [86 Βυ]οού-τηαἴοσ οὗ 
(86 οονεπϑῃΐ (θη. χχχὶ. 44---ὅ4.); (δ΄ ταδάθ θούνψθοθ ΑὈγδθδτὰ 
δηὰ {π6 ἰηρ οὗ ΟἜΓΆΣ ψγχ8 γα 1Π6α Ἴ 1π6 οοἵϊμι οἵ Ὀοίἢ ρδγέθβ, Ὁ ἃ 
Ῥγαβοηΐ ἔγοιη ΑὈγαδβατα (ο {Ππ6 ἰαοσ οἵ βανθῃ ουγθ- τα θ8, πα Ὀγ ρίνιηρ 
8 ὭδΙ16 ἴο ἰΠ6 γγὺ6}} τ ιοἢ μδα σίνοη οοοαβίοη ἴο {86 ἰγαπβαοοη. (( 6. 
χχὶ. 22---32.) Τὺ νγαβ, ΤΩ ΟΥΘΟΥΘΥ,, ΟἸΒίοτρ σΥ (οὸ ουζ [6 νἹοῦτα (τ ὨΙΟἢ 
τγὰ8 ἰ0 θ6 οἴἴογοα 88 ἃ ΒΔΟΓΙΗ͂Θ6 ὉΡΟῚ (δ)6 ΟΟΟΑΒ10Π5) ἱπΐο ὕνγο ρᾶγίβ, δῃὰ 
50 ἱδοῖηρ Θδοῦ Βα] ρου ὕπνο αἰβδσοηῦ δ] ΐδγΒ, ἴο οϑυβα ἰποβθ ὙΠῸ 
σομίγαοίοα {Π6 οονγοηδηΐ ἴο ρᾶ88 Ὀαύνγθοῃ Ὀοίμ, (ῃ. χν. 9, 10. 17. ; 
6 γ. χχχῖν. 18.) ΤῊ]Β το νγχὰβ ργαοβοα οι ὈῪ ὈΘ᾽ ον τ δπὰ 68- 
[Π6 8 αὖ {Π61} Βοϊθπλη ἰδαρι68; αὖ ἢγβῦ, ἀο Ή1688, τ τ} ἃ νον ο 186 
στοαὺ 5'Δο ρα, 10 τγ8 0 ῬΌΓΡΘ ΟἿΓ 51}8 1 Δ18 οὐὐῃ Ὀ]οοά ; δπὰ {μ6 
οἴἴδυιπρ οὗ {π686 βδουιῆοαβ, δπα ραββϑίηρ Ὀούγθοι [Π6 ὈῬαγίβ οὔ (86 
αἰνι ἀρὰ γἱολμλ, γ71Ξ  ΒΥταΟ] 1} ]Ὺ βίακιπσ {861 ΒΟΡΘΒ οὗ ρυτιβολίοη 
δηᾶ βαϊναίζοη οἡ {Π 6} Ρογξοστηδποα οὗ {86 σοπαι!]ο0ῃ8 οἢ ὨΙΟΣ 10 τγὰ8 
ΟἸογοα.5 

ΤῊ6 οἀϊίογ οὗ {π6 ἘὙΥΔρταθηΐβ ΒῸΡΡ]θίασυ ἰο (Οὐα]πηοί δ 18. οὗ 
ὁρϊπίοη ἐπαῦ νυ μδῦ 18 γοῖ ὑγδοι θα οὗ [18 ΘΟΥΘΠΔΟῺΥ ΤΑΥ͂ οἰποϊάδία {Ππ|81 
Ῥαβϑᾶρθ ἴῃ 188. ΧΧυἹ]. 16. :---- 6 ἔαυο πιαάδ α εουεπαπέ ιοΐἐἢ ἀεαίῇ, απά 
εὐ ᾿ιεἰδ ατὸ τοε αὐ αφγεοπιεπέ; τολεπὶ ἐδ ουογγιοιοίη, ΒοοΆΥ 6 8ἰιαἰΐ ρα85 
ἐμγοισῆ, τὲ δἠαἶΐ ποΐ σοπιθ μπῖο τι8, ΚΤ το6 ἤαῦε πιακο ἴϊ65 ΟἿΤ τεΐεσε, απά 
ὠπάον ξαϊβοεποοα ἤαῦυο τος ᾿ιϊὰ ομγϑοῖυεδβ. ΑΒ 1 10 μδαά Ὀδθὴ β1α :---  α 
δανθ ουΐ οἵ᾽ ἃ Θογοηδῃΐ ϑϑουῆςσθ, ἃ Ῥυγ βοδίοη οἰουηρ τ ἀρδίῃ, 
ἃ πα ψῖῖΒ (μΒ6 στᾶνο 6 μᾶνθ βϑιι16α, βο {πα [Π6 βοοιγρο 88}8}} ποῖ 
1Π}0Ὑ6 85. Μδγν ποῖ βυοἢ ἃ ουβίοιῃ μᾶνα Ῥθθὰ (6 οτἱρίῃ οὗὨ {π6 10]- 
Ἰοννῖπρ ΒΌΡΕΓΒΌ Π!Οἢ χοϊαίθα ὃγ Ρι {8 “1 {μον (ἴ86 ΑἸἹρογῖπα οοσ- 
Β8178) δ ΔΏΥ {1π|6 ΠΆΡΡΘἢ ἴο Ὀ6 ἴῃ 8. ΥΕΓΥ ροτοαΐ βίγαιζ οὐ αἰβίζεβϑ, 88 
Ὀοϊηρ οΠα864, ΟΥ̓ 1 ἃ βίοσῃ, ἔΠ6Ὺ Ὑ71}} σαί . ΤΔΟΠΘΥ, ρα Ἂν σΑπα]68 

ἴῃ ΤΘΠΊΘΙΆΌΓΆΠΟα οὗ Βοθ ἀ68α τηαγταθοῦ (δα!) ΟΥ Οὔδοσ, οδ]] ηρ ἈΡρΟα 
μ1πὶ 1 ΠοΔνῪ δὶ σἢΒ δηα στόϑηβ. [1 {Π6Υ Βπά ΠΟ βυιοοουγ ἔγουῃ {Ποῖτ 
Ὀ6,ογθ- θη ]οηθα σἰΐ68 δπα Β ρουβι οη8, Ὀὰΐ {παῦ {Π6 ἀδπρῸΥ σαῖθοῦ 
ἸΠΟΥΘΆΒ6Β, {Π6ῃ {Π6Υ ρῸ [ο βδουβοϊηρ ἃ βῆιθδθρ, (ὑὑὸ οὐ [ἤγθθ ὍΡΟη 
ΟΟΟΔϑ10Π, 88 ἰμ6 Ὺ {1} 666 1],} Ἡ ΒΙΟΩ 18 ἄομο δέ 1818 ΤΩΔΏΠΟΓ : 

1 γαγὰ δ ὙΊΟΥ οἵ τ186 ΗΪβίοτυ, ὅς. οἵ [πο ΗΪπᾶοομ, γο]. ἴΐ. Ῥ. 828. 
2. ὙΒῖδβ ΣΟΙ ΔΓ Κ}}}6 ῬὈγδοῖίοΘ ΤΠΑΥ ὍΘ ΟἸΘΑΥΥ ἱταοθὰ πὶ τΠ6 ατεοῖκ δηὰ 1,Δεΐη νυ ϊίουβ. 

ἩοτηοΓ 888 ἐΠ6 [0] ον ηρ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ : -ο 

“Ὅρκια πιστὰ τάμοντες. ΠΙδά, 10. 11, γϑσ. 124. 
Ἡαυὶϊπρ οὐ 7αἰλιω οαἰλε. 

Ἐαϑίδιἰα 8 Ἔχ ρ]δίη8 1Π6 Ῥαββασο ΟΥ̓ ΒαγΪησ, [ΠΟΥ ΤΌΤ Οδίἢβ ταϊδιϊηρ το ἱπιροτίδηϊ τοδῖ- 
(εγ8, ἘΠῚ ὙΟΓΘ τηϑὰο ΟΥ̓ {Π6 αἰ νίδίοη οὗὨἨ ([π6 Υἱοῖπι. 8.66 α'8ὸ ὙἸΓΣΊ], η. νι} !. τοσ. 640. 

ο. 129. 

-«οὠφΤ πμττ τ πα τὰῶῖῖ τοι πα -ὅὕ - 



᾿Οὐηϊναείς, απᾶὰ Οαΐλξ ὁ ἐλο ὕδειυς. 21] 

πιανιηρσ οὐἱ οὔ᾽ [π6 μεδα τ} ἃ Κητίο, Τ[ΠΘΥ ᾿πηπηθαϊαίοΥ ἰακα οαΐ (86 
Θη ΓΑ 18, απ α ΓΠΓΟῪ {πδῖὰ δπα 1Π6 μ6ϑα ονθγθοδσχα ; δηᾶ ἤθη, τι 41} 
18:6 ερεοα {πΠῸῪ δ (σλπουῦ ΒΚ πηῖηρ.), ΠΟΥ οαΐ (86 Ὀοάγ ᾿πίο ἔτο 
Ῥαγίβ Ὀγ {π6 τη104]6, δπα πγουῦ ομ6 ραγί ονϑὺ {86 τὶρὺ δβἰά6 οὗὨ {Π6 
ΒΗ1Ρ, δηᾶ {86 οἴποῦ ονοῦ [86 Ἰεἴϊ, ἰηῦο {ἢ 568, 88 ἃ Κιπὰ οὗ ργορ: ἰδέζοη. 
ΤῊ τμο86 Ὀ]ηα 1πβ46}8 ΔΡΡΙῪ Ὁπϑυλβοῖνθβ ἴο ἹΤΩ ΟΊ ΠΑΤΥ ᾿πίΘΓΟΘΒΒΟΥΒ, 
ἰηϑίοδά οὗἨ {πὸ ᾿ἰνὶπρ δῃὰ σα (ἀοα,. [Ι͂πὶ {86 οΑ86 Πδσὸ σϑίρστϑ ἰο, 
186 Βῃ}Ρ ρᾶββθθ θϑίψθθῃ {π6 ραγίβ ἴδ {Πγοσ ΟἹ ΘΔΟὮ 8146 οὗὨ [ἴΐ, 
ὙΠῖθ ὈοΒανιουν οὗ {ἢ ὧν" ἤν θιη ἸΏΔΥ 6 ἰφίθῃ 88 ἃ ῬΧΘΓΥ δοουγαῖθ 
οουπίογρατγί ἰο {παὶ οὗ τηβξίηρ α οσουσεπαπὲ ιοἱζὰ ἀφαΐῃ, ἀινὰ πἸΠΠ ἱτημη- 
ποηΐ ἀδηρογ οὗ ἀδϑίσυοίοπ, ὈΥ ΔρΡρδαβῖηρ; [Π6 ΔΏΡΤΥ ροάβ. 

Ἐδδυϊνθβ δἰνγαυϑ ΔΟσοΙρΑη θα {Π6 ΘΟΓΘΠΊΟΏΙ6Β δἰξαπαϊηρ οονθ- 
πϑηΐδ. Ιβϑδὸ δηὰ Αδιμπηθίθοι ἰοαβίθα δ πιακίησ {ποῖ δονθηδηΐ 
(αεη. χχυϊ. 80.), “πὰ ἣδ πιαά ἔΐεπι α 7εαδέ, ἀπά ἐδεν αἀἱά οαὲ ἀπά 
ἀγῖπλ. (θη. χχχὶ. 64.) ὡαεοοῦ οἥεγεοα Ξαογίγεοε προπ ἐδλε πιομπί, απὰ 
εαἴϊοά ἠϊε δγείλγοη ἐο εαὐ ὄγεαά. 15 ρῥτδοῦιοα νγ88 8180 αϑι] διηοησϑί 
ἐῃ6 Ὠοδίμ θη πδίοῃϑβ. 

ΑἸοσνατάβ, τ πθπ {π6 Μοβαῖο ἰδὺν τγ88 Θβί }15Π64, αηαὰ {Π6 Ρ6ορὶα 
ὝΟΓΟ βο 164 ἴῃ (Π6 Ἰδηὰ οὗἩ (ὐαπδᾶπ, ὑπ6 Ρ6Ο0]6 ἔδαβίθα, ἴῃ {ΠΣ ρ6866 
οἴετίηρβ, οἢ. ἃ ραγὺ οὗἩ ἴΠ6 βδοῦῆοσθ, ἴῃ ἰοκϑη οὐἁὨἉ ποὶν στϑοοποὶ δ οη 
νὰ αοὐ (ΒὈουΐ. χὶϊ. 6, 7.): δπὰ (λυ8, τὰ {Π6 δαογαιηθηΐ οὗ (π6 1,ογὰ 
ΒΌΡΡΟΓ, 1ἷὁ ΤΟΠΘῪ ΟἿΣ οογοπδηῦ τ]. (οὐ, 8πα ([π [86 Ὀοδυ ἢ] ΙΔη- 
δύυδρα οὗ ἴΠ6 Θοταπηηΐοη οἷἶδοοθ οὗ {πῸ ΟἸυγοῖ οὗἉ Εἰ ρ]Δη4) ““ νὸ οὔεσ 
Πα ῥγαβοηΐ ΟΌ γον 68, ΟἿΣ 8008 δπαὰ Ὀοαΐθθ, ἰο Ὀ6 ἃ ΓΟΘΒΟΠΔΌΪΘ, ΒΟΙΥ, 

, 8.ῃ4 ἸΙνΟΙΥ βδου σ᾽ αηἴο Ηΐπι, Ὀεὶπρ' αἱ Η]8 {8010 ἔδαβδίβα σὴ 1Π6 
Ὀγοδα δηα σὑῖηθ, {πΠ6 τοργοβοηίδοη οὗ {Π6 βδουιῆοα οὗ (γιδί β θοαν 
δηᾶ Ὀ]οοά ; σψἢο ὈΥ Βἰτηβο] ἢ ὁποο οἴεσοα ὑρορ [Π6 ΟΥΟ88 [88 τωδᾶθ ἃ 
[.]], ρογίοοϊ, απὰ βυβιοιϊθηὶ βδουιῆςσο, οὈ]αἰϊου, δηα αἱοπμοηηθηΐ ον {Ππ6 
ΒΙΠ ΑΝ 8016 στ ου]Ἱά. 

ΘΟΙΩΘΕΙΩΘΒ {πΠ6 ρΡΑΓΏ68 0 ἴπ6 οονοπηηΐὺ ΤΌ Βρυϊηκ]οὰ ἢ {Π6 
δ]οοά οὗἩ {16 νἱοῦτα. Τῆυθ Μοβοβ, δι βρυϊ ἈΚ] ηρ' ρατγί οὗ [μα Ὀ]οοῦ 
οἢ {π6 Δ] ἴαγ, ἴο ΒΏΟΝ {ῃμαΐ 6 μονα γα8 ἃ ῬαυῸ ἴο ἰδ σογοηδηῦ, 
ΒΡΤΙΠΚΙοα ρματί οὗ 1᾽ ου ἴπ6 Ιβγβοὶἴθβ, πα βαϊα υπίο (πο, ΜΒελοίά ἐδδ 
δίοοα 9 ἐλ6 εουεπαπὲ τιολϊοκ ἐἦε 7,ογὰ καίὰ πιαάε ιοἰέδ ψοιι.. (ὩὨχοα, χχὶῖν. 
6. 8.) Τὸ {π|8 ἐγαπβαοίοη ϑαϊηΐ Ῥδϑὰ] δἰ] υθ8 ἴθ 8 ΕἸ Ρ᾿ 8016 ἴο {Π6 
ἩρφΡτονβ (ἰχ. 20.), ἀπά Ὄχρ]αΐηβ 118 δυδηρθ]ῖοα] τηθδῃΐηρ. 

ΤῊς ΒΟΥ ΒΙ8η8 ἀγα βαϊὰ ἰὸ πᾶν ἢγδί ρουγοα ὙΪΠ6 ἰπΐο 8ῃ θαγίμθη 
γψοββοὶ, 8η6α {π6π {πΠ6 οοπίγδοίπρ' ραγίῖθδ, ουαζέηρσ (ΠοὶΣ δσι8 πὶ ἃ 
Κηϊΐδ, Ἰοὺ βοηθ οὗ 1π6 Ὀἱοοά συμ ἱπίο {πΠ6 νῖπο, 1 ἩΒΙΟΒ ΠΟῪ 
βίδι πο {πο ὶν δύθοῦσ. ΑἰΟΣ τ] οἢ ΒΟΥ {ποιηβοῖνοβ, ἰοροίμοῦ τ τἢ 
186 ΟΥ̓ΒΟΥ ῬΟΙΒΟῚΒ ῥγδβοηῦ, ἀγδκ οὗἩ [6 ταϊχίυγα, υὐϊογίηρ [86 αἰγοδὺ 
ΤΩΙ ΘαΙοἰἸΟἢ8 οἢ {86 ῬΑΥΙΥ͂ ὙΠῸ ββου]ὰ υἱοϊδίθ {πὸ ἐγοδίγ 

Αποίδμοσ τοάς οὗ ται γϊηρ σονομδηΐβ 88 ὈΥ {86 ΒΌΡΘΟΓΙΟΥ ΘΟ0Ὴ- 
ἰγδοηρ ῬΑΓΕΥ Ῥγοβθηηρ ἴ0 {π6 ΟἾΠΟΓΙ βοσὴθ αγίϊοϊα οὗ 18 οὔσῃ ἀγθββ 
ΟΥ̓ ΔΓπ8. Τῆι, ὕοπαέλαπ εἰτίρρεαά ᾿ἰπιδοὶ ὁ ἐδ τοῦς ἐπαξ τυαϑ8 μροπ 

1 Ττανοῖβ, Ρ. 18. 
3 Βυγάοτ᾽β Οτίοηὶδὶ Οπβίοσῃβ, νοὶ]. ἰϊ. Ὁ. 84, ΕἸΔῊ οἀὐϊίου, 8.66 δχδπιρίεϑ οὔ [ἢ6 8Δῃ- 

εἰοηὶ πιοάα οὐ τδιϊ γί σουθηδηίβ, ἰῃ Ηοσηοσ. 1]. 110. 111, σοσβοβ 108---107. 245. εἰ δέᾳ. 
Ὑ ᾽ν, 4: π. 110. νἱϊ, 641., χὶϊ, 169. εἰ δεςφ. Τοηγβὶι8 ἩΔΙΙΟΔγπ ββεηδὶβ, ᾿ἰ. υΥ. Ὁ. 1, 
ἸΙυοῖκο᾿ 5 Ποπιδὴ Ηἱἰδβίοτυ, νο]. ἱ. Ρ 67. 

3 Ἠετοάοιυβ, ᾿ἰΌ. ἱν. ο. 70. νο]. ἱ. ῥ. 278, Οχοη. 1809. Πουρ) δὶ Απαϊοείβ, ]. Ρ. 69. 
Ῥ. 
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λίπι, απῆ φαὺυε ἐξ ἰο αυϊά, απὰ ᾿ὲβ φαγηιοηῖδ, εὐεπ ἰο δὲ δισογά, απᾶ 
ἐο ἢὶς ὅοιο, απά ἰο Ὺὶδ σίγαάϊε. (1 ϑδτα. χυ. 4.) ὙΠ ΠΙρβοϑὲ Ποπουγ, 
νγΒΙΟἢ ἃ Κὶηρ οὗ Ῥοσγβῖα ὁδῃ ὈΘΒΟΟΥ ὉΡΟΠ 8 β ]6οΐ, 18 ἴο οαδ6 Ἀϊπη86} 
ἰο Ὀ6 ἀἰβαρραγβὶ)θά, ἀπά ἴο ρῖνα [18 τοῦθ ἴο {πὸ ἰᾳνουγοα ἱπάϊνι 0] ."} 

Ιη Νυμῦ. χυἹ. 19. τη θη Ὁ]0Π 18 τηϑάθ Οὗ ἃ οὐυεπαηΐ 9} δα. ΤΒα 
ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏ ϑρρθδγΒ ἴ0 Ὀ6 ὈοΣΤΟΥ Θα ἔγοσῃ {π6 ῥγδοίιοα οὗ δ γιηρ; ἐμοῖτ 
(βάοταὶ ΘηρΆρΘΙΩΘηΐΒ ὮΥ͂ Βαὶς; ὙΓΠΊΟΝ, 88 1ὖ ποῦ ΟΥ̓ πηραγίοα 4 το 188 
ἰο ἀιδἜογθηΐ Κιμαβ οὐἩ νἱδῃάβ, Ὀιῦ 4180 Ῥγεβοῦνϑα {πη} ἔγοτῃ ρυϊίτοίδο- 
ἰἰοῃ ἀπ ἀδοαγ, Ὀδοῦταθ {δ6 θα ]θτλ οὗἨ ἹΠΟΟΓΤΌΡΕ ΙΔ ἀηα Ῥογηα- 
ΠΘη06. [Ὁ 18 ψ6}1 Κποννῃ, ἴσοσῃ {86 Θοπουγγοηῦ (ΘΒ ΠΟΥ͂ Οὗ γΟΥΔρΘΥϑ 
δηα ἔγανο  ]οσβ, (μαὶ {π6 Αδβιδίοβ ἄθεῃι (Π6 δδίϊπρ ἱορϑίδμοσ 88 ἃ βοπά 
οὗ ροσροίυδὶ ἔγιθ μα θΏ0: δμα 88 βα]ῦ 18 ΠΟῪ (48 1ἰ πο ΘΠ ΠΥ τγ88) ἃ 
ΘΟΙΏΠΔΟ. ΔΥ[1616 1η 41} {Π6ῚὉ τοραβίβ, 1Ὁ δ Ὧ6 ἴῃ γοίθγθβηοα ἴο {ἢ]18 
οἰγουμηδίδησα {π8ΐ ἃ ρογρθῖυδὶ οονθηδῃῦ 18 [ουτηθα α οουεπαπέ ο βαϊέ; 
θδοδυβο (86 σοπίγοιηρ, ραγ168 αἵ ἱορϑίβοῦ οὗ [86 βδουϊῆσοο οἴοιτο 
οη {Π6 οοοαβίου, δπα (86 γγ 8.016 ὑγαηβδοῦοη νγ88 ΘΟηΒΙ ἀογθα 88 ἃ Ἰθαριιο 
οὔ βῃά 688 ἔΠἸΘ μα 8}}0Ρ.52 Ι͂}ἢ οὐάδν ἴο δββσο [8ο86 Ῥϑύβοῃβ [0 ὙΒΟΙ, 
{π6 ἀϊνίηθ ῬΓΟΠΆ868 ὙγΈΓΘ Πη8(16, οὗὨἨ {ΠΕ ῚΓ οογίαιπίυ δηα βίβὈ γ, [86 
ΑἸΠΔΙΡΉΥ ποῖ ΟὨΪΥ 166 (πα ΤΠ6Υ δου] μανὸ [π6 ἴογοα οὗ ἃ οονθ- 
πϑηῦ; δυΐῖ αἷἶδο νοποϊιβαίθα ἴο δοοοιηπηοάδία Η γη86}} (Γ γα τα Ὀ6 
Ραουμ θα ἴο 86 Βιοἢ; Δ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΙ) [0 {Π6 γοοοῖνϑα ουδίοτηβ. Τῆι, 
ἢ οοηϑθτυϊοα {86 ΥΑΙΏΡΟΥΝ 8 βίρζῃ οὗ ἢ18 οοσοπϑδηῦ ψ} ταϑηκὶπα {μα 
116 φαγί 8ῃοι!α Ὀ6 πὸ τόσο ἀθδίγογοα ὃγ ἃ ἀοίαρο (6 6η. ἰχ, 12---17.); 
Δηα ἴῃ ἃ Υἱβίοῃ Δρρθασοα ἴο Αργαῆδπμ ἴο ρμᾷ88 Ὀθίνψθοη ἰμ6 ἀϊνιἀοα 
ῬΙ6668 οὗ 86 δβδουιῆοα, σ οἢ {Π6 Ῥαϊτ οι δ οβοτγοα, ((ὑθῃ. χν, 
12---17.) Φεδονδαῖ ασίποσ ᾿πϑυαϊοα [86 τα οὗἁἨ οἰγουχηςσ βίο, ἃ8 ἃ 
ΚΘ οὗὁἩ {86 σονεπδηΐ θούνγθοπ δἰπβο ἢ δὰ Αγαμαπὶ (6η. χνῇ!. 
9---14.}; δηα βοιῃθίσηθβ βύαγα Ὀγ Ηϊμ86}} (θη, χχὶ! 16.; [Κα 1. 
73.), τῃαῦ 18, ρΙϑαροα ἢὶ8 δἴθγῃδὶ βόσγοσ δηα ροαβοδα ἕο {π6 []- 
Β]πιοπὶ οὗὨἨ 8 Ῥγόπλβθ, ΤΠ0γα ὈΘΙΏρ ΠῸ ΟὯ6 ΒΌΡΟΥΙΟΥ ἴο Ηπ86]7 ἰο 
ψΒοτη δα σου] τηλῖτο ἈρΡρθδ], οὐ ὈῪ βου δα δου] Ὀ6 Ροιπά. ϑαϊπὶ 
Ῥαυὶϊ Ὀοδα }]γ 11] υδίταίοθϑ {Π18 ἐγαηβδοῦο ἴῃ 18 ρ!δίϊα ἰο {86 
Ἡδρτγονβ. (ν]. 13---18.) 1μαβίϊν, {Ππ6 τ |}0]6 οὗ [π6 Μοβαῖο οοῃβίϊϊαυ- 
τοπ τγ88 8. πηαΐαδὶ] οΘονθηδηΐ Ὀαύνοθη  6ἤονδῃ δηᾶ {ἢ 6 [Βγδθ 1068; [86 
{Δ 0168 οὗ Ὑὑβϊοἢ Ὀοηρ Ὀσοβοσνοα ἢ 8ῃ αὐ, {πΠ6 Ἰατίου νγαὰϑ 6 Πη06 
ἰογιηθα {π6 αγὰ 97 ἐλε εουοπαπὲ, λα 48 (Μ͵ὸ ἰᾶνα }8ὲ β66}η} [86 Ὀ]οοῦ 
οὗ {μ6 νἱοῦτηβ βδἰδιη ἴπ τα βοδλίοη οὗ [ῃδὺ οΘονοπδηΐ τγαβ ἰουτη θα [Π6 
διοοά ο7Γ ἐλ οουεπαπί. (Εἰχοά. χχῖν. 8.; ΖΘοἈ. ἰχ. 11.) Ἐοίοσειπηρ ἴο 
{π|8, ον βανίουσ, ἤθη ᾿ηϑεςαῦπρ [86 Ἰμοτα ΒΒ ΒΌΡΡΘΥ, δέου ρὶνιηρ 
1π6 οὔ, δα, 772ὲ8 ἐβ (βρη! ῆθ8 ΟΥ Τα ργθδθηίβ) πῖν δίιοοά 9} ἐλε Νειο 
Οὐυεπαπέ, ιοιίοδ ἰ6 δὐλδα ΚὉΓΥ τιαῆψ, ζ0Υ ἐλὸ γορηϊβϑῖορι 9 εἰπδ. (Μαῖϊ. 
Χχνὶ, 28.) ΒΥ {18 ΨΟΥῪ ΓΘ ΓΚΑΌΪῈ Ἔχργθββίοη, 6808 ΟἸ γι [θοῇ θ8 
ι.8, (ῃαΐ 848 18 ὈΟΟῪ ψγὰ8 ἴο ὑ6 ὄγολεη οὐ οσυοιῆοα ὑπὲρ ἡμων, πὶ ΟἿΓΤ' 
δέεαά, 80 ἈΪ0 ὈΪοοὰ νγὰ8 ἴο δ6 ρμομγεά ομὲ (ἐκχυνόμενον, ἃ ΒΔΟΥΊβοΙ ΑΙ 
[6 71} [0 τηᾶῖκα 8η αἱοποηιοπ, ἃ5 ἴῃ 6 γγογαϑ γεηιΐβείοπ οὗ 8108 ΘυἹ ἀΘ ΠὉῪ 
ΠΩΡΪΥ ; ἴον τοἰδμοιέ δηεαάίπφ ὁ δίοοα {ποτὰ ἐξ πο γοηιίβϑϑίοη (Ὁ. )χ. 

1 Ἡδτιτηογ Οὐδθογυδίίοῃβ, τοὶ. ἱϊ. ἢ. 94. Βυγάοτβ Οὐ. Ουδὲ, νο]. ἱ. Ρ. 306. 
3. Βοπῖο ρ]οδδίηρ ἔλείβ ἤτοπι τηοάογτι ὨἰδίοσΥ, {ΠΠπδιγαιῖνγο οὐ [86 οονθηδηΐ οὗἁ 586]ῖ, τὸ οοἱ- 

Ἰοοιοα ὉΥ 16 οἀΐος οὗὁ Οδϊπιοὶ, Ετγδρτηθίβ, Νὸ 180. 
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22.}, ΠΟΥ ΒΗΥ͂ ΓΟΙΠΊΙΒΒΙΟΠ ὈΥ Βι6ἀαϊηρ οὗἉ ὈΪοοα Ὀυΐ ἴῃ ἃ 5δου οὶ] γγᾶγ. 
Οοίραγο ΗθὉ. ἰχ. 20. 4πα ΧΙ. 12. 

111. ὙΥ μα ἰγοαίλθβ Οὐ οουθηϑηΐβ ΓΘ δαΐσθοῃ {86 ΒΙΡὮ οοπίγαοί- 
Ἰηρ᾽ ΡΟΎΤΘΙΒ ὙΠῸ Ὑ6͵Θ δ ΠΟΥΒ6 4 ἴο Θοποαθ ἔπθγα, {πα΄ οομίγδοίϑ οὗ 
Ἀδυρϑῖη δηά βα]6 ᾶτὸ θίγῃ ργιναΐθ πα] 1 0.88. 

Αταοηρ [86 ΗΘΌΓγανΒ, 8π4 Ἰοηρ Ὀδίοσα ἐμθγὰ διλοηρ' (86 ΟΔμδδη 68, 
(6 Ρυγοίιαθα οὗ ΔΩΥ ὑπὶηρ' οὗ οΘομβθαθηοθ τγὰ8 οομποϊυάοα δηά {86 
Ῥγῖοα ραϊά, δἱ [πο σαίβ οὗ [6 οὐζγ, 88 {88 βοΐ οὗ Ἰυθσιηοηΐ, ΒΘ ΌΓΘ 4] 
γι 80 ποηΐ οὐ δῃηα οδπιθ6 ἴῃ. ((ἀ6η. χΧΙ!. 16 .--20.; ΒΓ ἵν. 1, 2.) Α8 
ῬΘΌβουβ οἵ ]6ἴϑισα, δῃα ἰμοθθ ὙΠΟ τυδηϊθα διγυβοιηθηΐ, ΤΟΥ͂Θ οηΐ ἰο 
δἰύ ἴῃ {π6 σαΐθβ, ρυγοθιαβθϑ {μοῦ τηδ46 οου]Ἱὰ αἰνγαυβ Ὀ6 ἰοδιϊβοα Ὀγ 
ὨΌΔΘΣΟΌΒ ὙΣΓΠ658686. ΕΎο Βα ἴν. 7---]]. νγθ ᾿θασῃ δηοίθοΣ βἰη- 
υΪαΓ υϑᾶρθ ΟἹ ΟΟΟΆΒΙΟΣ οὗὨ ρυγοθα86, οθββίοῃ, δη4 δχοΐβηρθ, νἱΖ. {Πδΐ 
1π ΘΆΓΙΘΥ {ἰπ|68, [86 ὑΥΔΏΒΙΟΣ οὗὨ 8116 8 ]68 ῬΓΟΡΘΓΓΥ νγᾶδ σοῃβιτηθά ὈΥ 
186 Ργχοργιοίοσ μ᾽ υοκίηρ οἵτ᾽ Η18 βΒμο6 δὖ {Π6 οἱἵυ ραΐθ, ἰὼ {86 ργββθῆοθ 
Οὗ (6 οἰάθυβ δῃά οἵβδσ ᾿ψϊμθδβθθ, ἃἀηα μαπάϊηρ 10 ΟΥ̓ ἴο [88 Π6 ΨΥ 
ΟὟΩΟΣ. Τα οτρῖη οὗὨ {18 οὐυδβίοτα 10 18 1 ρΟ8810]6 ἴο ἔγαδα: δαΐ 10 
Πιδὰ ουάθηῦ]ν Ὀδοοιθ δηὐαυδίθα ἴῃ (6 τη6 οὗ αν], 845 [86 δι μοῦ 
οὗ {π6 ὈΟΟΚ οὗ Βαίῃ ταἰγοάμπορο 1Ὁ 88 δὴ ὑῃΚηόνγα ουδίομχ οὗὨ ἔοσιηοῦ 
6168. 
1 ῥγοόοθβϑϑ οὗ {1π|6 {π6 ἠοϊηϊηρ ΟΥ βίχιΚὶηρ οἵὗἨ δαῃάᾶβ, δἰσθδαυ τηθη- 

ΠομΘα τ ἢ τοίθσγομοθ ἴο ρα ]16 ὑγοαίλοθθ, νγαϑ Ἰη σοάυσοα 85 ἃ ταῦ! ῆρδ- 
ΟΠ οὗ 8 Ὀαγρϑίῃ δπα βαϊθ6. ΤῊ]8 ὑϑᾶρθ γϑ πού Ὀπίζηονῃ ἴῃ (86 ἀκ γ8 
οἵ δον (χν!!. 8.), 8Δπα δοϊοιηοῃ οἴθῃ 41.468 ἰο 1, (566 Ῥτον. υἱ. 1., 
ΧΙ. 1δ., ΧΥΪ]. 18., Χχ. 16., χχὶ!. 26., χχνυ]!. 13.) ΤἼδ φδυ] θέ νοβίρο. 
οὗ νυλΐθη ἱπδίσυπχοηίδθ, Βα}! θα δηα ἀ6] νου [ῸΣ σας ἔν ίηρ [η6 ἀϊβροδβαὶ 
ΒΠα ἰγαηβίοσ οὗ ργΟρΡουΥ, οσοιβ ἴῃ {76 Γ. Χχχῖ 10---]12., γι οἢ {Π6 
Ρτορμοὶ σοϊημημαπαοα Βασγιοῖ ἴο ὈΌΓΤΥ ᾿ῃ 8. ΘΑΓΓΠΘῊ γ6886] 1ὴ ΟΓου 
ἴο θ6 ΡΓδβογνϑα [Ὁ0Σ ρτοδυοοῃ αὖ ἃ διΐυγα ροσιοα, 48 δυϊάθησα οὗ {88 
ΡΌΓΟΒΑδο. (14. 15.) Νὸ πλθηίοη 185 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ τηϑ6 οὗἩ {ἢ 8 Τϑ ΠΟΥ ἴῃ 
ΒΊΟΝ ἀ66 458 ἡ͵6ΓΘ ΔΠΟΙ ΘΗ δ η06]164, δοτηθ θχροϑβιίουβ Βανϑ ἰπηασϊποά 
1Πδὺ ἴῃ ΟΟ]. 11, 14. ϑδαιηῦ Ῥδὺ] τϑίβυσβ ἴο [η6 οδῃοα]]πρ οὗ ἰμοτὰ ὈΥ 
ὈΙοίπσ οὐ ἀγανὶπρ ἃ 11Π6 ΔΟΓΟΒΒ ἔμθηλ, ΟΥἩ ὈΥ͂ ΒΓ} κηρ ματα Τπτουρἢ 
ΓΙ ἢ ἃ ὨΔ81]: Ὀὰαΐ γγχ1α ἢδγβθ ὯΟ 1 οστηδίοη τ μαΐθυοσ ἔγομι δα ααϊίν, ἴο 
δα οΥΙβα βιοα ἃ ΘΟμΟ] αβῖοπ,. Ὁ 

ΓΥ. Ι γα συβίοσῃαυ ἔοσ ἰβοβϑα τῆ Ἀρρϑδ]ϑᾶ ἴο {μ6 ΤΙ 1π αὖ- 
ἰαβίδθοι οὗ δηγίμηρ, ἴο ΒΟ]4 ὕρ {μοῖν στιρηῦ Βαπά ἰονγαγάβ ἤδανϑα ; 
ὈΥ ΒΊΟΣ δοίϊοπ [Π6 ῬΑΓΙΥ͂ ΒΥΤΘΑΣΙρ;, ΟΥ τρἈΚῖηρ' ΟΑΤΗ, βρη δα {παᾶὶ 
ἢ Δρρϑαὶϑᾶ ἰο (ἀοα ἴο νιΐμθββ (86 σας οὗ τιμαί Βα ἀνοσγεά. Τῆιβ 
ΑΡγϑι βα! ἃ ἰο {86 Κίησ οὗ βοάομχ ---  λαῦδ 11ΕῪ ὉΡ ΜΥ ΑΝ μηΐο 
ἐλε ΠΟΒΙ ἐλε πιοδέ ἀϊσὰ Οοα, ἐδλδ Ῥοβ865507 οΥΓ ἠδαυόη απά εατίδ,.... 
ἐλαέ 1 ιοἱϊΐ ποὲ ἑαλε απγίλίπρ ἐλαΐ 5 ἐλῖπο. ((ἀδῃ. χῖν. 22, 23.) Ηδηοο 
1886 Ἔχργθββίοῃ, “1οὸ εἶ ὑρ {86 ΒΔηά,; 15 δαυϊνα]οηῦ ἴο τρδϊκῖπρ' οδίμ. 
ἴὰ {818 ἔοστω οὗ βουιρίασαὶ δια γ, [16 δηροὶ ἴῃ [μῃ6 ΑΡοοδίγρεθ 18 
τοργϑβοηίοα 88 ἰβκιπρ' 8 βοϊϑδιηη οαίῃ. (εν. χ. 8.) 

᾿ ΠΥ ΒΒ: Ατοδοϊορία ΗθΌταϊςΒ, οδρ. 14. ἄς Ἐωάοσῖ θὰ8 οἱ ΟΟηίγδοι πα, ΡΡ. 180---189. ; 
Ῥάσγοϑι, Απιχαῖαβ Ηθθτγαΐοδ, ραγὶ 11}. ὃ 3. ἂρ. 8. ἀ6θ Ἐσάογ δα οἐ Οοπιγδοιίδαδβ, ΡΡ. 8322 
--325.. Βυιπηιηρ, Απιϊαυλῖδῖο8 ἩΘΌΓρβεδο, ο8Ρ. 26. ὑ᾿. 343---245. ΜΊςΟΝ801185᾽8 ΟΟπητηθηϊδ- 
ΤῖοΒ, νοἷ. 1. Ρῃ. 8510---81] 8. 
“3. “ΤΗϊδ πιοάς οὗἉ δυγθδίηρ [88 ἀδδοοη δᾶ δὐθῆ ἰοὸ οὔ ΟὟ {Ππ268 πὰ παίΐοη, Ὀοΐηρ 
51}}} ἀξοὰ ἴῃ δοοιδηά, δῃὰ ἴῃοσὸ δ] ουσεὰ ὉΥ δεῖ οἵ Ῥασιδιπϑηΐ ἴο ἴβοδο ἀἰδϑοηίοῦβ ἡ ΠΟ 

Ρ 
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Ατποπρ ὑπ6 “9678, δὴ οδίϊι οὗ β6 6] 7 νγᾶβ ἴδίκθη ΕΥ̓͂ 136 βουνδηι Ἐ 
Ρυϊεηρ; 18 Ββαπᾶ ὑπᾶον (π6 {μπιρἢ οὗἉ μ18 Ἰογὰ, 88 ΕἼ] Ζον ἀϊα ἰο Αὔτγα- 
ἰάτὰ ((ἀοη. χχῖν. 2.); δῃὰ «δοοῦ δέογνγασβ ἀβϑιγοὰ Ἀ18 βοῃ «οβθρῇ 
ἴο ἄο, θὰ ἢ6 ΒΎΆΓΘ ΟΥ̓ ΒΟΪΘΙΠΏΙΪΥ͂ ὈΓΟΠΊΒΘΑ ἴο ΟΔΓΤΎῪ ὉΡ 18 ἐλ ΒΟΥ Β 
ΤΟΙΊΔΙΩΒ ᾿ηΐο {86 ἰαπα οὗ ὑδπδδῃ ((Ἴ6ῃ. χὶν!!. 29---31.}; ψἤθηοο, ψ 1} 
Ὧ0 στοαῦ ἀσυ]δίοη, 18 Ρουθ ρ8 ἀογινθα {μ6 ἔοτστη οὗ ἀοὶπρ Βομπηαρθ δέ 
{πὶ8 ἀαγ, ὈΥ Ρυαϊάηρ {π6 Βαμάβ βούνθοῃ [86 Κηθθβ δηὰ τλδῖη {86 
Βαηά8 οὗ 86 ᾿ἰορθ. δοιηθῦμημθθ δῇ οδίῃ νγαβ δοοοιηρδηϊθά σψ ἢ δα 
ἸΩΡΓΘΟΔΊΙΟΙ, 88 ἴῃ 2 ὅδηι 11}. 9. 86.; ΒΓ} 1. 17.; 1 Κίηρβ 11. 28.; 
2 Κιηρβ νυἱ. 8].: Ὀμύ δβοιμηθύμπιθθ ῃ6 ῬΑΓΓΥ ϑυγθάσιησ οτϊ ρα [80 
ἹΩΡΓΘΟΔΌΙΟΙ, 88 1 ΒΘ ὙΟ͵Θ δἔγαϊ, δῃηὰ βιιυδαογρα ἰὸ υἱίοσ 10, ΑἸ Πουρἢ 
10 νψ88, ἴγοσῃ οἴθοσ βουτοθα, βυ ΠΠΟΙ ΘΕ ψ16}1 ἀπάογθίοοα, (6 6η. χὶν. 
22, 28.; ΕΖεϊκ. χυἹ. 18.) Αὐ οἴδοῦ {ἰτπθ8 ἢ6 πὰργοὶν βαϊὰ, “ Ζοΐ Οοά 
δε α ευἱέποδ8 ;" 814 Βοιηθη68 ΔῇΙστηθα, Βαυ]ηρ,, “45 εμγεῖψ αα Οοά 
ἐυείἢ." (Φ6γ. χ]λι, δ.; ΒΓ ἢ. 18.; 1 δι, χῖν. 4δ., χχ. 8. 21.) 

ΤΊ 686 ΓΘΙΆΔΓΚΒ ἈΡΡΙΥ ἰο {16 ρϑύβοῃ ὙΠῸ αἰΐαγοα {μ6 οδίδ Ἀπ 86 1 
οὗ 18 οσσῃ δοοοσά. ὙΥ̓ΒΘῺ δὴ οδίϊ νγαβ ἐσαοίεά, ἩΠΟΙΠΟΣ ὈΥ ἃ ἡπαρθ 
ΟΥ 8Πού ΠΣ, [86 ΡῬογβοῦ ψο0 οχδοίβα 1 ρυῦ [π6 οαἴῃ ἴῃ ἔοσι ; δῃά [6 
ΡΘγβοῃ ἴο στ ἤοῖὰ 1Ὁὑ γ͵1ὲῈὲ8 Ῥπΐ, Τοβροπαρα ΌὮΥ͂ ΒΑγηρ,, “πιοπ, “πιδη, 80 ἰεὲ 
ἐξ δὸ: ΟΥ̓ ΨΥ 6 Ἦ]Β ΓΟΒΡΟΏΒΟ 1 ΟἾΒΟΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ οὗ κα ᾿πηροτί, δύο 
848 σὺ εἶπας, ΤΏου Παδὺ Βα! 10. (ΝΠ. ν. 19---22.:; 1 Κίηρβ ΧΧΙΙ. 
16.; ουΐ. χχυ]. 16---26.)})ὺ δοιλοίτηθθ {π6 οχδοίοσ οὗ (ῃ6 οδίἢ 
ἹΔΟΓΘΙΥ υϑρα [86 [Ὁ] ΤΙηρ; Δα) ταῦθ, ν1Ζ. 7 αἀγμγὸ γομ ὃν ἐλε ἰἰϊυΐπσ 
Οαοα ἐο αἀπϑισεῦ, ιοδοίλεν ἐλὶβ ἐλμιΐπφ δὲ 80ὸ οΥ πο. πὰ {86 ρϑσβοῃ 
ΒΥΤΟΓΏ ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΊΥ τη8 6 ΔΏΒΥΓΘΙ [0 {π6 ροϊπύ Ἰπαυϊγοα οὗ. (ΝύὈ. ν. 
22. ; Μαεῖί χχυϊ. 64.) 10 βῃου]ά Ὀ6 τουμδυκοϑα μογο, ἰμαὺ δἰπουρσὰ (6 
ΤΟΥΤΩΌΪΑΤΥ οὗὨ αϑϑοηῦ οὐ {μὰ μαζύ οὗ {86 γοβροπάθῃῦ ἴο δὴ οὐδ νγαϑ 
ἔγθαυθη!νγ ΑΜῈΝ, ΑΜΕΝ, γαῖ {818 ἔοστωυ ασΥ ἀἸὰ ποὺ αἰ γαΥ 8 ἸΠΡΙΥ 
ΔῈ ΟὐἴὮ, Ὀϊΐ, ἱπ ΒΟΠ16 Ἰηβίδῃοοδ, γ͵ἃ8 ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ ῥγχγοίθδίδοη. Α8 186 
οδίἢῃ νγ88 δὴ δρρ68)] ἰο (οὐ (μον. χιῖχ. 12. ; θϑαΐ. νἱ. 18.), 186 ἱακιηρ; 
οἵα ἔβα οὐ νγαϑ ἀδοιηθα ἃ ἢϑίποὺβ οὐἹπη; δῃηα ρῥϑιυτυ, δοοοσά- 
ἸΏΡΊΥ, νὰ ἔογ! ἄθη ἴῃ ὑμοβο σοσάβ, 7Ζλοι 8λαϊέ ποί ἑαλε ἐδ παπιὸ οὗ 
ἐδε 7 οτά ἐδν αοὐ ἐπ υαΐη, μαΐ 18, μου 5410 ποὺ ς8}} (ὐἀοα ἴο τιίμοδϑ 
1 Ρχοίθπαθα δομῆγιμδίοι οὗ ἃ [ϑ]βομοοά. (Εἰ χοά. χχ. 6.) 

11 νγγᾶβ αἰβο δοϊῃχηοη ἴο ΒΊΟΣ ὈΥ {Πο086 ψΒΟΒ6 [16 δῃα ὈΥΟΒΡΟΣΥ 
ὙΟΙ͵Θ ἀραῦ ἴο {Π6 ὈΑΥΓΥ τηδκιηρ οαίῃ. ΤΆι8,  ΟΒΟΡἢ ΒΤΟΓα Ιν 186 ἐξ 
0 ἐλο ἀπ (δῃ. χ]1, 1δ.); ἀπά (818 ργδοῖοθ ρσγθνα θα δι ϑοα ΒΓ 
διηοηρ ἴμ6 Ηρῦγονβ. (1 δ, χχν. 26.; 2 ϑαῃ). χὶ. 11., χὶν. 19: 
ΘΟΙΏΡΑΓΘ Βα]. [χὶ}}. 11.) ΑΑ Ῥρϑσβοῃ βοιβϑίπηθβ ΒΌσα ὄν ̓ ἐπιδεϊ, ἀπά 
ΒΟΙΊΘΟΙΠΙ68 ΟΥ̓ {86 {6 9 ἐλ6 ρόγβοπ Ὀδίοσθ Ὑβοῖλ δα ΒρΡΟΚΟ, 88 1π 
1 βδῃ 1. 26.; 2 Κιῃρβ 1]. 2. ; πᾶρο8 νἱ. 18. 16. ; 1 Κίηρδ 1. 17. 
2θ.; ἃ ᾿γϑδοίΐϊοθ ψ ΒΟ οὐίδιηβ ἰὼ ϑυσία [0 (18 ἀαγ.2 [π βοπια ἴη- 
Βίδῃοθθ, ῬϑυΒΟΩΒ δα)υγοὰ οἰμοῖβ ὈΥῪ ἰδ ῥααβίβ οὗ (πΠ6ὲ δε] ὰ (890). 
ΟΡ 11. 7.)» ἃ βογὺ οὗ δα)υσγαίζουι τὰ δι ο ἢ 80}}} παῖ οθ 18 ΔΡΡΘΆΣΔΠΟΘ ἴπ 
186 τ ηρΒ οὗ 86 Ασδθῖδῃ ροθίβ. 

Δ1Ὸ βίγ]οὰ ϑοοοάοτβ, Ὑ8ο ϑοϊοιηπ βασι δηὰ Οουθηδϑηΐῖ, ἰῃ [86 ἰἦπλ6 οὗἨ Οἴδσ]ϑβ Ϊ,) νγᾶδ 
Δ Κοη ἴῃ τἢϊ8 ἔογ." Ὠδδη ᾽οοάδουβο, οἡ ΒΟΥ. Χ. ὅ. 

} Ῥαὶογ Μογ. δπὰ Ῥοϊἱῖ. ῬΕΪΟΒΟΡΕΥ͂, ὈΟΟΚ 11}. “ἢ. 16. ὃ 1. 
3 ὁ Ἐν γουν ἰἰ{, 18 581}}} ἃ οοηθοη οὐἵιι ἱπ ϑϑυτίδ (Βυσοκδασγάϊ β ΤὙγανοὶβ ἴῃ ϑυτία, 

Ῥ. 40.), δὰ: 1π6 πιοδέ φοσησαο οδέι ἴῃ ἐμαὶ ΘΟΙΠΙΓΥ 18, “ Οκπ πιν ἀεαα." (Φονοῖν δ ΟὨσὶ5- 
(ἴδῃ Ἐοβθδγοῆοδ ἰη ϑυτία, ΡΡ. 269.) 

5. Οομϑυ (πὸ ζογδη, ϑιιγα Ιχχχυ, 1---8., ΙΧχχυΐ, 1..11---13., Ιχχχῖχ, ]--- 4., χοὶ. 1-8. δᾶ. 
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Τη ἴδ6 ὑἶπιο οὗ ΟἸγιδί, {86 68 στ γα ἴῃ {Π6 ΠΑΡ οὗἉ βυυϑαγῖηρ ὈΥ͂ 
ἐπα αἰίαγ, ὈΥ͂ υἱεγιιβαΐίονι, ὈΥῪ ἀεαυεπ, ὈὉΥ ἴμε φαγί, ὉΥ ἐλοηιδοῖυεα, ὈΥ͂ 
{ποῖν λεαάς, ὈὉΥ 1π6 σοϊὰ 9} ἐλο ἐοπιρίο, ὈΥ δαογοοα, ὅθ. Βδοδιιβα [9 
Ππδπι6 οὗ οὐ νγὰβ ποὺ σῃθηθοποα ἴῃ {8686 οαἰβ, ὑπο Ὺ οομβιἀθγρά 
{μ6πὶ 48 Ἰροδῖπρ Ὀαὺ Βι.8}}, 1 απ ΟὈ]Πσαιοη ἢ ; ἀπα γα, ΔΟσΟΓΑΙΠΡΊΥ, 
Βηα, {μᾶῦ οὐγ ΘΑΥΙΟΟΓ ἴδκοθ οσοβδίοῃ [0 ἱηνοῖρῇ, ἴῃ ἀθοϊἀθα ἐθυη8, 

. δραϊηθῦ βῦο! αγίβ οὗ ἀβδοορῦοῃ. (Μαῖι. ν. 38 ---87., χχι!, 16---22.) 
710 18 αραϊηϑὺ οοἵμϑ οὐ [818 Κιπά, δπὰ ἐΐοβε αἷοπο (ποῦ ἀραϊηδῦ δῇ δὰ 
αἰϊογοα 1ῃ ΒΙΠΟΟΥΥ), {μδ0 Π6 ΘΧΡΓΘΒΒ6Β ἢ18 αἸβρίθαβυγθ, πα Ῥυ ἢ 119 
8ο). ὙΤῊΪ8 18 οἰθαγ, βίποθ 6 Ὠὲμηβ6] οοπβοηίθα ἰο ἰδκΚ Ὁρομ ΕΪπὶ 
{16 59] οἰ τΥ οὗ δι) οδίῃ (Μαδί. χχνὶ. 64.); δῃᾶ εἴποθ Ῥϑὺ] Εἰτηβο]ῇ, 
1} ΙΏΟΓΘ ἔδδη 0Π6 ἱπδίδησο, αὐίογβ 8ῃ δα]αγαιίοη. (ὐοταραγα οι. ἰχ. 
1.; 2 ον. 1. 28. 

Ιπ {μ6 ῥσϊμ να Ῥουοάβ οὗἁὨ {Π61 ἰδίοσυ, [μ6 ΗΘΌτονγβ στο] ἸΟΙ5}0 
ΟὈβασνϑα 85 οδίϊι (9088. ἰχ. 14, 1δὅ.). θυὺ τὰ βπάα, {παῦ, 1π Ἰδαίου {1π168, 
ΠΟΥ στ σο οἴθη βοουβοα ὈΥ {π6 ῬσορΒοίβ οὗ ρϑύυασυ. Αἰΐτοσ [Π6 σλρ- 
νην, 186 Ψ96ν)1ἷὲ Ὀοοδπια ἀσϑὶπ οΟἰοὈταίβα Ὸγ {Π6 βοσιρυίουβ οὔ- 
ΒΟΙΎΔΏΟΘ οὗ δῦ ΠῸΥ δα βύοσῃ ἴο, Ὀυΐ ΘΟΥΤΙΡΟΠ Βοοη Ἱπογθαβοα 
διοηρ ὑποπι: (ΠΟῪ τονϊνθα {πὸ οἷά ἔοστωβ, {π6ὸ σογὰβ ψιμουΐ {μ6 
ΤῊ Δ Πηρ; 8ΔΠἃ δΔοαῦϊγοαῦ δμμοπρ 811 πδίϊουβ {π6 τοραίϊαοη οὗ ροσ- 
7υγο 8. 

ΟΗΑΡ. ὙΠ]. 
4 

ΤΑῊΥῪΒ ΠΕΦΡΕΟΤΙΝΟ ΒΤΥΠΑΝΟΞΗΒ, ΑΘΕΡ, ῬΕΑΚ, ΒΙΗΙΝΏΌ, ΑΝῸ ῬΟΟῈ ΡΕΙΒΟΝδ. 

ΑΙ, νγ7186 ἸορΊβἰαῦουβ ἤανὸ ἀδοπχθά 10 δῃ ἰτωρογίδην ὈΓΆΠΟΙ οὗὨἨ ρο] τ 164] 
ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂, ἰο0 αἀϊτοοῦ {Π6 1 δἰὐθηοπ ὑουγΑΓαΒ ἃ] 16 ὴ)8 δηα [0 [16 ΡΟΟΥ : δῃὰ 
[86 Βυτ ΔΉ ΠΥ δηα ιβάοτη οὗ ἰ86 Μοβδαὶο σορυ δύ οηβ 1ῃ {818 τοβρθοῦ 
Ὑ711}1 θ6 ἔοῃπα ποῖ ΠΟσΤὮΥ οὗ δ ἀν μον ἱπβρίγοα Ἰορ]βαίου. 

Ι, ΒΥΕΑΝΟΘΕΒΒ δζὸ ἔγθαυ θη τηθηοποα ἷπ ἰδ6 ἰατγϑ οὗ Μοβϑβδ, 
ὙΠΟ ΒρΘοἱ 68 ἔνοὸ ἀἸδγθηΐ ἀθϑοσιρίουβ οὐ ἴμθπι, ν]Ζ. 1. ΤΏοβα σῃῸ 
δά πὸ βοζῃθ, ὙΒϑίμου ΠΟῪ ὍΤΟΥ [βγβϑ ο8 ΟΥ̓ ἐογ ΚΉΘΙΒ; δῃά, 2. 
Ἴμοθθ ῈῸ Μ6Γ6 δίγαδηροσθ ρἜΘΠΟΓΆΙΥ, ἀμ ὙΠῸ ροββοββθά πὸ ἰαπαοά 
ΡΓΟΡΘΤΥ, ᾿ἱδβουρᾷ {μ6ὺ ταῖρι μᾶνα ρυτομαβοα μουβθ8. Τοναγαβ θοίἢ 
οὗ τ686 ο]αβϑβθθ πο Ἡ Ότονν Ἰοριβἰαίοσ οπέογοθα {μὲ ἀυς168 οἵ Κιπά- 
Ὧ688 Ἀπ Βυπηδηγ, ὈΥ Τοιϊ περ {86 Ιβγδϑὶΐθϑ ὑμαὺ {πον πδὰ ομοθ 
ὈθΘη βίγδηροῦϑ ἴῃ Εσγρί. (1μον. χῖχ. 83, 84. ; θϑαΐ. χ. 19., χΧΙ. 7., 
Χχῖν. 18.) Πδρποο ἢ6 ογἀδϊηρα [Π6 βαῦλα τΊσἢ 8 δηα ὈΥΥΊ]αροΒ ἔοσ {86 
1δγϑϑὶτθ8, 88 [0 βίγσαηρσογθ. ([μαν. χχῖν. 19---22.: ΝΡ. ἰχ. 14., χυ. ὅ.) 
ΘΌΣΔΏΡΘΙΒ Τσῃὲ θ6 παίιγα 864, ΟΣ ροττηϊ θα 0 ἐπέογ ἵπέο ἐδ σοπφτγε- 
φαίίοη οὗ 1π6 Ι,ογὰ, ὈΥ Βυδτηαϊτπρ ὑο οἰγουμλοϊδίομ, δα σοπουποης 
ἸΔοἸαίσγ. (ΒΒ ϑαῦ, σαι, 1---9.) ΤΠα ἘΔοιαῖίοβ απὰ Εἰρυρίϊαμϑ Μ6ΓΟ 
ρα θΪ6 οὗὨ δϑοοϊηϊηρ οἰ Ζθηθ οὗ ἴβγϑὶ αὖον {π6 {μισὰ ροπογαίίοι. 
Ῥόοες (λ6 Εἀοιαῖε (1 ϑβδια. χχὶ. 8.; Ῥβα]. 111.} ταυυϑῦ βανα θθθῃ ἴπυϑ8 

1 Μασ α Ερὶ στασηπηδὲ, ΧΙ. 95. “νὴ 
5. Αἴθεγ, Ηοστοθπθαῖ. οι. Τοδῖ. ΡΡ. 210, 211. ὅ5}π᾿8 Ατοββοί σία ΒΙΌ]ςΒ, ἰγαπβίαῖς ἃ 

Υ Δῖτ. ὕρδδι, ρρ. 494, 495. 
Ῥ4 
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πδίγα βϑα ; απ, οὐ δα δοπαιοδὺ οὗ [ἀυτηρρα ὈΥ (86 «“6ν8, δδουΐ 
129 γοϑϑῦβ Ὀεΐογα {π6 διγί οὗ (Ομ τιδῦ, {Π6 6 ν78 δπα Τἀυπγθοδπβ Ὀθοδιθ 
ΟΠ6 ΡΘΟρΪθ. [10 Δρρθᾶγβ, α]8ο, ἰμαὺ οὐμβαὲσ πδίϊοηβ ΓΘ ποῦ βῃ ΓΟ 
Θχοϊυάρα ἔγουχ Ὀδὶηρ Ἰποογρογαίθα τὴς {π6 ρθορὶο οἵ ἴβγβϑβὶ : Ὸγ 
υὐγίαὰλ ἐλὸ Ἡϊ δ, ὯοῸ 8 οὐ Ομ δλη 88} ἀδδβοθηΐ, 18 Τα ργοϑοηϊθα 88 
Ὀοϊηρ 6 ΠΥ παίαγα 8οα [δγαθ 6. Βαΐ {Π6 ““ ΑτἸητηοηϊίθθ απὰ Μοαῦ- 
1.68, 1π ΘΟΠΒΘαΌΘΠο6 οὗἩ {π6 Ὠοβί!]6 αἰδροθβιίίοα ΒΟ ἢ ἘΠ6Υ Πα πιδη!- 
[εβἰβα ἰο 116 1ϑγδϑ ἴδβ ἴθ (ῃ6 ὙΠΠᾺΘΥΠΘΒ8, τ γῸ ΔΌβοϊ ἴον οχοϊυάθα 
ἔγου {π6 τρῦ οὗἨ οἱ ἀΖοβμὲρ.᾽ 

“71 {86 ΘΑΥ]Π ΟΣ Ροσιοαβ οὗ {πὸ ἩΘΌΓΣΟΥ βίαίθ, Ῥϑύβοῦβ ὙΠῸ ὝΘΣΘ 
ὩδύϊνοΒ οὗ δῃοίμοῦ σουπέγυ, ουῦ 80 ᾿δα οοτμοθ, οἰἴποῦ ἔγοσῃ οἤ θα ΟΣ 
πΘορϑδιυ, ἴο ἴ4Κα6 ὉΡ {Π6ΙΣ τοδιάθηοα διηοησ ἴμ6 ΗΘΌΓΘΟΤΒ, δρρϑᾶσ ἴο 
αν θ6θη ρμ]δοοϑά ἴῃ ἰἈνοῦγα]α οἰγουτμηδβίδηοοθ, Δὐ ἃ ἰαῖοσ ροσγιοά, υἱΖ. 
ἴῃ [86 τοῖσηϑ οὗ αν δῃὰ δοϊοσηοῃ, [ΠΘΥ ὑσοτα ΘΟ ρ6]16α (ο ἰαθοιν 
οἢ {86 ταϊιρίουβ οαἀϊῆοοθβ, ΒΟ γα ογθοθά ὈΥ {πο86 Ῥυῆσ68Β  : 
ΔΒ Ὑ6 ΤΔΥ͂ ἰεάτα ἔγοσα βιον Ῥαβϑαρθθ 88 8686 :---“4παά ϑοίοπιοπι πιηι- 
δεγοά αἰΐ ἐδ εἰγαηφοῦς ἐλαΐ 0676 ἐπ ἐδὸ ἰαπά 9} ]εγαεῖ, αὐίον ἰζε πιμηι- 
δογίπῳ τυλοτειοϊί 7Ζ)αυϊά ἢ ξαίλεν μαά πωπιδογοά ἐδόηι; απά ἰδιοψ τοῦ 
ουπά απ λυπάγεά απά Μν ἐλοιιαπά απά ἐΐγεε ἐπομδαπα ἀπά 5ἐΣ ἀμη- 
ἀγεά; απά ὧδ 8εὲ ἐἰλιγϑοβοοῦο απα ἑεπ ἐποιϑαπα 9 ἐΐσηι ἐο ὃς δεαγενς οΥἢ 
δυγάοπε, απά ζοιγβουτγε ἐδιοιδαπά ἔο δε ̓ ειοοῦς ἐπ ἰδ πιομπέαϊπ. (2 (Ἰτοη. 
11. 1. 17, 18. οοηρασγοα στἢ 1 ΟἼγοη, χχὶὶ 2.) ΤΠ οὁχδοίοη οὐ βιολι 
ἸΔθοσϊουβ Βούν 1668 ἴσοι ἐγ ΘΙ ΉΘΥΒ )188 ὈΓΟΌΔΌΪΥ Πα 6 ἴο πο 80 
δὰ Ὀδθῃ ἰδ ὈΥΙΒΟΠΘΙΒ ἢ γᾶ; δηα ψΠιὴ0, Δοοογάϊηρ ἰο {π6 τΊρἢ 8 οὗ 
ὙΟΥ 88 ΠΟΥ 6Γ6 ἀηἀοχϑίοοα δ {πδὺ ροσιοα, οου]Ἱά δ6 ΒΕ} }Υ οωρὶογοὰ 
1ῃ ΔΩΥ͂ ΟΠΊΟ68, ΒΟΎΘΨΟΥ ἸΟῪ δΔπα Βονουοσ ἰδθογίοιιθ, ΠΟ [Π6 οοη- 
αΌοτοῦ (πουρσμύ Ἔορε ἴο ροβθ. [Ι͂ὼ {π6 μη οὗ Ὁ γιβί, (6 ἀθρο- 
πογαίθ 96 γ)718 ἀἸὰ πού βπαᾶ 10 Θομῃνυθηϊθηῦ ἰ0 το ποσ [0 {π6 ΒΙΓΔΏΡΌΓΒ 
ἔγοπι 8 ἔογοῖστι οουη ΣΎ (Πο086 ἀ6648 οὗ Κιηάπθββ δπᾶ μυμπηδηϊί, το 
ΘΓ ποῦ ΟὨΪΥ {Π6 1} ἀὰ6, θα ψ᾿ ΒΙΟΒ γογὸ ἀθιηβηαοα ἴῃ {πον ΒΘ ἢ δ] ὈΥ 
{Π6 ἰατγβ οὗ Μοβεβι ΤΥ στ γα ἴῃ {πΠ6 Βαρὶ οὗ ππαογείδπαιηρ Ὁ. [ἢ 6 
Ὑγογα πεὶσλδοι, Ὁ ῖν ἐγ! 6 48 ἸΏΘΓΘΙΥ, δηα δοοογαϊηρῚΥ τοϑισιοίθα ἰῃ6 
ΘΧοσοῖβο οὗ {π6ὶῦ Ῥθμθγόίθποα ὈΥ̓͂ {Π6 ΒΑΓ. ὨΔΥΤΟῪ [1πλ18 {πᾶ Ὀουπαρα 
ἴῃ 1818 οα86 ὉΠ ΙΓ, Ἰπ οΥΡΓΘ Δ ,ΟΙ ; ΟΟΒΙΓΑΣΥ 88 δοίς ἡ γα ἴο {Π6 Βρ  γὶΐ 
οὗ αἷμ Ῥδββᾶσϑβδ, τυ βοὴ μάν Ὀθοη δαάἀυοθα ἱπ [86 ργθοθάϊηρ ρᾶγὰ- 

ἌΡ ,᾽3 

ΘΝ Τῃ ἃ ΤΩΟΠΘΓΟΌΥ ΟΥ̓ ΔΓΙΒίΟΟΥΔΟΥ, Οἰγίϊι δηὰ οβῆσα δόμα ζᾶνθ σϑηκ, 
Ὀυΐύ ἴῃ 8 ἀθιμοογδου, Ὑ ΒΘΓΟ 4}1 αγὸ οῃ δ δαυαὶ ἰοοϊηρ, ἰδμ6 τιρμὺ 415- 
ομδγρα οὗ οβῆοΐαὶ ἀυίι68, οὐ {πμ6 δυγῖναὶ οὗ ΟἹ ΑΘῈ, δῖὸ [86 ΟἹΪΥ 
ΒΟΙΓΟΘΒ οὗ τϑὴκ. Ηδρποο {86 Δίοβαϊο βίδίαΐθ ἴῃ 1μον. χὶχ. 32. (δείογε 
ἐλε ἔοατγῳ λεαά ἐδοιι δλιαῖέ ξέαμαά τ, ἀπά δμαϊέ τευόγοποο ἐδιὸ αφεά,) Μ}}} 
Ὀ6 ἔουπα ϑβιυιίοά ἰο {π6 Ταρυ] 1σαπ οἰτουτμηδίδηοοβ οὐ 86 [βγϑϑ} 68, ἃ8 
γ76}1} 88 ὁοῃίοστωδθα ἰο {86 παίυγα δηὰ τ ῖϑμθ8 οὗ {86 Βυπιαῃ δαοϑγί : 
[ῸΣ ΠΟ τῇδ} [88 ΔΠΥ͂ ἀσβῖσο [0 Β1}1Κ 10 ΒΟΠΟΌΓ, ΟΥΓὁ 0 Ὀ6 οὗὨ [688 Θοπϑο- 
4υθηοα ἰπδη ᾿6 τγαϑ Ὀδΐοσα ; δηά (0 Δ]]οὐ ργθοθάθῃοα ἰοὺ οἱ αρ οδῃ- 
ποὺ 6 8 πηδύΐου {παὺ ν7}}} ονοῦ αἴϊδοί 8 γοιπρ' ΤηΔῃ ὙΘΓΥ͂ ΒΘΏΒΙΌΪγ. ΝῸΓ 
ἄοοβ Μοβϑβϑ οοῃῆπο 818 αἰϊθηίζοι 0 {86 αρθὰ, δ οχίθπαβ (86 ῥσγο- 

Δ Μ|ςοΝδοἾ18᾽ 6 Οὐτα πιο Α.ῖ68, νοὶ. ἰἱ. ἐλ εραξένος 
3 2 αΠπ᾿8 Ασοδιβοϊορία ΒΙΌ]οα, Ὁ ρΏδω, ἢ. 197. 
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ἰοοξϊίοπ οὐὗὨ 4 βρϑοῖδὶ βἰαίαΐε ἰοὸ {π6 ῬΈΑΕΡ δηᾶὰ {π6 ΒΙ1ΝΡ, ἰὼ ων], 
χῖχ. 14., ψ ἱοὴ Ργο 18 τον] ηρ [16 16 ΟΥ ρας ηρ᾽ ἃ δύ Ὁ] ρ.-Ὁ]Οο 
ἴῃ (6 Ὅν οὗ {πὸ οἴμοσ. [ἢ 1)θυῦ. ΧΧΥΪΣ. 18. ἃ Οοὔγεθ 18 ἀδθπουπορά 
ἀραϊηβὺ ᾿ΐῃ) ὙΠῸ τα 8688 {π6 Ὁ]10α. 

111. Ὑγ1 τοραγὰ ἴο ἴ[Βοβϑο ποτὰ σα ἸΒ[ΟΓ ΠΟ ΟΥ ΟἴΠΘΥ ΟἸΓΟΙ ΒΔ ΏΘ6Β 
μιδὰ τοἀυορα [ο ρονϑσίυ, νϑυϊοῦβ Βυμδηθ Τρ] 0 η8 ὝΘΓ͵Θ τηδα 8 : [ὉΓ 
τπουρὴ Μοβοβ ᾿ιδα, ὈΥ Π18 βίαίυὐθβ γοϊαιϊνα ἴο {π6 ἀϊνἼβῖοπ οὗἉ {π6 Ἰαηά, 
βιυάϊοα ἰο ὑγενθηὺ ΔΥ ἰβυδο το ἔγοσω Ὀοΐηρ ὈΟΤΉ ΡΟΟΓ, γοῦ 6 Που ΒΘ ΤῸ 
1] ρ68 (6 Βορο {πὶ {ποτα που]ά αδοίυδ! γ Ὀ6 πὸ ροοσ. Οἱ {86 ὁοουῃ- 
ἘΓΑΤΎ, ἢ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ δαγϑ (Πθυΐ. χυ. 11.), “ ΤῊΒΕ ῬΟΟᾺ ε«λαϊϊ πεῦεν 
σεαδε οἱ 07 ἐὰν ἰαπά;" δπὰ ἢ6 οπ)οϊὴβ (πΠ6 Ἡθῦγονγβ ἴοὼ ΟΡϑὴ 146 
{ποῖν μδηαβ ἴο {ποὶν Ὀσοίσγθῃ, ἴο {Π6 ῬΟΟΓ δῃᾶ [0 {Π6 πΘΘΑῪ 1 {πο ὶγ 
απ, Ηδ οσχμοσίβ {π6 ορυϊοηῦ (0 δδββιδὺ ἃ ἀθοαυϑὰ 1βγδο]ο Πα 
Ἰοδῃ, 8η4 ποῖ ἰο γοΐυβα δὐϑῃ ἱπουρῇ (86 Βα Ὀδί1081 ὙΘᾺΓ ΟἀΥΘῪ Ὡσἢ 
(θουε. χν. 7---10.)}; δπᾶὰ πὸ ρὶϑᾶρβ ναϑ ἰο δε ἀοίβιηρα [Ὁγ {Π6 Ἰοδπα 
Οὗ ΠΟΠΟΥ͂ [μα΄ βογυϑα ἴος [6 Ῥγεβγυδίοη οὗ ἢ]18 [18 οὐ Βοδ] τ (Π ουϊ. 
χχῖν. 12, 13.}, ΟΥ ὙὙῶβ ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ [0 ΘΏΔΌΪῈ ἔτη ἴο Ῥγοουγα Ὀγοδα ὉΓ 
ΠΙΠλ861 δηα ἔΆγΪγ, 88 (6 ὈΡΡΟΣ 8ηα πρίμοῦ τι}}]-δὐθπμοθ.Ό Βυτηρ 
Βαγναβῖ, π6 ΟὟΤΟΙ οὗ 8 8614 ναὰϑβ ῥσοβιιιοα ἴτομλ Γϑαρίηρ [86 ΘΟΓη 
1παὺ στον ἴῃ 18 ΘΟΓΏΘΥΒ, ΟΥ {Π6 δου -οςΤ ον ἢ : δηα [Π6 βοαϊίογθα θδγβ, 
ΟΥ̓ Βῆιδαινϑδ ΠΥ 688} ἰϑ οα {Π6 στουπά, Θαυ8}}γ Ὀοϊοηροά ἰο {μ6 Ροογ. 
ΛΙΟΣ ἃ τὭδῃ δα οὔοθ ββδκϑῃ οὔ Ὀδοδίθῃ Ἀ18 οἱ ϊγθ- γθθβ, ἢ6 τῦδϑ ηοί 
Ροτγταϊἰοἀ (0 ραίμοῦ [886 οἸγαβ (πδὺ 5.1} βαπρ' οα ἔμοη: 80 {μαὺ {86 
ἔγυϊξ, ψοἢ ἀἸϊα ποῦ ΤΊΡΘῚ Ὁ} 0}} αἰΐοσ {Π6 βθαβοι οὗἁ ρδαίμοσιηρ, Ὀθ]οηροά 
ἰο ἴδ Ροοῦ. ([μαν. χὶχ 9, 10.; θουΐ. χχῖν. 19, 20, 21.; Βα. 1]. 
2---19.) ΕἼγΙΒΟΣ, τ μβαίθυοσ στον ἀυγίηρ [ἢ6 Βα δ 108] γθαγ, ἰὼ {Π6 
δ6148, σαγάθῃβ, ΟΥὁἹ Ὑ] ΠΟΥ σάβ, (6 ΡοΟΥ σταϊρὺ (Δα αἱ ῃ]Θ θυγο, πανὶηρ' 
Δ Θαυδὶ σὶρ ἰο 10 ψ τ [ἢ 6 ΟΥ̓ΤΠΘΙΒ οὗ ἴΠ6 απ. Αποίδογ ᾿τροτίδηϊ 
ΓΝ] Ορσ6 Θπ]ογρα ὈΥ {Π6 ΡΟΟΓ γγα8, δῦ τ γ οΔ]]6α σοοοπα ἐεπέδι5 απὰ 
Βασοῃα βγϑίϊησθ. ““ Β6β8:4.68 {π6 θη γοσοϊγοα Ὀγ 86 1μον]ΐεβ, (86 
1βγδο 68 σογο ΟΡ] ροα ἰο βοῦ ἀρασί αποέλεγ ἰθηῖ οὗ {ποῖγ 6] ἃ δηά 
βΆγα6η ρῥσοάμοο ; δηά, ἴῃ [16 τηβηηοΣ, οὗὨ {86 ὶγ οδίι]α, 8 βοοοῃά βοΐ οὐ 
ΟἸἤδσΙΏρΒ, ἔογ {86 Ρυγροβα οὗὨ ργαβθῃηίηρ 88 [Π ΔῈ ΟἸΟΥΙΩρΒ δὖ {πὸ Πρ ἢ 
εβνα 8." ΟἿ 8686 {μᾶηἰς Ο ΓΙ ΡΒ ΟὨΪΥ οογίδιη ἔμ ρΊΘοΘ 8 ἡγ6 .Ὲ 00Ὲ- 
Βυταρα ου {86 Αἰίαν : (ἢ6 Τουλαϊ πο γ, αἴθοσ ἀδαἀυοίηρ [86 ῥγθβίβ ροῦ- 
[]0Ὼ, νγ88 ἐΡΡΕΟΡΠΕΙΣΙ ἴο {Π6 ββοσιβοο-ϑαδίβ, ἰο σβίοι (16 1βγαθ ἴθ8 
Ογ6 Ὀουπά [ο ᾿πνϊῖθ (μ6 Βέγδηροι, (86 ὙΙΔΟΝ, δηα [86 οὐρἤδη. 
“«ὙΏΘΠ ΔΩΥ ρματὺ οὗὨ {8686 ἰθηῖ 8 τουδὶ πο, συ μ]οῖ 6 Υ Πδα ἢοὺ Ὀ66α 
ΔΌ]6 ἰο Ὀτίπρ ἴο [86 Αἰ Γ οὐ [ο Θοῃβιιηλο 48 οθυϊηρΒ, [Π6Υ ΤΟΓΘ ΟὈ]ροα 
ΘΟΥ̓́ΟΣΥ ἴῆ͵66 ὙΘΆΓΒ [0 τηᾶϊτ ἃ οομπβοϊθηϊουβ οδυϊτηία οὗ {86 διμουηΐ, 
Δηά, πῖ που ργοβοηίηρ 10 88 δὴ οἴδείηρ ἰο (οἄ, δἸΏΡΙοΥ 10 ἴῃ θ6η6- 
νοϊθηΐ θηϊογίδι τηθηΐβ ἴῃ πο} παίϊνα οἱτ168.) (Ποαΐξ. χὶ!. ὅ---12. 
117---19., χῖν. 22---29., χνΐ. 10, 11., χανΐ. 12, 18.) 

Βυΐ {τπουρὰ Μοβαβ μα τηδᾶθ βυοι} αρυπάδηϊ ργου!βιοηβ [ῸΓ [86 ῬΟΟΓ, 
γαῖ 1ὺ ἀο68 ποί ἀρρϑαγ ἐμαῦ μ6 δδ8 βα!α] δηγ (μϊηρ' ταβρθοῦηρ Ὀορθάγα. 
ΤὨ6 οαυ]οβῦ τηοπθοη οὗἁἩ αρραγα οσουγΒ ἴῃ Βα]. οἶχ. 10. 1ῃ 16 Νὸν 
Τείαμιθηΐ, ΠΟΘ ΟΓ, Μ͵Δδ ταρδὰ οὗ Ὀερραᾶγβ, ὈΠ1πᾶ, ἀϊδίγεββεά, δηά 
ΤΩΔΙΤ.6α, Ὑ}10 ΙΔῪ δὖ (86 ἄοογβ οὗ {π6 τοῦ, Ὀγ [186 δυβῖά68, (88 8 6γΥ 

Σ ΜιοδΔο θ᾽ 56 Οοτητηοπίλγλοδ, νοΐ. 11. ΡΡ. 284---259. 
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8.11} ἀο ἴῃ 1παϊᾶ ,,) πα αἷἶδο Ὀθῆοτο {π6 ραΐβ οὗ {1π6 ἰθπιρὶ6. (Μαῖΐ χ. 
4θ. ; 1μΚ6 χγΥὶ. 20, 21.; Δοῖϑ "1. 2.)2 Βυῦ ““νδὸ ἴδυβθ Π0 γβθΆβοῃ ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΒΟ, ὑπαὶ ποτα οχἰϑίθα ἴῃ {π6 {πη οὗ ΟἸἾγιβὺ {Πᾶΐ οἶα88 οὗ Ῥβσβοῃϑβ 
οα]]6α υαφγαπὲ δεσφαγϑ, ΨὯΟ Ῥγοβθηΐ {86} ΒΡ ΠΟ ΟΠΒ ἔου ἃ] πὶ8 ἔγότα 
ἄἀοοῦ ἰο ἀοογ, εἴ ὙΠῸ δ. ἰουπα αὖ [86 ργϑϑοηΐ δύ ἴὰ {π6 Εἰδδί, 
Αἰ Βουρ 1688 δα ΕΥ̓ Ὑ88ῃ ἴῃ {π6 οουηΐτιο5 οὗ Ευσορθ. Τμαῖ (Π6 
ουδίοπι οὗὨ βϑοκίηρ 8]π|8 ὈΥ͂ Βουπα!ηρ ἃ ἰγσυσαροὺ ΟΥ Ὠοση, ὙΠΟ ῥγο- 
γ 8118 διλοηρ ἃ οἾἶ488 οὗ Μοβδιηηθάδῃ τηοπδϑίιοβ, ο04116 ᾿αϊεπσαῦ οὐ 
Καγεπάαϊ, ργανβ] θα αἶδο ἴῃ {86 ὕπο οὗἨ ΟἾγιβί, σοδΥ Ὀ6 1ηξοσγθὰ ἔγοιι 
Μαί, νἱ. 2.; σβοσγο (86 νοῦ σαλπίσης, Ὠ]ΟΝ ῬΟΒδβοβ868 (26 βῃδάς οὗ 
Βιρηϊβοδίου ἐπαῦ σου Ὀ6 αἰίβομοα ἴο ἃ ΘΟΥΤΟϑροπαϊηρ οσὰ 1 {86 
ΗΊΡΗΙ ἴοστη οὗ 186 ΗΘΌΓΟΥ νουῦβ, 18 ἐοὸ Ὀ6 Το παογοα ὑχαηβι νου, 88 
18 1:6 ολ86 ὙΠῸ ΙΔ ΠΥ ΟἾμοῦ σου ᾿ὴ (6 Νὸν Τοβίδιηθηῖ, ΤΒΘγο ἰδ 
οὔθ {μῖηρ ομαγδοίουϊβίο οἵ 1μο86 οὐἹθηΐαὶβ, το διὸ γοαποθα (ο (86 
αἸβαργθοϑῦ6 πΘΟΘΕΒΙΟΥ͂ οὗ [Ὁ] στρ {π6 νοοδίίοῃ οὗ τραϑπαϊοδηΐβ, τ ΒΙΟἢ 
18 ὙΟΓΙΏΥ οὗὨ Ῥοίηρ τηϑηοηθα : {Π6 Ὺ 40 ποῦ. ΔρΡθδὶ ἴο {86 ΡΙΥ͂, ΟΥ ἴο 
{π6 αἰπηθ-σινὶπρ βρ σι, Ὀὰὺ ἰο [μ6 ᾿πδί166 οὗἨ {86 ὶν Ὀοποίδοίογα. ἢ (ΦοὉ 
ΧΧῚΙ, 7., ΧΧΧΙ, 16.; Ῥτον. 111. 27, 28.) 

ΟΗΑΡ, ΙΧ. 

ΟΕ ΤῊΞ ΜΙΠΙΎΊΑΕΥ ἈΕΒΑΙΕΒ ΟΕ ΤΗΡ 5ΕἾῪὦἷ)5 ΑΝῸ ΟΤΗΕΒ ΝΑΤΊΟΝΒ ΜΕΝΤΊΟΝΕΡ 

ΙΝ ΤΗΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕΞΒ. 

ΒΕΟΊ. 1. 

ΟΝ ΤῊΞ ΜΠΙΠΙΤΑΕΒΥ ὈΙΒΟΙΡΙΙ͂ΝΕ ΟΕ ΤῈ σΕΎΡΒ, 

Ι. ΤΗΡΕΒΞ ψΟΓΘ τοῦ ναρίϊηρ᾽ ἴῃ (86 ΘαΥ]οδὺ ἀρο8 οὗ {πΠ6 του]Ἱὰ τη ἢ 
Ὑ{Π0, δρυδιηρ' [86 ῬΟΥΤΟΙ 8 Πα βίγοηρστα ΒΟ ΤΠΘΥ ῬοΟΒβοββϑά ἴο [86 ρὺγ- 
ῬΟΒ6Β οὗὨ δι: {10Π, ἀδισρθα ὌΡΟῚ {π6} ΘΑ ΚΟΥ ποισ θουγα. δοῦ γγ)89 
[π6 οΥἹρῖμ οὗ [86 Κιπράοιῃ ἰουπάορα ὈγῚ Νιηγοα (6 δη. χ. 8---]10.), 
᾿ΠὮο086 ὩΔΠΊΘ"ΒΙ91Η68 ἃ γεδεῖ; διά 10 18 βαρροδβθα ἰὸ μανθ Ὀθθῃ ρίνθμ 
Βῖτη, ἔγοτω ἢ]8 χο)θοίζοῃ οἵ {86 ἰατγβ Ὀοίὰ οἵ οα δηά τλϑῃ, δῃὰ βὺυρ- 
Ρουϊηρ ὈΥ ἔογοθ 8 ΕΥ̓ΥΆΠΗΥ ΟΥ̓ΟΡ Οἴμοσθ. ΑΒ τρδηκιηά οοπηυοα ἴο 
ἸΠΟΓΘΆΒ6, ΑἼΔΙΓΟΪΒ δηα οοπίοϑίθ που πδίυγΑ ΠΥ Α.186, δπα δργθϑαϊην 
ἔγοται πανί ιι418 ἕο ἔλσα]1οβ, ὑπ 68, δπα πδέϊομβ, ρχοἀυοοα ταῦ. Οὗ 
[86 τα] ΑτῪ δῇαῖγθ οὐ (ἢοθ6 ὕπηθβ τ)ἷὸ Βανο ΨΘΥῪ ᾿πηροτγίθοῦ ποίοεβ ἴῃ 
(Π6 βοτϊρίυτθβ. Τῆθ86 878, ΒΟΘΥΟΙ, ΔΡΡΘΑΣ ἴο ανθ Ὀδθὴ μοίδιησ 
ἸΏΟΤΟ ἴμδῃ ῥγθάδίοσυ ἱπουγβίοπβ κ {Βοβο οὗ (6 Μοάοσγηι Βοάουϊῃ 
Ασδθβ, 80 οἴῃ ἀβθβοσιβοὰ Υ οσθηΐαὶ ἰγάνθ! ]θσθΌ Τμ6 ῥβίσίασοΒ 
ΑΡγδῆδη, οἡ ᾿ϑασπῖηρ (μαὺ Π18 Κιπβιηδῃ [οὐ μδὰ θθθῃ ἴδίϑῃ οδρίϊνα 

1 Ἐοδθετίδ᾽ 5 Οτἱοπίαὶ Π]Ιαδβίγαίΐοηβ, ἢ. δὅ586:.Ό. ϑΒίυσαν Ὀορραγ (86 ξαπὶὸ ἱπιο  ]ἶζεπὶ 0Ὁ- 
ΒΟΤΎΘΙ 8[6ῖ65) ποΐ ππίγρα ΘΠ ΠΑ ΚΘ 86 ΟὗἨὨ ΟΧΡΓΘΒΒΊΟΙΘ Βιταασ ἴο ἰἰαΐί υἱλετεὰ ἈΥ 110 
πηι] βίοτγασγὰ ἰὴ Γ[πΚὸ χνὶ. 8. 10]4, Ρῥ. 564. 

3 ΜΙΟἢΔ6118᾽ 8 ΟΟτησηοπίδτίοθβ, νοὶ. 11. Ρ. 949. 
᾿ 724 8η᾽5 Ατοβαοϊορία, ὉγῪ Ὁρἤδαι, Ρ. 198. 
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Ὁγ ΟΠ ἀονϊβοσηον δῃπα [18 οοπίθαἀθγαΐθ θυ τΒ οὐ ῬϑΥ Κίηρθ, πιυβίογοά 
Ἦ18 χαϊμθα βογνϑδηίθ, ἰἤσγθθ υπάγρα δηά οἱσῃίθθη ἴθ ὨΠΡΟΣΥ ; δπᾶ 
σοϊμΐηρ᾽ ασαλτιϑὺ [Ὧ6 ΘΠΘΙΑΥ͂ ὈΥ ηϊσῃῦ, μα αἰν! ἀ6α ΠΪ8 ἔογοαθβ, απὰ ἰοίδ! ]ῦ 
ἀϊβοουιῆϊθα τΠ6π. ((ἀδη. χῖν. 14---16.) ΤΤη οΥΠΟΥ Ῥαίγ Δ ἢΒ. 8180 
Δυτα α {Π6ῚΓ βοσυδηΐβ δπα ἀδροηάδηίβ θὰ ἃ ΘΟμΗῆΪος τγᾶ8 Ὄχρθοίοα, 
Ο6ῃ. ΧΧΧΙΙ, 7----12. χχχῖ, 1.}} 
11. ΑἸθουρὴ [86 «678 ΔΓΘ ΠΟῪ [6 ὙΘΓΥῪ ΓΕΥΘΓΒΟ οἵ Ὀοὶπρ' ἃ 11]1- 

ΤΑΥῪ ῬΘΟΡΪα (πὶ ὙΓΊΟΝ ΟἸΓΟυΤηΒία ΠΟ 6 γ76 ΤΩΔῪ ΤΘΟΟρΡΏΪΒ6 ὑπ 6 ΟΟΟΙΩΡ]1Βἢ- 
τηθηὖ οὗ ΡΥΟΡΆΏΘΟΥ 3). γοῦ ΒΩΟΙΘΏΠΥ ΠΟῪ Γ6ΓΘ ΘΙ ΘΠ Υ αἰ Βυρ ]ϑῃ6α 
ἴον (πον Ῥσγονσοθα. Βαῦ [Π6 ποίοθ8 Θοποογηηρ {861} αἸΕΟ61Ρ11π6, τυ ὰ 
ΔΓ ργαβϑθηΐρα ἰὸ τὸ ἴῃ [86 βδογβὰ ΥΥ̓ ΧΙ] ηρΒ, ἃΓ6 ἴδ δηα Ὀγιοῖ. 

ΤῊΘ νγγϑ 1 ΒΊΟΣ. {Π6 ΙΒΥβ  ΐθ8 τ το οηραροά, γγ6Γα οὗ το ΚΙπάσ, 
ΘΙ ΠΟΥ ϑυοῖ 848 ὝΘΙΘ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ Θῃ)οϊ θα ΌὉΥ αἰνίπθ οοσητηβϑηα, ΟΣ βυ6 ἢ 
88 ὝΘΓΤΘ γΟΪ ΠίΑΥΥ δη οηἰογθα ἀροπ ΟΥ̓ [86 ΡὈΥΠΟα [ῸΓ δνθηρίηρ' ΒΟΙΔΘ 
πϑίϊομαὶ αἴτοηίβ, δπα ΤῸΥ ἴ[Π6 Ποποὺγ οὗ {πΠ6 δονογεϊρηγ. ΟΥ̓Ίδ6 σε 
βοῦΐ 6 γθ ἴμο86 ὑπαογίβκοῃ ἀραϊηδῦ (Π6 βουθη πδ]0η8 οὗ (ὐλμδβῃ, τ ΠΟΤᾺ 
Οοὐ μεὰ ἀονοίοα ἰο ἀδδίσισίίοη, ν1Ζ. (6 ΗΕ 68, {π6 Απιογῖῦοθ, {86 
ΘΥ ΤΙ ΤῊ στ ΠῚ (δυοῖν 80 681164), (6 ῬογιΖζιίθβ, {86 Η:;νῖοβ, (Π6 46- 
Ὀυδιῖ6θ, δηα (Π6 ΟἸΣρΆΒΒΙοθ, Ὑθδα ὑπ [βγ86]1068 ἼΤΟΓΘ Θοτημ)δη θα 
ἰο οχγραϊθ, δηά ἴο βϑίι16 ὑποιηβοῖνθθ ἴῃ {ποὶγ ρἶδοθ. (Πουΐ. νἱ]. 1, 2. 
δηᾶ χχ, 160, 17.) ΤΠΟΥΘ γογΘ ἱπαθϑα οἴμοὺ πδίϊοηϑ ἘΏΟ ᾿πμΑθιϊοα (}18 
ΘΟΥΠΊΤΥ ἴπ {86 ἀΔΥ8 οὗ ΑΡγϑμδι, ἃ8 ΤΑΥ͂ Ὀ6 8δ66ῃ ἰπ (ἀθῃ. χνυ. 19, 20. 
Βαΐ [μ656 δά δἰΐθοσ Ὀθοοσὴο οχύϊποῦ βίηοο ὑμδύ {1π|6, ΟΥ ὑοΐηρ Ὀυΐ 8 
Β118}} ρθορὶβ γα ᾿ποουροσχαίθα τὰ {Π6 τοδί, Τὸ {Ππ686 Βϑύθῃ ὩΔΌΟΠΒ 
ὯΟ ἰθυτωβ οὗ ρϑδοθ οουἹὰ δ6 οδσθα:; ἔοσ, θοϊησ συ! οὗὨἨ ζτοββ 140]8- 
ὑγῖ68 δῃὰ οἵδμον ἀδύθϑίδθ]!θ υἱοςβ οὗ 411 Κι πάβ, (ἀρὰ ἐβουρβι {ποῖ υπϑῦ 
ἴο ᾿ἴνα ΔΗΥ͂ ἰσηροῦ ὕροῖ {86 ἴλοα οὗ ἴπ6 οασί. Τῆθθ6 γγαγβ, (88 ὑπ- 
ἀογίακθοη Ὀγ (86 οομμηδηα οὗ (Λοα, γψχόγα οα]οα {δ τοαγὰ οΥΓ ἐλε 7,ογά, 
οὗ ψ ΒΟ ἃ ραγίϊου αν τοοοσα βθϑῖβ ἴ0 αν Ὀ66Ὲ καρ, δ8 τηϑῃηϊοηρά 
ἴῃ Ναυμῦ. χχὶ. 14. 

Ιὴ {86 νοϊυμίασυ πᾶσ οὗ {π6 1βγβϑ]θβ, ΒΟ 6 Γ6 Ὁπάογίδ πο 
ΠΡΟῚ ΒΟΙ26 Ὡϑίϊοπαὶ δοοουηΐ, βιοἢ 88 στηοϑὺ οὗ {πο8θ γα 1 {86 ὈΠ.68 
οὗ {86 Φυᾶρεβ, ψ βϑῃ [86 Μοκδθιίοθ, ῬΒ]ΠἸδὕπ6θ, ἀπα οἴμοῦ ποῖρῃδουτ- 
ἵηρ᾽ ὨΔΙΟΏΒ ἱπνϑ θα {ΠΕΣ ΟΟΌΠΙΓΥ, δηα δυο 88 (μπαῦ οὗ [αν δραϊηϑὶ 
{π6 Ατωγηοηϊίθθ, ὑμοβθ Κίηρ Παὰ υἱοϊαίθα {π86 ἴα οὗἨ παίϊοηβ ὈΥ 
ἸΩΒΌ Πρ 18 Δτα ρΑΒΒΘΟΥΒ, --- (Β6 τ ΘΈΤΟ οογίαϊπ τυΐθ8 Θβ δ Ὀ]18η6 ἃ ὈῪ 
αοά, » οὶ πτοσα ἰο τερυϊαία {μοῖρ οοπάποί, οί ἴῃ [86 ἀπάογίδκιηρ, 
ΔΠΑ οαυτγίηρ ὁπ οὗὨ [686 ψϑῖ8. Α.8, βγβί, [ΠῚ Ὑ6Γ6 ἴο ὈγοοΪαῖῃλ 
ῬΘ866 ἴο {Βοὰ, σοὶ, 1 {Π6Υ δοοορίθα, {π686 Ῥθορὶθ γ στο 0 Ὀθοοταθ 

1 ΤΉΙΒ δεοιϊΐοῃ ἱβ Ἂμ: ἐγδηβϊαιοαὰ ἴτοπὶ ΟδἸπλοῖ δ Πϊδβογίδιϊοη δ 16 Μ|Ποο (68 
ΔΟΪΘ.5 ΗΕ γοῦχ, ἱπδοτιοὰ ἴῃ 16 (Ὠϊγὰ γοϊυτοθ οὗ ἰδ Οοτητηθηΐαῖτο 1 ἰςτότα]θ βὰν ἴα ΒΙΌΪο, 
Δηα αἶβο ἰῃ νοΐ. 1. ὑῃ. 205---240, οὗ μἷα “ Ὠ᾿8θογίϑε! η8Β αἱ ΡοῦνοηΣ ΒΟΥ ἐθ Ῥτγοϊερο- 
Ταδη68 ἀθ 1 Ἐστίίασα; ἢ τ Βί οι, ἴῃ τὴ6 ἡπάρτησηϊ οὗἩ 186 οοἸοὈγαϊεα ἰδοιοἴαη, [8Ώ6 ΟΠ νυ δ ΟΣ 
ἘοΪασά, ἀϊβοτιβδαθ [86 τα ΠΠ ΑΓῪ αϑαὶσβ οἵ (0 ἩΘΌΓΟΝΒ τι 580 τησο ἢ ΔΟΟΌΓΘΟΥ δηὰ ἱκπον- 
Ἰοεάρο 85 ἴο Ἰθᾶῦθ δοδγο οὶ ΔΗΥ͂ Γοοτὰ ἴοσ δά ἀϊτίομβ. (Ὀἰββεσίδιίοη οὐ [86 ΜΙΠΠατΥ Ταο- 
1.8 οὗἩ 16 ΗδφΌτοντβ, ἴῃ το]. 11}, Ρ. 535. οἵ {86 1011 Ἐπ δὰ ἰγβηβιδιίοη οὗ Οδἰπιεῖβ 1)10- 
ἐἰομασγ.) ὙΠ Ὠϊδβοσίδείοη οὗἩ ἔθ Ομδυδιῖοῦ Ἐοϊαγὰ μ88 αἰδὸ Ὀθθῃ οοῃδβυϊεὰ ; ᾿οροί μεν 
ὙΠ ΑἸΡΟτ'Β Ιπδῖ. στη, Ψ οι. Τεδὶ. ἴοι. ἱ. ΡΌ. 239---247.; β΄. Βα ]Σὶ! Ατομοϊοχία ΗΘ γαῖςδ, 
ῬΡ. 192---!]46.; Φαδη, Ατομοοϊοσία ΒΒ ]ῖοα, 88 266 -- 296.; Αςἰκοιτηδηπ, Αγομοϊορία ΒΙὉ- 
Ἰῖσα, 88 9260---288. ; Ηοπιο᾿ 5 Ηἰδὶ. οὗ 16 δεν, τοὶ. 1ΐ, Ῥῃ. 308---816. ; Βγπῃΐηρ, Απιΐαᾳ. 
Ἡρῦτ. ρΡρ. 74---91.; Οἰυρζουῖ Απιϊᾳαίϊαἴεα Οοπε8 Ἠοῦταα, ΡΡ. 665-- 67]. 

53 ὅρο [ουὐἱξ. χχυΐ. 36.; Ποῖ. χχυΐ!, 65, 66. 
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{θυ ύίατιοδ ἰο ἔμοπι; Ὀαὺ 16 {Π6Υ τοξιβοα, 411 {Π6 Τλ8168, ὉΡΟοΩ Ὀοβιορίην 
{πῸ οἰζγ, ὕαγο Δ] οσσθα ἴο ΡῈ βἰαῖη, 16 [π6 1βγβ 6] 1068 Τπουρῶς Αἰ ; Βυΐ 
{πΠ6 τοϊθη δηα ᾿1{{1|6 Ομ68 ἼἼΟΤα ἴο Ὀ6 ΒρδαΓΘά, δῃὰ {86 οδίι]6 τι [ἢ 6 
ΟἴῈΓ ροοᾶβ οὗ 186 Οἷἱγ σοῦ το Ὀδ]οηρ, 88 8Ρ01], ἰο {π6 18γδϑ  έοβ. 
(θεαϊ. χχ. 10---1ὅ.) ΘΘΟΟΒΑΙΪΥ, ἴῃ Ὀοδίθρίηρ; ἃ ΟἸΥ, 6 Ὺ “6 γα ποῦ [0 
ΘΟΠΊΠΪῦ ὩΠΩΘΟΘΒΒΑΙΎ αϑίθ δηα ἀθργθαάδί 08 ; ἔογ [πουρἢ ΠΟΥ ποτὰ 
8]]ονγΘα ἴ1ο οαὐ ἄονγῃ ὈΑΥΤΘῃ ἰΓ668 οὗἉ 8}} βοσγίβ, ἴο βοῦν [86 ραγροββ οἵ 
Π6 Ὁ ΔΡΡΥΌΔΟΒ68, γοῦ [Π6Υ σογο ΟὈ]ροα [0 Βρασθ [86 ἔτι! ἴγθθβθ, 88 
ὈΘΙΏρ ΠΟΟΘΒΘΑΤῪ [0 δυρροχὺ {π6 ἰτγο8 οὗ {86 ᾿ΠπδὈϊ αηΐβ ἰὼ ἔαΐαγα 
πηθ8, θη (μ6 [1{{16 ταμοοῦγ, ΒΟ. τγᾶ8 {Π|6 οοοαβίοη οὗ {ῃπεὶν ὑτθ- 
Βαηΐ δοβί 168, μου ὰ 6 τοπλουθὰ δηὰ ἀομθ ανγᾶγ. (Βϑυΐ. χχ. 
19, 20. 

ΤΠΩΘ ΗΝ ἴῃ {π6 Ὀορτπηϊηρ οὗὨ {ΠΘῚΓ ΓΘΡῸΡ]16, ἈΡΡΘΑΥ ἰο ἴανα 
Ὀδθὴ ἃ τοσοῦ β δηᾶ Ὁ ΤΗΣ ΡΘΟρΡΪο ; {Π6ῚΓ Βρι γι 8 Το γΘ ὈτΌΚοη ὈΥ 
τοῖν Ῥοπάδρα ἴῃ Εργρῖ; δηα {818 886 ἔθιωρϑσ ϑθοοὴ Δρρθαγοὰ ὕροῃ 
186 ΔΡΡτοδοΟὰ οὗ ῬΠδΥΔΟΙ ἀπα ἢ18 διταυ, Ὀαΐοσο {π6 1βγβ} 168 ραϑββοᾶ 
{πγουρὰ {π6 Βιρα δα, τοι τηλθ ὑπο πὴ ΤΩΌΣΤΩΙΓ 80 τυυοἢ ἀραϊηδὲ 
Μοβεβ. (χοᾶ. χῖν. 10, 11, 12.) Βυῦ ἴῃ 20 ᾿ῃμβίδποθ τῦδϑ ἐπὶ 
ΟΟΥΔΓΙΟΘ τογῈ ουἹἀθηΐ, ἰμαπ θη {Π6Υ Ποαγὰ {Π6 χορογί οὗ [Π16 5ρΡ168 
οοποοσῃῖηρ ἰμ6 ΠΑ ΙΔηῖ8 οὐὗἩ {πῸ Ἰαπάβ, συ πιο ἢ (ἤτον ἰἤοπι ᾿πίο ἃ δὲ 
ΟΥ̓ ἀδβραὶσ, αῃὰ τηδάβ ὑμθῖὰ σϑβϑοΐνο ἰο σοί στη πο Εσγρί, ποῦν ἢ- 
βίδῃαϊηρ 411 1Π6 ταῖσδ] 68 τγουρηῦ ἔοσ {μοὶ ὈὉΥ (ἀσοά. (ΝυμὈ. χὶν. 
1---6.) Τὸ νγδϑ οὐ {818 δοοουπί {πα Πλανα, το τγαβ ψ6}1] δοαυδϊπἰοά 
τὰ ὉΠ ὶν ἀἸΒροβι ἢ, εαγ8, (μα ἐλον σοὲ ποὲ ἐλ6 ἰαπά ἴῃ ροβδεβϑίοη ὃν 
ἐδιοῖῦ οἱσπ δισογα, πεϊέλεν αϊἱά ἐλεὶγ οἱσπ αγηὶ δαῦε ἐΐεηι, ὃμὲ ἐΐψ τιφὰὲ 
λμαπὰ απ ἐλῖπε αγπι, απᾶ ἐΐε ἰἰσὴέ 9 ἐὰν σομπέεπαποο, δοοαιιδε ἐξοιι 
λαάεέ α ζαυοι τἰπίο ἐΐεπι. (Ῥ 88]. χ]ῖν. ἐν 

ΑΥΟΥ {πεῖν ἀδραγίαγα ἔτομι Εσγρί, (ἢ6 Ὑο0]6 οὗἩ {π6 τηϑῃ, ἔγοῃηι 
ΕΘΗ γϑαγδ Δηἃ ὈΡΑΓΒ, πη] [Π6 ἀρα οὗ ΠΥ (τ θη (Π6 Ὺ παρ 
ἀοιηδηα {μοὶν ἀἰβοβαγρα 16 {Π6Υ οἶἸο86), 6 γα 1140]6 ἰ0 τα] ΑΓΥ Βουνῖοο, 
186 ῥυἹδβίβ δῃᾶ 1,θυϊ68 ποὺ θχοορίθα. (Νυμῦ... 8. 22. ; 2 ὅδ. ΧΧἹὶ, 
20.; 1 Κιηρβ:, 36.) ΖΚ 6 τα ]]}ὰ Ἰὰς Βοθ οουπίσίοδ, δηα (Π6 
ἸἸΆΓΑΥ τηοιιπίδίθοβ οὗ Ἰμοραθο αὖ {π|8 ἀαγ", [Π6Υ ΜΟΓΘ αἰ γαγϑ 
ΤΟΔΟῪ ἴο ἈΒΒου Ὁ]6 αἱ 1πΠ6 βῃμογίθαὶ ποῦοθ [8 {π6 ὀοσδΒῖο ΟΓῈ 6Χ- 
ἘΥΘΙΏΘΙΥ πγροηῦ, Δἰἴδοίπρ' ὑπ 6}Ρ Οχϊβίθῃμοθ 88 ἃ Ῥβορῖὶθ, 411 οσα βυτὰ- 
Πιοποά ἰο γα; θυΐ ΟΥΑΙ, θη ἰἤΘΓΘ 88 ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ [ῸΣ σ0Π- 
νόκίηρσ [η6 ψ10]6 οὗ ἐμοῖσ ἔοσοθϑ, ἃ β6] οί !ου νγὰβ τηδθ ΤῊυΒ 9 βῆυδ 
οἤοβα ὕνψοϊν ἐμβουβαηα τηθῃ, ἴῃ ΟΥάου ἴο αἰίδοῖς [π6 Ατμδ]οϊαίθβ (ἔχοα.. 
Χυ, 9, 10.): ἴῃ {86 νγὰγ τὰ [86 ΜΠαΙΔη168, ομ6 ὑπουβαῃα τλ6ῃ ἼἼΘΓΘ 
βα]θοίβα ουὖ οὗ δδοὶ ὑσῖρα (ΝΡ. ΧΧσὶ. 4, ὅ.), ἀπά 1ῃ 186 ΓΣΑΒἢ δβϑδυϊο 
ὍΡΟΙ 1Π6 ΟἷἿΥ οὗ Αἱ, ἴὮγϑα ὑπουβδηα σλθῃ 6 Υ6 οι ρ]ογοα. (“οβὰ, υἱῖ. 
8,4.) Τὴ ὈοοΙΚ οὗ δυάρεβ ἔΣΠΊΒἢ6Β ΠΌΤ ΘΓΟΙΒ ᾿Ἰδία 668 οὗὨ (Π18 το 6 
οὗ βοεϊοοοῃ. Ἠδπηοα τὸ τοϑὰ ἴῃ {πὸ ϑοσιρίαγοβ οὗ ελοοσὶπο [6 ταθη, 
πού οὗὨ ον ληρ πο. [Ι͂Ιἢ ᾿ἰΚ6 ΠΆΠΠΟΥ, ὉΠΟΟΥ {πΠ6 Βοχηδη ΤΟΡΌ]1Ο, 

}Α τοορηὲ ἔγδυοῖοῦ ἰπ (μ0 ΗΟΙΥ Τδηὰᾶ, ἀοβοσι ἐπα [πὸ ῥῬγοβοπί βίδῖο οἵ Μουηι 1εὕδποῃ, 
βαγα, {πδὲ “ οἵὁἩ Τ7π6 Ραδβϑϑηΐβ, στοδῖ ΠΌΤ ὕΘΓΒ ΟΑΙΤΥ͂ δύτη8. [Ι͂η ἔδςξ, ἐυεγῃ ΟΠ ΠΔῊ ΤΏΔΥ ἴῃ 
ΒΟΙΏ6 96ΏΔ6 Ὀ6 ΟΔ]]6ἀ 8 80] ἀἴογ, δαπὰ νουἹὰ ἰῃ σ886 οὗ πϑοὰ τηπδίοσ 88 διιο ἢ : ἴῃ σὰ πος ἢ 
ΒΕΥΥ͂οΒ Πΐπη [ῸΓ βοϊὰ δβροτὶ δηά διιβίθηδῃσε 18 ΓΟΔΑΥῪ [ῸΓ [06 οΑἹΪ οὗ τ΄ ; δηά ἰδ ἀἰβϑεὶ ρ]}πθ 
ςΟὨ βἰβὶδ ἰπ ἴπ6 Ὀγδοίην, μαγαὰῦ ΠπαῸϊ.8 οὗἨ 8 Ἱπουηίδίηοοσ," ον. Ἢ. δον οι 8 ΟἸγδιϊδη Ε9- 
ΒΘΆΓΟΒΘΒ ἴῃ ϑυτία, ἢ. 74. (Ἰοπάοηῃ, 1825, 8το.) 
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411 [6 οἸ ΖΘΏ8 οὗἉ [86 τα] ΆΓῪ ἀρ (δουθηΐθθῃ ἴὸ ἔοσυ -ϑὶχ γ68γ8) ὙΥΘΓΘ 
ΟὈΠροά ἴο βοῦν ἃ δογίαϊη ὨΌΠΩΌΘΥ ΟὗὨ ὀδΙρδΙρηΒ, ΠΘη ΤΠΘΥ ΜΘΓΟ 
σομαπδηἀοα. Οπ {π6 ἀΑΥ̓ δρροϊηϊοα {ῃ6 σοηβιι]β Ὠ6]4 ἃ Ἰενυ (αοἰοοίμηι 
λαδεοδαπί), ὈΥ 1μ6 αβϑιδίαποα οὗ {π6 τα] ΑΥΎῪ ΟΥ ἸορίομΑυΥ ὑγὶθυπα8 : 
ΜΘ 1ὑ 88 ἀοίοττηϊποα Ὀγ Ἰοὺ ἴῃ δῦ τϑηποῦ (δ 6 ἰτ1068 Βῃοι ]ὰ μ6 
ΟΆ}1.64. Τῆδ οομδυΐδ ΟΥγἀογθα βιιοἢ 88 ὑπ 6 Ύ ρ] αβοά ἰο ΡῈ οἰδοά οιῇ οὗ 
Θδοῖ ἰγῖθα, ἀπ ΟΥΘΤΥ Ο6 γγὰϑ ΟὈ]ροα ἴο ΔΏΒΥΤΘΙ 0 [ιῖ8β ἤβῖηθ ὑπ 6 Γ ἃ 
ΒαΥΘΓΘ Ῥϑῃα γ. Οὐ οογίδϊῃ ΟσΟΘΒΊΟΠ8 8οῖηα οὗ {Π6 τηοβὺ το γβοίουυ 
ΜοΓΟ Ρυῦ [0 ἀοαίῃ.ἱ Τὸ {μ6 δὔονθ ἀββου θα τηοᾶθ οὗ βοϊθοίπρ' 
ἸΓΟΟΡΒ8, ΟἿΣ αν] οΟΟ  ΡὈΓΟΡΔΟΌΪΥ δ] υἀ6α, το π 6 βαϊα {παὺ πιᾶπν αγὰ 
εαἰϊοα, διέ ἔειο ολοεεπ (Μαῖῖ. χχ. 16.); [16 στοαὶ τηδ88 οἵ {μ6 ρθορὶβ 
Βοΐησ σΘοηγθηθα, ομοῖοθ γ88 τηδάθ οὗὨ ῃοθ6 ψγῃὸ ὍΟγο {Π6 πιοβὲ δὲ [ὉΣ 
ΒΟΥΥΪοΘ, 

ΤῊ18 πηοάς οὗ βοϑοηρ 801 16 γ8 δοοοιηῖδβ ἴον 16 ἐογτηδίίοῃ οὗ {8086 
γαδῦ ἉΓΤΩΪΘ9, ἴῃ ἃ ὙΘΟΤῪ βῃοχέ βραῦθ οὗ {ππὸ, οὗ ὙΠΟ τὸ τγοδα ἴῃ (Π6 
ΟΙἹὰ Ταεβίδιπθπί. ΤῊΘ τηθη οὗ ψάθ68 ΟἸ]οδα, πιο, ἴὰ {Π6 Ὀερτηηΐηρ; οὗ 
54}} 8 τ ῖρ, ΟΣ Ὀοϑιοσθα Ὀγ 6 Ατητηοηΐίθβ, δα ΟὨ]Υ βουθὴ ἀδυβ᾽ 
ΤΟΒΡΙΐδ σίνοη {Π6 πὶ 0 ΒΘη( ΤΘΒΒΘΏΡΘΙΒ ἰο {Π6 οοαβίβ οὔ [βγϑϑὶ, δέου 
ν᾿ ΒΙΘὮ, ἢ πὸ τα] 16 σατηα ἰο {π6πὶ, (ΠΘῪ τγογα ὕο ἀδἰ νοῦ Ἂρ (86 οἰΐγ ἀπά 
ἢδνϑ {Π6ῚὉ Θγ68 ραΐ οὔ, τ ΒΙοῖ νγα8 {86 Ὀαβὺ οοῃαϊοῃ, 10 Βαοιη8, {ΠΥ 
σου] ργοσυγο. (1 ὅδ. χὶ. 1, 2, 3.) ΑΒ βοοὴ 88 δι! τυδβ Ἰπέοττηϑα οὗ 
10, 6, ὈΥ͂ ἃ ΒΥ 1108] ΤΕργθβοηίβϑῦοι οὗ ουἰίηρ ἃ γοκα οὗ οχϑῃ ἴῃ 
Ῥίθςο8Β, δῃα βοπάϊηρ [Πότ 411 οὐδοῦ ἰβγδεὶ, βιρῃιῆθα δῦ βῃου]α Ὀ6 ἀοῃ6 
ἴο {π6 οχϑῃ οὗ ΠῚ 88 ἀἸά ποῦ Ἀρρϑᾶσ Ὅροι (ἢ 18 βυμπητηοηβ. [ἢ σΟη86- 
αυσποθ οὗ [Π18 βυτητηοηβ, τὸ ἤηα ἰπαὺ Δ} ΔΙΊΤΩΥ οὗ ἐΐγεε ἀμπαάγεά απὰ 
ἐλίγίν ἐλοιδαπα πιοπ 8 [ΟΥΤ θα, ὙΠῸ Το]ονοα (Π6 ρἷδοθ τὶ μη 186 
ΕΟΥΘῺ ἀΔΥγ8 δον ἴθ. [ῖπ 1Κ τβηπθσ, 6 {86 ΟὨΙ]άγοη οὗ 
Ιβγδϑὶ μδὰ ποαγὰ οὗὨ {π6 ογίπμθ ὑμαὺ νγαϑ οοϊησηϊ 64 ΟΥ̓ (86 ἱπμΑὈϊδηΐθ 
οὗ ΕἸ ΡΘδ ἢ ἀραϊπϑὺ {π6 [μον 116 8 ΘΟΠΟοῸΪΠ6, 1 18 8814, ἰμαῦ ΤΠ6Υ τ βοϊ να 
ποὺ ἴὸ τοίασῃ ἰὸ Π61Γ Πουβθβ [1}} {86 Υ μα [ΠΥ δνυθηρθα {}18 1π80] Ὁ 
Ὁ] ν᾿ Ἢ Χχ. 8.), Δπα ΔοοοΥα ΡΥ, ὉΡοα (86 ἔσρα οὗ Β6η)Δπλ το ϑιηρ 
ἴο ἀδΙνοΥ ἊΡ {8656 ΙΠ6Π, 8Π ΔΥΠῚΥ͂ Ὑ88 800. σαίπογοα ἰοροίμοσ οὗ ἔουῦ 
δυπαγοα {πουβαπ τλθὰ οὗ ναγ. (νοσβα 17.) ΝοΥ νγαβ 1π6 ρσχουΐηρ 
οὗἨ {ποῦ Δυτωϊθθ (ἢ ΠΟΟΘΒΒΑΣΙΘΒ ΒΩΥ͂ ᾿πηρϑαϊμηθηῦ ἴο ἴΠ686 βυάάξδη 
Ἰονῖαβ; ἴοὼυ ἴῃ "Πα Ὀορίπηϊηρ οὗ [Π6 «6 δῇ σορυ}] 16, Ἐποῖτ ΑΥΤῚ168 
σΟΙδΙΒΟ Ωρ ΔΙ Τορ μα ΟΡ ΔΟΥ, ΘΥΘΟΓΎ ΟΠ6 ΒΕΙΥΘα δἱ ἢ18 ΟὟ ΘΧΡΘΏΒΘ, 
ΔΗ ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΪΥ σΑΥτοα 18 ΟΥ̓ΤῚ ΘΓΙΏΒ 8Π)4 ὈΓΟΥΙΒΙΟΏΒ δ᾽οηρ; ὙΠ ΠΏ]. 
Απά ἰδυβ να Βπα {με “6ε86 βεηΐ ἃ ΒΌΡΡΙΥ οἵ ργουϊβίομβ ὈὉγ αν! ἰο 
ἢ18 οὐδοῦ ὑγ66 8008 ἰπδὺ ὙΘΓΘ ἴπ 3811} 8 σϑιηΡ ι δ, ΧΥ, 18. 17.) 
ὙΠἹΟἢ ρᾶγα αν Δῃ Ορρογίυ: Υ οἵ δηραρίηρ (ΧΟ 41} ; δπα {818 νγῶδ 
16 ΟΠΙΘΕ Τοαδοῖὶ ὙΥ ὑμοῖὶν αγ8 ἰῃ ἴΠο86 ἀδγβ ΘΓ ΟΥΙ ΠΑ Ὀαΐ οὗ 
8 Βῃογύ οοπθμυδηοθ, ἰύ θοΐπρ' ΒΑΙΪΥ͂ ῬΟΒΒ10]6 (μδύ ἃ ἰαγρα θοάγν οου]ά 
Β θδιϑὺ ἰοπρ ΡΟ Βιοῖ. ὈΓΟΥ ΒΙΟΠΒ 88 ΘΥΘΓΥ͂ 06 ΟΑΥΤΙοα Δ]οπρ ἩΠῈ 
ἢ. Αἴοῦ (ῃ6 π|6 οὗ οϊοτηοῃ, {πο ῖγ δυσωΐϊθθ ὈθΟδιηθ Ὑϑϑὶ νυ πὸ- 
ΤΩΘΓΟΙΒ: Ὅὺ ΤΟΔα {μαὺ ΑὈΙ]Δἢ Κιηρ οὗ Φυ6ἋΣαΑ} Πα δὴ ϑύτὴγ οἵ ἴουτ 
δυπάγοα ἱπουβαπά τηθη, Ὑ ἢ ΒΟ ΒΒ 6 ἔουραῦ «ογοδοδπι Κίηρ οὗ 
1εταθὶ, Ὑπὸ μδά ἀουθ]α ὑπαὶ υσαροσ (2 ΟἼγομ. χἹ. 8.), Δπα 1Ὁ 18 
βαιά (μ6γ6 ψοσα ἔνα δυπάγοα ἰδβουβαηὰ ΚΙΠ6α οὗ «“ ογοθοδπ᾿ Β ΔΙΤΩΥ. 

Δ Ὧν. Αάδχῃ 5 Βοπιδὴ Απιϊχαίεε8, ρῃ. 862, 868, ΒΔ οὐϊέ. 
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(τεσ. 17.) ΑΑβὰ ἱκϊηρ οὗ Φυάειι δὰ δῇ ΔΥΓΑΥ͂ ΟὗὨἨ ὨΘΑΥΪΥ βὶχ μυπάγοα 
1Ββουβαῃα τγθῃ, 6 [6 τγῖ8 αἰίδοκοά Ὀγ Ζεγδαῖ ἰῃ6 ΕἸΒΙορίδη πῃ 
δι Βοβύ οὗἉ ἃ ταἹ] οι οὗτηθη. (2 Οἤτοη. χῖν. 8, 9.) «6 βοβμαρμαῦ Κίηρσ 
οὔ  υάδὰ Βαα οἴθνθῃ μυπαγοά 8Δπα βιχίυ ὑἱμβουβαπα το π, χἱΒουΐ γθοϊκοη- 
1πρ’ [86 ζ,ΑΓΓΊΒΟΏΒ ἴῃ 18 ἔογ ΕΠ 6α Ρ]6οοβ, (2 Οἤγοη. συ]. 14---19.}) 

γαγουβ γορ! ]δὕ ἢ ΘΓ Τ846 ὈΥ Μοδοβ Θομοοσηηρ {Π6 1Θγ8 611 188 
ΒΟ] ἴοτθ, ψΠΙΟΩ ἅττα ομδγηοίουιβοα ὈΥ θαυδὶ τιβάομ δηα Βυχηδηϊγ. 
Νοῖ ἴο σορϑαῦ τυμβαὺ [88 γον ὈΘΘῺ ποΙϊοθα ἴῃ ἢ. 220. 7 ΤΩΔΥ Γ6- 
ΤΆΤ Κ ἰδαύ 186 Ὁ ΟΟΥΜΕῚ οἶαβϑθβ οὗ Ῥβύβοῃβ ΜῸ͵Θ ΠΟΙ͂ ὀχοιρίοα 
ἔγοσω τα] ΠΑΥΎ βοσυῖοο. (Π θαΐ. χχ. ὅ---8., χχῖν. ὅ.); γἹἱΖ. 

1. δ, ψο δὰ θυ} ἃ ΠΟῪ Ποῦδβο, δηα δα ποῖ ἀραϊοδίθα 1{, νγ88 
0 τοίξυγῃ Βομλ6, ἰοϑὺ 6 βῃου]ὰ αϊ6 ἴῃ Ὀα.{16, Δηα δηοῖμοΥ ἤδη ἀθα!ϊσαῖο 
τ, τότ {πῸ {1{|6 οὗὁἩ Ῥδδαὶ. χχχ. --- (4, δραΐηι οὐ ϑόπρ αὲ ἐλό ἀεαϊοσαξίοη 
9 ἐλε λοιιδε 90 ]αυϊά,----ἴ σὰΒ ΘΥἸἀΘΠΕΥ ἃ συδίοτῃ ἴῃ [βγϑὶ (0 ἀθαϊοαύθ 
8. ΠΟῪ Ὠουβ6 ἰο «“6ῃποναῖ, ΙΓ ῬΓΔΥΘΓ, Ὀγϑῖ86, δηα {μδηκβρίνιηρ, ἴῃ 
οΥάοΣ (0 ορίαϊη {86 ἀϊν!πο ὈΪοβϑίηρ. 

2. Τθοβα τῦο πα ρῥ]δηίθα ἃ νἱὴθ οὐ οἷν γαγά, δῃα σψῆο Βαά πού 
γοῦ οαύθῃ οὗἉ 118 ργοάμοθβ. 

8. ΕΥΘΥῪ τὴ 0 δὰ Ὀοίτοίμοα ἃ τιΐδ, δῃα δα ποὺ ἰαἶκθὴ Ποσ 
Ἰοηθ. [0 18 ν06}] Κπόνσῃ, {μαΐ διηοηρ {86 «6 018 8 σοῃβι ἄθγα Ὁ] {1π|6 
Ββοτηοίϊτηθ8 οἰδρβθα Ὀούνγθοθῃ Π6 δβροιδβαὶ οὐ Ὀθίσοϊ ἱηρ οὗ [π6 ραγίϊοϑ 
δηά [π6 οΟἸο ταίοη οὗ ἃ τηδιταρο, Ἰ θα {π6 ὑτιἀθστοοτα ῃδα τηδᾶς 
ῬΓΟΡΟΥ ὈΓΘΡΑΓΘΏΟΠΒ, [Π6 Ὀγ146 τᾶϑ οοηαἀμποίθα ἰο δὶ8 οι 86, δὰ {86 
ΠΌΡ 1418 γα ΘΟΠΒατητηδίθα. 

4, ἘΣ ΡΩΓΥ͂ ΠΟΎ]Υ τρλγτιοα τηδη, ἀυγίηρ (πο ἢγδύ γὙ68} ΔΌΣ Π18 τηϑν- 
ΣΙΔ 6. : 
ἴμο Βυμηδηῖ τ οὗὨ {π686 δχοιρύοηβ 10}}} 6 {π6 τόσο ουἹάθηΐϊ, 
6 10 18 ΤΟΟΟ]]ΘοΙΘα {Π|{, ΔΠΟΙΘΠΕΥ, 1Ὁ 8 ἀθοιηθα δ δχοθϑβὶνο 
ΒΑΡΓαΒΠΪΡ ῸΓ ἃ Ρεύβοῃῃ ἰο Ὀ6 ΟὈ]ροα ἰο ρὸ ἴο Ὀαΐι]6 (1π ΒΟ ἐπ σο 
Ὑ7Δ8 ἃ ΡΓΟΌΔΌΙΙΥ οὗἩἨἉ 8 Ὀοΐηρ 8411) Ὑπὸ Πα ἰἸοῖδ ἃ ποὺ Βουβα υἢ- 
ΒηϊΒῃ6α, 8 ΠΟΥ ΡυγΟΠΑΒΘα Ποτιίαρο Π41 116, ΟΥ ἃ 16 τι Ἡχμότὰ 
[6 δά 7υ8ύ σοπίγαοίθα τλλττῖαρο. Ἠοιλον σαργθβοηίβ [Π6 ὁ486 οὐ Ῥτο- 
ἰοβι ἰδ 88 ΒΙΠΡΊΪΔΥΪΥ ΔΠΠ]οἴησ, 0 88 οὈ]ροα ἰο ρῸ ἴο 186 Ττο͵δλη 
Ὑγ8 7, ΘΑ υΪηρ᾽ 818 1 ἴῃ {π6 ἀδοροδὺ ἀϊβύσαββ, δῃα ἢ18 μοιιβ6 Ὁ μ1Βῃ6α.] 

δ. ΤΏ ἰαϑὺ Θχθι ΡΌ 0. ὙΓῈ8 ἰπ ἴάνουσ οὗ [π6 ἡεαγ εἶ απ {αϊπέ-ἠοατίοά ; 
8 δχθιρίϊοη οὗ βοὴ ἃ αἸβργδοοθία] παίασο, ἰπδῦὺ οὔθ πόοῦ]α ὑπὶπ 1 
ΠΌΡΟΣ σψοιὰ αν Ὀδοη οἰδιτηθα. ὅσῃ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 88 6 ο886 1 
ΟἸάδομβ ὀχρϑἝοη αραϊηβδὺ {μ6 Μ|ΙαΙαηΙῦθθ. Το ἐμουβδηα ΟἿΪΥ ΓΤῸ- 
τηδ θα ουίΐ οὗἉ ἐλίγέγ-ἔιοο ἱλοιιδαπά, οὗ ΜἈΙΟΒ ΠΌΤ ΘΓ ὮῚΒ ΔΥΤΩΥ ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ 
σομϑιϑίθα ; ὑποηίγ-ῦτο ἱμβουβαηα Βαντηρ ΘοταΡ] θα τ] 18 ρτγοοϊδμια- 
ὕοη, ὑπαῦ τσλοδοεῦεῦ ισα8 ἔξαγε απάὰ αῇ'αϊά ταὶρῦ τοϊαγη ἀπά ἀδρατὶ 
ΘαΥγ ἴσοι Μουπὶ (Ἰοδά. (δ πάρ. νἱ,. 8.}3 

Βοΐοτο [πὸ στερὰὶ σονοσῃτηθηῦ ᾿γ88 θϑί δ] βῃοα, {86 1ΒγΆ 6118} δσταν 
Ὑ28 ΘΏΓΓ͵ΟΙΥ αἰβραπαρα αἵ {μ6 Θομοϊ βίου οὗ ἃ γᾶσ.0 186 δαγ οθδὶ ᾿η- 
βίδῃοθ γθοοσάρθα οὐ Δ}Υ τα ΠΣ ΑΤΥ (ΌΤΟΘ Ὀαΐηρ Κορὺ ἴπ ἔπη οὗ ΡΕ6866, 18 
ἴῃ [86 τοῖρῃ οὗ ὅδ}, το τοί θα το ἱμουβαηᾷ ἴοσ 818 ὈΟΟῪ ρυλγά, δηὰ 
οὯ6 ὑδουβαηῃα ἔοσ 18 ϑοη «παῖ μϑη συδτά. (1 ὅδ. χὶλ. 1, 2.) θανιὰ 
ἢ ἃ ἀἰδποι συλτγα, ο41164 ΟΒογ οί Σύθ8 απ ο]ο  68, δΟποσσϊηςς 

1 ΠΙδὰ, 11. 1]. 700---702. 8. ΜΊΟΝ56}18᾽ 5. Ομ πίησί δ, τοὶ. 1ἰϊ. ΡΡ. 834--- 57. 

- πὰ ὑπ τὶ πὰ ἘΠ 
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{πὸ οὐχί οὗ μο8θ πδῆηθ νδγϊουβ οοη γδαϊοίοσυ ΟΊ πἰοὴΒ ἤν ὈΘΘΩ 
οἴΠτοα, «Ὀδορυ8, ΠΟΘ ΟΓ, ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 8808, (μδὺ [ΠΟῪ ΓΘ ἢϊ8 συαγάβ, 
δηἃ [86 ΟΠ άθο Ῥυαρηγαβὶ ἰοστβ ἰμθιὴ ἀγολεέγς ἀπά δἰζηφοτς. Βοβίάθβ 
1686 Πα μά ἐπ εἶτα Ὀοάϊοβ οὗ ὑνϑηύυ -ουν ἐμπουβαπα τηθῃ δϑοῖ, το 
ὙΈΓΘ Οἡ ἀυςΥ [ῸΓ ὁη6 τηοπίῃ, Τοστῖηρ δ ἀρρτορδία οὗ το δυπαάγοά 
ἀπά οἰρμίγτοιῦ ὑδουβαμα τηθη, (1 ΟἌσομ. ΧΧΥἹ!. 1----16.}ὺ β.086- 
υρηί, σι θῃ ἴδ6 ἀτί οὗἩ ΤᾺΣ νγᾶβϑ Ἰηργουϑά, ἃ ΓΟρΌΪΑΓ [ΌΓΟΘ Βθθιηβ ἴο 
᾿ιανα θθθῃ Καρὺ ὉΡ Ὀοίὰ ἴῃ Ῥϑδοθ δῃὰ γγᾶῦ; ἴὉσ, οχοϊπῖνο οἵ [Π6 ναϑὲὺ 
ΔΥΤΩΥ͂ ὙΓΏΙΟΉ « ΘΟΒΠΔΡΠδί Πα ἴῃ {[μ6 8614, νγϑ γσεδα {παῦ 6 μδα [σῸΟρ8 
1πτουρβουΐ 8}1 {πΠ6 ἔοποβϑα οἱ6β, ν ιοῖ, ἀου 1688, σοσο ρασεϊβομθα ἴῃ 
πη οἵ 88 Ὑ76}} ἃ9 ἀυγΊΠρ᾽ ὙΓΆΣ. 

ΠΙ|Ι. Τηθ ΟΕΕΙΟΕΕΒ σπ͵πῸ σγοσὸ ρμ]δοθα αὖ ἰῃς Ποδα οὗ [86 Ἡ ῦσον 
ἴογοθθ ΡΡθᾶΥ τοὶ ἴο ανθ αἀμἴογθα τηδίθυ! ] Υ ἔγουχ ὑποϑο ΠΟΤᾺ Ὑ76 
Βπὰ ἰπ δῃοιθηῦ δπα το ΘΓ ἈΓΤΩΪΘΒ. 

ΤῊς “Ὀευϊδίοπ οὗ [Π6 ἈΓΙΩΥ ἰηΐο ἐΐγες δαπαῖξ ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡΔΏΪΘΒ, τηοποηοα 
ἴῃ θη. χὶν. 14, 1ὅ. ; “οὉ 1. 17. ; ὁυἀρ. νἱ, 16. 20.:; 1 ὅδιι. χὶ. 11]. 
δα 2 πῃ). ΧυἹ]. 2., Ὑ88 ΡΥΟΌΔΌΪΥ πὸ οἶμον ἴδῃ {μς αἀἰνίβίοι ᾿ηΐο {86 
εεηΐγο, ἰ6 ἢ, απὰ τίσἠὲ ιοἵπσ, ἡ ΒΙΟΙ οὈὐδῖπδ τη {86 τηοάοχῃ δγί οὗ γχ8γ. 
ὙΒΘὴ ἴπ6 Ηοῦτονβ ἀδραγίοθα ἔγομι Εἰργρί, ὑπ Ὺ ΤαΔτΟ μ6α 1Ώ ΤΩΣ] ΑΥΎ 
ογάογ, ὃν ἐλεὶγ αγηιΐεβ οὐ λοδίβ ὃ (Εχοα, χὶὶ. δ61.), λαγπεβεοά (Εχοά. 
ΧΙ, 18.), ΟΥ, 88 ὙὙ6 ΤΟΔ 10 {Π6 ΤολΤρίῃ οΟὗὨ ΟἿΓ ΔΥῸ ΕἸ ρΊ 8} Β10]68, 
ὃν ἥυε ἐπ α ταπᾷ : ἴτοτα ΜὮ1Οἢ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΠΒ 10 πᾶ8 Ὀδθη οοπ)]οοίαγοα {πα 
ΓΕΥ͂ [0] ον οδοῖ οἴμοσ ἴἢ σϑηκβ ΒΥ ἀ66Ρ, δπα {μδι δἱ {πὸ μοδὰ οὗ 
βδοἢ σϑηὶς οὐ ἢ]6 οὗ ΒἕνῪ νγαϑ {π6 οαρίαϊῃ οὗ βῆυ. (1 δια. νυ}. 12. ; 
2 Κιηρβ 1. 9---Ἰ4.} ὃ 
ΤΏ οἶδοῦ ἀϊνιβιοηβ οὗ Π6 ΗοΌγον ἔΌγΟΟΒ οοηδι βίο οὗ ἔθηβ, υπαάτγοαβ, 

1μουβδηάβ, ὅκα. ; δηα {μ6 οβΊοοΥβ ὑπαὶ Θοταμηδπαθα ἰμθσὰ ἃΓα βίυ] θα Δ ρ- 
ἰλῖη8 οὗἩἨ βουβαπαβ, οαρίδὶπδ οὗ Βυπάγοαδβ, οαρίδιπβ οὗ 168, δηα οδρ- 
1Δ1}8 οὗὨ [688 ; οὗὨ (Π686 Πρ οη 18 τη846 1η 1 (ἸὮγοΗ, ΧΙ, 14. 20., ΧΙ}. 1., 
ΧΧΥΙΙ, 1., δα 2 Κιηρβ 1. 9. 11. 15. ὙἼΠοβα, ῬσγοῦδΌΪΥ, ποτ οὗ {6 
δΆΠ16 ΓΚ τὰ ἰδο86 οὶ Μίοβϑβϑ οοπῃϑεϊτϊθα 1ἢ {ῃ6 ὙΠΑΘΓΠΘΒΒ, 
ΣΌΪ οἵ ἱπουδαηάδβ, ὅο. (Εἰτχοα χυῖϊ. 268.), ἀπα το αὖ βγδὺ δοίβα 1ῃ ἃ 
ἀου 6 σαρδοϊίγ, Ὀοϊηρ δ {π6 βατὴθ ὥσηθ ΟἹΥ1] πηδρΊβίγαύοβ δα τΩ}]1- 
ἴΔΓῪ οἴοοσβ. ΤΠ6. οαρίδϊπβ οὗ {βουββη 8 βθοῖὰ ἴο μάνα 66} το {Π6 

λ ΟΣ; τπῖ8 δυδ᾽εοὶ ἴπ6 τεδθρ ἸΏ σοηβαϊ: (πὸ Ὠἰββογίδιίουθ ἀθ Οὐδ! οἱ ῬΊοΣ, οὗ 
ἹΚοηΐπ8 (ἰῃ 186 ἢτβι γοϊυσηο οὗ Ηἷ8 ΠὨ᾿ββοσγίδιίοπμοβ ῬΒΣ]οΙορίοο- ΤΒδοϊορίορ, ΡΡ.Ὶ 11. εἰ Φεᾳ.), 
δΔηὰ οὗΓὨ ΤΑ Κοιηδοδεν (ΟὈβογυδίίοηοβ ΡΒ] οΪ οχίςδο, ραγὶ ἰϊ. Ρῃ. 11--44.), δηὰ ΜΙςΒΔΟ δ᾽ 8 
Οὐοπηπθηΐδγίεϑ οἡ ἴδ6 [δὉν οὐ Μοϑοβ, καὶ 332. 

5. 1 8 ἤἴγοιι [15 οἰγουπηδίδησο “ μα ἴη6 Ὠἰνῖηο Βοΐηρ ς4118 ᾿ἰπιδο ῦ 186 Τ.0ΕΡ ΟΣ ΗοδτΤΒ, 
ΟΥ̓ΔΥΠιΐ66; Ὀεσδα86 ἴπ6 [6τγ86} 165 ΕΓ Ὀσουρῆϊ οἂἱ οὗ ΕΠΥΡΙ ὈΠῸΣ ἢ]8 ἀϊγοοιίοη, τουδὶ! οα 
δηἀ ογάἀεγοα ὉΥ ̓ ἰπ)561{, συϊἀ οι Ὁ δὶ8 νίδάοτι, δα ρρογίβα ὈΥ͂ ὨΪ8 ῥγουϊάθηοο, δῃὰ Ῥγοϊοοίοα 
ἘΥ ἰδ πηϊρϊ. ὙΤῊΪΒ ἰβ 16 ἴσχὰθ δῃὰ βίη ρ]9 σοδβοη, ὙΠΥ αοὰ 18 80 ἔγθαπδηιγ δβιγ]οά ἴῃ 
ϑοηρίατε ἴπὸ Ιοτὰ οἵ Ηοκῖβ: ,2ὺγ ἐδε 1,.0ΒὉ ἀϊά ὀτγὶπρ ἰδα εὐϊάνεν 97] ομί Ὁ Ἐσυρὶ ὃν 
ἐλεὶσ ἀγιιὶε8." Ὦχτ. Α. ΟἸδνῖκ θ᾿ Β ΟὐτατποπΙΔΙΥ οὐ Εχοά, χὶἰϊ. 5]. 

5. “ὁ Βὶ 4]} (Π6 πιδδηΐῃρ δθοῖῃβ ἴο 6, ἴπδὲὶ (ΠΟΥ τηογϑὰ οὔ! ---- ποῖ δΙΤηΘ ---- θαϊ ἴῃ 80] ἀϊοΓ- 
ἯΚΟ ογάδσ; 88 το συ ογρδηϊβοὰ δηὰ δἰ ΟΥΙΥ 88 ἀϊδοὶ ρ᾽Ἰηοὰ ἴγοορα, δπὰ ποῖ ᾿ἴκθ ἃ τιὰθ 
ΤΔΌὈΪΟ, ΟΥ 8 Βα άϊεά, Ἰοπι] της πα εἰ 6. Ιἐ δἤονγβ τη δὲ ΓΠΟῪ ἀϊὰ ποῖ ζχὸ οαἱ ὉΥ͂ “ΒΔεῖθ οὕ 
ὉῪ Βιρῆς:᾿ δηὰ τ ϊ8 18 ΨΕΓΣΥ͂ ΓΕΠΊΔΙΚΔΡΙΟ, ςοηβίἀοτίηρ ἐμοῖσ ΠυσοθοΓ5 δηᾶ τΠ6 απ Δ} } οὗ [6 
ῬΕΟΡΙο, δῃηἃ ΠΟῪ πδίογαὶ ἰδ τδϑ Το. ἰδοβο Ὀομἰηὰ ἴο ἀγοδὰ 1οδὲ τποὶγ 188 κι ϑίοσβ βῃμουἹὰ 
ογεσίαϊο ἴβθτη, δῃὰ {πογοίογο 0 ργοδδ ἰογναγὰ δηὰ ἱποοιητηοὰθ ἔΠ089 ὙΠῸ ὙΟΣῸ Ὀαοίοτθ. 
Βυῖ ἴθογο γδ8 ποιμίπρ οὗὨ 4}1 τηῖδ; ΠΟΥ τιονοὰ τ δας διοβάϊηοδβ δηὰ 8.1 Πε88, ἰῃδὲ 
4 ἀβαϊπδί ποη6 οἵ ἴποῖι ἀϊὰ ἃ ἄορ τπιονο Ηἷβ ἰοηρτιο.᾽ (Εχοά. χὶ. 7.) 6 δζὸ 8150 ἱπίοττηϑά, 
ἐπδὲ ἸΠογο τα8 ποῖ οπα ἔδθῦ]6 ρέγϑοη ἃπιοπρ δεῖν {τἰθ 68. (0᾽84]. ον. 87.) ........... τ νγᾺ8 
6 Ιωογὰ 8 ἀοίπρ, δῃὰ ἴξ 18 πιδῦυο!]!οῦβ ἰῃ οὐγ Ἔγο8." (εν. ΥΥ. δ γ᾽8  ογκα, νο]. ἰϊ. ῥ. 259.) 
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ΒΆΓῚ6 88 ΟΟΪ016]8 οὗ τορὶτπαθηΐβ 10} 8; δπα (π6 οαρίαϊπβ οὗ Βυπάτοίβ 
Τρ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΔΏΒΥΟΙ ἴο ὕμο86 0 1Π ΟἿΓΪ ΔΙΤΩΥ͂ μανο (Π6 σοπηπγχαπά 
οὗ ἴσοοὸρβ δπα δοιρβῃῖθβ; {Π6 οδρίδι!ηβ οὗ Β168 δῃηα 16 ὴ8 [0 Οὔγ 8ι}04]}- 
ἴδγη8, Βουροδηΐθ, 86 ΘΟΙΡΟΓΆΪΒ6. υγίηρ {Π6 Μοβδὶς σοσητηοη θα] (ἢ, 
1 ΘΟΠ ΟΥΠΆΥ το [86 Ια ἴῃ Π)ουΐ, χχ. 9., 411 [π686 οβ οσβ γοσθ ἃρ- 
Ῥοϊπίοα ὈΥ ἦο ϑλοίογῖπι, σΘ ΘΙ ορΊβίβ ΟΥ ΟἸΟΟΥΒ (48 ΤΠ6Υ ἀγ6 ἰογτηθα ἴῃ 
ΟἿΓ ψΘΓΒ10}), ΨὮΟ ρσόρδθὶν οἴοβο ἐλθ λεαάς 9} Καπιϊϊδς; Ὀυΐ ἴον {86 
ΤΩΟΠΆΤΟΒΥ ἴ00Κ μἶδοθ, ΠΟΥ τϑοοϊνοα (61 ΘΟΠ. Δ Βϑῖ 0.8 οἰ ΘΓ ἔγοπι [Π 6 
Ἰεϊηρ' τὴ [86 ΒΆΠ16 ΤΏΒΏΠΘΓΙ 88 αὖ ργαβθηΐ, 88 ἈρΡρΘΆΣΒ ἔγοτῃ 2 ϑδῃ). χυἹ]]. ]., 
Δα 2 (Ὠγοη. χχν. ὅ. ; ΟΥ ἔἤτοτη {π6 ΘΟΙ ΔΉ α6Γ ἴῃ οἰϊοῦ (2 ὅδπι. χυ!ὶ. 
11.): δηᾶ 10 βμου]ὰ βθϑὶ {παὺ ἃ οαρίβι ἢ Β Θοσητηββίοῃ γγὰ8 ἀθηοίοα ὈγῪ 
δὶνίηρ Εἴτα ἃ ΤΑΣ] ΑΓΥ ρΊΓΤα]6 ΟΥ βαβϑῆ, (2 ϑὅδπι. χυὶ!, 11. 

ἼΠ6 βγϑῦ δηὰ ρυϊποῖραὶ Ηρδα οὗ {Π6 δὐτηῖθα οὗ βσϑθὶ τ)χαὰϑ {Π6 
ΑἸ ΕΥ̓ Βἰταβο] ἢ, γ80 18 80 ἔγθα ΘΕΟΥ͂ ἰδγτηθα ἴῃ δοσιρίυγα {Π6 Τωοτὰ 
οὗ Ηοβίβ. Τὴθ ψΠ016 ὨΔΈΟΩ ττομρα ἔοστῃ ἀηᾶάον {Π6 Βα ροσϊ ἰθπάϊηρ; 
συϊάλποθ οὗ {μοῖρ (οα. υδοτγάϊπαίθ ο Η]π), ἀπά 858 818 Ἰιθυςθηδηΐ- 
σΘΏΘΙΑΙ, νγγὰ8 (6 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙ ΟΠΊΘΟΙ, ΟΥ Ἰοδᾶο οὐὗὨ [ῃ6 σγΠΟ]6 Δυπαν, τῆ, 
1η (86 δοχγιρίυγοβ, 18 ἑασταθα {86 ΟΑΡΤΑΙΝ ΟΕ ΤῊΒ ΟΚῸἘΒ ΗΟΒΊ, δπά 
ὙΟ ΔΡΡΘαΓ ἰο δανθ Ὀ6Θη οὗ [Π6 Βατη6 τϑὴῖκ τ Βῖτλ, {110 18 πον ο4]16ἃ 
16 σοτ Δ ἀ6Γ- 1 -ΟΠϊοῦ οὗ δὴ ϑύτὴγ. ϑυοἢ ὍΟ͵Ὲ Φοβῆυδ δπᾶ {ἢ6 
“ υὐρθ8 ὑπάογ {ἢ ῬΥΙΠ1ν6 οὐδ !1οη ΟὗὨ {Π6}]Γ σονογητηθηῦ 88 δε 16ἃ 
ΌΥ ὅοὰ Πἰτη86 1: βοὴ ταϑ8 ΑΌΤΠΟΡ ὉΠάΘΣ 54] (2 ὅ΄δῃη. 11. 8.), 040 
ὑηᾶάον Πανὶ (2 ὅλῃ. χχ. 28.), απὰ Λπιδβα πον ΑΡβα οι, θη ἢ 6 
88 Γαδ ρ ἃ ΓΟΌΘΙΠΟΠ ἀραϊηβύ 1118 ΓΠογ. (2 ὅδ χυὶ!. 25.) ΤΠ6 
ΘΟΙΩΑΔΔΠΑ 8ηα δα μου οὗ [ἢ18 οαρίαϊη οὗ {Π6 Ποβύ δρρθαᾶσ ἴἰο ἢᾶγυθ 
ὈΘΘῺ ΥΘΥΥ στοαῦ, βοιηθίμλθδβ, ᾿Π4666, ΠΘΑΥΪῪ Θαυ8] ἰο (μαι οὗὨ [π6 8ονϑ- 
τοῖσι. ᾿ανὶα βϑοῖὴβ ἴο πᾶνα ὑθϑὴ δἰγαϊα οἵἉ «οδῦ [18 δοτητηδηάοσ-η- 
μοῦ: οἰμούν δα 6 του] πόνο πᾶνα βυδογοα Ὠτὰ ἰοὸ ἴἴγα δέζοσ {Π6 
ΒΑΠΡΘΌΪΠΑΓΥ ἈΒΒΑΒΒΙ ΠΔ.]ΟΠΒ ὙΔΙΟΝ 6 Παα ρεγροίγαϊθα. [10 18 ονυϊάδηΐ 
{π8ὺ (6 οαρίαϊη οὗ [86 Βοβὺ δη]ογοα στοδῦ Ἰπῆμσθποθ ἰπ {86 [πη οὗ 
ΕἸίθμα : ἴοσ τὸ τεϑα, {παὶ (λ6 Ῥσορμοῖ Ββανίηρ θθθη Βοβρι ΆΌ]Ὺ οπίον- 
ἰαϊμοα ΟΥ̓ δῇ Ορυϊοπί πομδῃ αὖ ϑθμαπμθη,, ἀπα Ὀαϊηρ ἀδβισοιβ οὗ 
ΤΩ ΚΊηρ ΠΕΡ ΒΟΠ16 δοκηον]οαρτηοηῦ ἔοσ Ποὺ Κἰπάηθβθ, οσαά γα ἢ18 86Γ- 
νϑδηῦ ὐθῃδΖιὶ ἴο ᾿παῦϊγα Ὑμαῦ βῃ6 σου ν]δ ἴο πᾶν ἀοπθ [ὉΓ ΘΓ. 
Ῥοιαοδὲ ἐλοι ὅς δροΐοπ ζὼγ ἰο {λ6 ἀϊπφ, ΟΥ̓ ἐο ἐδο ΟἌΡΤΑ͂ΙΝ ΟΕ ΤΗΕ 
Ἠοστῇ (2 Κιηρβ ἵν. 18.) 

Αἴἴον {Π6 οβ δ Βῃμλθηῦ οὗ {Π|6 ΠΟΠΑΤΌΠΥ, {π6 ΚΙΏρ8 τνϑηΐῦ [0 γγὰγ ἴῃ 
Ῥδτβοῃ, δηᾶ δὶ ἢγϑὺ ουρῦ οα ἐοοῦ, Κα {86 τηϑαποδὺ οὗ {86 }} βοϊ 16 γβ, 
ΤΗυ8 Πανια ἔουσῃῦ, ὑπ0}} [Π6 ἀδηροῦ ἴο σο ΒΘ οχροβοα Εἰ πη86}} 
Ῥδσδτη8 80 στοδί, (μα ἢ18 Ῥθορὶβ ψουϊὰ πὸ Ἰοηροσ δἱϊονν εἶπ ἰο Ἰοδά 
{ποπὶ οα ἰ0 ᾿α({16. (2 ϑδιη. χχὶ. 17.) 10 ἀοϑθβ ποῦ ἀρροᾶγ {πδ {ῃϑγὰ 
ὝΟΓΘ ΔΩΥ͂ ΠΟΙδΒ6 ἴῃ [6 [Βγϑ6 8} ΔΥΤΥ Ὀαΐοσα {Π6 ὕταθ οὗὨ βοϊοσμοῃ. 
Ιη 186 ἔπ οὗ αν {ποτα ΟΓα ΠΟΠΘ; ἔου {6 σϑῦθ] ΑὈβδίοση νϑ8 
τηοπηἰθα οα. ἃ πὴ]6 ἴῃ {π6 Ὀαίι16 ἴῃ τ βιοἢ μα Ἰοβὺ δ 116. (2 ὅδῃι. 
ΧΡΗ͂Ι. 9.) δϑοϊοιηοῃ, Κγ0 Παά τηδυτϊοα (86 ἀαυρμίον οὗ {μ6 Κίηρ οὗ 
Ἐπ σγρί, Ργοουγεα ΠΟΙΒ6Β ἔγοτῃ {πα ΘΟ αἱ ἃ σγϑαῦ βσρϑηβο (] Κιηρβ 
Χ. 28, 29.); δῃὰ δἰἴθογγαγάβ μδα ἔουσ ἐπουβαπα βέ4}}8 Ὁ Βοσβο8 δηὰ 
σπαγοῖβ, δῃᾶ σον ἱπουβαηα Βοσβολθῃ. (2 Οἤγοη. ᾿χ. 25.) ΕὟἼΟΙΣ 
Ζεοῇ. χῖν. 20. 10 ϑῃου]α βϑοῖὰ {παὺ Ὀ61]8 ἔοσιηβᾶ ἃ ρατὶ οὗὨ [Π6 σαραγβοῃ 
οὗ ταῦτ βοσβοθ. υδβοαποηὺ Κίπρδ οὗ  υὐδῃ δὰ [5γαϑὶ νγοπὶ ἰηΐο [86 
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Βαΐῖ]ο ἴῃ Θπαγϊοΐβ, υγαυϑα ἴῃ {Π 6. σογαὶ νϑϑίμηθηίβ, ΟΥ Βοσηθ τη 68 ἴῃ 
ἀἴβραϊβθο. ΤΟΥ ΘΘΏΘΓΆΙΠΥ Δα ἃ ΒραγΘ ομασὶοί ἰ0 αὐϊθπα ἔοι: (ἢ 
γγ6 Ταρα (δμαῦ Κιπρ' « οβιδἢ, δου ἢ6 νγαϑ σροσίβ! γ σουπαρα, νγ88 ἰδ κθῃ 
ουΐ οὗ 18 ψγτοδδγιοῦ δπα ρυΐ ᾿πίο δηοίδοσ, ἴῃ πο Βα ᾿γ88 οαγτὶϑά 
ἴο «“εγυβαίοια. (2 Οἤγοη. χχχυ. 28, 24.:; 1 Κίηρβ χχὶ, Ἴι Βοίὰ 
Κίηρβ δηᾶ ρϑῆθγαὶβ μδὰ αγηιοιγ-ὔθαγεῦδ, ὙΠῸ Ὅ6Γ6 Ομοβθῃ ἔσομι {86 
Ὀγανοϑί οὗ [86 βοϊ ἀἸ ΣΎ, δπὰ ποῦ ον Ὀοσα {Π6 Δ Γμ8 οὗ {6}. τηδβίογβ, 
Ρυΐ ὝΘ6Ι6 αἷβὸ θιῃρὶ ουθα ἰοὸ σῖγα ἢ18 δοτ 848 ἰὼ μ6 δυροτγάϊηαίθ 
οδρίϑιηβ, δηἃ ΜΟΥ ρῥγεβθηῦ δ 18 βίἀθ ἴῃ (86 Βοὺσ οὗ ρο11]. (1 ϑδμῃη. 
χῖν. 6., ΧΥ]], 7.) 
ΜΈΓ ομδυιοίθ Το γα πιο ἴῃ ᾽86 διηοηρ [86 Εἰσγρίϊδηβ!', Οδπδδη- 

168, δπα οἴΠΟΥ οὐἹθηΐδὶ παίοηβ.3 Ττὸ βουΐίβ 816 τῃηρηϊοηρα 1 ἐδ6 
ΘΟΥΙΡίΓΕΒ ; ΟΩ6 ἴῃ ὙΒΙΟἾ ὈΓΙΠΟΘΒ Πα ρ'ΘΏΘΓΑ]8 γοᾶθ, {π6 οἴμοσ ὑο Ὀγϑαὶς 
[Π6 ΘΏΘΙΩΥ Β Ὀαί(Δ]]ΟῊ5 ΟΥ̓ τυβμϊηρ ἴῃ διμοηρ ὑμ6 τὰ, διτηθα τ] ἸΤΟῚ 
ΒΟΥΤΠ68, Μ᾿ ΒΙοΟἢ οαυβοά ὑουτὶ]6 βανος. ΤῊ πηοβί δποϊθηΐ ψΑγ- ματιοίβ, 
οὔ ψμϊοῖ 6 γοδά, ἂγ ἴἢοβθ οὗ ῬΒσδΟ,, ἡΓΒ1Ὸ ἢ} τγογα ἀσϑίσγογαα ἴῃ [86 
Βεὰ ὅδ (Εχοά. χῖν. 7.): 18 ΜΓ ΆΠ ΤΥ, ΟΑΨΑΙΥΥ͂, ἀπ ψΔγ- δ γιοίβ 
ΓΘ 80 ΔΙΤΔΩηρΘα 848 0 ἔοστῃ βαραζγαΐβ αἰ ν]8]0}8 οὗ ἢΐ8 ἀσγ. (χοά. 
χῖν. θ, 7.) Ὑὴδ (ὐδπμδβδηϊθθ, τ οι “9 οβῆπδ οηραροαᾶ αὖ [86 νγαύθυβ οὗ 
Μογοια, δα σαΥΔΙΤΥ δηὰ ἃ τυ] ας οὗὨ ομαγιοίβ. («οβῇ. χὶ. 4.) βἴβοσα, 
1806 ροηογαὶ οὗ 01, Κρ οἵ Πδζοῦ, μαά πηθ δυπαγοά οἰαγιοίβ οὗ 
ἸΤΟΏ 1Π Ὦ18 8ΓΩΥ. (ὅυάρ. τν. 8.) Τα {τῖρδ6 οἵ Ψυάδῇῃ οου]ά πού οὉ- 
ἴδ} Ῥοββοβϑϑίοη οὗ ραγὶ οὗ ἴδ6 Ἰδηαβ δ]]ούΐθα ἴο θὰ, βϑοδιβο 186 
Ἰππα Δηΐβ οὗ ἴῃ6 ΘΟΙΏΙΤΥ ὙΟ͵Θ Βίσοηρ ἴῃ ομδσιοίβ οὗ ἴσο, (δυάς. 
1.19.) ὙΠ ῬΒΠΠΙβδμοβ, πὰ {ΠΟ ΤᾺ τ] ὅΐ8.1}, Πα {μιγγ ἐμποιμβαπα 
σδατοίβ, δηα βὶσ ὑπουβαπα πογβοηθη. (1 ὅδιη. χἹ!. ὅ.) να, μβανηρ 
ἴδκοη α ἰμουβαημα ὑγὰγ- Ὁ Βασιοίϑ ἔσοα Ηδάδαοζοσ, Κιηρ οἵ Τλαμηδδβουϑ, 
Βιατη-δίσαηρ [06 ἤογβθϑ, δῃα Ὀυσγηΐ πῖβα Βυπάγοα ομαγιοίβ, σθβοσνιηρ 
ΟΠΪΥ ομθ Βυπάτγοά, (2 ὅ΄δῃ. γ11]. 4.} 10 ἀοεοβ ποῦ ἀρρϑδᾶῦ (μδὺ {86 Η6- 
ὈγονΒ ΘΓ υϑϑα ομαγιοΐθ ἴῃ Μὰ, ἐπουρἢ Θοϊοσλοη μ86α ἃ ΘΟμΒΙ ἀογΆ0]6 
ΒΌΡΟΓ; Ὀαῦ νγ6 ΚΠΟΥ͂ ΟΥ̓ ὯΟ ΤΠ ΑΤῪ οχροαϊ οι ἴῃ ΒΟ ὰ μα δμλ- 
Ρἰογεά δοω. [πὲἢ6 βθοοῃμᾷ θοῸΚ οὗ Μδοοδθθθβ, ταθπίϊοῃ 18 τηδᾶβθ οὗ 
σδαγιοίθ διτηθα τ βουτῃ68, τ Ὠῖοῖ {86 Ἰἰπρ οὗ ϑ'γτία δα ἀραϊπβῦ {Π6 
ονγ8. (2 Μδοο. χ. 2.) ὙΒ656 ομαγιοίβ ΟΥΘ βἜΠΟΓΑΙΥ ρῥἰδοθά οὴ 
1πΠ6 ψ80]6 ἔτγοπί οὗ {π6 :πΐδηΐγΥ, ταηροά ἴῃ ἃ βίγαιρῃῦ 11η6, Ράγβ]]6] 
ΒΟΙΆΘἔ 68 0 ὑΠ6 ΟΑναγγ. ὅϑοιμθ οὗ ἰμθῖλ τψογο 1 ἔΟῸΣ, οὔμοτβ τ τ 
νγγχο ὙὙΠ66]8 ΟὨ]Υ : ἴπθβθ 6.6 ἀγίνθη δραϊηδὺ [Π6 ΘΏΘΙΩΥ, ΠΟΙ (ΠΟΥ͂ 
ΠΕΥ͂ΘΓ [Ἀ116α [0 ραύ Ἰῃΐο ἀϊδογάθγ, θη (ΠΟῪ ὙΓΘΓΘ Ο]]ονθα ΟἸΟΒΕΙῪ ὉΥ 
[88 ᾿'ἴπθ. ὙΒΟΙΘ τ χα ὕνγο 8 οὗ στη ἀουιηρ {Π61Πὰ Ὁ.86]688; Βγϑί, ὉῪ 
ΟΡΘΗΐῃρ 8 Ραββᾶρα [Ὁ ὑπο {Βπσουρἢ {π6 ὈδίΔ] 0.8 ; Βοοομάϊγ, ὈΥῪ 
ΚΗΠῊρ 086 ΠΟΥΒ68Β θαΐοσο [Π6Ὺ ποσα ἴοο ἴᾺγ δἀγαποθᾶ: ἴθ ψ ΒΊΟΝ οΆ86 
ὝΠΕΟΥ ΘΓ οὗ {π6 ρστοαίεδί ἀϊββογνίοθ ἴο ἴθοβ ψῆο ομρογοᾶ {μεπὶ, 
Ὀδοαῦβα {ΠΟΥ ποῦ ΟὨ]Υ οι αιταββοα {μθπὶ, θαΐ, ἔασίμογ, σοῖο (ἢ 
ΟἸοβθη 688 οὗ {π6 11π6, δῃηᾶ ομροϊκοα 411 {86 ἔοσοο οὗ 16 οββο. Γδ6 
ἸΠΡΔΏΓΤΥ ποτα αἰνιἀοα Ἰηίο ἐφλέκαγπιεα ἴγοορβ, ἀπά ἱπίο 8}6αγ-πιθΉ. 
(ὅϑφη. χ]ιχ. 19.; 1 β'δη). χχχ. 8. 16. 23.:; 2 ϑδγι. 111. 22,, ἵν. 2., Χχι]. 

 Ἡδπρβίθηθεσ  Β Εργρὶ ἀπά [μῈ Βοοῖκβ οὔ Μοβξεβ, ρρ. 139---186. Αἰπάουοσ (δίδββδοδαυ- 
βοί(8), 1848. 8νο. Σ 

5 ὙΒΟΥ γγοΓο 4180 υ8θἃ διμοηρ ἴπ6 ἀποίοπὶ Βγίϊομβ. 

ΥΟΙ,. 11]. ῳ 



220 ΜιἝίαγν 4} αϊτ8. 

80. ; Ῥβαὶ. χυὶἹ, 80. ἴπ {μ6 Ηθῦτον, 29. οὗ ουν ΕἸ ρ] ]Βἢ γουβί οι -: 
2 Κίηρβ ν. 2.; Ηοβ. υἱῖ. 1.) Τα Ἰιρὑ-αγτηθα ἰσοοὺρβ οὗ ἱπίαπίγυ 
ΟΥ6 ἐγ Βηῃοα τΠΠ 8. 8]1ηρ' ἀπα δυο, ἢ ἃ ὈΟΥ, Δύτονγθ, δά 
αυΐγοῦ, πα 4180, δὖ ἰθαβὺ ἴῃ Ἰδύβυ {1π|68, 10} ἃ ὈΌΟΚΙΘΥ : {Π6Υ ἐουρσῆς 
116 ΘΠΘΙΥ͂ δὖ 8 ἀϊβίαμοθ Τὴ βρθαγ-ῖηθη, Οἢ 186 ΟΟΠΊΓΑΤΥ, τνδο 
ὝΘΓΘ διηθα ψ1Π ΒΡΘΆΓΒ, βιυοταβ, δηα 88 16148, ἔουρηύ Βαπᾶ ἴο μδπα. 
(1 Οἤτγοη. χἱὶϊ 24. 84.:; 2 Οὔἤγοῃ. χῖν. 8., συ. 17.) ὙΠ Πρ -ἀττηρά 
ἸΤΟΟΡΒ ὝἜΓΘ ΘΟΠΙΟΠΙΥ ἴα κθ ἔσοσῃ ὑπὸ {γ1ῦ68 οὗ ΕΡΗγαῖτα πα Βϑη)α- 
τηῖη. (2 Οἤγοη. χἶγν. 8., χυῖ!. 17.) 

ΙΝ. Νὸ :πἰοσηδίοῃ 18 ρίνθῃ υ8 ἴῃ [Π6 ουιρίαγαθ, ΘΟ! ηρ' [86 
οΟΥ̓οΣ οὗ ΕΝΟΑΜΡΜΕΝΎΊ δαορίοα ὈΥ {μ6 Ιβγβϑὶοθ δέου {πο ῖγ βϑίι]6- 
τηθηΐ ἴῃ μδηδδη, υχηρ [ΠΘΙΓ Βο)ουγηηρ ἴῃ ἰδ τ] ἄοσποθθ, (ἢ 6 
ἔογῃ οὐὁἨ {Π6 1} σᾶτηρ, ΔοσοχαΪηρ ἰο ἰΠ6 δοοουπΐ ρίνθῃ πὶ Νυ. 1)., 
ΒΡΡΘασΒ Ὁ αν Ὀθ66η αυδαγηρίϊαγ, μανϊηρ ἴΠγοο {τ1068 μ]δοοα οὴ 
680} Β:46, Πα 6 Υ ΟἿ6 ρἜΠΕΓ͵ΓΑΙ βίῃ δγαά, 80 ε8 ἴ0 ᾿ποῖοβθο [6 ἱδΌΘγΏ8ο]6, 
ὙΥΒΊΟΙ βίοοα ἴῃ ἐμ οϑηΐσο. Βούνθθῃ {Π686 ἴοι στοδῦ ΘΔ Π108 δηα (ἢ6 
ΤΑΌΘΓΏΔΟΪΘ ἡ ΓΘ ΡΙΓΟΠΘα ἔΟῸΣ ΒΔ} 16 Ὁ Οϑιρ8 οὗἩ ἰμ6 ῥγὶθβίβ δπὰ 1,6- 
υἱΐθβ, ῆὴο γα γθ ἱπλι θα !δίθὶυ 1 αὐξοηάδποθ ροη 1; {π6 οδρ οὗ 
Μοβ6β8 δπὰ οἵ Αδγοῃ δῃά ἢ18 Β0}8 (γὙῆο 6Γ6 [86 ΤΑΙ ΠΙΒίοσΙρ ὈΓΙΘβίβ, 
Δηα πδὰ 16 οπᾶτρα οὗ [Π6 Βαῃποίιδγυ) νγἃ8β Οἢ {6 δαβϑὺ 8146 οἵ 1ῃ8 
ΤἈΌΘΓΏ8016, τ ΠΟΓΟ [86 Θηΐγϑηοα 856. ΕἼΟΙΩ [88. ]1ν. 2., 1 ΔρΡρθᾶγβ (ῃδὲ 
116 ἰδηΐθ, ὑπ ον σοῦ ΤΠ6ΥῪ ]ϊνθά, ὕΟΥΘ ΠΘΑΥΥ {86 88:6 88 ἴῃοβ6 
ὙΠΙΟΝ Δ.Θ ὩΟῪ ἴῃ 86 ἴῃ {86 Εδϑθί. ΕὔνΟΥῪ δηλ δηα Πουβθῃ 0] ἢδὰ 
{Π6}Γ ῬΑΥ ΓΙ ΟΌΪΑΓ ΘΠΒΙρπ ; ὑπ ον ΜΘ. (ΠΟΥ Θποδιηρθα οσ ρυγϑυρά 
1Π 6} Ἰησοῦ. ΕΔΌΡΙ πἰ08] τι [ουΒ δδβογί ὑμαὺ {Π6 βίδησαγα οὐ “064]} 
ὙγᾺ8 ἃ οπ; (μαΐ οὗ Βουῦθη, {π6 σατο οὗ αὶ τηδῃ ; ἰμδί οὗ ΕΒ γβδίῃ, 
8 ΟΧ; {δεῖ οὗἩ Δ, 8 6δρ]6, ψἹΠ ἃ βοσρϑηῦ ἴῃ 818 (Δ]οπΒ᾽ : Ὀαΐῦ ἔῸΓ 
1Π6 86 βββθυ 008 ὕπο γα 18 ἢῸ ἔουπαδίίοη. ΤΏΘΥ γα ργοῦαΌΪΥ ἀογινοα 
τοῖα [86 ῥδίγ γο ἢ ΒΒ Ῥσορμθῦο Ὁ] ββίησ οὐὗἁἩ 818 οἰ] άγθῃ, τοϊαίθα 1η 
(δοη. χ]χ. [0 18 ἌΓ τόσο ᾿ἸΚαὶγ, (μαὺ [.6 παλθ8 οὗἩ [6 ΒΈυύθυδὶ {γ] 068 
Ὑ6Γ6 ΘΙΩ ΤΟΙ οΓΘα 1 ἰασρα ᾿ἰοζουβ οὐ {Π6 ὶγ τοϑρϑοίδνα βίδῃαλγα3, ΟΣ 
ἰμαῦ [ΠΟΥ ΓΘ αἰβΕ στ Βη6α ὈΥ ΔΡΡΙοΟργίδῖα οοϊουσβΌ Το [0] ησ 
ἀϊαρτατη, δἴϊογ Αἰηδνογίῃ, Βοροσίβ, δθα τσ, Α. ΟἸασκο3, ψ1}}, ροτ- 
ΠΔΡ5, ρῖνα {πΠ6 τοδάοὺ ἃ ἰο]οσϑῦ]α 166 οὐὗἩἨ 186 Ὀοδυ Ὁ] οΥοῦ οὗὨ {Π6 
Ιβγϑϑ 18}. Θηοδιηργχθηΐ ; {Π6 δἰσῦ οὗ σδιοῖ, ἔγομπι {π6 τηοπηίδ! 8 οὗ 
Μοαδθ, οσχίογίβα ἔτοπι Βδίδδῃ "ἈΠΕΣ ἦε βαιο Ἰεγαοῖ αδίαέπο τι Ὦ18 (θη 8 
αςοογαϊηφ ἰο ἐλοῖν ἐγὶδ68)} [86 ξο]οσηρ Ὁ Χο] αι : -- Ποιο σοοαζ 
αγὸ ἐὰν ἐοεπίβ, Ο “αοοῦ, ἀρὰ ἐν ἑαδογπαοῖε5, Ο 7εταεὶ 7 Αἰς ἐλδ ναϊϊους 
αγὸ ἐλεν ςρτοαά ζογίδ, ας σαγατθηϑ ὃν ἐπ γἱυογ' εἰάθ, ας ἐΐδ ἔτεος Ὁ ἰΐσπ 
αἴοος τολὶεὶ ἐδε 7ιογὰ λαίὴ ρίαπίεα, ἀπ αδ σοάαγ' ἔγ865 δοδίαδ {διε ισαίετξ. 
(ΝυΡ. χχῖν. 2. ὅ, 6.) 

1 ΤΆΓΟΥ ἀο ΤΆΡΟΤΏΔΟῦΪΟ, 110. 1), 6. 3, ΟἌΓΡΖΟΥ͂ Βα8 ρίγοη δὲ ᾿ϑηρτῃ [ἢ ΤΑ ΡΙπἰσδὶ ἀς- 
ΒΟΣΙΡΙΟΠΒ οὗ [Π6 [βγϑθ} ἰδὲι διδπἀαγὰ, Ἂηΐᾳ. Ηοῦσ. Οοϑατίβ, ᾿Ρ. 667, 668. 

5. Τὴ τΓΒοἱγ Οοτημπηοηξατίθϑ οἡ ΝΌΣΩΡ. 1. ΒΟΡοΥί8᾽ 8 Οἰαυΐβ ΒΒ] όσα, Ρ. 34. [0]1ο οἀϊέ, 
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ΒΑΘΤ. 

186,400 Μἤοη. 

ΕΙΗΒΤ ΟΒΑΝὨῸ ὈΙΝΙΒΙΟΝ. 

ὐΌΌ ΔΗ, 
74,600. 

ΙΘΘΑΘΗΑΕ, δηὰ Ζάβυιον, 
54,400. 51,400. 

ΜΟΘΒΘΕ5, ΑΑΒΟΝ, 
ΑΝ ΤῊΚ ΡΒΙΕ5Τ5. 

58,400. 

ὉΑΝ, 62,700 

“ΜΈΗΒΩΞΤΗ 

᾿ΝΟΙΘΙΛΙΩΑ αΝΥῈΡ ΟαΝΟΟῈ9 

ἬἭΜΩΟ 
ὍΘΙ ΟΟΡῚ1ΟΓ 

ἕ 
ω 

"δ: 
Φ ἘΞ 
ἡφ 
ἵν 
[14] 
ρΡι"ή 

“» 
ξ: 
Ωὰ 
Ο 
“Ζι ΜΕΒΑΒΙΤΕΒ, 

δ,200 Ὅσ2 "5 

ΦΉΙΠΗΙΥΉΗΟῊ 
ΑΞΗΕΗ͂, δηὰ ΝΑΡΗΤΑΙ͂Ι, 41,300. 

ΘΗΓΙΝΟΗΒΘΉΞΣ9 

ὋΟΡῬ'ος ὋΟξ΄ ξΕ 
“ΝΙΜΚΥΓΝΞΗ Ρι[8 ἩΞΠΘΒΥΝΥΙΝΙ 

ὍΟΦΌΨΡ 
ῬΠΝΗΗΔΕ 

᾿᾽ΝΟΙΘΒΙΛΙΑ ΟΠΝΥῈ9 ΟΠἸΠΗϊῚ, 

ὌΘΙΧ 001 801 

Ὅλ 

ΕΟΠΚΊΗ ΟΕΒΑΝῸ ὨὈΙΨΝΊΙΒΙΟΝ. 

Πατῖηρ {π6 ὁποδιηριμθηῦ οὗ [6 1ΒΥΆ6}1068 1ὴ (ἢ. ὙΠ] ἀθστ 688, ΜΟβ68 
ΤΩΔΘ νΒΓΙΟῺΒ ΒΑ] ΑΓ Θηδοίτηθηΐδβ, ν᾽ ΒΟ. τα τοοοσγαθα ἴπ Ποῦ, ΧΧΙ]. 
10---1δ., ἴον ρσυδταϊηρ ἀραϊμβὺ [6 ν]ο6 δῃα ὙΠΟ] ΘΔ} ]1Π688 Πδὺ ταϊρῦ 
οὐδιουνγῖβα ἤανα ᾿γον δ θα δμοης 80 ἰαῦζα ἃ θοαγν οὗὨ ρῥθορῖθ, ἰοσιαηϊηρς; 
Δ ἀσρτοραία οὗ ὑρνγαγαϑ οὗ ἴπγθθ τα}}]}0πη8. Τἢ6 ἔΟ]]ονηρ γὰ8 1Π6 
ογάογ οὔ {μοῖρ τρδγοῖ, τ Βιοἢ τγᾶ8 ποῦ τουοἢ ὉΠΠΚ6 πα ἰὼ το [Π6 
ΘΆΓΆΥΔΏΒ ΟΥ̓ ΒΒΒΟΙΔ ͵αρθβ οὗ οὐἹθ 4] γα υ 6]]6γ8 80}}} σοηεπιιθ ὕο ΤΟΥ͂Θ : 
--- δὴ {86 ὺ σοῦ ἴο τον (10 ἢ} 88. ΟὨΪΚ 6 {86 οἱουα τΥ88 
ἴΆ Κοη ΟἹ [Π6 ἸΔΡ6ΓΏ8016), {Π6 ἰσυπιροῦ γγὰ8 βου παρά, δὰ ἀροὴ (Π6 
Ἐγϑῦ ΔἸάστα {86 βίαπααγα οὗἉ πάλῃ Ὀοιηρ ταὶβοα, (π6 ἴγοα {068 ἡ ΒΊΟἢ 
ὈαἸοηροα το 1Ὁ βοεύ ἔογνγασα ; {πο {π6 ἰΔθσγηδοὶθ Ὀεϊηρ ἰακοα ἀόνη, 
ὙΠΟ ἢ 88 {Π6 ῬΓΟΡΘΥ οἸοα οὗ [6 1,μοντί68, [Π6 (Ἰουβμομιῦθβ δπα (86 
Μεγαγιῦθϑ (ἴπτο ἔβδτα!]168 οὗὨ {μα ογ6γ) αἰἰθηαθα [86 νγαρρομβ ψλ 186 
Ὀοατγάβ, βίαν, ἄς. ὙΠ θη {π686 ογο οἡ {Π6 ΤρΔΓΟΐὮ ἃ ΒΘΟσΟΠα δἰ πὶ 
88 Βουηἀδα, ὉΡοΩ Διο {ῃ6 βίαπααγα οὗ ΒϑυρομΒ οδὴρ δαἀνδησοά 
τ] 1η)6 ἴῆγχοοα ἔγῖῦ68 πῃάον 1. Αἴἶοσ ποιὰ ἐ]ον οα {μ6 Κομαιἴ68 
1π6 {δϊτὰ ἔλτ]ν οὐὁὨ {π6 1,ον1ῖ65) Ὀδδσιησ {Π6 βαποίπασυ, {πᾶ 18, 186 
οἷν οἵ Ηο]168 δηᾶ {μ6 υὐὔὐδηβι}8 ᾿μοσγούο βεϊοηρίηρ ; δῃὰ Ὀθοδιβα (Π18 

Ὑγ88. 1688 οὐση ουβοιὴα ἴμδηῃ {πΠ6 Ὀοδγά8, ρ1}1τθ, ἀπα οἴμοὺ ραγίβ οὗ {86 
ἸΔΌΘΓΠΔΟΪα, δηα τηογο μοῖν, 10 ψγὰ8 οὐ {παΐ δοοοιπῦ ποῖ ρΡὰΐ Ἰηἴο ἃ 
ρσοη, θυΐ σϑΥτοα οα {π6]} βΒῃου]άθσθ, Νοχί {0] ονγϑα {86 βίδηἀαγὰα 
οὗ Ἐρῃγαιτι Β οϑὰρ σι (86 ἐτῖρο8 Ὀοοπρίηρ [ο 1ῦ : δηά ἰδϑί οὗἉ δ}} 

ᾳ 2 



228 ΜΝ αν Α8}αϊγ8. 

[π6 οὐδαν (ἴγθα {γιῦ68 ὑπάον {π6 βἰδηἀαγὰ οὗ ὕθδη Ὀτουρμῦ ἃρ {86 
ΤΟᾺΓ ; ΜΟΒ6Β ἃπὰ Αδίοῃ ονογβθοίηρ 88 ὙΠΟΪ6, ὑπαῦ ΘΥΟΓΥ {μϊπρ τγᾶ8 
ἄοπα 88 αοἂ μὰ ἀϊγθοίθα, 8116 [π6 βοηβ οὗὐὁ Αδγοῃβ 6 γα ὉΠΙΘΗ͂Υ οῃὰ- 
ΡΙογαά ἴῃ Ὀ]ονῖηρ {π6 ἰσυχηροίθ, δπᾶ οὐ ῸΣ ΟΗΟ6 8 ῬγΟΡΘΥΪΥ Ὀαοϊοηρὶπρ: 
ἴο {Π 61}. 

ΕὙἼΟΙ 1 ϑδιη. σχχυΐ. ὅ., 88 σοπάἀοχοα ἴῃ οὐσγ δυϊπουβοα νογείοῃ, 
(ϑαι ἰαψ ἱπ ἐδ ἐγεποῖ, απά ἐλε ρεορίο ρὲϊελοα τομπα αδοιέ ἀΐπι,) ᾿ῦ ἢδ5 
Β6βὴ ᾿τηδοϊηρα {πᾶῦ (μ6 ᾿Βγβϑὶθβ μδὰ ἃ ἰοτΒοα ὀρ. ΤΏ Ῥσοροῦ 
ΤΟ ἀουϊηρ 18, ὑἐμαῦ ϑαμὶ ἰαψ απιοπφ ἐδε δαφφαφο, ΜᾺ Ὠΐ8 Βρθδῦ βίποϊκ 
αὖ 818 Β684, ἀπά ἃ οΥι86 ΟΥ̓Θ586] ΟΥ̓ τσαίεγτ' ὈΥ 18 5:46 ', (7. 11.) ἴῃ 
{Π6 ΒΆ[26 ΤΩΔΠΠΘΙ 85 18 1818] διμοηρ (Π6 ῬΘΥΒΔη8Β3, δηα 4180 Διωοηρ' 
[86 Αὐδὺβ ὕο {818 δύ, τ ΠΘΓΘΥΟΣ ἐγ αἸβροβιοη οὗ {86 ρτουπα 5}}} 
Ῥοσταϊὺ 10 : {861} ΘΙΩΙΡ ΟΥ ῬΓΊΠΟΘ Ὀοηρ; ἴῃ [86 σοπίγα οὗ {86 Ατδῦβ, γῇο 
ΒΌΆΣΤΟΙ Πα δῖμ αὖ ἃ γϑαρθοῦ Ἢ] ἀϊδίδμοθ.Σ ὙΒθη Πραν]α 18 στοργοβοηίθα 
88 ΒΟΠΛΘΟΣΠΩΘΒ ΒΘΟΥΘ Πρ ὨΙτηΒ61} ἴῃ {π6 πἰρμί, θὰ Π6 γγ88 ὙΠ} ἢ18 
ΔΙΙΩΪΘΒ, ᾿πβίθδα οἵ Ἰοαρίπρ ἢ (86 Ρθορ]α (2 ὅϑδιῃ. χυὶ!. 8, 9.)., 1Ὁ 
ΡῬΓΟΌΔΌΙΥ τη ὑμαὺ δα αἀϊά ποὺ Ἰοᾶρα 1π (86 τ146]6 οὗἩ {86 οδρ, 
ΨΥ ΒΙΟὮ 88 [Π6 ῬΓΟΡΘΟΙ ΗΪδοθ ἴὉΣ ἃ Κιπρ, ἴπ ογδσ (μαΐ Β6 τῖρσῃὺ {86 
Ὀούίου ἀνοϊα ΔΩΥ ΒΌΓΡΓΙΒΕ ἔΤΌΤη ΠῚΒ ΘΠΏΘΙΏ16Β." 

Υ. ἴῃ δποϊθηὺ {π|6ὸ8 186 ΗΘΌΥΘΥΒ τϑοοινθα 0 ῬΔΥ, ἀυγίησ {Π 6} 
ΤΑΙΠΠΓΑΤῪ ΒΟΓΨΙΟΘ: {π6 ΒΔΙῚ6 Ῥγϑδοίϊοθ οὗ σταϊιϊοιιβ Βούυϊοθ οδίαϊποά 
ΔιΏΟΠρ (86 ΟὝΘΘΚΒ πα Βοϊωδῃβ, ἴῃ (86 ϑαυὶν ροσϊοα οὐἩ {μοῦ τὸ- 
ΒΡοοῦν ΣΘΡΌΘ] 1.5. Τὴ ΟἸΒοσγοίιΐοβ δπα Ῥ δ] Ια Ἀρρθᾶῦ ἴο ἢανα 
Ὀδοη {Π6 βΒγβὺ ΒΕ ΡΟ ΑΓΎ ΒΟ] ΘΙΒ: 10 18 ΒΟΘΥΘΥ ῬγορδΌΪ6, ἐμαΐῖ {86 
δτοδῦ τα] ΔΥΎῪ οἴδοοτο οἱ 5801, Πᾶνα, ϑοϊοιθοη, δηα {86 ΟΣ Κίησε, 
ἢδα βοπλθ δ᾽ ουσαμοθ β 4016 ἰο {86 αΙἸσΗΙΪΥ οὗὨἨ {ΠΕ6ῚῚ τϑὴκ, 186 
ΒΟ] Ιογ8 γΟΥῸ ραϊὰ ουαὐ οὗ {Π6 ΚιπρΒ {ΥΘΑΒΌΓΥ : δπα πῃ ΟΥΘΥ [0 βίϊμι- 
Ἰαΐθ {ποῖ} νδ]οῦσ, στουγασὰβ δηἃ ΠΟΠΟΙΥΒ ΜΟΥ ΡῬΌΘΠΙΟΙΥ Ὀαβίονγθα οὴ 
1886 ψὴο ἀἰβηρυ βη θα {Πποιηβοῖνοβ αραϊηβὺ [Π6 ΘΠΘΙΩΥ ; ΘΟΠβιβίηρ οὗ 
ῬΘΟΙΏΙΑΥΎ ῬΥΘβοηΐβ, ἃ ρῖγά]8 οὐ Ὀ6]1, ἃ οσδῃ οὗ αν [ῸΓ ἃ πιΐο, 
ΘΧΘΙΩΟΟΠΒ ἔγοιῃ ἰβχθϑ, Ῥγοιηοίίοῃ ἴὸ 4. ΠΡΟΣ τη ἴῃ {Π6 ΔΙΩΥ, 
ὅζο., 811] οὗἩἉἍ τβῖοὴ ποτα αἰζοπαρα 1} ρστοδὺῦ ῥσοῦν δπᾶ αἰϊδιλποίϊοῃ. 
2 ὅδ}. χυἹ. 11. ; 908. χνυ. 16.; 1 ὅδ) χυἹὶ, 2. ; 1 ΟἾτοι. χὶ. 6.) 
ῃ ἴπ6 ἀρὰ οὗ 6 Μδοοδθθοβ, [86 ρΡαΐτιοῦ ϑίτηομ Ὀοΐἢ ἀτιηθα δηὰ ραιὰ 

18 Ὀγᾶνθ ΘΟ ΡΘΏΪΟΙΒ 'π ΔΙΤΏΒ, δὖῦ 8 ΟὟ ΘΧΡΟΠΒ6. (1 Μίδοο. χὶν. 
32.) Αἰογναγαβ, 10 Ὀδοδπηθ 8} Θϑίδ ὉΠ 6α ουβίοτω, {παὖ 41] ΒΟ] 16 ΓΒ 
Βῃου ]ὰ σβοϑῖνθ ρ8Υ. (106 11}. 14.:;1 Οὐον. ἴχ. 7.) 

Τι ΔΡΡΘασβ ἔγοτῃ νδυῖοιβ ραββᾶρϑδ οὐ ϑουιρίυσθ, Δηα Θβρθ ον ΤΌΣΩ 
168. 11. 4. δηὰ ΜΊ1ο. ᾿ν. 8., ἰῃαῦ [ΓΘ ὙΤΘΓΘ ΤᾺ] ΑΥΎ ΒΟΒΟΟΪΒ, ἴῃ  ΠΙΟἢ 
16 Ηδοῦτον βο]ἀϊουβ ἰσαγπεα ἰσαγ, ΟΥ, ἴῃ τηοάθγῃ ἰδηρυδρσθ, ὙΘΙΘ 
ἰγαϊπθα, ὈΥ̓͂ ΡΓΟΡΟΙ ΟΟΟΥΒ, ἴῃ {8086 ΘΧΘγΟΙΒο8 ἩΏΙΟΝ ὝΟΙΘ ἴῃ 1186 

1 Τὴ {πὸ ΒΆΣ)6 ΨΑΥ ἀο 8}1 οαδίθσῃ ἰγαυθι]οσβ Βῖθορ δἱ (818 ἄγ. “ὙΠῸ ῬοΪαίθν ἰβ τουηά, 
δϑουϊ οἰσης ἱποθο8 ἰπ ἀἰαπχθίογ, πη ΟΥΘΏΓΥ ἴῃ ἸθρΊ. [Ιἢ ἰγαυο]] ἔπ, 1δ 18 οαττίοα γο]]οὰ 
ὉΡ ἴῃ 186 τηδί οὐ ὙψὩὶοἢ [ἢ 6 ΟἾΠΟΓ 8] 6. Ρ8. [ἢ 8 Ποῖ οἸϊπηδίθ ἃ ἀσδυρηῦ οὗὨἨ νΓΙΟΥ 18 ὙΘΤΥ͂ ΓΘ - 
τ ϑῃΐηρ ἴῃ 0Π6 ὨΙρἢῦ : ἤθῆσο 8. ν6586] ἢ] 6 ἃ τ] ἢ Ὑγδίοσ 18 ΑἸ ΥΔΥΒ ΠΟΔΥ ΒΟΤΟ 8. ῬΘΙΒΟΠ 
8166 08." (ΟοὈοΥ8᾽Β Οσίθηϊδὶ 11 πδιγϑίίοβ οὗ ϑογίριισο, Ρ. 177.) 

2 ΜοΙοΣ 5 βεοοηὰ ΦΟΌΓΩΘΥ ἰηΐο Ῥοσβία, Ρῃ. 115, 116. 
8 (δρίδίηβ ΓΡΥ ΒΒ απὰ Μδηρ εβ᾽ Ττανεὶθ ἴῃ ἘρΥρί, ἄς. Ρ. 395. γ. Τ).6 116 ΟὉ}18᾽5 Ναστα- 

ἐἶγο οὗἩ δὴ Εχρεαϊεοη ἔγομι ΤΥΡΟΙ, ἴῃ ΒΑΓΌΔΓΥ ἴο ἴΠ6 ΥΥ ὀβίδσῃ ΕἸοπ τ ογβ οὗ ΕΩΥΡῖ, Ρ. 1]. 
Η στοῦ β ΟὈδογνυδίοηΒ, νοΐ. 111. ΡΡ. 480, 481]. 
1ώνγ, 110. ἵν. ο. δ9. Βυιηηρ ΒΒ Απιᾳηῖ, ατρο. Ρ. 102. 
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δλοηρ ἰδ6 ΟἾΒΟΡ πδίϊοηβ οὗ δηθπαυϊίγ. ποθ οὐὗἩἨ ἔοοὺ ττα8 δῃ 
ΒΟσΟΙΩΡ ΙΒῃτηθηῦ ΒΙΡΏΪΥ να] διλοηρ μ6 ΗΘΌΓΘΥ ὙΤΑΣΥΟΣΒ, θοΐἢ ΓῸΣ 
αὐἰδοϊκιηρ δηα ῬΌΓΒΟΪΠσ ΔῈ ΘΩΘΙΩΥ͂, 88 ΜὙῸ}1 48 διηοηρ {ΠπΠ6 δποϊθηῦ 
Οτθοκβ δα Βοζάδηβ, 1η 2 δι). 1. 19. ὅ'δῃ! 18 ἀδποιηϊπαίθα {86 γος 
(πὰ οὐχ γψουβίου σοῃἀογοα ἐΐλθ δεαμέψ) οὶ Ἰϑγαοῖ; ἰ6 ἴοτοα οὗἉ ψ Ἀ]ο ἢ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟᾺ Ὑγ1}}} 06 ἔ6]0, ψΏ ΘῈ 1ὖ 18 Τϑοο]] δοίοα {μα ἴῃ 1Π6 Ελαβί, ἴο 118 
ἄδγ, {πὸ Ὠϊπᾶ δπά σους, {πΠ6 παγῦ δπα δηΐθὶορθ, οοῃεϊπασ ἰο 6 Πα] ἴῃ 
ΒΙΡῺ οβταδίίου ἔοσ {86 ἀδ]οαΐθ οἰθραηοθ οὗ {ποὶγ ἔοστη, οὐ {πῃ ὶγ 
στϑοο [Ἢ] ἀρ} ΠΥ οὗ δοῦοῃ. [ἢ 2 ὅϑὅδῃι. 11. 18., γγχϑ σὰ ἰο]ὰ {μαὺ “2αλεῖ 
ιταϑ8 αδ ἰἰφὶὲ 9} 70οὲ ας α εοἱϊά τοῦ ; ---- ἃ ταοάθ οὗὨἨ δχργϑββίοῃ ρδσίθοι υ 
ΒΥΒΟΠΥΙΩΟΙΒ ΠΕ {π6 δριμοῖ οὗ Πόδας ὥκυς ᾿Αχιλλεὺς, ἐλε Ξιοὶῇ- 
οίοά “ἀελὲϊϊεα, Ὑ«[ἈϊΟῖ 18 ρίνθῃ ΌΥ ἩοτΟΥ ἴο ἢϊ8 Βοσο, ποῦ ἔδνγον ἤδη 
{ΠΙΓΕΥ ὕσταθ8 ἴῃ [86 σοῦγβα οὗ ἴῃ6 118, αν! Θχργθββθα ἢ18 σγϑί- 
τυ46 ἰο (ἀοα ἔογΣ τηδκιηρ 18 ἔδοὺ ἔλθ ἀἱπαῖς Κεεξ ἴου βϑν ἴποβθ, απα 
(απο οΒίπρ' Π1Β ΠδΔΠ615 [0 ὙΑΓ, 80 μαΐ ἃ ΟΝ οὗ 866] γγδβ Ὀγόκθη ὈΥ Βὶ8 
Δττη8. ( 88]. χυἹ, 88, 84.) Τὰς {106 οὗ Βοη)αμῖη οου]ά Ὀοδβί οὗ 8 
δτεδῦ πυτ .Υ οὗ ὈΓΑΥ͂Θ τηθ, Ὑπὸ οοἸ]α 86 ὕπο ὶγ τὶρσμῦ ἀπά Ἰοῦν Βαηαβ 
ὙΠ} δαυὰὶ ἀοχίοσιυ (δυάᾶρ. χχ. 16.; 1 ΟἜγτου. χὶὶ. 2.), απ ψ}0 
ὝΕΤΘ Θπλπθηῦ ΤῸΣ ὑπ 6}, 511}} 1ῃ (86 πδ οὗ {86 ΟΝ δηὰ (6 β]1ηρ. 
ΤῊ6 ππέπ οΓΓ τοαγ, οα οὗ {π6 ἰτῖῦ6 οὗ (ἀδὰ, ψῆο οϑίμα ἰο αν ἃ μη 
Ρογβθουίοα ὈΥ ὅδ], ἀσὸ ἀθβοσι θα 88 Ὀθὶηρ πιέπ ΟΓ τσατ, Μὲ ζ0γ ἐλε 
δαΐξέῖϊο, ἐμαΐ οομϊά λαπαΐο 5ἠϊεϊα απα διιολίον, τολοβὸ ξασοβ τσετὸ ἰΐλε ἐΐε 
͵ποες οΥ᾽ ἰἴΐοπδ, απαὶ ὮΟ ὝΘΙΘ 88 ϑιοΐξ αϑ ἐδδ τοθ8 ἌΡΟΣ {Π6 τηουπηίδ!ηΒ. 
(1 Οβγου. χὶὶ. 8.) 

ΥΊ. ΤΙ Ηρ ἀο πού Ἀρρὰν ἰο αγα 8 ΔΩΥ ῬΘΟΌΪΙΑΙ τα} ΠΑ ΓῪ 
ΠΑ : 88 {86 ἢοπιπρ ἀγοβ8 ὙΠΟ {Π6Ὺ ΟΥΙΠΑΥΪΥ γοσα που παν 
πηρθαθα {ποῖγ τηονοιηθηΐθ, (πον ρὶγὺ 10 ΟἸΟΒΕΙῪ ἀγουπᾶ {πθπ, τ ΠΘη 
ΡῬΓΘΡΑσηρ ἔὸν θα 16, δηὰ Ἰοοδοποα 10 οη {Π6}" τοΐαγη. (2 ϑδιη. χχ. 8.; 
1 Κίηρβ χχ. 11.) ὙΏΘΥ πιβορᾶ {86 δατλθ ΔΥΤΩ8 88 (86 ὨοΙρἢ ουγηρ 
παίϊομβ, οί ἀοίδμηβιγα απὰ οἤδμθῖνα, δηα 8686 ογα τηδάδ δἰ οῦ οὗἁ 
ἼΓΟΠ ΟΥ οὗ Ὀγαδ8, ὈΥΪΠΟΙΡΆΠ]Ὺ οὗ {86 Ἰαύίου τηθίβ]. 1 {π6 δου ρίυγοβ γγ6 
τοδα οὗ ὈγᾷΖθῃ 8816]48, μοἰτηθῖβ, δα Ὀουβ : 86 Βα]πηοί, στθᾶνϑβ, δᾶ 
ἰατροί οὗ [86 σιραπίϊο (ΔΟ] 141} Ἰσ γα 411 οὐ Ὀγαββ, τ ΒΟ τγα8 (ἢ6 τησία] 
οΒι ον υϑοα ὈΥ (Π6 δηοϊοπὶ ασθοκβ. Τῇδ πδοηδὶ του βθΌτΩΒ ΟΥ̓ τηοδί 
σουηὐγ]68 οοηΐδιη Δρυπάδηϊ Βρθοϊτηθηϑ οὗ Ὀσγάζθῃ δυτηϑ, ὙΠΟ Πᾶνα 
Ὀ6βῃ σοβοιδὰ ἔτοτα {86 ἀδβίσογιπρ απ οὐ ἔπηθ. ΟΥρΊ πα] γ, Ἔν ΟΥῪ 
ΙΔ ῬγοΟνΙ θα Πῖ8 οὐὐπ ἃστὴδ: βδυὺ ΔἰΟΥ {86 Θβίδ]Π]Βητηθπΐ οὗ {6 
τοῃδγοῖν, ἀαροίβ 6.6 ἑοσιηθά, βθηοθ {Π6Ὺ οσο ἀϊδισι θυ ρα ἴο {86 
ΤΆΘἢ 88 ΟΟΟΑΒΙοη τοαυϊγοα. (2 Οἤγοη. χὶ. 12., χχν). 14, 16.) 
ΟΥ̓ ΘΕΕΈΝΒΙΨΕ ΑἘΜΒ οὗ {Π6 ΗοΡγονβ, [86 [Ὁ] ηρ᾽ σασα {Π6 

τηοβὺ ΓΘΙΏΔΓΚΑΡΙ6 : ΥἹΖ. 
1, Τὸ ἨΕΜΕΥ, [ῸΓ σογοσίηρ πᾶ ἀοίδηαϊηρ {πὸ Ποϑᾶ, νγὰ8 ἃ 

ΒίγΟμρ' Θ8Ρ τη846 οὗ οχ- ὨΙ46, δῃὰ οἴδθη οογνογοὰ τι Ὀγαβδ: βοιαθὶϊπγθ8 
10 8 τηδθ ψΏΟ]]Υ οὗἉ Ὀγαβθβ. ΤῊ18 νγᾶβ 8 ρατὶ οὗ {86 τ] αΥΎ ῥγονυὶ- 
Βίοῃ τηϑᾶάθ ὃν [Π2Ζίδῃ [ὉΓ [18 ναβϑὺ δύτὼν (2 ΟΒτοη. χχνὶ. 14.): δπὰ 
Ἰοπρ' θοΐογθ ἴῃς {ἰπι6 οὗ {πᾶῦ Κίηρ, (86 ὨΠοΙμηοῖβ οὗ 54} δπὰ οὗ {86 
ῬὨ θάμ σμδιηρίοη γοσα οὗ Ὀγαδθ (1 ὅδ. χυϊ. 838. ὅ.) ΤὨϊ8 

δ Οαϊπιεῖ, 'π ᾿ιἷ8 εἰδογαίς Ὀβϑοεγίδι θη βὰν 1ὰ ΜΊ]1ς6 ἀο5 Αποΐοηβ ἨΕΌΓΟΙΧ, 88 οοἸϊοοίοὰ 
ὨΌΪΩΘΓΟῺΒ ΘΟΧΘΙΏΡΙ68 ἔγοῖη Ηομπιοσ, Ηςϑβίοά, Ψ γαῖ, δὰ ναγῖοσϑ οὔμεσ εἰαβδὶς τ Ο5, ἴῃ 
ἩΙΟΝ ὈΓΒΖΟΏ ΔΥΙΩΒ δηἃ ΔΙΠΩΟΌΣ δ΄Ὸ τηιορϊοποἃ. 1)5βοσίδιίοηβ, ἴοσω. ἱ. ῬΡ. 220---222. 

ς 



280 Δ έατν Α})αΐτο. 

ΤΑΙ ΠΠΑΥΎ ΘΔΡ γγ88 8180 σσόστι ΌὉΥ {πΠ6 Ῥογείδηβ, ΕἸΒΙ ΟΡ 88, ἀπ ΤΥ ἴδῃ, 
ἀπέ, ΧΧΧΥΙΙ. ὅ.), δηὰ ὈΥ {86 ἔγοορβ σοῦ Απθοοδυβ βοπΐ ἀραληδβὺ 
παλ8 Μαοοδῦθυβ. (1 Μδοο. νὶ. 86.) 
2. Το ΒΒΕΒΑΒΤΟΡΙΑΤΕ ΟΥἩ ΟΟΕΒΙΕῈΤ Ῥὰϑ δῃοίμου ρΐθοθ οὗ ἀο- 

ἔδηβινϑ δυπλοῦγ. (ἀο] αἢ, δηα (Π6 Βο] 6 γβ οὔ Απίϊοοθυβ (1 ϑδιη. χυὶ. 
δὅ.: 1 Μδοα. νἱ. 36.), σοῦ δοοουίγοα τ 118 ἀδέδηοθ, νυ ἢ, ἢ ΟἿΓ 
Δα Πογιβοα γα ῃβί οι, 18 ΓΙ ΟΌΒΙΥ τοπαθγοά λαδεγσεοη, οοαΐ ὁ πιαϊϊ, 
δηα δγίσαπαϊπο. (1 δια. χυΐ. 38. ; 2 Οἤτοη. χχυὶ. 14. ; 184. 11χ. 17.: 
76. χὶνὶ. 4.) Βοίπσθθη {π6 Ἰοϊπίβ οὐ μὶβ λαγπδβδς (88 1ὲ 18 ἑθγτηθά 1 
1 Κῖπρβ χχῖ! 84.), (Π6 ργοβιρσαῖο ΑΠΔΌ τγαβ πηοσία!]γ πουπάρα ὈΥ δὴ 
ΔΥΤΟῪ βΒῃοὶ δ ἃ νθηΐισθ. ΕἼὟΟΙΩ {8.686 ὙΑΓΙΟΙΒ ΓΟ ἀοσηρ οὗ {Π6 οτὶ- 
δὶμα] σψοσά, 1 βου ]ὰ βθοῖὶ {παὐ {818 ΡΊΘοα οὗ γι ουγ σονογοα θοίἢ {86 
θδοὶς δῃὰ Ὀγθαβῦ, θυ ῬΥΙΠΟΡΑΠΥ {π6 Ἰαςίοσ. Πα σογϑ]οῖβ ΤΥ τηλαθ 
οὗἨ νου τηδύθ για }8 : Βοιθ τη 8 (ΠΟῪ ὙΟΓΘ τηδᾶς οὗ Ηχλχ οἵ οοἰΐοῃ, 
ὙΟΥΘΠ ΨΘΤῪ ὑΠΙοἷς, οΥ οὗ ἃ Κιπα οὗ ὑοῦ] ]θὴ [6]} : οἴμοῦβ δραὶῃ 6 6 
Ἰη846 οὗ ἸΧΤΟῚ ΟΥ̓ ὈΓΆΖΘΩ 80868, ΟΥΓ ἰΔΙ1η85, 41 ΟΠ6 ΟΥ̓ΘΣ δῃηοίδοῦ |ἰΚ6 
116 6οα]θ8 οὗ α ἤ8ῇ ; οἴμεῖβ ΓΘ ῬΓΟΡΟΥΪ τπδὺ γα 64}} οοδίβ οὗ 
ΤΏ8}} ; δῃὰ οἴμποῦβ ὝΘΓῈ οοιηροθοα οὗἨ γχο ρῥίθοβθβ οὗ ἱσοὴ ΟΥ̓ ὈΓΆΒ8, 
ὙΒΊΟΒ ῥγοϊθοίθα 1ῃ8 Ὀδοῖὶς δῃὰ Ὀσθαδί, Α} [π686 ἰ ηα8 οὗἉ οοσβ  οἴϑ 8γΘ 
ΤΔΘΠΠΟΩΘα ἴῃ {86 δοτιρίασοθ. (ἀο] 1488 οοαὲ Γ᾽ πιαῖϊ (1 ὅδῃι. χυ]]. 
5.) γὰβ ᾿Ἰ ΓΑ Υ ἃ οογδίοέ Ὁ δοαΐφδ, ἰμαϊ 18, οοπηροβοα οὗ πυγηθγοιιβ 
απ η80 ΟΥὮὨ ὈΓΆΔ8, ΟΥΟΒΒΙΩρ; 680} οἴου. [ὑ νγα8 ο81164 Ὀγ {πμ6 1,αἴϊη 
ὙΓΙΘ.Β δφμαπιεα ἰογίσα.Ϊ ϑ΄'΄τΆ ΑΓ σογβοίβ ΈΓΘ ΤΌΤ ὈΥ {Π6 ῬΘΥβίΔἢ8 
ΔΠα ΟΥΠΟΥ παίϊοηβ. 106 Ὀγοαβί- ῃ]αῖθ Όσ ὈΥ ἴΠ6 ὈΠΉΘΔΡΡΥ ὅδ], 
ὙΠ6Πη 6 ρουϊβηθα ἴῃ Ὀαίι16, 18 ΒΙρΡροβθαᾶ ἴο ἤᾶτα Ὀδθθὴῃ οἵ ἢκδχ, οὐ 
οοἴδοι, ΌνΘΩ Υ̓ΘΓΥ͂ Οἷοβθ δηᾶὰ (ποῖ. (2 ὅϑδαμμ. 1. 9. τ ΓρΡῚΠ8] Τρη- 
ἀογίηρ.) 

8. ΠΝ ΘΗΙΕΙῸ ἀοξεημοα {πΠ6 ψ ΒοΪ]6 ον ἀυτίηρ ἰμ6 Ὀαΐ1186. [1 
νγ͵88 οὗ νδ ΟἿ ἔοστηβ, δα τηδᾶθ οἵ ὑυγοοα ΟΥ̓ ΟΖΙθῦ, οουθγϑα τ} Του ρἢ 
Π1468, ΟΥ οὗἨ ἁἧὈγαββ, Δη6 βοιῃθίμτηθϑ νγὰ8 οὐδ α ψὴ ρο]α, (1 Κιηρβ 
χ. 16, 17., χῖν. 26, 27.) Ὑνο βοσγίβ Αγ6 τῃηθηοηθα ἴῃ ἴΠ6 Θοσιρίῃγοβ, 
νἾΖ. {π6 ἰδ πηδῇ, στοδῖ βῃ16]4 οσ Ὀυ Κ] ΟΣ, απα {Π6 τηᾶρθῃ, Βῃ28}}6Γ Βῃ16]α. 
Τι γγα8 τοῦοἢ 86 Ὀγ {π6 ὅἐνγβ, Βδου]οπίδηβ, Ομ  ἄθδηβ, Αβϑυτῖδηβ, 
διὰ Τργρίίϊδηβ. νι, τὸ νγϑ ἃ ρσγυθαὺ ὙΔΥΤΊΟΣ, οὔθ ΤΠ ΘΠ ΟΠΒ ἃ 
Βῃ 161 ἃ δηὰ ὈύΟΚΙΟΣ ἴῃ μὶβ ἀἰνίπθ ΡΟΘΠ.Β, ἴο Βιρ Ὗ {παὺ ἀοίοποο δηά 
Ργοϊθοϊϊη οὗ μρᾶνθὴ σὩ ἢ 6 δχρθοίθα δηᾶὰ Ὄχρουϊθηοθα, δηα ἴῃ 
ΜΠ ΠΙΟἢ Πα γοροβοα 411} 18 (γυβί. (Β8]. ν. 12.) Απᾶὰ σῆθῃ ἢθ Βᾶγ8, 
αὐοά ιοἱϊ! ιοἰἐἢ ξαυοιτ σοηπιραδβ5 δε τίσλίοομα αδ τοι α 8ἠϊοϊα, ἮΘ ΒΘΘΙῚ8 
ἴο δἰϊτιάθ το {π8 αδ6 οὗ {πῸ στοαί βῃ161 4 1} τ ΒΙΟἢ ΤΠΘΥ οονεγοὰ δηά 
Ποίδμαθα {Π6ὶῦ τ Πο]6 Βοάϊοβ. Κίηρ ϑοϊοπμοι οδυβοα ἔπνὸ αἰ ἔἴδγοηὶ 
βογίβ οὗ 8ῃ16148 ἴο Ὀ6 τηδᾶβθ, νἱζ. {π6 ἰβίππδῃ (ΒΟ ΔΏΒΎΤΟΥΒ 10 {Π6 
οἰγροϑυβ οὗ {π6 1,4 {1π8}), Β οἢ ἃ ἰαυρα βῃ16]ἃ 88 {π6 1 ΔΉ ΥΥ σοτθ, δα 
186 τηΔΟἾ ΠΤ ΟΥ βοαΐϑ, ὙΠ ΙΟἢ σσοτο υδοα Ὀγ {Π6 Πογβοίηθῃ, δηα ὑγ6γ6 
οὔ ἃ τηυοῆ 1688 81Ζ6. (2 Οἤσοη. ἴχ. 16, 16.)Ώ Τα ἔοσιμοῦ οὗ {π686 816 
ὑγδηβ]αϊθα ἰαγροῖθ, δηα ἀγὸ ἄουθὶα ἱπ ποϊρῦ ἴο 1π6 οἴμοσῦ. ΤΠ6 
ῬΒΙΠΠΙΒΕη68. οδηθ ᾿ηΐοὸ ἴπ6 δΒε] ἃ σὴ {Π|8 ΘΆΡΟΙ : 8ὸ γα Ηπα {Π6ῚΓὉ 
Τοσυτα 816 οπδιηρίοη 88 δρροϊηϊοα. (1 ὅδπι. χυἹ. 7.) Ομδ Ὀθαγην 
ἃ 881614 νυϑηῦ Ὀαδίοσθ ἶτη, ΏΟΒΘ ῬΓΌΡΟΣ ἀυΐγ 1 γγὰ8 ὕο ΟΔΥΤῪ {Π|18 

᾿ ΑΡπεἰά, 110. ἰχ. 707. 



Οὴ δε δῆιϊιέανν .215οἰρ πὸ ο ἐλιο “ειοδ. 23] 

δηἃ βοὴθ οἴμοσ ὙΘΑΡΟΏΒ, ὙΠ} τ ιοῖ ἰο ΠΙΓΏΙΒΗΆ 18 τηδϑίου ὉΡΟὴ 
ΟΟΟΔΒΙΟΙ.ἱ 
Α 8816] 4-ὈθαῦοΣ 88 8ῃ οὔοο διροηρ [86 «6078 88 Ὑ76}} 28 {η6 Ῥἢ1- 

ἰἰ801π68 : ἔον εν θα μ6 ἢγβὺ σϑηῦ (0 οουγύ γγ88 τηδάθ Κῖηρ ὅδ} 
ΔΙΙΩΟΌΥ-ὈΘΑΤῸΣ (1 ὅδηι. ΧΥ]. 2]1.), δπα «ομπδίμβδη 8 ἃ γοιηρ' τηδῃ 
ὙΠῸ ὈοΓΘ 8 ἈΓΙΠΟΌΣ Ὀαΐοτο ῃΐτη. (1 βίδα. χῖν. 1.) ΒΒ ϑιοβ {118 
ἰδ μδ ἢ, ΟΥ στοαΐ τηᾶβϑὺ Β81614, (Δο] δῖ τγα8 ΔΓ 5Π6 4 ὙΣῸ ἃ ΒΙΆΔ ΠΟΥ 
οῃ6 (1 ὅδ). χυ]!. 6, δὰ 46.), τυ βῖοἢ 18 ποῦ δχργθββθά ὈΥ οπα οὗ {88 
ἔογο-τωθηθϊοποα ποσάβ, Ρὰΐ 18 081104 οἱάοπ, ΠΟ τγθ ΤΟ. ἃ ἰατροῦ 
ἴῃ 026 ΡὈΪδοθ δῃᾺ 8 βῃ16]ἃ ἴῃ δῃοίμοσ, δηα γγὰβ οὗ ἃ ἀϊβοσγθηῦ πδίυσα 
ἔγομι [8.6 ΘΟ ΠΟ Β.16148.ὡ. Ηδ Βθϑῖῃβ ποῦ ΟὨΪΥ ἰο ᾶγα Πα] 10 ἴῃ 818 
Βαμα θη μ6 ᾿ιδα οσοδϑῖοῃ ἰὸ 866 1, Ὀυΐ οοὐ]Ἱά. 4]80 δὖὺ οὐβοὺ {1πλ69 
σΟμΥΘΏΙΘΉΕΥ πδηρ 1 δρουῦ 818 προὶς δηα ἴυσῃ 1ὖ ΘΟ. Πα, οα Ἡ ΒΙΟἢ δὸ- 
σοιιῃΐ [Ὁ 18 δΔαἀρά, {παὺ 1 νᾶ θοΐνψθοῃ ἢ18 βΒῃουϊάθσβ. ΤῊ 1οβ8 οὗ [86 
Β81614 1π Πρηῦ νγὰ8 Θχοθββῖυ νυ σοϑοηΐθα ὈΥ (86 «6 18} ὙΑΥΓΊΟΥΒ, 88 
Ὑ76}] 48 ἰαπηθηθα ὈΥ ΤὨθτὰ, [ῸΓ 10 γγᾶβ ἃ βῖρῃηδὶ Ἰπρτοαϊθηύ οὗ {86 ρυ]1Ὸ 
τη ΓΙηρ,, [μα΄ ἐδ δλϊίοϊά ὁ ἐδε πιϊσλέψ τοαϑ8 υἱϊοῖψ σαϑέ αἰσαψ. κ δ [,. 
,. 21.) ανιὰ, ἃ τλδῃ οὗ ἀῦγηβ, ῆ0 οοταροβϑα ἴμ6 θθδυ } οἰ ορῪ οα 
{16 ἀφοαῖῃ οὗ ὅδ} τοϊαίθα πῃ 2 ὅδῃι. 1. 19--- 27., γγὰβ β6ῃ810]6 μον 
αἸβρτδοϑία] ἃ [Π]πρ; 10 νγγᾶ8 ῸΣ Βο] 1. ἴο αυϊῦ {Π6ῚΣ 8[}16148 μὰ 186 Β6]ά, 
γοῦ {μ18 τγὰβ {Ππ6 ἀΘΡ]ΟσΆ]6 οαδο οὗἨ {86 «Θυ18ἢι ΒΟ] ἸΘΥΒ τὼ {πα υἢ- 
ἈΔΡΡΥ͂ οηραροιηθηῦ ὙΠῸ} {π6 ῬΒΙ]Π δῦ 68 (1 ϑὅΐδιη. χχχὶ. 7.), [86 ἢδὰ 
ΔΥΔῪ δηά Ἰοἴν ὑΠ6 1. 88 16148 θ6 πα {Π6 πὰ; [818 γ116 δπὰ αἰβῃοπ οῦΓΆ 18 
οαβαησ ΔΥΆΥ οὗ {μαῦ ὈΥΪΠΟΙΡΑΙ αγίϊο]6 οὐ {μθὶγ δυιηουν 18 ἀθβογνθα] Υ 
186 δυδ]θοὺ οἵ [6 το] Ροοῦβ ἰαπιθηίδίϊοῃ. 

Βυΐ [8686 Βοῃπουγαῦ]α βοηξτηθπίβ γοσο ποὺ οομΒποᾷ ἴο {Π6 «608. 
γε ἐπα ἔμοπὶ ῥγονδι]ηρ διηοησ τηοβῦὺ οἴμοὺ δηοϊθηῦ ὩδίοηΒ, 0 
σΟΙΒΙΔοΓΘα τὲ Ἰηΐδσηοιβ ἴο οαδί ΑΥΑΥ ΟΥ ἰοβα {ποὶν β} 1618, ὙΠ {86 
ατθοκϑ Ὁ νγᾶϑ ἃ οαριία] οΥἶμμθ, μα ρα βῃθα τυ} ἀθαίῃ. Τα 1,866- 
ἀδμλοηΐδῃ ΜΟΏλΘΏ, 10 18. Μ16}} Κπονγῃ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο δχοϊίθ [86 οουγᾶρα οὗ 
{Π6 ΙΓ ΒΟ0η8, υϑ6α [0 ἀ6] νοῦ ἴο {ποῖ {Παοὶῦ ἰδ μουθ᾽ 8}16148, τ ἢ {Π18 
δῃμοτὺ δάάγϑβ : “"ΤῊϊ8 βῃ1614 (μγ ἐδίδου δἰσγαγδ ργοβοσνϑᾶ; ἀο ποὺ 
ὈΓΈΒοσνα ᾿ὖ 480, οὐ Ρδϑ 8}. ΑἸ]υάϊηρ ἴο ἔμοβα βοηϊιτηθηίβ, ϑαϊπῦ 
Ῥαδυ], τ θὰ Θχδοσίηρ (86 ΗοΡγον ΟΝ γιβάδηβ ἴο εἰθδα αϑίμθβϑ ἴῃ 186 
ἴα οὗ [86 (ἀοδρθὶ, υτροϑ (θηὶ ποὺ ἴο σαϑὲ αἰοαψ ἐλοῖγ οοππδάεποο, 
{πο ῖν οοηΐβββιοη οὗ ἔβι ἢ, τοῦ ἀαίλ στοαί τοσοπρεηδο 9 τεισαγα, ὯΟ 
1658 ἔβδῃ [86 δρργορδδίίοι οὗ αοά, 6 ρβϑδοθ ὙΏΊΟἢ Ῥάαββθίϊ 811 πᾶ θγ- 
ΒίπαΙηρ ἄθγε, Δα [86 ρουιθβ οἵ βϑαᾶύθῃ δ ὕΠ0ῚΡ δέεγπαΐ ρογίζοη. 
(Η}. χ. 3ὅ.) 

ἢ Δ Ὀ6 ΦΌΣΓΠΟΣ ΟὈδασνθα, ἰμαΐ {μον ὑβθα ὅο ΒοοὺΣ δῃᾶ ρο]δ]ι 
1Π6ΙΓ ΔΙΤΏΒ, 88 ΤΩΔῪ 6 ᾿ηἰοττοα ἔγοῃ [86 Ὀχοροὺβ δχρυθδβίοηβ οὗ 
“ιγδίολίπ ἰδλο ὁρεατβ απᾶ πιαλίπφ ὀγίσἠξ ἐδ ἀγτοιος (Φ6τ. χ]νὶ. 4. διὰ 
Ι1. 11.); δηά 1τὖῦ βῃου]α βθοῖὰ {παῦ βίο βῃ16148 ἃ8 σα οονοσοὰ τι ἢ 

Σ ΤΒΟ ΟΒουδ ον Εο]αγὰ 18 οὗ ορίπίου ἐμαὶ [Π6 Ὀγαζθη βῃ 6] ἃ, νὴ ῃν δι ἢ ΟἹ] 51} οονογοὰ 
18 Βῃου)άοτα, οοπδί βίο ΟἹ]Υ͂ οὗ Ὦγαδ5 μ]δίδα ἑβδθῃηθὰ ἀροι [Π0 τγοοὰ; βἰπῖϊασ ἴο 26 Ὀποῖκ- 
]εγβ ψ  Οἢ Βοϊοίηοη αἤοσαγὰβ δησίομοὰ ἢ πο] ρίδιεβ, δηὰ ἀσροϑιοὰ ἱπ τ ΟΠ Ρ]6 
(ἰ Κίηρβ χ. 16, 17.), δηὰ ᾿] ἢ, ἢανὶπρ θΟΘη οδυτίοὰ ΔΥΔΥ Ὁ ΘΠ Βκδῃ, Κίπρ οἵ Ἐργρὶῖ, 
ὝΟΙΟ Τρ δορὰ ὉΥ ἘΘΠΟΌΟΔΠΊ, ΤΣ ΟἿΠΟΓ ὈΓΆΖΘη Β}1 6145, Απ δἀά! τομαὶ γοᾶδοη ἴῸΓ ο0η- 
εἰ παάϊπρ Οο] 161} 8 δ} 161] ἰο αν Ὀθθὴ οοσιροβοὰ οἵ ὕτδββ ρ]δῖοβ δἤχεαὰ ἴο νψοοά, ἴ8, [ῃδῖ 1 
ἰς Βα βϑθ ἬΠΟΪΙΥ οοιπῃροβαά οὗἉ [18 ποῖα], απὰ πδὰ ὕοοη οὗ 8 826 Ῥγορουγ Ὁ] ἴο ἢΐδ 
ὈΟΔΥ, Σὲ 15 ἀοιδθεα} τ Πϑίθοσ (18 σίϑηϊ, ἀπὰ 51}}} πῆοῦὸ ἡ ΒοῖΠοΓ 5 δαπῖγο, ο ἃ πανὸ Ὀθοη 
ΔῸΪΘ (0 Ξαρροτί ἐϊ5 ποῖ ρα. 

ςο 4 



232 ΜὸῸίατν “}αῖγε. 

Ἰοδίμοσ, ΜΟΥ ΟἹ] θα ἴῃ ΟΥΘῚ ἴο Καορ ἰπϑῆλ οἴθδῃ, δηα ργονθηΐ {θὰ 
ἔγοτα Ὀδϑοομηρ 00 ΟἿ. Τὸ {Π18 ουδβίομι {Π6Ὶ6 18 8ὴ 8]] βίο ἴῃ 
2 ὅπηι. 1. 2]. δῃὰ 188. χχὶ. ὅ.. Ὑμθη {86 588}}16]45 θῦθ ποὺ 1πῃ 86, 
ΠΥ σγοσο σογογοα τὶ 8. ο886, 1 ΟΥ̓ΔΘΥ (0 ργϑβοσνο μοι ἔγοσῃ Ὀαίη 
ΤΟΒΟΥ δπὰ 801] 6 ; ἤθῃοθ ΜῈ γτϑϑδα οὗ ὠποουογίπρ ἰδ βἠιεϊα, τ ϊο 
ΒΙ σΠ1ῆ68 Ῥγθρασίηρ [ῸΣ ὙᾺΣ, δηα Βανίηρ ὑμαῦ ΘΆρΡΟΠ ΘΒρθοΐ}]ν ἴῃ 
ΤΟΔμοβθ. (188. χχὶὶ 6.) 

4, Αποῖδποσς ἀοέθηίνθα ὈΧΟΥΊ ΒΟ. 1 ὍῸΓ, Ὑ8ἃ8 [86 ΜΙΠΙΤΑΆΒΥ 
ΟἸΒΌΙΕ οὐ ΒΕΨΥ, ὙΒΙΟΝ δηθυγοσοα ἃ ὑπ Ὁ] α ΡΌΓΡΟΒΟ, νἱΖ. ἢγδί, Ἰῃ 
οΥον ἴο θα ἰμ6 βιοσζα, σ ΒΙΟἢ Βυπρ᾽ δ [86 801 16. σίγα]α οὐ Ὀ6]} 
(1 βδμι. χυὶϊ!. 39.); ΒΕσΟΠΑΪΥ, 1Ὁ γ7δ8 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥῪ (0 ριγὰ {μοῦ οἱοί 68 
Δα δυτηοῦν ἰοροίμοσ, δηα (ππ8 Πᾶν ριγάρα ἢ18 ϑυσογαὰ ὑροὸπ ἢΐδ 
ΔΥΙΔΟΌΤ. ΤῸ σίγα δπὰ [0 αγῆὶ ΔΓΘ ΒΥ ΠΟΒΥΤΊΟΙΒ ΜΟΓΩΒ πὶ ΘοΓιρέαγα ; 
ἴον {πο86 ὙΠῸ ἃγθ βαι:ἃ ἴο Ὀ6 80]6 ἰο Ῥαῦ ΟΠ ΔΙΙΤΩΟΌΓ, γα. δοοοσγάϊηρ (0 
{1η6 Ηοῦτον δπὰ {86 ϑαρίυδριηξ, σιτὶ ἢ ἃ σῖγα ]6, δὰ ἤθπμοα ΘΟτη 68 
1Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟῺ οΥὗὨ σιγαϊηρ ἢο {πΠ6 Ὀαΐίι16. (1 φβμι ΧΧ, 11]. ; 188. γ1}}. 
ϑ. ; 2 δι. χχἹ]. 40.) ἤμο ΤΠ ΑΤῪ σιγὰ] γα8 {86 ομϊοῖ ογηδηγθηΐ 
Οὗ ἃ Β0] 16 γ, δῃηα νγὰβ ΒΙΡΏΪΥ ῥγιΖθα διμοηρ 8}} δποϊθηῦ πδύϊοη8 ; 1 γγ88 
8.150 ἃ Υἱοῦ ῥγϑβοιῦὺ ἴγομλ ὁη6 οἰὨϊοίαϊη 0 δῃηοίμοσ. Τδα8β, οπδίμδη 
θᾶγθ Π8 ρΊγα]α ὕο 1λανια 848 {86 διρῃθδὺ ρ]θᾶρα οὗ Ἀ18 οϑύβοια δηὰ 
Ροσροίυβὶ ἔτθμάβμιρ. (1 δια. χυἣ. 4.) 

ὅ. ΒΟΟΤΒ οὐ ΟΒΕΑΥ͂ΕΒ ὙΟΓ6 ρᾶγὺ οὗ {π6 δποιθηὺ ἀοίθμβινα ΠΆΓΠ 688, 
Ὀδοϑυβα ᾿ῦ ψγ88 [86 ουδίοτα [0 οαϑῦ οογίδιη ἐμπόδια, Ἰτοροαϊτηθηῖβ (80 
οὩ]]6α Ὀδοδιβα ΤΠΘΥ͂ Θηΐδηρ]ο [86 ἔδοί, δἴνουνγαγαάβ Κηόν ΌὈΥ {Π|6 πδπλ6 
οὗ ρ4}1-ἔγαρϑ, Ὑγ μι ο ἢ βῖηοθ, 1 ΠΟΓΆΙ ΡΥ, ΓΘ ΘΟΥΤΈΡΕΥ οΔ81164 04]}]-ἴγορ58), 
1ὴ 106 ΜΨΑΥ Ὀδίογα {Π6 ΘΠΘΙῺΩΥ : {π6 ΤΣ] ΑΓῪ Ὀοοῦ ΟΥ ΒΠ06 νγ88, {Π6Γ6- 
ἔυΓΘ, ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ 0 ρσιδτα [88 ἰ6ρ8 δά ἔδού ἔγοτα {Π6 ᾿γοῃ βίδκϑβ ρ]δοθά 
ἴῃ (86 ΨΑΥ ἴο 98}} δηα σψουπὰ {ποῖ ; δηα ττι8 γγ76 Δ΄Θ ΘΔ Ὀ]6α ἴο δο- 
οουηΐ ἔον (ἀο] 180 8 στοᾶνθβ οὗὨ Ὀγαβ8 ΒΟ ἢ ΤΘΓΘ ὍΡΟΙ ἢὶ8 Ἰορ8. 

Υ1Ι1:. Το ΟΕΕΈΕΈΝΒΙΨΕ ΑΒΜΒ 66 οΥὗὨ ὕπο βοσίβ, νἱΖ. βυισἢ 88 ΜΟΥ 
ΘΙΏΡΙοΥΘα ΘΠ ΤΠΘΥῪ οϑὴθ ἴο 8 οἷοβα διραροιηθηῖ; δῃά {ποβα σἱἢ 
ΜΘ ΤΠΟΥῪ Δηπογοθα (16 ΘΏΘΙΩΥ͂ δῇ ἃ ἀϊδβίδποθ. ΟΥ̓ 86 ἔοσυηθσ ἀθβϑουρ- 
ΠΟῚ ΟΣΟ {μ6 βϑυοσζαὰ δηὰ [86 θα {16- χα. 

1. Τπὸ 5',ΤΟΒΡ 18 {μα τηοβύ δποϊθηῦ θᾶροη οὗ οδβυμοθ τηϑηςοηθα 
ἴὴ {ῃ6 Β10]16. ὙΠ 10 8000 Β Β0η8 ὑγδοθογουϑ! Υ αββαβδιηδίθα (6 
ΘΠΘΟΒοΙ68. (θη. χχχῖν. 26.} 10 γγα8 σοσῃ οἡ ἐπ6 {1 ρἢ (Ῥ 58]. χὶν. 
3.; Εχοά. χχχῖϊ 27.), δια 10 βῃου ᾷ βϑϑῖὰ, οὐ {π6 Ἰϑν {πὶ σῇ ; πουσῇ 
Ἐπυάᾶ, ἃ Βαπ͵αγαϊίθ, θαὶπρ ἰοὑ- παπάρα, ρὰϊ ἃ ἀδσροῦ ΟΣ Βῃμοτί ϑιυνογά 
ὉΠΘΥ 818 ραττηθηΐϑ οἡ ἢ18 τρὺ [δῖ σἢ. (δ υαᾶρ. 1... 16.) ΤΠ ραϊδη- 
αυϊπ, ΟΥ̓ ὑγϑυθ!πσ σου ἢ οὐὗἨὨἁ βδοϊοιθοη (ϑοηρ 11. 7, 8., ὙΠΘΓΘ ΟἿΓ 
ΨΘΓΙΒΙΟῚ ἰθυτΩΒ 1ὖ κα ἢ 785 ΒΌΣΓΟΘΠ6α ὈΥ͂ {ΠγΘΘΒΟΟσο νϑ]δηῦ 18Γ86]- 
1015} 80] 16 78, ΘΥΘΓΥ οὯ6 οὗ σοι δα ἢ18 βιυγογὰ σίσί ἀροπ κἷ8 {π]σὶι. 
ΤΠΘΓΘ ἈΡΡΘΑΥ ἴο πανο Ῥθθη ἔνγο Κιπαβ οὗ βυγογβ ἴὴ 1186, ἃ ἰδῦροσ 16 
ὙΠ} ομ6 οἄρα, τ ΠΟΝ 18 ο4]16ἃ ἴπ ΗΘΟΌΓΘΥ {π6 πιομέλ οὗ ἴΠ6 δυνοτὰ 
(]οβἢ. νὶ. 21.); δηά ἃ βῃογίθσ. ὁῃθ ὙΠ} ὑνγο δἄρεβ, πὸ (μαὺ οὗ Εδυά. 
Τὴ6 τοάσθσῃ ΑΥ̓ΘΌΒ, 10 18 γγ6}} ποῦ, ὙὙΘΑΣ 8 ΒΔ ΌΣΟ ΟἿ ΟΠ6 8146, κπὰ 
8 σαπσίαγ' ΟΥ ἀλσρΟΥ ἴῃ {Π6}} ρΊΓα 68. 

2. Οὗ 188 ΒΑΤΤΙΕΓΑΧΕ νὰ Βανα πὸ ἀδβοσιρίϊου ἴῃ {π6 ϑεαογεά 

1 Τῇ "ἶΚθ τηδῆποσ, Α͵αχ ραν ἢἰβ αἰγάϊο ἰο Ηβδοίοσ δ8 ἃ ἰοίκθηῃ οὗ ἔδθ δίμβοδὲ τοβροςί. 
(Πἰδά, νυἱ, 805.) ὅὃΊγσ. Α. Οἰαγκο, ου 2 ὅδχῃ. χνὶϊ,, 11. 
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Ὑοίυπιο : 1Ὁ Β6θ 8 ἴο γα 66 8 τηοϑῦ ΡΟΥΤΟΓ ΓῺ] θαροι ἴῃ {μ6 Βδη 8 
ΟΥ̓ Αγ ΙΓΎ, ἔγοτα {πὸ δ] ] 8:0 η πιϑ46 το 1Ὁ Ὀγ «ΘΓ δἢ : --- ΤἭοι ατὲ τὶν 
ναίζϊ-ατὸ απα τυραΡΟΉ ΟΥ̓ τοαῦ ; 707 εοἱδι ἐδ εοἱϊί 1 ὅγεαί ἐπ ρίοοο5 ἐδα 
παΐξίοπς, απαά ιοἰἑᾷ ἰδέα ιοὐἶΐ 1 αἀοείγον ἀϊηφάοηιδ : απαά ιοἱξδ ἐΐθε ιοἱϊὶ 1 
ὄγοαΐ ἵπ ρίοοθβ ἐδθ ἤογϑε απὰ ἐξ νἱάδτ, απ ιοϊξξ ἐΐθο εοἱϊ 7 ὅγοακ ἵπ 
»ῖίδοες ἐδ ἐλαγῖοί απὰ λὲξ τίάοτ. ἣ 6γ. 1, 20, 21.) 

ΤὮδ οἶμον οἴδηδῖνο ΥΘΆΡΟῚΒ ἴῸΓ ΔΠΠΟΥηρ; [Π6 ΘΠΘΙΔΥ δὖ ἃ ἀϊβίαῃορ,. 
ἍΓΙΟ ἰἢ6 ΒΡΘΆΓ ΟΥ̓ 74 6]10, 1Π6 Β]1ηρ', ἀπά {πὸ ΟῚ 8Π4 ΔΥΤΟΥ͂. 

8. Τὴ6 ΒΡΕΑΒ ας Ὑ}1. 18.;.1 ὅδ Χὶ, 19., δηαὰ {[6Ὑ. χ]νῖ. 4.) 
οΥ Φάνειιν (ΝΌΩΡ. χχν. 7.), οὐῦ, ΠΔΕΤ (2 ὅϑατλ. συ]. 14.), οὐ ΓΑΝΟΕ 
(εν. 1. 42.), βϑϑῖῃ ἴο αν αἰεγρα Ομ Ηγ δοοοσγαϊηρ' ἴο {πον Ἰδηρίῃ 
ΟΥ̓ 81Ζ6. ϑόοπιθ οὗ ἴμθπὶ τιϊριῦ Ὀ6 ἱγόνῃ οὐ ἀδγίθα (1 δια. χυἹ]. 11].); 
δη4 186 ΔΡΡϑδσβ ἴγομλ 2 ὅβϑδιη. 11. 23, ὑπαῦ βοηδ οὔ ἴβθὴλ 6 τὰ ροϊηίδα 
δ Βοίῃ δῃάβ. ὙΏΘΩ δυταΐθβ Θ͵Θ Θποδιηρϑά, {π6 Βρθᾶσ οὗ {Π6 σϑῃθγαὶ 
ΟΓ δοσμϑη 6 .-1}-ΟΒ 6 γγα8 βίποϊς ᾿ηἴο (86 στουπά αὖ 818 Βοδά. 

4. ΞΠΙΝΟΒ ΓΘ Θηθπηγοχαῖθα ϑηλοηρ [86 ΤΩΙ] ΑΡΥ βίογθϑ οο]]θοϊθα Ὀγ 
ὉΖσίαν. (2 Οἤγοη. σχνἹ. 14.) Τὰ μο 86 οὗ (6 β]:πρ, Πανιὰ διη:- 
ΠΘΒΕΥ ἜΧοο] ]64, πα δον (ο] [ἢ τ ἢ ἃ βίοηθ ἔσομι ομα (1 ὅδια. χυἹ]. 
40, ὅτ6.): Βα μαά θδϑῃ δοουβίοιηθα ἰο 86 16βψΈη Κοοριηρ οἵ [86 ΘΠ ΘΙ: 68 
οὗ Πὶ8 ἥοοϊκ. [Ι͂π (86 Εὐαδβί, ὑο {118 ἀ8Υ, Βῃθρθθσαθ ΟΔΓΤΥ 8 8] 1ηρ᾽ δῃά. 
βίοι ϑϑ [ὉΣ {Π6 βᾶῖηδ ρυγροβο.3 ΤηΠ6 ΒΘ) δι 68 ἡ σα οΟἸ ΘὈγα θα ἰὴ Ὀδί 16 
Βδοδυβα {π6Ὺ μαὰ αἰϊδιποα ἰο 4 στοαὺ 8Κ1}} δῃα δΟΟΌΓΒΟΥ ἴῃ ΒΑ Πα] ηρ’ 
1Π18 ΘΆΡοΙ ; ἕλεν σοι δἰ δίοπεδ ἰο α παὶγ᾽5 ὀγεαάίἑ, απαὶ ποὲ πιὲβ8 
(“υάρ. χχ. 16.); δῃὰ σβοσα 1Ὁ 18 βαϊὰ {μαὺ {Π6Ὺ στὰ Ἰοβδηάδά, ἴὲ 
Βῃου α σαῖμοῦ δα τοπάογρα δι! οχίρθσβ, (Ὁ 6 ἀγὸ (014, {μου οου]ά 
86 δοίλ ἐδε γίσλέ λαπά απά ἐδδ ἰφῇ (1 ΟὮγοι. χὶὶ. 2.); {Βαῦ 15, {πον 
αἸὰ ποῦ ΘομβίδΠ]ν 86 {Π6ὶν τὺ Ὠδπα 88 οὔμοτβ 14, πο {ΠΟῪ δῃοί 
ΔΥΤΟΥΘ ΟΥ ΒΙυηρ' Βίοῃθ8, θυΐῦ {ΠΟΥ ὝΘΥΘ 80 δχροσύ ἴῃ {Π61} τ ΑΥῪ 
Θχογοῖβοβ, ἐμαὺ ὑμ6 Ὺ οου]α ρΡοσέοστω ἰμθὴὰ τι ὑμῖν οἷν Βαμα 88 π6]}} 
85 σπῖτι (μον στρ. 

δ. ΒΟΥ͂Β δὰ ΑΒΒΟΥ͂Β δῖθ οὗ ρτοαῦ δη ΑἹ : ̓ηἀ 664, ΠῸ τ ΆΡΟΩ 
18 ΤΩΘὨΠἸΟΠΘΑ 80 Θαῦὶγ. ΤἢυΒ [κ86 Βαϊ ἰο ἴὕεαυ, 7Ταΐε ἐΐψ τιὐδαροηϑ, 
ἐὰν φεῖυοεν απα ἐλν δοιυ ((ἀδῃ. χχνὶϊ. 3.); 1Βουρἢ 10 18 ἔσαθ, [Π688 8.6 
ποῦ ΒΡΟΚΘῊ οὗ 838 υϑοᾶ 10 ψΑΥ, Ὀυὺ ἴῃ πυπίϊπηρ, δηα 80 {Π 6} 8.6 β0Ρ- 
Ροβϑὰ δηὰ πρ]16α Ὀδΐογο {118: ψ ΘΓ 1Ὁ 18 βαα οὗἩ 1βῃτωδοὶ, ἐμαὺ δ 
Ὀδοδτηθ δ ΔΙΌΒΟΙ, δηα πβρα ὈΟγΒ δ8πη4 ΔΙΎΟΥΒ ἴῃ Βῃοοίηρ τ 11 Ὀοαβίβ. 
(ἅδη. χχι. 20.) ΤῊϊ8 δἴθοσ αγὰβ Ὀθοϑτηα 80 Π86] ἃ ΘΔ ΡΟΙ, [Πδ ΟΔΓΘ 
88 (Δ Κοὴ ἴο ἰγαὶῃ ἊΡ [86 Ηοῦτον γου ἴο 1Ὁ οὕ πιο8. μὴ θανιὰ 
ΠιΔα ἴῃ ἃ 80] πη τρδηποῦ Ἰδιηθηΐθα {π6 ἀοδίῃ οὗ Κρ ὥὅΐδι], 6 ρανθ 
ΟΥ̓ΘΥΒ ἔῸΓ ὑθδοβιηρ ἐλθ γψομπφ πιόπ ἐΐθ δε 0 ἐδλε δοιο (2 ὅϑδτα. ἱ. 18.) 
(μαὲ {πον ταῖρηΐ 6 88 Ὄχροτί 88 (16 ῬΒ] βίη 68, ὈΌῪ μοθα θΟΒ δηὰ 
ΔΙΤΟΥΒ 80] δηα ΠῚΒ ΔΥΤΩΥ ΤΟΙΘ βἰαῖη. ὙΤΏ686 6, ρϑτὺ οὗ {Π6 π}}}}- 
ΤΑΥῪ ΔΙΏΠΆΠΠ100Ὲ ({ῸΓ ἴῃ (Π086 ἔτηθδθ ὈΟΥ͂ΤΒ ἌΟΥΘ ρα 1πδἰοδα οὗ σι, 

᾿ 8Πα ΔΓΓΟῪΒ ΒΌΡΡ]Π6α [86 ῥΪἷδοα οὗ ρονάοσ δπὰ 0411) Ετομι ΨοὉ χχ. 
.24. δῃὰ ἤοπιὶ Ῥβαίτῃ χυἹ, 84. 10 τηδὺ Ὀδ οΟ]]οοἰοα, {μαὺ 186 το] ΆγῪ 

᾿ ΒΟΥ Μγδ2ὁϑ τηδᾶδ οὗ βίβαοϊ, δῃᾷ, ὁοῃβθαι θη] γ, γγ88 ὙΟΙῪ Β0}ΕΠὋ δπα Πατγὰ 
ἴο Ὀομά, ουὐ σι ΙοὮ δοοουπύ ἴΠποῪ υδοᾶὰ {πο ῖγ ἕοοὶ ἰπ Ῥαπάϊηρ {ΠΕ ῚΡ 
Ῥοτβ; δῃὰ πογοίοσθ Ὑπθὰ (π6 ῥσορμοίθ βρϑαὶκ οἵ ἐγεαάίπφ ἐδε ὅοιο, 

1 8366 Ρ. 398. διργα, ἴὉΥ ΘΧΔΙΡ]68 οὗ 8 ουδίοπι. 
3 Ἑοδοτῖ8᾽ 8 Οτίθηίαὶ ΠΙπδίγδιοηϑ, Ρ. 169. 
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δα οὗ δοιος ἐγοσάδη, ΠΟΥ͂ ἀγὸ ο Ὀ6 υπάογβίοοα οἵ δοιος δεπί, ἃ8 οὺν 
ἰγϑπβίδίοσβ τσ ΒΕΥ τοπᾶοσ 1 (61. 1. 14. ; 188, ν. 28., χχὶ, 1δ.); ὙΠΘΓΘ 
{π6 Ηοῦτον πογά, τ ΒΙΟΝ 18 864 ἴῃ ἰμ686 ρ]βδοθθ, βιρῃ θα ἐο ἐγοαώ 
μροθ. Τῃϊθ ΘΆΡΟ γγὰ8 ἱμβουρηῦ 80 ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ 1 ΑΓ, ὑμαὺ 1ΐ 18 
οΔ]]6ἃ ἐλε ὄοιο 07 τσαγν, οὐ [86 δαΐζέϊε-δοιο. (Ζεοΐδ. 1χ. 10., χ. 4.) 

ϑυοῃ ποτα ἰῃ6 ναγίοιιβ ᾿ηβίσαγηθηΐβ οὗ οἕδθηοθ δπὰ ἀδέδθηοθ ἴῃ ὑ890 
φηοηρ ἴμ6 δηοϊθηΐ 1βϑγθ 68. ϑοτηθίτηθβ, ΒΟΥ ΟΣ, ὑΠΘΥ ὙΘ͵Θ ΨΘΓῪ 
ὈΔάΙγ ρῥγονι θα 1} ται ΠΑ ΥΥ ΘΆΡΟΠΒ: [ὉΓ, αἴϑου (τς ῬΒΔ]18|1π68 Πα 
ββϊηοα ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΙΒΙΔΘΓΆ0]6 δανδηΐαροο ονοῦ ἔμθπλ, ἀπ ἴῃ εἴἶξεοῖ πδα 
ΒΡ ἀιιοα {ΠΕΣ σΟΥΠΙΣΥ, ΓΠΘΥῪ ὕοοῖκ οαγα ἰμαῦ ὯῸ βύβθῃ βῃου]ὰ θα Ἰοῖϊ 
τὨγουρπουῦ [86 Ἰαπα οὗὨ [βγϑ6], ὑο γγαυθηΐῦ ἔμθῖὰ ἔγοτῃ τηδικῖηρ βυγογάβ 
ΘΠ ΒρΡΘΑΓΒ; 80 δαί (Π6 ΙΒγβϑο 68 ἡγοῦ ΟὈ]σοα (0 ρῸ ἀοπῃ ἰο {8Π6 
ῬὨ]Ἰβμ68 ΘΟ ΠΟΥ͂ Πδα ΟΟΟΆΒΙΟΠ (0 ΒῃΑΥΡΘῺ ἐπθὶγ ᾿πδίσυτηθηςβ 
οὗἩἨ Ἀυβραπάγυ. (1 ὅϑδχη. χιὶ. 19, 20. 22.) Τωοηρ Ὀαΐοτο δ σοῖρ οἵ 
58] νὰ τοϑῇ (ῃαὺ {6 τοραϑ ποί α ϑἠϊοί οὐ Ξρθαῦ δεέῃ απιοηῦ Κοτίν 
ἐλοιβαπά ἐπ Ζεγαοεῖ (παρ΄. γν. 8.); ὑπουρὶι 1Ὁ 18 ργοῦρδῦ]6 (μδῦ [6 Υ δα 
οἴ ν πα] ΑΥΎ ΘΆΡΟΠΒ ΏΙΟὮ ΑΓΘ ποῦ τηθηθοπθα, Αἰΐορ Νϑρυομδα- 
Π6ΖΖΑΙ δα οαρίυγοα «ογυ βίοι, ἢ6 δαορίθα {86 ΡΟΠΠΟΥ οὗὨ 186 ῬὮ1]18- 
(ἴπ68, δα ἴοοῖκ 41} {86 οἸὙΝΕδιθη πα βυμ8 τῖῖὰ ἢ ἴο ΒαΌγ]οη, 
τῃδὲ [6 γΡοοτγοδί οὗ [86 ρθορὶθ, βοτὰ μα μά Ἰοἷν ὈΘΒϊηα, τϊρΐ ὃ6 ἴῃ 
20 οομαϊτίοι ἴο τοῦ]. (2 Κηρθ χχῖν. 14.) 

ΥΙΠ. Μϑῃν οἵ (86 οἰἴ168 οἵ Ῥαϊδβύϊπα Ὀοϊηρ ογοοίθα οἢ ΘΙΏΙΏΘΏΟΘΒ, 
Μ6Γ6 ἔογδοά ὈΥ παίυγα ; θὰ ταοβὺ γθαυθν {μ6 ν 6 γα βυγγουηάοα 
ὙΠ ἃ ἸΟῈν νι 41}, δἰἴμοὺ βιηρ]ο οὐ ἄου]ο ( ουῦ, χχνι. 562. ; 2 ΟἜγοη. 
ΧΧΧΙΙ. 14,: 188. Χχὶϊ, 11.}; οὐ ψΙοῖ ΓΘ ογθοίθα ὑο σβ ΟΥ Ὀὰ]- 
ψΆγ ΚΒ. (2 ΟἸγοη. χὶν. 7.. χχῖν. 9.; δα]. χ]ν]!. 18.) Τίιοβα ἰΟΎΟΥΒ 
ὍΘΙ ΓΌΓΠΙΒΗΠΘα 1 τ Ο  η68 ἔγοτα ἡ 1οῖ [86 Ὀοβιορσοα οου]α αΪ8- 
ΟΠαΥρθ ΔΙΤΟΥ͂Β δηα ρτοδΐ βίοηθ. (2 Οἤτου. χχνὶ. 15.) [Ὁ νγαϑ αἷβὸ 
ἀδυ8] ἴο οὐϑοῦ ΤΟΟΥΒ οἱ {Π6 ΘΟΠΗ͂Π6Β οὗ ἃ ΘΟἸΠΊΣΥ, ἴο ΣΟΡΓΘ88 [86 
ἹΠΟΌΓΒΙΟΏΒ ΟὗὨ του Ὀ]Θβοὴθ ποῖ σῃ ὈΟΌΓΒ, ἀπ ΒΊΟΝ 4180 βεῦυθα 88 οὺ- 
οδϑίοηδὶ ρΙδοαβ οὗ τοΐιμρε. Τὴ ἴονοῦ οὗ Ῥϑῃϊ6] (Φυᾶρ. νι. 9. 17.) 
Δ ηα {Πο086 Θ᾽ ϑοίθα Ὀγ [ΠΖΖίδῃ (2 ΟἸγοη. σχυἹ. 9, 10.), Δρρϑδγ ἴο μᾶνβ 
Ὀδδη οὗἉ [Π18 ἀθβογιρίιοη ; δηα ΒιΠΆ]ΔΥ ἰουΟΥΒ ὙΟΥῸ δου σαγβ ογθοϊρα 
ὈΥ {π6 ογυβαάογβ θα {πὸ 1βγβοὶθθ σοσο δρουΐ ἰο Ὀδδιορα ἃ 
οἷν, {Π6Υ ἀρ ἔγθῆοθθβ, ἀΓΘῪ 8 ᾿ἰπ6 οὗ οἰγουχηνα]δίλοπ, ογοοίθα σϑιὼ- 
Ραγίβ, Ὀι}]Ὁ ἔοτί8 ἀραϊηδὲ 1{, πὰ οὐδ 8 τοῦ δραϊηβὲ 1; ΨΠΘΥ͂ 4180 
βϑῦ {Π|6 ΟἈΙῺΡ δραϊηϑί 10, δῃα βού δδιοσιηρ ΓΆτ8 ἀραϊηϑὺ 1ὑ τουπά δοουΐ, 
(2 ὅδηι. χχ. 1ὅ. ; 1,8π|. 11, 8.; ΕΖοῖκ, ᾿ν. 2.) Τῆδθ6 δῃρίηθβ οὗ δὴἠοί, 
88 ΟἿΓ ΤΩΔΓΡΊΩ ΣΘΠΘΘΓΒ Ὁ 1η (Π6 ῬΤΟΡΠΘΟΥ οὗ “6 γθιδῃ (ν1. 6.), ἴῃ 4}} 
ΡΓΟΌΔΌΙν,, γοβθι Ὁ] 6 ᾿ῃ ΒΟΙΏ6 ΤηΘϑβιγα ἴπ6 δα ἰδία δηα οδίδρυ 
δοπρ {Π6 Βομμδῃβ; ψ ΠΟ ΟΥΘ υδοα ἔῸγ {γον βίομοθ δηᾶ 
ΔΙΤΟΎΤΒ, 8Π ΔΠῸΙΘΏΓΥ βοσυϑα ᾿πβϑίοδα οὗ τρουίϑγθ πα οαγοβββθοθ. ΕἼ- 
{Π6Γ, ἴῃ ΟΥάΘΥ ἴο ρῖνθ ποίςα Οὗ δ δρρυοδοῃιηρ ΘΏΘΙΏΥ, δπὰ ἴο την 
1Π6 αἰΒροΓΒΘα 1Ἰπδδθὶίδηίβ οὗ [ῃ6 ΘοΟυπίσΥ ἰορσοίμοσ, ΠΟΥ υϑοα ἰο βοΐ 
ὉΡ ὈΘΔΟΟΙΒ οἡ {Π6 ἴορβ οὗ τηοιηΐδιη8, 88 ἃ ῬΤΟΡΘΥ δίασττα ὉΡΟῸμ ἔ]ιο88 
ΟΟΘΟΑΒΙΟΠΒ. : 

ΙΧ. Τὸ να δῇ δηῃοϊθηῦ ουβίοιῃ ο δλοοὲ απ αὔτοισ ΟΥ δαβὲ ἃ 5, 6ΠΥ 
Ἰηΐο {Π6 ΘΟ Ὺ ὙΠΟ. ΔῊ ΔΥΤΩΥ πίη οα ἴο ἱηναᾶθ. ΑΒ ΒΟῸΠ 88 

1 Μδυπιοσγ᾽ δ Οὐβεογνυδίίοηδ, νοὶ, 111, ΡΡ. 415-.-418. 425---428, 
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ΑἸοχαπᾶοσ δα δυγνθὰ οἡ ἴπθ οοβδϑίβ οἵ [οη18, ἢ6 ἘΠ ΠΓΘῪ 84 ἀδγί ᾿ηΐο 
186 σου ΤΥ οὗ (86 Ῥεογβίαπβ ΤῆΘ {πγονηρ οἵ ἃ ἀαγὺ νγὰβ Θοῃδιοσϑᾶ 
88 8. ΘΙ] οι οὗ {86 Θοχητλθποοθιηδηΐ οὗ μοβο} 1168 διλοηρ [16 Ἐοτηδη8.3 
βόπλθ ΒΌΘΝ οαδύοσω 88 118 ἀρῇθδσβ [0 ἢᾶνα ορίαϊ μα διηοηρ; [16 Θαϑίθγῃ 
ΡΘΟΡΙΘ; δπὰ ἴο {Π1|8 {μ6 ργορμοῖ ΕΠ] 18ῃα 8]]}ἀθα πο π ἢ6 ἰδττηθα (Π6 
ΔΥΤΟῪ δΒβοΐ ὈΥ {86 Κίηρ οὗ [βγϑὲ], ἐλθ αγτοιῦ οΥ ἀοἰυεγαποο ἴτοπι ϑγτὶα 
(2 Κίηρβ χὶλ, 17.): τηθϑδῃΐηρ,, {μα 88 ΒΌΓΟΙΥ 88 1μαῦ ΔΙΤΟῪ γγ88 βῃοί 
τοντασὰβ [86 Ἰαπάβ μι δα θθθῃ δοπαπογοὰ ἴσγομι (86 [βγβο] 168. ὈῪ 
1.6 ϑβγσίδῃβ, 80 ΒΌΤΘΙΥ βου [Π086 ἰδμα8 Ὀ6 Σθοοπμαυογοά δηὰ σχϑδίογοα 
ἴο [εγβθὶ. 

Ῥγουϊουβὶν ἴο ππαογχίδκίηρ ἃ ΑΙ, {86 Βοδίμθηβ οομδβιυ] θα {Ποὶγν 
ΟΥ̓Β6Ϊ68, ΒΟΟΙΠΒΑΥΘΙΒ, ΔΠᾺ ΤΩΔΡΊΟΪΔΏΒ; 8Δη4 Αἰοσ {πον Θχδτρ]θ, δα], 
ψ ἤθη Ὅτ κοι ΟΥ̓ οὐ, δα Τϑοοῦγβα ἰο ἃ τ ΐοἢ ἰο ΚΠΟΥ [86 γχοβϑυ] οὗ 
1Π6 ἱπιροηάϊηρ ρα 6 (1 βδσα, χχυ!. 7.); [Π6Ὺ δ]8ὸ δα σϑοοῦγβα ἰοὸ 
ἀὐνιμδίοι ΕΥ̓͂ ΔΙΤΟΥΒ, δηα Ἰηβρθοίοη οὗἉ [μ6 ᾿ἴνοῦβ οἵ βδυρῃηίογοα νἱο- 
Ὀπη8. (ΕΖΕΚ. χχὶ. 21.) Τὴ βγδϑὶθβ, ἴο βοῖλ {π686 1] ηρΒ Ὑ6ΓΘ 
Ργοβὶθιιοα, ΟΥΤΩΣ ΘΟΠβα] θα (6 σῖτα δηα ἐπυτητηΐη), ΟΥ 186 δβαογοὰ 
Ἰοῦ, (ϑυάρ. 1. 1., χχ. 27,28.) ΑΙἴοσ [16 ΘβίδὈ] βητηθηῦ οὗ {86 ΤηοπΆτ γ, 
186 Ηοῦτον Κίηρβ, 88 ΤΠ6Υ ΜΟΙΘ ῬΙΟΌΒΙΥ ΟΥ̓ἸΤΩΡΙΟΌΒΙΥ ἀϊβροβοά, οοη- 
βυ] 64 (ῃ6 Ρῥγορμοίβ οὗ (86 Ἰωογά, οὗ [86 ἔδ]βθ ρὑγορμοίβ, [86 Ἰαϊζοσ οὗ 
σἤοτὰ (88 1 γγὰϑ {Π6ῚΓ ᾿πύογαβί) [4116 ποῖ ἴο ροσβυδάβ [Βοτὰ {δα {Π6Υ̓ 
Βῃου ἃ βυοοοοά, (1 Κιηρβ χχιὶ 6---18.; 2 Εἴηρβ χὶσχ. 2. 20.) ὙΠ ΠΟΙ 
ΘΧΡΟ Π]ΟΏΒ ΤΟ 6 σΘΠΘΓΆΪΥ πἀπάοτίδιζθη ἴῃ {86 βρτγιηρ (2 ὅδ. χὶ. 1.) 
Δηα σαὐτὶοα ὁ {ΠὨΥΟΌρΡἢ (Π6 ΒΆΤΟΣ. ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ἴο {Π6 Θηραραπιϑηΐ, 
[π6 οοπθαίδηίθ δῃποιηίθα {61} 8}16148, δηθὰ ἴοοῖκς οοα ἱἐπαΐὶ {πο ὶγῦ 
δίγθηρία ταϊροῦ πού [41] ἴποτὰ, (188. Χχὶ. ὅ. ; “61. χὶν!. ὃ, 4) Τὴθ 
αν δηα πβᾶρὸ οὗ ον !δοαὰ πδίοηβ ΣΘαΌΪΓΟ, ὑπαῦ 0 ὙΑΥ βου] Ὀ6 
Ὁπαάογίακοη ψἱουῦ 8 ΡὈγονίουϑ ἀθοϊασαοη, δηα τὶ που ἃ ῬΓΘΥΙΟῸΒ 
ἀοχπμαπά οὗἩὨ βαϑβοοι Ὁ. 186 1] ΤΥ οοΙρ]δἰποα οὐ Ηδηοο, ἴῃ [88 
γΟΪΠΙΆΓΥ Ῥ418 οὗ ἴπ6 “68, Μίοβεβ ογαδι πϑα {μδὺ οϑγίδι πη σοηἸΟῺΒ 
οὗ ρϑδοθ βῃουἹὰ Ὀθ οἴξδγθα Ὀαϑΐογθ {πὸ 1βγϑθὶ 68 δὐϊδοκοὰ δὴγ μΪδοθ. 
(δου. χχ. 10---20.) ὙΒΟγα ἀοββ ποῖ, ΒΟΟΣ, ἈΡΡΘΑΣ (0 παν θ6θῃ 
ΔΏΥ ὉΠΙἔοστα τ066 οὗ ἀφοϊασῖηρ ὰγ. ΥΥ Ὠδη “ ΘρΡΒΌΠΔὮ να δρροϊηίοα 
)υᾶρε οὗ {6 Ιβγδϑ! ὔοβ θογοπα {Π6 «ογάβῃ, 6 βϑηΐ τη βΒοΏρ ΓΒ (ΟΥ̓ 
ΔΙΏΩΌΔΒΒΔΟΟΥΒ) ἴο {86 Κιηρ οὗἉ 116 ΑἸητηοηϊίοθ, βαγίηρ, ἢ λαϊ λαϑί ἐλοι 
ἐο ἀο ιοἱζῃ πιε, ἐλαὲὶ ἑζλοιι ατί οσοπιὸ ἀφαΐπδέ ηι6, ἰο ἤσλέ ἐπ ηιν ἰαπά ἢ 
(ϑυάρ. χὶ, 12.) Οπ {86 Απηπιοπῖίαβ οοτρ δἰ πῖηρ' ἔδει 106 [βγαο 68 
Πα Ιογοῖθ]ν βοϊζοα {ποὶν ἰδπαβ, δ ρμ ΒΔ, δἰοσ γυβι γι ηρ Εἷ8 ΡΘΟρΪθΘ 
ἔγοτῃ {86 σδαυρθ, Θοποϊυἀθα ὈΥ̓͂Τ βαυιηρ, 716 [,0ΒΡ, ἐδ ὥμάσε, δὲ 
ἡιάρε ἐλὲ ἄαν δεξισοθη ἐΐο οἰτίάτει οΥΓ ]δγαεῖ απὰ ἐς ολίϊάγεη 077 “πιπιοη 
(21.); αἴνοσ τ ὩΊΟἢ Πα δἰἰδοκοα δπαὰ ἰοίϑ! ]γ ἀϊβοοιηῆϊοα πο. ὙΥ̓́ΒΘη 
16 ΡΒ δέ 1η68 Ἰηνδαρα {16 ΤΟΥΤΙΓΟΥΥ͂ οὗ {πὸ ἔσιθο οὗἩ  υἀδἢ, ἰο ἀυθηρα 
1Π6 ἸΠ] ΤΥ οοχητητ6ἃ ὈΥ βϑυλβο 1 Ὀυγπίηρ' [ΒΘΙΡ ΟΟΥ, 1ῃ ΣΟΡΙΥ ἴο 
126 αποδὕοῃ οὗ [86 τηϑη οὗ ὁπάβρ, ἤψάν αγὸ ψεὲ σοπιὲ πρ αφαϊπδί τι ὃ 
δϑηἃ οὐ {Π6}} Ῥγοιδιηρ ἰ0 ἀ6] ἴγ ἀΡ ϑασηβοι, {86 ῬΆὨΙΙβίϊη68 τη - 
ἀγθν {ποὶς ἔοόσοθα. (δ υαρ. χνυ. 9, 10., ἃς.) Αἴδοῦ (86 ἀοίθβίβ]θ 
οὕσαα οοιηταἱ 64 ὈΥ οογίδιη ΒΘπ͵δαϊ68 οὗ {μ6 ἰοτα οὗ ΑἸ οδῃ, ὑροπ 

1 Ψαυδίίη. Ηἰκι. ῬΆΠΙΡΡ. 110. 1, 
3. Ἰώνγ, 110. ἱ. ς. 8382, ΟἿΟΣ ἰπβίδῃοοβ ἔγοσα [6 Βοτωδῇ ὨἰδίΟΥΥ ἸΏΔῪ 6 Β60ῃ ἰῃ Αἀλτ᾿β 

ἙἘοπδη Απεᾳυ ἶςα, Ρ. 862. 
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186 Ἰωονλῦο᾽ Β ΘΟΠΟΌ1η6, 411} [ῃ6 Δββϑι }]6α 18γ8 6] 168 βοπί ἐο {π6 ἐσὶθὸ 
οὗ Βοηγατηϊπ, ἰο ἀδιηδπα μαὺ [86 σΌ ]Υ Ῥαγίϊαβ δου] θ6 ἀρ] γεγο 
Ὁ}, {δα {πον τοὶρηὐ »εέ ἐΐεπι ἰο ἀφραΐζῆ, ἀπά ριΐὲ αἰσαψ ουἱΐ ἔγοηι 7β8γαοῖ. 
(ϑυάρ. χχ. 12, 13.) Νον αϊὰ {Π6Υ̓́ ΣΟβοῖνθ ΡΟ 8γ, πὴ}}} δἴνοσ 186 
Το 84] οὗ [86 Βδη)διηθ8. 

Τὴ Ἰαύδθυ ὕπηθ8, 7 ΤΩΔΥ Οὔβοσνο ἃ Κιπᾶ οὗ ἀθῆδῃοθ, οὐ ἀδοϊαγαίϊοι 
οὗ ψὰσῦ Ὀούνθοῃ Παν α ΒΒ ἈΙΤΩΥ͂ μον 86 δοτητηδπά οὗὨ “7080, δηὰ {πα 
οὗἩ ΙΒ οβμοί ἢ ἀπᾶθρ Αὐποσ, ψῸ βαϊα ἰο “οδὉ, ζ.εὲ ἐλ ψοιπφ πιεπ 
ποιῖῦ αγῖϑε απα ρίαν δεοίογε 8. «ἀπά οαῦ εαϊά, 7,οὲ ἰΐεηι αγίδο; δἀπὰ 
τη] ΙΔ ίο]Υ (86 οοπῆϊοῦ Ὀορδη Ὀαδίνγθθῃ ὕνγοὶνθ τηθη οὗ δϑοῖβ δυτην. 
(2 ὅδῃηι. 11. 14, 16.) Ατωδζίδῃ, Κιπρ οὗ Ψυάεαῇ, Ῥγουά οὗ βολα δα- 
νδηΐαροθ ὙΠΙΟΝ 6 Πα οὐδίδιποα οΥον μ6 ΕἸ Δομ 68, Βαμΐ ἃ ΟΠ] Ωρ 
ἴο «6 Ποδβῇ, Κιηρ οὗ [βγϑθ], βαυιηρ, Οὐπιθ, ἰοΐ τι8 ἰοολ οπὸ αἀποΐλεν ἴγι 
ἐϊε ἥαοθ. «ϑῃιοδβῇ, 'ῃ ἃ θθδιθα! ράγϑΌ]6, ἀϊδβδυδᾶάθα Ὠΐπὶ ἔγομι ροϊηρ; 
ἴο ΜΑΓ; ἴο το Ατηδζίδι τϑίαβοα το Ἰἰβίδῃ. Τὴ6 ὑνο Κίηρε ἀϊὰ 
ἰοοζς οπὸ αποέλον ἵπ ἐλε ἔχασε αἱ Βειιβλοπιοδῖ, ΆΘτα {86 Κίηρ οὗ «πα δῇ 
γγ8 ἰοία ἢν ἀεξεαίεα, (2 Κίηρβ χῖν. 8---12.)}) Βροη- Ηδάβά, κΚίηρ οὗ 
συσῖα, ἀροίαγοα ὙὙᾺΥ δρδϊπβὺ ΑΠΑΡ ἴῃ ἃ γοῦ ΤΟΥ6 1Ώ80] 6 ΤΩΔΏΠΘΓ. 
Ἡανίπρ; Ἰαϊα βῖθρα ἴο ϑϑιλασῖα, ἢ6 θα ΤΩ ΘΒΒΘΏΡΘΙΒ, βαυϊηρ, Τὴν δἰϊυον 
απά ἐδὰν σοϊα ἐξ πιΐπε; ἐὰν ιοΐσο8 αἶδο απά ἐδΐν ολϊάγοπ αΤγὸ πιΐπε. ΑἾΔΌ, 
ὙΠῸ ἔε]ῦ 18 ΟΔΚΠΘΒΒ, τ ρ] θα, Μέν Ζοτά, Ο ἀΐπφ, αοοοτάϊηρ ἰο ἐδν 
δαψίπσ, 1 απὶ {λίπε απά αἷϊ ἐμαὶ 1 λαυε. Τλεη Βοη- Ηδῆβα, πιογα 
Ἰηβοϊϑηῦ ἔμδη Ὀοΐοτο, το)οϊηθᾶ, Αἰλουσὴ 1 λαῦο ξεπέ μπέο ἐδδο, δαψίηφ, 
Τῆοιι δ[αϊέ ἀοἰζυεῦ πιὸ ἐδ βἰΐυετ, απα ἐδν σοϊά, απα ἐὰν ιοΐυο5, απα ἐΐνψ 
εἰϊϊάγοη ; ψοὲ 1 τοῖϊ δοπαὶ πιψ βεγυαπίβ μπίο ἐΐξδε ἰο- πιοῦῦοιο αδομί ἐλὶς 
ἐΐπιε, απαὶ ἐλεν δμαϊϊ δεαγοὶ ἐλίπο ἤοιιβε, απὰ ἐδε ἤοιιδεβ 0. ἐΐψ ϑογυαηΐξ, 
απα ιτιολαξἐδοεῦεῦ ἐβ ρίεαδαπέ ἐπ ἰλῖπο Ἔγε5, ἐΐεψ ελαϊὶ ρὲ ἐξ ἐπι ἐλεῖγ παπά, 
απά ἐαΐο {ΐ αἰσαψ. ᾿ΤὮΆΘΒ6 Θχοτλδηῦ ἀδιηδηα8 Ὀοϊηρ' τοὐοοίοα ὈγῪ ΑΠὰΡ 
Δα ἢῖ8Β σου 61}, 8Ὸ χοβοϊνοα ἰο ἀοίρηα {ποϑιηβοῖνοθ ἀπ βϑυβίαϊη {6 
βῖθρβ, Βοη- δάδα νγὰ8 οὐ] σθα ὅο δρδπάοῃ ἰΐ, αἰΐογ μανὶηρ ἰοβὲ {π6. 
οτϑαῖου ραγὺ οὗ [18 δσωγ. (1 Κίηρβ χχ. 4---2]1.) ὙΒβοπθ ῬΒΑγδοὴ 
Νφοδο, Κίηρ οὗ Εξργρί, οἢ 18 γᾶν ἴο Αγ μου 8} ἀραϊηβῦ (86 Αβ8υ- 
ΤἸΔΏΒ τγ88 ἀθβίσοιιβ οὗ ογοββίῃρ' [Π6 ἀομϊ πο ηΒ οὗὨ {86 Κὶπρ οὗ Ψυάδῃ, 
“οβιαῃ, ὑγ80 τγᾶϑ8 [86 4110 οΥ ὑπἹθυΐαγυ οὗ [ῃ6 Αββυσίϑῃ τπομδγοῦ, ορ- 
Ροβρᾶ [18 ραββᾶρθ ὙΠ} 8 ὅσγυ. Ὑμοη ΝΘΟΠΟ βοηΐ Δῃ θαββδο 8 ἴὸ 
ἢϊπ, βαγηρ, ΚΚααΐ λαυο 1 ἰο ἀο τοδὶ ἐδιθο, ἑΐζοιι ἀΐπφ 00 ἁμααΐ ἢ 1 σοπιὸ 
ποὲ αφαϊπϑέ ἦτε ἐπὶ ἄαν, δμέὲ σσαϊπϑί ἐδδ ἔοιι86 τολετγειοϊέδ 1 λαῦς τοαν, 
ον Οοά εοπιπιαπαοα πιὸ ἐο πιαΐθ ἠαδίθ. ογῦδαν ἐΐοι ἔτοτα τπϑαα]πρ' 
ἢ Οὐα, ισλο ἐδ τοϊέξ πιο, ἐδαί ἦθ αοβίγον ἐδθε ποί. «[οβϑῖδ, ψῆο 
νγὰ8 θουπα ὈΥ ἰγοϑίγυ ὅο ΕὌΓΠΙΒἢ 18 στα ΠΥ οοπηρσοηῦ ἰὸ {Π6 Κίη 
οὗ Αββυσῖα, ρογβιβίβα, δῃα νγὰβϑ σῃουίδ γ πουπμαοδα ᾿ἰπ 4 Ὀαι]6 πῆ 
Ιιο Ἰοϑῖ. (2 Οἤγοι. σχχχν. 20---24,) 

Χ. ΟΥ̓Ὠ6 ρῥγθοῖβα τπηοᾶθ τὰ ἡ Βιοῖ {6 αν οϑὺ «6 188} δὐτηΐθβ Ἡ6 ΓΟ. 
ἄγαν ἋΡ, [826 ϑουιρίυγοβ ρΊνα τι8 ΠῸ ἸΠΙΟΣΙ Δ ΟΙ : μαΐ, 88 {π6 ατί οὗ 
ΓΑΙ Ὑγ88 ὕΠ 6 ΘΟ ρΑΓΑΟνΕΙΥ ᾿προγίδοι, το το] δηοα τγ88 ρ]δοθὰ ἴῃ. 
1{π6 τυ] ας οὗ οοτηθαίδηΐβ,----ἃ ποίοῃ, {86 ἐἈ]ΠΔΟΥ οὗὨἨἁ ἩΒΙΟΝ 18 6χ- 
Ροβϑᾶ ἴῃ Ῥβαὶ. χχχἹ. 16. 

ΘΟΡΒΟα ΘΗ, ΠΟΥΘΥΟ, ὉΠάΘΥ {π6 Κίηρσθ, ἤθη {(Π6 2678 Παά 
σαναὶτυ, (μΒοῪ ἰἤτον ἴπθπὶ ΡΟῚ ἴπ6 τ]πρΒ (Δοςσογάϊηρ ἴο 186 ΘΒ ΘΥΑΙΙΟΓ 
ἘΟ]ΑΓα), ἴῃ ἰᾶῦρα βαυδαγοῃϑ οὗἩ Β1Χχ οὐἨ Ἀοἰσῃξ παγοα ἤοῦβο, πὶ ἃ 
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ἄορ δαυλὶ ἰο {86 τοπί, δῃάὰ ὑ 1116 ἱπίογναϊβ Ὀθίνγθθῃ {Πθτη. 
Βυΐ [18 ΟΥ̓ΔΘΥ γγὰβ ποΐ αἰνγδϑ οὐβοσνθά. φοῆῃ {π6 βοη οὗ ϑιπίοη 
Μδοοαθθῦβ, ἰπ [86 θαι] 6 σμιο μα ἔσυρ πιὰ Οδπάρθθοιβ, ρ]ορά 
Ὧ18 ΒοΥ86 ἰπ [86 οοπίσθ, δηα {ΠΥΘῪ 18 ἔοοῦ θροὴ {86 τὶηρθ;: ἰο τ ΒΊΟΝ 
ΒΆΘΟΘΒΘΓ] βιγαίδροια ἢ6 γγαϑ, ὑπᾶάου Ῥσουϊάθηοθ, ᾿Ἱπαἀοδίρα [ῸΓ 8 οοτη- 
Ὀ]οῖθ υἱοίοσυ (1 Μδοο. χνυϊ. 7, 8.): ἕο. 86 πουϑν οὗὨ (18 οτάογ οὗ 
Ὀαίι16 αιλαζθά {86 ϑθθυ Ἐ 1 πα πίτυ, δα οοηουπάοά Οοηάοῦοιυβ, ἤθη 
ἢς ἔουιπά μα Βα μδᾶ ἴο δῃποουηίοσ [86 016 οὗ ΟΠ Β ΘΆγΑΙσΥ, τ ΒΙΟᾺ 
Ὀογα ἄονγῃ ἷβ ἔοοὐ, 8116 16 Ἰη λησΥ οὗ [86 “ 6.8 Ὀσόῖκα {Ββσουρ Η18 
ΒΟΥΒ6, δῃᾶ ρυΐ {Ποῖ ἴο Ηρ, 

ΤῊΘ τηοϑῦ σοΏΠΔΟΙ δίγαίαροῃι Μγὁ8 {παῦὺ οὗἩ ΑἸ] πρ 8 ΔΥΙΩΥ͂ ἰηίο 
ἔντο Βοά 68, οπα οὗ σ1οῖ νγ88 ρἰδοθα 1 δα υβοδάθ ἴο δοῦ οῃ ἃ ρίνϑῃ 
Β:618]. (“{ο8. νἱ1}. 12----19.) 

Ετοιὰ 186 6 οὗ Μοβϑβ ἴο ἐμπαὺ οὗἨ ϑοϊίοσωοῃ, {μ6 αὐῖς οὐ {86 οογϑ- 
Βαηῦ τνδϑ ργοβϑηῦ ἰῃ {86 οΆῺΡ, {Π6 Βγ100] οὗἉ [6 ἀϊνίη6 Ῥσθβθηςθ, δά 
ΔῊ. ἱποὶαμλθηῦ (0 γϑ]δηῦ δοῃιθυθιηθηίβ. [{ νγὰβ [ἈΚοὴ ὈΥ [86 ῬΒ1]15- 
ὉΜΠ68 1π {86 6 οὗὨ (86 ΒΙρῃ-Ρτιοδῦ ἘΠῚ (1 ὅδῃι. ἵν. 11.), θυῦ βιιρ56- 
ἀΌΘΗΓΥ τοϑίογοα, [1}ἢ 11Κὸ τρδηποῦ {86 ῬΒ1] 1801 η68 οαΥτΙοα {Π6ῚΣ ἀ610168 
Ἰπΐο (86 8614 οὗ Ὀαιι16 (1 Οἤτοη. χὶν. 12.}); δπὰ 16 Ἀρρϑδῖβ {Παὺ «6το- 
Ῥοϑῆλ δῃὰ ἰδ 1βγδ6]1068 οὗὨ {86 ἔφη {1068 δά {86} ρσοϊἄθῃ σαϊνθθ τ ἢ 
1ποῖὰ 1π {86 8614. (2 (Ὠγοη. χὶϊ. 8.) Βαίογτβ ἴπ6Ὺ δηραροα ἴῃ Ὀ4[016 
186 αν οὗ Μοβϑβ δρροϊηὐθα ἔνγο ργιθϑίϑ ἴο Ὁ]οὺν χτἢ ὕνγο ΒΈ νοῦ ὑσυτα- 
Ροΐβ (ΝΡ. χ. 9.), ψΒΙΟΣ ἀγο ἀθβουθοα ὈΥ Φοβαρμυβ' ο μᾶνα 
Ὀ6Θῃ ἃ οὐδ] Ἰοπρ,, 8ηἀ ΠΑΓΤΟΥ |1Κ6 ἃ ΡΙρ6, θυὺ Ὑ]ΔΘΥ, 88. ΟὐγΒ ἃγθ, αὖ 
186 Ὀοίζοτα : πο ποσὰ ἰβδῃ {7|ῪἪἼ ΘΙ δ γϑὺ ογάοσγϑα ὉΓ Ῥγϑβθηΐ 86, 
Ὀαὺ τροτα ΓΟ δου αγβ τα ἤθη {Π6 ῥγιθδίβ δὰ {Π6 ρθορὶθ ὑγ ΓΘ 
ἸΠΟΓΘΑΒΟα, ΤὙΒοσα Το γα Οἴμοσβ 68116ἀ ἰγυμηροῖβ οὗ σϑιηδ᾽ ΒΟΥΠΒ ( ο8Ἀ.. 
Υ]. 4.), Ῥγοῦα]Υ ἔχου {Π6ὶγ βαρα, ἡ ΒΟ Ὑγ6γῈ ϑ6α ἴῃ γγᾶγ, [0 ἸποῸ6 
1Π6 Βο] αἸοσβ ἴο [16 οομϑιοί, 686 ᾿πβίσυμηθηΐϊβ ΤΟΥ ὈΪονγη ἴο 68}] 
(86 ΡΘορΐα ἰο {πΠ6 βαποίπιασυ ἴο βὺῪ ὑμοὶγ ἀδνοίϊοη, δη4 ὑγαὺ ἰὸ (ἀοὰ 
Ὀαΐοτα Π6Υ δηρσαροᾶ; δῃά {Π6Ὺ “Το Γα βΒουῃαθα τ 10} ἃ ραγ οὐ] αν Ὀ] δῦ, 
{παῦ {Π6Υ ταὶρῦ Κπον {86 τλϑϑηϊηρ; οὗ [Π6 ϑατηταοηϑ : ἰπθη ἐδ αποϊπίοα 
ον ἐδ ραν, σοϊπῃρ; ἔτοσα ομα θαι] οι ἰο Δποίμοσ, γὰἃ8 ἴο Ὄχμοσῦ 1Π6 
βοϊ ἄϊοτβ ἴο ἥρῃϊξ νδιδπίγ. (Ποῖ. χχ. 2.) ΤΈΘγα γα Γα ΟΠΊΘΘΓΒ ἡ ὮΟΒ6 
ἀυΐγ [Ὁ νψγὰ8 ἴο τηδὶζθ ργοοϊδιηδίίομ, {παῦ [Π086 ὙγΠο86 Ὀιυιβι 688 10 νγα8 
Βῃοι]α τηαῖκο βυβηοϊθηῦ ῥργονίβίοη Ὁ [86 ἈΣΓΤΩΥ ὈΘίογα ἰΠ6Υ τηδγοδαὰ ; 
ΔΠα ΘΥΘΙῪ ἴδῃ τη γ88 ΔρροΙϊπίθα ἔου (πα΄ ρΌΓΡΟΒΘ. (Ψοβῇ. 1. 10, 11.; 
ψυάρ. χχ. 10.) ϑοιηδίτηθβ μ6 Ὺ δήναμοθα (ο ὑδίι]6 βιπρίηρ ΠΥΤΩΠΒ 
(2 Οβγσοη. χχ, 21, 22.); δηά {Π6 βῖριιδὶ γ88 σίνϑθῃ ὈΥ {π6 ῥγἱθϑὺ βουπᾶ- 
ἵπρ 86 {τυμηροῖθ. (ΝΌΠΩΡ. χ. 9.; Φυάρ. νἱ. 84. ; 2 ΟὨγοη. ΧΙ. 14. ; 
1. Μίδοο. 11. δ4., ἵν. 13.) 10 βῃου]ᾶ βϑοϑῖὰ {πῇ ἃ ποίζοῃ ρσγονδὶ]θα διηοηρ 
1π6 δῃοϊθηΐ :Δοϊδίσοιιβ παὐϊοηϑ οὗ 86 Εὐαβί, οὗ [86 οἴὔοδου οὔ ἀδθνοιπρ 
Δ ΘΠΘΙΥ͂ (0 ἀοδίσαοοη. πο. [118 Ῥδγϑιιδδίοῃ Βδίαϊς δηρασϑᾶ 
Βϊαδστα ἴο ουσβα {86 1βγβο ἴθ, θθοϑιβα ἸΠΘῪ 6.6 ἴοο ταϊρσ τν ἴον Ὠΐτα 
(Νυπ. χχι!. 6.); δηὰ (συ δ ἢ ουγβοά αν Ὀγ δῖ8 ροάβ. (1 δι. 
Χν. 48.)5 ΤῊ Εοτηδῃβ ἴῃ ἰδίου Εἰπλ68 δὰ 8 ῬΘΟΌΪ ΑΓ ἔοστια οὐἩ δβνυοκίῃηρ' 

᾿ Απιῖΐᾳ. 110. 111}, 6.11. 
3. Τῃ Ιἴκε πιδηποῦ. [πη6 ΟἿ ρα] 686 ἔγοαπθηο ατῖοτ ἱπιρτοοδιίοηβ ἴῃ [80 παπι8 οὗὨ [86 τηοϑβὲ 

τη] σπδηῖ οἵ τπεῖγ ἀοίεο8. (8 }]ανγ γ᾽ 5 Οτθηιαὶ Οὐδϑοσυδίίομβ, Ρ. 20. Τλυγίηρ [Π6 8 ΜῊ 
1η6 ΒτΤΠιοΒ6, ΞΟΥΟΓΑ] τηδρ οἰδῃ8 σγοσα τας οηραροά ἴῃ οὐγδίηρ ἴ[π6 ΒΓΕ δ.) ἴγοορβ. ο- 
β»οτῖβ᾽ 8 Οὐ ε;ῖαὶ {Ππ|διγαιίοη 5, Ρ. 102. ᾿ 



298 “Μή ίανν 4} αἴγ9. 

ΟΥ ΟΔ]]πρ ουὐ {86 σοᾶθ, πᾶ σ ο86 ργοϊθοοη ἃ ρ͵δοθ νγᾶβ βαρροβοᾶ 
ἴο Ὀ6, ἀπὰ 480 οὗ ἀονοίίηρ [86 ΡῬΘΟΡΪθ, ἡ ΒΙΟὮ 18 ΠΥ ἀδβοσι θεὰ Ὀγ 
Μδοσοθιιβὶ ; δῃα ἸΩΔΗΩΥ͂ δοσουηΐβ 8Γ6 Γα]α θα 1π [πα ΗἩ]ηΠάοΟ ρυγϑπδ8 
οὗ Κιηρβ δι] ουηρ ΒαΡ68 ἴο ουγ86 ὑπ }]} ΘΏΘΙ168 ΠΘΠ ἴ00 ΡΟΥΤΟΓ] 
ἔον [Βϑῖη. [10 νγᾶϑ ουβίοτωδσυ ἔοσ 086 ΗΘ τον ΚΙΏΡΒ ΟΥ̓ {Π 617 ΘΠ ΘΓΑΪ8 
(ἐπ δοπησλοῃ 1 ΟΥΒΟΣ δποϊθηῦ Πα (10}8) (0 ΘΙ ΟῚ Δῃ Δαγ688 ἴο ἐμ ὶγν 
ΔΡΠ2168. (2 ΟἸ τοι. ΧΙ. 4---12., χχ. 2].:; 1 Μδοο. ᾿ν. 8---11.) ὙΠοδα 
Παγδηρ 68 Π84 ἃ ρτοαΐ βῆδσγα ἴῃ {Π6 ΒιιοΟΘ88 οὗ {Π6 ἀδγν, δπᾶ οἴξοῃ οοη- 
ἐθυϊοᾷ ἰο 1πΠ6 ραϊπιηρ οὗ ἃ Ὀα(116. ΤῊ τοὶ δηα Ἐοσηδη Βιβύου Δ 8 
ΔΟουπα τ] ρί6σοοβ οὗ 1818 Κιπᾶ ; Ὀαὺ ΤΠΘΥ ἃγὸ ἴοο Ἰοηρ,, δῃᾷ ἴοο αοἷδ- 
Βογαΐβ, ο θ6 οὐἱρῖπμα]8βΊ. ἘΠοβα ΟἿΪῪ ὙΒΙΟΝ ἅγὰ γοοογσαθα ἴῃ ἐμ6 ϑουρ- 
ἴωτοβ ἈΡΡϑασ ἴο Ὀ6 παίυγαὶ : (86 ὕθυταβ ἴῃ ὙΠ1ΟΣ ὑΠ6 7 ΔΘ σοποοϊνοα 
ΟΆΥΓΥ Οαγίδ! ἢ τ Άσ ΚΒ οὗ {συ ἢ, τ μ1ο ἢ ὁδηποῦ Ζ8411 ἴο βίσι Κα [Π6 γϑδάθγ: 
ΤΠ6Υ δύ βῃοσί, θαΐῦ ΠΥ, τιουϊηρ, δηα []] οὗ ῥἱοιβ βθῃ θη ΐβ, 

ΤΠ6 οπϑοῦ οὗ [86 Ὀ4[16, ΔΙ Υ [6 ουδβίοτῃ οΥὗὨ [86 ΟΥοηία 8, γγα8 υΟΥῪ 
νἱοϊοηΐ (Νυμπ. χχὶ!. 24., Χχῖν. 8, 9.). Δπἃ νγὰβ τοδθ ψ1ΠῸ ἃ ρτοδί 
Βμουΐ, (Εἰχοά. χχχιϊ 17. ; 1 ὅδ. χυἹ. 20. 62. ; 2 ΟἜγοη. ΧΙ. 16.; «6 Γ. 
;,42.) 1 [Π6 Βγβί δἰίβδοϊκ [41164, (πον ἱτηπλϑαϊαίοὶυ ἑασηθα δρουΐ ἴο 
{Π6 γΘδΡ; δηά, [οσηλϊηρ ὑμουλβοῖγο8 ΔΠ6Υ, τοϊαγηϑα ἴο [ῃ6 οπδγρα τ] 
Β8[}}} ρσγϑδίϑσ ἔοσοθ. Τὴ βαῖὴβ ὑτϑοίΐϊοθ οδίδιποά ἴῃ [Π6 ασὸ οὗ 186 
Μδοοδθθα8 (1 Μβοο. 11. 64.), 8 1ῦ ἄοοθβ ἰο 1818 ἀΔΥ͂ διποηρ {π6 (ο8- 
ΒΔΟΚΚΒ, Ταγίασϑ, απὰ ΤΌΣΚθ. ΑἹ] 6 χα γ8, ἰῃ (16 δαγ ] ]οϑὺ {1 π168, Ὑγ6Γ6 
ΟΑΥΤΙΘα ὁ Ὑ10} ρτοαΐ ογ Θ] Υ δηα ἔΘγΟ  Υ ; οὗ ψ ΒΙΟἢ γα ΤΏΔΥ 566 1ῃ- 
Βίδ 068 ἴὴ «παρ΄. ν111. 7. 16.; 2 Κιηρα 1. 27., ν1}1.12.. χν. 16. ; 2 ΟΒτοη. 
χχν, 129.; Ατηοβ ὶ. 8. 18.; δῃα Ῥβα]. Ἴχχχυῖ. 8,39. Ὑοὐ τ86 Κίηρβ οὗ 
18γα6] Ἴοσο ἰδ ηρ!Βη6α [ὉΣ {Π6ῚΣ Πυτηδηὶ δηὰ ΘΗ ΠΥ ἰονγαγὰβ (ΠΟΙ 
ΘΏΘΠλΪ68. (1 Κίῃρθ χχ. 81.; 2 Κιηρβ υἱ. 2]---28.; 2 ΟἜγοη. χχυπ. 
8---16.) ὙΥΒΘΩ 1Π6 νἹούοσυ νγδϑ ἀθοι! θα, {Π6 Ὀο΄ 68 οὗ {Π6 8]: ἸΤΟ ΓΘ 
τηζοτταά. (] Κιηρβ ΧΙ. 1δ.; 2 ὅδ. 11. 82,, χχὶ. 14.; ΕΖοκ. χχχῖχ. 1, 12.; 
2 Μδϑοο. χὶ!. 39.}ὺ ϑοιμοίπηθϑ, μούγονοσ, ἴπ6 ἢοδαθ οὗ [Π6 8]41]π ΨΘΓΘ 
ουὖ ΟΥ̓, ἀπα ἀδροβιίθα ἴῃ ἤθαρ8 δὖ {π6 ραϊΐβοθ ραίθ (2 Κὶηρβ χ. 7, 8.), 
88 18 ΓΘαΌΘΏΌΥ ἀοπηθ (0 {π|ὶ8Ὸ ἀΔΥ ἴῃ ΤΌΓΚΟΥ, δηὰ τὰ Ῥοσγβια; δηὰ 
ΒΘ {Π6 ΘΟΠΑΊΘΓΙΟΙΒ Ἤ6ΙΘ ἱγγιαὐθα δ (86 ΟΟΒΠΏΔΟΥ τὴ ΠΙΟΣ 8 
οἰἵγ νγα8 ἀοίβηἀαα, {Π6Υ τοβιβοα {Π6 τιΐθϑ οἵ Ὀυσίαὶ ὕο {πμ6 4644, ψΠ086 
Ὀοά 68 σα οδϑὺ ουΐ, ἃ ὈΥΘΥ͂ 0 ΑΓ ΟΥΟῸ8 δ᾽γὰβ δηα ᾿οαβίβι ΤῊ]8 
ὈΑΓΌΑΙΥ͂ 18 [66] ΠρῚγ ἀορ]ογοα Ὀγ {86 Ῥαϊτηϊϑὺ (χχῖχ. 1---.) Απά 
ΟἿ ΒΟΠῚΘ ΟΟΟΘΒΙΟῺΒ {Π6 ΤΘΙΩΔΙΒ οὗὁἨ [86 8]641 5 6.6 ἰγοϑίθα τ ἢ ΘΥΘΓΥ͂ 
ΤΉΔΥΚ οὗὨ ᾿πα!ρηϊγ. Ὑδὰβ [ῃΠ6 ῬὨΙΠΒμθ8. επί οὐ ἐδ ᾿ἀδραά ὁ} ϑαιιῖ, 
απὰ 5ἰγίρρεα οΥ} ἀὲβ ἀγπιοιιν, τιολϊοῖ, ἐΐοψ ρὲ ἴπ ἐδλό ἤοιιδε 9. (μεὶν ἀοιίν, 
“ελέατοίἑ οὐ Αϑίαγίβ ; απά λον ξαϑβίοποα ᾿ὲβ δοάψ απά ἐλ δοάῖο5 07 δὶ 
80Ή.8 ἐο ἐδ ιοαἱΐ οΥΓΓ Βείλ-δϑῆαπ; πῇθηοα [ΠΟΥ ΟσΘ βοοι ἰδθη ΟΥ̓ {Π6 
Ὀγᾶνϑ ᾿ημδθ δηΐ8 οὗὁ 6068} ΟἸοδά. (1 ὅϑδτῃ. χχχὶ. 9--- 12.) Α ἤθᾶρ 
οὗ βίομββ νγ88 σαϊϑβθὰ οὐϑσ ἰῃ86 στᾶνθ οὗ ρυΐποθβϑ, 88 ἴπ 186 οῆβθ οὗ 
ΑδΒεδίομι. (2 ὅδ). χυἱ], 17.) ὙΠῸ ἀδὶ]ν αἰ πι πἰβῃϊηρ σαἴτῃ οὗ ρθΌ}]6- 
Βίοῃ 8, βιζυδίρα δθουί το πλ1168 ἔτομχ ἴῃ6 ἰακα οὐ σϑβιηοσο, 'η Οὐμτ- 
θεν] δμά, δπὰ Κπόνῃ ΟΥ̓ ἴπ6 Δρρο]]αίίοη οὔ Φυπηιαὶϊ Παΐδο-δίοπεβ, ντδβ 
ΤΑΙΒΘΑ 1 8 {6 πιδῃη 6" 0 ΘΟΠλτ ΘΙ ογαῦβ [Π6 παπλ6 δπα ἀοἔεαί οὗ θιυη- 
Ἰ281}, ἃ ῬαΟΥ Κιηρ οὗ ΟἸ τα, Α. Ὁ. 946 οΥ 946, Ὀγ {86 Απρ]ο- ϑάχοι 
ΤΩΟΏΔΓΟ. ΕΠ πα 1, 

1 οίσΓΏΑ]Α, 10 ἰἰϊ. ο. 9. 3 Μοτίοσ᾿β ϑοοοηὰ ΦοΟῦΓΙΙΟΥ, Ρ. 186. 
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Ὄτιντηρ ΔΨΑΥ {π6 σλΌ16 δηα βῇῆδθοερ οὗ ἃ ὁοπαυοσθα ρθορ]θ, δηᾶ 
δοσοιηίίηρ ἴΠ6 1 διμοηρ [6 ὈΥΪΏΟΙΡΑΙ 8Ρ01], 88 δυϑσ Ὀθθὴ [86 σαβίουη 
οὗ οαδίθσῃ Ὡϑίϊοηδ, ὙΠῸ να ποὶ δἰ οροῖβοσ τομουποθα 84, ποιδῆϊο 116. 
Δηαἃ ψθοθα μοῦ θα] ἢ ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΠΥ σομβιβίθα ᾿ὰ ἴμοθ6 δ ῃ1πη8]8. 
ὙΥΒοὴ Αβα δπὰ {86 ῬΡθορὶθ ὑμαὺ σοῦ πη Βἷτὰ ἀοἔοαίθα (86 ἘΠΉϊο- 
Ὀΐδηβ, ἐλεν σαγγίοα αἰσαν 5ἦέδερΡ απά οαπιεῖς ἐπ αδμπάαποε, ἀπά τείμγποά 
ἐο “εγμδαίεηι. (Ώ ΟἾτοη. χὶν. 15.) Ατηοηρ [86 τλοπυτη θη οὗ ΝΊΏΘυ ἢ, 
Μτ. 1 αγαγὰ οὐβογνοὰ ὕνγο τορι βίγασβ (δογδεδ ὁ ἐδε ᾿οδῖ), ἃ5 ἸΒΘΥ͂ ΔΓ 
ἰοττηθᾶ 1 2 Κιηρβ χχυ. 19.) 1π δἰιηοϑῦ δυΌσῪ Ὀδ48- το οῦ, στ πρ ἀονγῃ 
{π6 νατγίουϑ οδ]θοίβ Ὀσουραὺῦ ἴο ὑμοηλ ὈΥ [86 νἱούοσϊοιβ ὙΤΑΣΤΊΟΤΘ,----Ἰῃ 6 
᾿ο848 οὗἩ 1Π6 8]αῖπ, [16 ῬΤΊΒΟΠΘσθ, {86 οδ[16, [6 Βῇδδρ, [86 δαγηϊίαγα, 
ῃα 116 ν6886]8 οὗ τχοίβὶ." 
ὙΈ6ἢ ἃ οἱἵἱὺ γχδδ ἴδίϑῃ, δήδσ. Ὀοϊπρ' σαβϑϑα (ο 186 ἑουπα αὔθ, 10 γγ88 

ΒΟΙΠΊΘ 68 ΒΟ γ6 ἃ Ἡ 1 86], απα θ]ουρῃ θα ἀρ, ἴῃ ἴοΚοη οὗ ρογροίυλὶ 
ἀεβοϊδίίοθ. [Ὦ{πώ {815 ΔΉΠΟΥ ΑΔ 6] 6 οι, αἴζοσ ραϊησ [πΠ6 ἸΠΠαὈιίδη 8 
οὗ Βμθοδρθι ἴο {δ βιυζοσά, Ἰον θα 10 ΗᾺ {μ6 ρστουμά, δῃὰ βονϑὰ 1ὲ 
ὙΠ 8α]0: δηα {πυ18, ΤΩΔΩΥ͂ σΘΙΗΓΌΓΣΙ6Β δἰοΓ, (ὴ6 ΘΙΡΟΤΟΥ ΒΎΘΘΘΥΙΟΚ 
Βδγθάγοββα (Α.Ὁ. 1168), στ αϊοα αὖ 18Π6 Ιοπρὶ δπα βἰγομαουδ ἀθίδποθ 

᾿Ταδ6 ΟΥ̓ [86 Ὀεβίοροα ἱημδὈϊΔηΐδ οὗ Μιδη, οπ οἀρίαγιηρ {μα οἰΐν, 
Θθαπαοηρα 1ἱ ἴο ΡΗ]Π]αρθ, Δηα Βρασῖπρ' πούμιηρ θαὺ ΛΠ86 ΘΠ ΓΟΠ68, ογάογοά 
1 ἴο θ6 Θηγο Υ ταδοά το {Π6 στουπᾶ, τΒΙΟΒ σας ρίομσὴεά ἀπά βοιυη 
εὐἱέδ, ϑφαἴξ, Τὰ. ΤΑΘΤΔΟΤῪ οὗἉ 116 το 6]. η.2 ΤΒ6 Ῥγορβοὺ Μιίοδῃ (1. 12.) 
ογϑιο]α {πὲ «δγαβαίοτη βῃου]α Ὀ6 ρίοισλεά α α Πεϊά, ἀνὰ Ὦ18 ργϑάϊο- 
Το (458 γγ ᾶγα Β66ῃ 1 ΔΠΟΙΠΟΥ ρασγύ οὗ [ἢ]8 σου) γ88 τηοϑῦ 106 γΆ 
ΓΒ] 16 «ἴοσ «Θγυβα] οὶ τγᾶ8 ἰδίῃ ὈῪ {π6 Βοδ ἈΤΙΩΥ ἀπᾶογ ΤΙΐυΒ. 
Τι ννᾶϑ ποῦ απυβιαὶ ἴῃ τϑιηοΐθ δη αΥ ἴο ργοηοῦμοθ 8. ουσβα ὌΡΟῚ 
{Ππο86 ὙὙἢο Βῃου]ὰ σϑθυ]ὰ 4 ἀδβίγογϑα οἵὖγ. Τθυθ Φοθῆυκ ἀθπουπορα 
ὃ ΟΓΒΘ ὍΡΟΙ [86 τδη 0 Βῃουα τορι] Φ ογῖο πο (Ψ}ο8Ἀ. νἱ. 26.), (86 
ΕΒ] πιοηΐ οὐὗὨἨἁ ποῖ 18 σθοογα θα ἴῃ 1 Κἀϊηρβ χυὶϊ. 84. [1 11 Ἰβῆποῦ 
Οταϑυδ υὐἱοτοα ἃ οασδα οἢ Βῖπη 180 Βῃου]ὰ τορυ]α [πΠ6 νγ8}]8 οὗ διάβθῃβ 
ὙΒΊΟΝ μ6 Ὠδα ἀοδβίσγογοα ; δῃὰ ἴπ6 Ἐυτηδῃ8 4180 ΡΟῚ Ὠΐτ τγθο ββου]ὰ 
Το ΡΠ] {86 οἰἵγ οὗ (ὑαγίμαρο.δ 

γαγῖουβ πᾶσ 168 Δ ηα ΟΥ̓ [168 χοῦ 1ηῆϊο θα οἡ {μο86 ψ πὸ δὰ 
{Π6 τηϊδέοσίαπο ἴο Ὀ6 ἰβκϑῃ οαρῦνθ. ΟἿ βοὴ οσοδβίοηθ ῥδγ  ΌΪΑΓ 
αἸδβύγιοβ ἡγ γ6 τηλυϊκοα οὐῦ ἔογ ἀδδβίσιοθοη. (2 δῇ. ν111. 2.) ΟΥ̓ {μοβ6 
ὙΓΠΟ86 ἰν68 ὙἹΕΥΘ Βραγοά, {π6 νἱούουβ βεῖ {π61γ ἔδαῦ ὉροῚ {π6 ᾿ ΘΟ ΚΒ 
(ΖοβἈ. χ. 24.4), οὐ ταυθδ]αίοα ἐμοῖσ ροσβομβ." (δ υαρ. 1. 7.; 2 δι. ἱν. 

1 Ἰδγαγὰ β Ὠἱβοουοσίοβ ἰῇ Νίηονοἢ δπὰ Βδογίοη, Ρ. 638. 
3 Μοάεγῃ {Πηϊγεγβαὶ Ηἰβίοτυ, τοὶ. χχνί. Ρ. 11. ϑνο. οαϊξ, 
8 Βυτάοτ᾽β ΟΥ̓ΘΏ8] 1 ἰτογαΐατο, νοὶ. ἱ. Ὁ. 801]. 
4 Τῃ ἃ Ὀ68- τ εἴ Τοιιηὰ ὈΥ Μ. Βοίΐα, δὲ Ἐποιβδυδα, δὴ Αδεγτίδῃ ΤΠ γο ἢ ἰδ τοργοβοηϊοὰ 

88 ἈΪδείηρ, 18 ἔοοξ οὰ 16 ποοῖ οὗ δῖ8 ὑχγοδίσαϊ οαρῆῶνυθ. Ἐοίϊβ, Μοῃυπιθηΐβ ἀθ Νίηδνο, 
ῬΊΔποδο 89. 

5 ΤΗδῖ τΠ6 οσὐης ΟΥ̓ [πΠ6 ΤΠ) Ὁ8 δηὰ ἰοοδ οὗ σδρίατοα οποτηΐο8 τγδϑ δη δηοίοπὶ τηοὰσ οἴ 
τγοδιϊηρ τΠ6π|, Ἧ͵Ὑα ἸΘΆΓΏ ἔγοπι ΖΕ] δὴ (7 ὰγ. ΗΐΪβι. 110. 1, ς. 9.), γν Βο 16}15. π8, ἔῃδὲ τὴο “ΑἸ6- 
Ὠἰδηδ, δὲ τς ἱπδί ζατίοη οἵ (Ιθοη, ϑοη οἵ ΟἸδββοπαῖαβ, τηδὰθ 8 ἄδοσϑο ἰῃδὲ 8}} {πὸ πα Δ Π18 
οὔ τῃ6 ἰεδηὰ οὗ “Ἐρσὶπα βου Ἱὰ αν ἴδ0 ἰπαπ Ὁ ςυϊ ΟΠ" ἔτοπι ἴΠ6 τίσις ἢδηὰ, δο [ῃδὲ ΠΟΥ 
τηϊρηςϊ ονοῦ αῆοτ δ6 ἀϊδαδὶεὰ πὶ μοί ἀΐης 8 Ἄρθαγ, γοὶ ταῖσις μδηᾶΐϊθ δὴ οδ." [0 γὰ8 ἃ 
εὐδίοπι δπιοηρ ἴμ0866 ΠοΙηδΔη5 180 ἀ 8} Κοὰ ἃ ΤΩΣ ΔΤ 116, 10 σαὶ ΟΠ τοῦ ον ἐδυταῦβ, (Ππαὶ 
ΠΟΥ παϊσῆϊ ποῖ ὉΘ ΠΑΡΘΌΪ οὔ εοεγνίπρ ἰπ τῃ6 ΘΙΠΥ. ϑϑοτηοίτηθα 186 ρατθηῖδ ςαϊ ΟΥ̓ [Π9 
τπατη 5 οὗ (μοὶ οὨΠ]άγοπ, ἰδὲ ΠΟῪ πιϊκῆς ποῖ ὈῸ ςδ)]εὰ ἰπῖο 186 διτῃυ. αἀσοογαϊηρ ἴο 
δποίοπίαϑ, 4 Βοτήδη ἰηΐϊρῆί, πο παᾶ ςαξ οδ᾽ Π6 τ{πιπ|ὺ8 οὗἨ μἰ8 Οὐ ἴὙῸ ΘΟῺΒ ἴο ὕγὸ- 
γοηΐ ἰβοίὴ ἔγοιι δοίης «διὰ ἰοὸ ἃ τα εατγ 116, 188, Ὁ. (186 ογάενς οἵ Αυρτβίακ, ΡῈ Ὀ]ΙΟΙΥ͂ 
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12.; ΕΖοῖκ. χχϑ, 395,1), ΟΥ  ροβϑα ρου ἐμοί {Π6 βαονοσγεβὺ βηα πηοϑὲ 
ἸΑθογίουβ οοουραίϊομβ. (2 ὅδιι. χὶὶ, 31.) Αὐηοηρ (86 ᾿πβου ρίοπβ 
ἀϊβοογεγοὰ Ὀγ Μγ. 1μαγαγά, δὖ ΚΟΥ ΠΙΚ 16 ὁπμ6 οὗ ϑδῃῃδοθοιρ, Κίηρ 
οὗ Αββυσΐα ; ἔγοτῃ ὙΙΟΣ 10 ἈΡρθαΥΒ ὑπαὺ (86 ὅ Θνγ8, αἰΐοσ {ποὶν ὀρ νυ, 
ὙΟ,Θ ΘΟΠἀοΙΩηΘα ἰο ἸΔθΟῸΣ 1 ογθοίηρ {π6 τηοηυχηθηΐβ οὗὁὨ {Π6}} 60ῃ- 
ΠΌΘΓΟΥΙΒ, 88 {6 ῚΥ Τογοΐδί μοσβ ἢδΔα ὈΘ6π 1π Εργρο" ΕἸΣΙ ΠΟΥ, 10 τγᾶ8 ἃ 
Ὀαγθδγοιιβ οαβίοτῃ οὗἩ ἐδ ΘΟ ΘΓΟΥΒ οὗ (Πο86 [1π|68, [0 βυβρομά {μοὶγν 
ὈΠΠΔΡΡΥ οαρένγοβ ὈῪ 86 παπᾶ (1881. ν. 12.32), πὰ α͵βὸ ἴο τιδῖκο [ῃθπὶ 
νον ἀοτῃ ἴῃ ογάοσ {μδὺ {Π6Υ̓ ταὶρῦ σὸ οὐ Σ ἔδοτῃ ([88. Ἰ]. ρος δηά 
αἶδβο ὕο βίτρ (μοὰ πακοᾶ, δῃᾶ τλκο ὑμοτὰ ἔχζανοὶ πὶ {παῦὺ οοπαϊίου, 
ἜΧΡΟοΒϑα ἴο {[Π6 Ἱποϊθιθῃου οὗ [6 ψθδίμοῦ, δπα, ἢ τγὰ8 ποσϑὲ οὗ 
41}, ἴο [86 ᾿πέοϊοσϑ]6 ἢθαῦ οὗ {π6ὸ ϑὰΠ. ΝΟΣ ὙΘ͵6 ΟΙΏΘΏ, 88 80 
ἔτοπλ [88. 111. 17., δχοιηρίθα ἔγοτα [818 ἰσοαχαθηῦ. Τὸ ἔδοῖὰ {}}18 νγᾶβ 
1π6 Βειριῦ οὗὨ ᾿πα!ρην, 886. νγ76}1 88 οὗὁἨ ογυθ] ΟΥ̓, ΘΒρθοι  γ ἰο {πΠο86 ἀ6- 
βου 6 ὈγΥ (86 Ρῥχορβμοῖβ, γ8οὸ μβδα ᾿ἱπάυϊροᾶ ὑμοιβοῖνθ8 1ῃ 81} ΤὨΔΉ ΠΟΥ 
οὗἨ ἀ6]1ὁ8ο 168 οἵἩ ᾿᾿νιηρ, δηα 811} [86 Βυ ρου 0168 οὗἨ οΥ̓πΔιοπία] ἀγ688 ; 
δη ἃ δνϑὴ ὙΠΏΟΒ6 ἔδοθϑ μια ὨΒΓΟΪΥ ονῸσ Ὀ66Π δχροβϑά ἴο {Π6 βιρῃὺ οὗ 
θη. ΤῊ]8 18 ΔΙ ΔΥΒ Τ]ΘΗΠΟΠΘα 88 {π6 δαγάδδί ραγὺ οὗ [μ6 ἰοΐ οὗ 
οδρίϊνοθ. Νδδυμ (ἢ. ὅ, θ.), ἀαπουποῖηρ {86 ἔαϊα οὗὁἨ ΝΙπουθῖ,, ραϊη δ 
10 1ῃ ΥΘΙΎ Ββίσοῃρ, σοἸουσβ. 16 ΡῬσγόρῇμοῦ Ατηοβ (1ν.) δά γβϑίηρ' Εϊπη- 
861 το [6 στοαῦ οὔϑθθ οὗ [βγϑϑὶ οἡ {86 τηουηΐδιηβ οὗἨ ϑδιηδγια, ἐδλαΐ 
ΟΡὈτοβϑβοά ἐλε ροοῦ απᾶ ογιδἢεα ἐΐο πεεάψ, ἀθηοιιποθθ ἐπαὺ ὑΠ6Υ͂ βου 
δὲ ἑαΐεπ αἰσαν ιοἵξϊι κοοῖδ, ἀπά τμοὶν ροδίεγὶίψ τοἱίλ ,ε},.-ποοῖλε, π ἈΙΟΝ 

βοϊὰ, θοῖη ΒΘ δηᾷ ᾿ιΐ8 ρσοροσίγ. ἘἘφμίίοηι οπιαπυπι, φμοά ἀμοδια Πἰϊὲδ αὐοϊδεοοπίϊδως, εαμεα 
ἀεἰγαςσίαπαϊ βασγαπιοηῖι, ροϊ σε8 ατιριίαδεεῖ, ρδαπι δοπαφιε διδ)εοὶὶ λαδία. Ὑὶϊ. Απρπβί. ς. 24. 
Οαἰπιοῖ σοιηδγκβ, ἴπδὶ Ἷς Τια] δὴ Ἰδηρίαρα Π48 Ῥγεβογγθα ἃ ἴἍστη, ροίίγοπε, πο ἢ δἰ αἱ ἔς 8 
ὁη6 ΨΨἘΟΒ6 ἐπππὶῦ ἷ8 ουϊ ΟἹ, ἴο ἀοδίσηδίο 8 βοϊἀΐοσ ἀδβιϊξαϊα οὗ οοῦγαρθ. Βυγάογ᾽ 5 Οτιθηϊδὶ 
Ιιτογβίαγσο, νοὶ. 1, Ρ. 8310. 

᾿ ΈΟΚ, χχὶϊ, 25. ΖΤῆεν ελαϊϊ ἑἰαλε αἰοαν ἰδν ποδε ἀπά (λίπε ἘΛᾺπΒ. ΤῊΪ8 οὐ] ἐγ 18. 5811}} 
Ῥγδοιϊεθα πηλοῦ βοιὰθ οὗ ἴπο ἀδβροίς σονογησηθηίβ οὗ [6 οαδίοσῃ σου Γο8. Οπα οὗ ἴΠ6 
πιοϑῖ τϑοθϊ ᾿ηβίδῃςοδ ἰΒ 1Π8 τοϊδίθὰ Ὁ Μοδβιϑ. Ἦ δα ἀϊηρίοη δηἃ ΗδηθυτΥ, ἀυτὶηρ ΠΟΤ 
Υ͵δὶς ἴ0 ΒΟΙ6 ΡΑΓΙΒ οὗ ΕΒΙΟΡΙ8 :--τ ΟἿΥ δβογυδηίδ, ἰη ἐποὶν Ἔχ ρϑαϊίοη ἰηῖο ἴ[μ6 ν]Παρςε, ἰοαπὰ 
ΟΠΪΥ 8η οἷά νγογηδῃ α]ῖνο, ἐοέἐΐ λὲγ ἐαγϑ οὗ. Τῆο ραβῆδ θυγϑ ΒυπΊδη ΘΔΓΒ δ᾽ ΗΠῪ Ρ]δϑίγοβ 
αρίεςο, ΜΒ οἢ ἰο848 τὸ ἃ ἰπουβαηὰ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΥΎ οὐ] 168, πὰ ὈΔΓθΑΓίΒο 8 [80 Ἔνναν οὗ 
ΓΑΙ ΆΓΟ; θυ ΘΠΔΌΪΕΒ 8 ΠἰΡΉ 658 ἴο 60]]θοῦ 8 ἰασρα βίοοϊκ οὗ δϑσβ, ψ ἰοἢ Β6 ϑθῃ 8 ἀονπ 
ἴο 118 ΙΒ, 889. ὑσοοίβ οὐὗὨ [δἰβ βισοθβδβοα." Φοῦτηδὶ οὗ ἃ Ὑ βιῖ, ὅζο. Ρ. 118. (ἱομάοῃ, 
1822. 410.) --- δ τι ΑΓ ἰπϑίϑηοοβ οἵ [818 Κἰηὰ οὗ ογα ΟΥ̓ ΠΊΑΥ Ὀ6 δ6ὲπ ἰῃ Ὠοάᾶννεο}}᾽ 5 (ἸΔ85- 
δὶς] ΤοὺΣ τὨγουρῃ ατθδοο, νοὶ. ἱ. ἢ. 30. Κβδ'ν Φαπιεβ Μαὶοολβ Ηἱβὶ, οὗ Ῥεγεῖδ, νοὶ]. 1. 
Ρ. δδ5.;: δηὰ Βυγοκδαγα 8 Τγαυοβ ἴῃ Νυδία, Ρ. 85. 

2 1,αγατὰ 8 Ὠ᾿βοονοσίοβ ἴῃ ἴπ6 Εὺὶη8 οὗἩ ΝΙΠΘΥ ἢ δηὰ ΒδΡΥ]οη, Ρ. 117. 
8. ϑυβροπαϊΐηρ ὈΥ ἴπΠ6 μαπὰ 18. ἃ ραμβῃσηθηῦ ὙΘΥΥ σοϊηηοη ἴῃ ἴῃς Εδδὲ; δϑρθοῖδι ἴῸς 

ΒΙανεβ δηὰ γϑγβοίοσυ ἢ] άγοη, Ἐοδοσίβ᾽ Β Οὐϑηΐδὶ Π]Ιαδιγαϊίοηβ, Ὁ. 485. 
4.Α βπηῖ δ ὈΔΓΌΔΓΟΤΒ ἱπβίβῃσα 18 τοοογἀοα Ἰοηρς δήοσ τΠ6 ἐἶσηθ οὐ 1βαῖδῆ, ὍΒὸ Ἰλοϊηδη 

ΘΙΏΡΟΓΟΓ Υ'᾽ δἱοσίδη, θείης ᾿Βγου ἢ ΓΟΔΟΒΟΥΎ Ὀοϊταγοα ἴο ϑδρου, κίηρ οἵ Ῥογβξίδ, νγ8β ἰγεδι εὰ 
ὈΥ δἰπὶ 88 [πὸ Ὀαϑοδὶ δῃὰ πιοδῖ δυὐθοὶ βίαν: ἴὉΓ τ Ῥδσβίδῃ τ οθΥο ἢ οοτμπηδηἀοα [Π6 ὯΠ- 
ΒΔΡΡΥῪ Βοιηδη ἴο δοιο ἀϊπιϑεῖ ἀσιση, απὰ οὔοσ Εἴτα δἷβ Ὀδοῖὶκ, οἡ οἷ ἢ6 δεῖ ἢἰβ ἴοοῖϊ, 'π 
ΟΓΥΟΓ ἴο τλουηὶ 18 σδασίος ΟΥὁ ἢΪ8 ΒΟσβα, τ ΒΘΉΘΥΟΥ Π6 δαὰ οσοδβίοη. ([Δοϊδηςίαβ, ἀ6 Μοτίθ 
Ῥογβθοιίογυτη, ο. 6, ΑἼτο] 8 Ψίοίοτς, ΕΡΙοπιο, ο. 8323.) ΒΡ. ον 8 Ιβαϊδῆ, νο]. ἰϊ. Ρ. 815. 
Ϊη Ῥ. 8307. ἢ δ89 σίνυθῃ δῃοίδπου βἰσ δῦ ἰῃδίβησο, 

5 Βρ. ον 8 1βαϊδῖι, γο]. ἰὶ. ὑ, 45. 
4 “ ΤῊρ βΓΔΉ ΘΏ688 ΟΥὗὨἨ [18 ΤΠ ΘΙΆΡΠΟΥ Π88 16 ΒΟΠΊΟ ΟΥἾΟΒ ἴο ϑαρεεεὶ ΔΏΟΘΙΒΕΓ τοηἀογηρ. 

Βαϊ Μ. Βοιῖία ἀϊβοονοσοὰ δὲ Κπογβαῦδὰ ἃ εου]ρίυγοα ἐδ 0]6ς τ Ποῖ Ἄχ δίῃ [6 δἰ ϑίοπ. 
10 ΤΟρΡΓ ΒΘ ἢ 8 Ὀγίβοποῦβ Οὗ τὰσ ἢ ἐποὶγ Βδηὰβ ἐἰ6ἃ δε πὰ τΠ6πὶ, δῃα 8 518}} τηθῖδὶ στὶπρ 
[βιοποὰ ου [Π6 Ἰονγοῦ 1 οὗ δϑς ἢ; ἃ οογὰ νγ8ϑ ρϑϑϑδὰ {βγουρἢ ἰδ, ὉῚ τ ποῖ τἢς 80]! ογ8 τῖμο 
δὰ τῆ6πὰ ἰῃ σὔαγρο ἀγασρχοὰ [6 πὶ Δ]οηρ. Τδο ΒοΙ]ΡΙΟΥ δΔ8 Ἔχ δἰ το {680 ὈΠΉΒΡΡΥ το 
ἰφαπίηρς ΠΟΙ ΡΙΘΒΒΙΥ ἔογιναγα, ἰο αυοϊὰ ἢ ρμαϑὶπ, τυ ἰοἢ ἴΠ6 οσοπδίδηϊ ἱὑρρίηρ οὗ 80 ἰθηᾶοσ 8 
ΡΑΥΣ τησδῦ πᾶνα ρίνοη ἴδοι. Νο ἀπτηῦ, ἀοέδηςθ 688 ἤδῃ, ἢ 6 Βοοῖκ ἴῃ Πἰ8 110, 88 Οὐδ στ 
ΤΔΟΓΘ ΘΟΙΩΡΙΟ(ΟΙΥ ἴῃ [86 ΡΟΤΤΟΣ ΟΥὗὁὨ ἴπ6 ΔηρΊοΣ τμοη Ρα)}οἃ ἰογγασὰδ τῃ6 ϑῇοτο, ἴλη πογα [89 
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Θχρτγαβεΐοα ουἹ ἀμ ἶγ Δ]υἋ168 ἰο βοπὴθ ρδιπ ] τηρᾶθ ὃν ΒΙΟΒ (ἢ6 
Ὑτοίο 6 σαρῦνε6 8 ΓΘ ἀταρροα δἰοηρ. Ῥοιηθη δπα οἰ] ἄγθη ΤΟ ΓΘ 
αἶβο ἜΧροβϑᾶ ἴο ἰγϑαϊπιθῃὺ δὖ τ᾽ ΒΙΟΒ ΒΔ ΗΠ ΠΥ βμυάάοτβ. (ΖοοΝ. χῖν. 2. ; 
ἘπΟΝ, 111, 18.; 2 Κιηρβ υἱ1]. 12. ; Ῥβ8]. ἜΧΧχυῖ, 9. ; 188. χ, 16. 18. ; 
2 Κίηρβ χν, 16; Ηοβ. χἹϊ. 16. ; ΑἸωοβ 1. 13.) Αμπὰ ψ80]6 πϑίϊοῃβ 
ὝΟΙΘ ΟΔΙΤΙΘα 1ηἴο ΟΔΡΟΌΥΥ, ἀπ ἰχσαηβρίδηαίθα ἰὸ αἰβίδην οουπέχίθδ : 
118 γγαϑ {6 οαδ6 ὙΠῸἪῈῸ ἰπθ 96γ)18 (2 Κίηρβ χχῖν. 12--- 6. ; {6 Ὑ.Ψ 
χχχῖχ. 9,10., χ]. 7.), 88 ὁ δγοαϊδῃ πδὰ ργοαϊοίβα (61. χχ. δ.)}; δπὰ 
Ἰηβίβησοθ οὗ βίταῖαῦ οοπάυοῦ ΓΘ ποὺ ΔΠΙΩρ ἴῃ {86 τχοάοτη ἢη18- 
ἴοτγ οὗ [86 Ταδ 1ῃ δβοῖὴθ οᾶβββ, ᾿π4θοθα, [86 οΘοηᾳιπογθα Ὡδίϊομβ 
ΘΙ ΠΊΘΓΘΙΥ Τη8616 {γἸυΐΆΓΙ68, 88 (86 Μοδθὶῦαβ δῃὰ ΦΥσΙ8ἢ8 Ὑ6ΓΘ 
ὈΥ αν (2 ὅϑδμι. υἱῖϊ. 4. 6.): Ῥαῦ {Π18 γγὰ8 οοηῃβιἀογοὰ ἃ ρστϑαδΐ 
ἸΡΏΟΠΆΠΥ, ἃΠα τ)ῦἋ8 ἃ βουτοθ οὗ σϑργοδοῖι ἰο [86 110] 4 οἰ [168 οὗἩ [Π6 
οομηΐγιθ8 Ἡ ΒΊΟΝ Τογα [8 δι )]εοίαα. (2 Κίπρβ χῖχὶ 12, 13.) 851}1 
ἔασγίμον ὅο βου ὑμῖν δοβοϊαϊθ βιρογιοσιγ, ([Π6. νἱἹούογϊ ουβ βουθγοῖρτιβ 
᾿ἰ86ἃ ἰο οἴδηρθ {86 πᾶῖηθδ οὗ ἴῃ τροηδγοῦβ ὙΒοσλ {Π6Ὺ βυράπρά. 
Τῆυβ 6 πα {86 Κιηρ οὗ Βαργυ]οη ομδηρίηρ [86 παπλα οἵ Μαίίδῃίδῃ 
Ἰηῖο Ζοάο κι, ἤθη μ6 οοπβι υἱθα πὶ Κιηρ οὗ Φυάδῃ. (2 Κῖπρβ 
Χχῖν. 17.) Αὐοθθῖβμορ ἰὕϑῃογ σϑιρδγκϑ, ὑμαῦ ἴῃς Κιίηρ οὗ Εσγρῦ ραᾷνα 
ἰοὸ Ε]ΙαΚίτα [86 πδπλα οὗ «΄ 6μοιαἰκῖ πη (2 ΟἾγοη. χχχυὶ. 4.) ΠΕ ἴο 
ἰοβ 1 ΕὙ ὑπαὲ π6 ΒΟΥ 64 Ὠ8 ὙἹΟΪΟΥΥ͂ ΟΥ̓ῸΓ ἴΠ6 ΒΑΡΎ ]οπΙΔη8 ἴο 6 μονδῇ 
186 (ἀοὰ οὗ Ιδγ86]1, ὈὉῪ ψοϑα σοι ηα, 88 ἢ6 ργείθπάοα (2 (ἤτοη. 
Χχχν. 21, 22), Βα υπαδγίοοκ (86 Ὄχρθαϊίοη. ΘΠ 6ΖΖΑΓ αἾ8δὸ 
ογάοσγρα ἢ18 δυηυοῖ ἰο σὔδηρα [86 πϑδηηα οὗ [δη16], τῶῆο αἰτουναγαάβ 
γγ85 0816 ΒΘ] 684 ΖΖΑΓ: δῃα [86 {8 γ66 Θοτρϑῃ 8 οὗ Π.84}16], γγῇοβ6 
ὨΆΣΩΘΒ ΤΌΓΙΠΟΙΪ Μοτα Ηδηδηϊδῃ, ΜΊΒηδοὶ, δῃἃ Αζαγίδῃ, 6 οδ]]ϑά 
ΒΒΔάγδ οι, Μοβοῦδοι, ἀπὰ Αδοάηερο. (Π Δη. 1. 7.) 10 νγαϑ Κατ δα ἃ 
ουϑίοπχ ΔΙΟΠδ᾽ (δ 6 ΠΟΘΙ ΒΘ ἢ Β ὕο ΘΑΓΤῪ [ἢ6 ᾿τηᾶροβ οὗ (86 ροάβ οὗ βυοἢ 
ΠΔΓΟΠΒ 88 {86 Ὺ ἢδα νδῃαυ βῃθα το {π6 οουμίσυ οὗ [86 ΘΟΠαΌΘΓΟΓΙΕ, 
ποῦ ΠΙΘΓΟΙΥ [ὉΣ 6 βᾶκΚα οὗ ἰμ6ῖῦ σνδὶυδ]6. οΥπδιηθηίβ, αὐ 8180 ἔγομι 

μιδηάε οἵ 686 ῬΟΟΥ σϑρίϊνοβ ἴῃ 186 8445 οὗὨ ΤΟΙ Γ ΘΟΠΟΌΘΙΟΓΙΒ: δηὰ ἐΠ6 Δ᾽] δΐοη οἵ ἴ[Π6 ῥτὸ- 
ε ΒΟΟΠῚΒ ἐμογοῖοσο ἴ0 ἤδνο 66 τηοβὲ ἀεβογὶρίϊνε οὗἨ [ἢ0 ΠιδεῦῪ δὰ ἀορταάδιίΐοη νυ ἰο ἢ 

ΑΥ̓͂Θ οὐ ὍΡΟΥ ἴδοι." (Βν. 7. ΒΙΔΟΚ ΣΙ 5 Νίπονοῆ; 118 Εἶδε δηά Ἐπί, ρΡρ. 68, 64.) 
1 ΤῺ ἴμὸ ΚΣΤ ΘΟΠ ἢ ΟΘΠΌΓΥ, πο [80 Μορτ]β οὐ Ταίδυβ πηάορ Ζίηρ)!8 Κδαη, ουὐδύσδῃ 

δηὰ οοπαπογοὰ Αδἷδ, " [ἢ ἐμ ΠΣ Δηῖ5, νῆο μαὰ βυδταϊ θὰ ἴο ὑΠοὶν ἀϊδοσγοιίοη, γγοσὸ ογάἀθγοὰ 
ἴο ὀνδειιδῖο ᾿πεὶγ Ὠοῦδο8, δη ἃ ἴ0 6β8δοιη Ὁ]6 ἴῃ δοῦλο Ὀἰδίη δα δοθηΐ [0 τῆς εἰῖν, ΠΟΙ ἃ αἷνὶ- 
δίοῃ Ὑ88 τηϑὰς οἵ [86 νβδηαυ  ῃοα ἰπίο ἴπγεθ ρασίβ. 7)6 βγβῖ 91488 οοπϑιβῦβα οὗ 186 δυίαϊδν8 
οἵίλε σαγγίϑοπ, απαᾶ 977 ἐδ6 ψοιπο πιθη σαραδίε οὕ δεαγίπο αἀγπιδ; διὰ τῃοὶν μδί6 ντᾶβ ἱπβίβῃ! 
ἀοεϊάεα; ΠΟ ἬΘΓΟ οἰξπον οη]δίοα διθοηρ ι16 Μορηϊδβ, οὐ [ΠΟΥ͂ ΤΟΓΟ πιββαβογοα οὐ [Π6 βροῖ 
ὉΥ 16 ἴγοορθ, Ὑπὸ τΠῊ μοϊηιοὰ ΒρΟΑΙΒ δπὰ θεπάοά ον 8 πδὰ ἰογιηδά ἃ εἶγοϊο τουηὰ ἴΠῸ 
εἀρενο ταυταθ6. ΤῊΘ δβεσοπὰ οἶδ88, οοπηροβθὰ οἵ [80 ψομης απὰ δεαμί μὶ τροπιδη, οἵ ἰλὲ 
αγτβοετα οἵ ΘΎΘΣῪ ταῖκ δηὰ ρῥγοίοδδίομ, δηὰ 9.) ἐλ6 πιοσὲ τρεαϊίλῳ ον λοποιγαδίε οἱξίξεηα, τοῖα 
ὙΠΟ πὶ 8. ὑγίναϊθ σϑπβοῖα τοΐϊρῃϊ 06 οχρθοῖϊθα, τγὰ8 αἰβιγ θα ἰπ οαυ6] ΟΥ ῥγορουτί 8016 
Ἰοῖβ, ὙἘδ σοιμδι πᾶου, τόθ ᾿Π 6 ΟΥ ἀθαῖ ἢ 88 δἰ ἶκὸ 86 1688 ἴο 180 ΘΟΠΑΠΘΙΌΓΙ, ΟΓΟ Ρ6Γ- 
τηϊεἀ ἴο τοϊτη ἴῸ [86 οἰ, τὶ ἢ ἴῃ [Π6 τη Θη ἢ }16 δα ὈΘΘῃ βισρροὰ οὗ ἰἰ8 να] 0] 6 ἤιΓ- 
πίξατο; δπὰ ἃ ἑὰχ γγχᾶῶβ τροϑεὰ οἢ ἔϊοθ6 τγοιοῃοα ἱΠΏΔΌΪ Δη8 ἴῸΓ (6 ἱπάυ]ζεοηςο οὗ ὈγοδῖΒ- 
ἐπα τμαΐγ πδεῖγο δἱζ." (ΟἿ θομ Β 1)βο] πο δηὰ ἘΔ]} οὗ {6 Βοϊηδη Ἐπιρίγο, νοὶ. 11}. ΡΡ. 
367, 868. 40., οΥ γνο]. νἱ. Ρ. ὅδ. ϑνο. οἀϊ.) Ηδτο νγὸ ουϊάθηιΥ 866 (μ6 ἐἰδιϊποιίοη πηδὰθ 
Ὅγ Φεγεμπιίδῃ (χα. 5.) οὗ [6 φδύεπσίλ οὗἉ τῃ0 ΟἿ (δδὲ ἰ8, [80 πη οὐὗἩἨἉ ἯᾺΣΙ το οοῃδεϊιθ 
1Π6 δίγοηρι οὗὁὨ ἃ οἰἷἵγ οἵ σἰδίῖϑ); 118 ἑσδοιμζε ΟΥ̓ Πα ΒΙΓΥ ((Πδὲ ἰδ, ἐπ ἱπάπδιγίουβ δι. 288 
δηὰ τῃοοβδβηΐοδ); δὰ αἷ ἰλε ργεείοι (λίπε ἰλεγορί, 411} ἰδὲ ἰ8 υδ] δ 16 ἴῃ ἰδ, οσ [86 Βο- 
ΠΟΌΓΔΌΪΘ δηὰ τεδρθοϊὉ]9 τηθι 618 οὗἨ ἴδ6 σΟὨΣΠΜΠΉΏΪΥ ποὶ ἱποϊα θα ἴῃ [Π6 ἔνγχο [ΟΥΤΩΟΥ 
οἰαθθεδ; δῃηὰ δἷδο οἵ (ἴοϑο ροοσοῦ δῃἃ τηθϑηοῦ οἰτχθηβ ἢ, δοοογάϊηρ ἴο 6ζ, χχχίχ. 18. 
διιὰ χὶ]. 7., τότ Ἰοῖς ἰὴ Φυάαα, Ὀυὲ δι}}} εὐ θα ΐατγ ἴο {πὸ ΟΠ δ᾽ θη 5, γι ὑπάος Ζοαθκίβῃ, 
διὰ παχὶ ππάᾶερς ασἐ δ) ΐαῃ, 1)1. ΒΑ που, οὐ ὅτ, χχ. ὅ. 

' ΒΕ γοΟϊ. [Π|.- 
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ἴμ6 Ὀ6]16 (παν (᾿ς ἀεδίσυοίοι οὗ 6 ναβαυϊβαθα δου πέγυ νγαβ ὑπ Υ ΘΌΥ 
ΤΟΠΔΕοΓΘα τοῦτα δορ]οῖθ. [βαῖδἢ Ὀγόρ δῖα οὐ γσγυβ, ἐπαὶ ἴὴ {818 
ΤΩΒΠΏΟΡ Πα που ἰγοαὺ (π6 σοάδ οὗ Βδθυΐίομ, θη ΒῈ βᾶγϑ, δεῖ 
δοιοείλ, ΙΝεδο βἰοορείΐι, ἐπ εῖγ ἰἀοΐδ τοὲγ προπ ἐδ δεαδίσ, απὰ προη ἐλε 
οαἰξϊο, απὰ {πεπιδοῖυες λαῦο σοπο ἵπέο σαρέϊυϊέψ. (188. χὶν!. 1, 2.) Τδηϊοὶ 
ἔογϑίθ]β {παῦ 186 ροάθ οὗ {πμ6 γτίδπβ, τ (ποῖν ῥυΐποθβ, βΒῃου]α Ὀ6 
οαΓτΘα σαρῦνο ᾿πίο Εργρὺ ( 8η. χὶ. 8.); δῃὰ βι πα αν ὈγθΟ0 18 ΓΘ 
ἴο Ὀ6 τηοῦ τ ἴπ Θγθδῃ (ΧΙ. 7.) ἀπά ᾿π Ατοοβ (1. 15.) Απποηρ 
ὅμι6 δου] ρίαγεϑ αἰβοονοσϑᾶ δὖ ουυ θη Ὀγ Μτ. 1 αγαγά, (μ6 ΑΑθυτῖδπβ 
(48 νγᾶϑ ὑπ ὶν ουβίομ) Δ.6 σργοδθηῦθα 88 ΟΔΥΤΎἹΩΡ ΑΥΤΑΥ͂ ἴῃ {ΥΩ Ρἢ 
ἴμιε ἱπηαροβ οὗ [86 σοάβ οὗ [86 οΘοπηυογοᾶ πδίϊου, ΒΟ. ποτα ρῥ]δορά 
ὁ. Ρ0168 δῃᾷ ὈΟσμΘ ἴῃ Ῥγοοθδβίοῦ ΟἹ ᾿ῃ6 1 Ἐ Βμοιμίοτθ Ταΐθ Β56}γ 
11Πυδίταΐοβ [88. χχχυὶ. 18, 19.] 

ΧΙ]. Οἱ [δοῖῦ στοΐασῃ μομλθ, (ἢ6 ὙΙΟΤΟΒΒ ΘΓ σοοοϊνοα τ] ΘΥΘΣΥ 
ἀοιηοηβίγαθοη οὗ ]Ο0. Τὴ ψοθη Ὀγθοδαρα μοὶ πΠ ᾿ΠΒΓυτη ἢ 8 
ΟΥ̓ πιυβῖο, βιπρίηρ, δηα ἀδποίηρ. [ἢ {Π18 τηϑηηοῦ ΜΙγίδτη δπα (ῃς 
Ὑο ἢ οὗὨἨ [β8γ86] Ἰοϊπθὰ ἴῃ Ἕμοσὰβ τι [86 τηθῃ, ἴῃ ἴδ6 δοῃρ οἵ τυἱο- 
ΤΟΥΥ ὙΠ1Οἢ ΜοβοΒ δοιηροβθα οἢ Τοοδϑῖοῃ οὗ {π6 ονουί γον οὗἩ ῬΒΔΥΔΟΝ 
πὰ 19 Ερσγρθδη ποδῦ ἴῃ ἴῃς Βιεα ὅθα, ἀπά συ] ἢ ἸΘῪ δοοοιαρδηϊθα 
ΠΕ Πα τ 18 πα ἄδηοοβ. (Εχοά. χν. 1---21.) ὙδυΒ, αἰδο, ψ ρὨ Β8 8 
ὙᾺ8 Πα]οα ὈΥ [18 ἀδυρῦοῦ, ΟἹ 18 χοίασῃ ἔτη ἀϊβοοτηβίηρ [86 
οἰ] άσθη οὗ ΑἸημιοπ ἃ πάρ. ΧΙ. 834.);: δῃηὰ 5) δηά 1)ανά τθτα 
τοοίοα, ἴθ 6 ΠΆΠΠΟΥ, Οἡ {ΠΕΘΙΡ τος ἔτοτῃ {86 ἀοίδαῦ οὗἨ {6 
ΗΠ] πο6. 7716 τσοηιδπ σαπιὸ οἱξ Οὗ αἷΐ ἐλ οἰξὲο8 ΟΥ̓ ]εγαοἶ, οἰπσίπσ 

απά ἀαποΐπρ, ἰο πιοεὲ ἀπο ϑαιὶ, εοἰδῆ ἑαδγοῖς, ιοἱίᾳ ον, απὰ ιοὐζῇ ἐπιίγι- 
πιοπίς ΟἹ πιμπιδῖο. «πα ἐΐε τοοπιοπ ἀπϑισεγεαά ὁη6 ἀποίΐεν ας ἐΐεψ ρίαγεά, 
απῇ «“αἰά, ϑαμῖ λαίδ εἰαΐπ ἀΐα ἐποπεαπάς, απᾶά αυτά ἀὲβ ἐεπ ἐλοιδαπά8 
(1 ϑαχα. χυῖ, 7, 8.) ὙΠ νἹο ΟΣ ΟἿΒ ΔΥΤΩΥ Οὗ «6 Βοβμδρμαΐῖ, {πὸ ῥΐοιιβ 
κιπρ οὗ Φυάαξ, ἰοηρ δένογνγαγάβ, γείμγηδα ουοῦν πιαπ Γ᾽ ἁπάσας απὰ 
«)εγιιβαΐοηι ιοἱξῇ ἐδ ἀΐπρ αἱ ἐλεὶγ ᾿ἠεξαά, ἐο σὸ ασαΐπ ἰο εγιδαΐεηι ισὲζἢ 
7ον : ὸν ἐδε Ζογά δλαά πιαάο ἑλϑηι ἰο γτε)οῖσο οὐεν ἐλεὶγ οποηιῖεθ. «ἀπά 
ἐλεν σαηιθ ἰο «ογιβαΐεηι το ρϑαϊίογῖεα, απὰ 8) απαὰ ἰγιιπιρεΐα ππίο 
ἐλ λοιιδε αὶ ἐδ Πογά. (2 ΟἾγοη. χχ. 27, 28.) ὉΠδ βᾶγλθ ουβίοτα 5811}} 
οὈίαϊπβ ἰπ Ιπᾶϊα δπὰ τὰ Τυκογ.2 [πὶ ἔασίμοῦ οομητηθηλοσαίίοη οὗ 
ΒΙρΉΔΙ νἹοίουθδ, 10 γγχ88 8 Θοτωσήοῃ ργϑοίΐοθ, οί διμοηρ [86 δησιοηῦ 
Βοδίμοη ὩϑίοηΒ δῃᾶ [Π6 «“΄ανγϑ, ἴο πδηρ ὉΡ {δ6 ἀττὴθ ἰπδὺ Ὁ γ6 [Δ ΚΘ ῃ 
ἴτοια 186 1} δῃθιηὶθβ ἴῃ {861} ἰθιηρ]ο86, Τῆυδ γὸ πα, {παι {π6 βιυογα 
ὙΠ} τι οἢ να οαἱ οὔ (ο]14Π 8 Πααα, θοϊηρ ἀεατϊοαίρα ἴο {π6 Ἰωοχὰ, 
88 Καρύ 88 ἃ ᾿πϑιοσὶα] οὗὨἨ Ἠ8 ν]Ἱοίοσυ, δηᾶ οἵ {Π6 1βγδο  ύθβ᾽ ἀθ γοσ- 
ΒΏ6Θ, 86 τῦδϑ ἀδροδβιίθα ἴῃ [6 ἴδθϑγηβοὶο; [ὋΣ γὸ πὰ (πὶ τ ΒΘ α 
Ταν!ὰ οδλα ἴο ΑΒ 6] οὶ αὖ ΝΟΌ, τ ΒΘΓ6 [Π6 ἰΔΌΘΓΏ8016 88, ΑὈἸπ)6- 
Ἰδοῦ δοκπον]θαροα 1 τγᾶϑ {ποσθ, δηᾶ ἀο]νογοα 10 ἰο αν. (1 ὅϑδπι. 
ΧΧΙ, 8, 9.) ΕὟΥ ψΏΘῺ ΟΟΟϑΒΙ0η5 οὗ βίϑίβ σθαι γοά 10, 10 τγβ πὸ ὰπ- 
ἸΒῈΔΙ {πιηρ ἴ0 ἴδ ϑθσ ἰγορῃῖθθ ἀοῦγη, δπα ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ποτὰ ἴῃ (ἢ6 
ῬΌΡΙΙΟ ϑασνῖοθ. Τμὰβ σμθη «}ο88ἢ τγγαᾷϑ ογσονηθᾶ Κιηρ οὗ «“υδδῇ, 
“) 6Βοίδαᾶα, {86 δρᾷ ῥυιοδϑὺ (γο πιδα σο]ισίουθ)ν οἀποείθα 112), 
αεἰϊοογοά ἐο ἐΐο σαρέαϊη8 οΥΓ λιυπάγεάβ, δροαγς, απαᾶὶ ὀπολῖεγε, απα βλὲοϊα5, 

ὃ Ἰιαγαγὰβ Πβοουθσίοβ ἰπ ΝΙΊΠΟΥΘΙ δηᾶ ΒΑΌΥ]οΙ, ρρ. 398. 586. 
2. Ἑοτῦεβε ΟΥὐθηΐαὶ ΜοτηΟΙΓβ, γ0]. ἰϊ. Ρ. 295. Βοδογίβ᾽ Β Οὐοηίδὶ ΠΙυδίχαιομβ, Ὁ. 484, 

485. Δὰν Ματγ ὙΟΓΊ] ον Μοπίδριοβ 1 οἴίοτβ, νοὶ, 1, ῥ. 197, 
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ἐλαὶ λαὰ δεέεη λίπ Ἰαυΐά᾽ς, ισϊοῖ ἰοότὸ ἵᾳ ἐΐλε ἤοιδο 9 Οοα. (2 ΟἼἌτοΙ.. 
ΧΧῚΝ, 9.} 
ΔῈ. [86 ἴα οὗ Μοβόβ (Νυμ. χχχὶ. 19---24.} [86 ψ0]6 

ΔΙΤΩΥ ἐπαὶ ποῦ οὔΐ ἴο ὙὙΑΥ ὝΘΥΘ ἴο δία ψῇποιξ βαυθὴ ἀδγβ Ὀοίοσθ 
1Π6Υ τ γο δαἀπετοα το {πὸ δατωρ, 88π4 800} 88 δὰ πδὰ {ποῖ απ 8 
ἴπ Ὀϊοοά, οΥ δὰ ἰουοξδοά 4 ἀοδά Ὀοάγν, ᾿πουρὰ ΚΙΠ]οα ὈΥ Δποίῃου, τ γα 
ἴο Ὀ6 Ρυτδοα οἱ ἐπὸ {πἰτὰ δηὰ οἱ 1Π6 βουθηίῇῃ ἀΑΥ ἷν 1π6 τλΐοσ οὗ 
βορασαϊοη. ΑΧΑ1] βροὶ] οὗ ραιτηθηΐβ, οὐ οἴμαὺ {πῆρα {πα΄ ΠΟΥ δά 
ἰαΐοπ, Μοῦ ἕο 6 Ρυγιβοα ἴῃ [86 ΒΆ116 ἸΏΒ ΏΘΥ, ΟΥ̓ΪΟ Ὀ6 γγαβϑῃθά 1η 
ΤΌΠΗΐΒρ τγϑίου,, 88 {Π6 τοί πο τγᾶ8 ἢ ΟΥΠΟΥ ολ868. Α1]] βογίβ οὐ τηοίδ]8 
᾿ια6, Ὀ681:468 δρυκΚιησ πὶ {86 τταῖον οὗ βαραγαϊίζοη, αὶ ρυσ βοδθοη 
ὈΥ ἤτο, δπα πῆδέ σου ποῦ Ὅ6ΑΓ [86 γα ραϑϑοὰ ἰμγοῦρῆ [Π6 ὙΥΘΙΟΓ 
Βεΐογο 10 σου] θ6 δρρ]!οἀ ἴο 86. 

Τὴ {μ6 ΙΒΤΕΙΒΟΤΙΟΝ ΟΝ ΤῊΕ ὥΡΟΙΙ, (Π6 Κίπρ' δ ΟΙ ΘΕ Πα [Π6 
τοηὶ ρατγί οὗἁἩ τιῇῆδΐ νγαβ ἔκοη. Τἢυ8 ΑΡΥΔἤδμη σᾶνα ἃ ἰθβί ἰο ΜΕ]- 
ομίβοάθο κὶπρ οὔ βϑ!οπι. ((6ῃ. χῖν. 20.; Ηδθρ. νἱ!. 4) Απά 1 δὴγ 
ΘΓΙΙΟ]6 ΟΥ̓ ῬΘΟΌΪΑΥ ὈΘΔΕΤΥ͂ ΟΥ τα] ψγ θυ πα διηοηρ [886 ΔΡΟ]], ἴΐ 
ΒΟΘΙῚΒ (0 ἤδύθ Ὀ6ΘῺ γοβοσυοα ἴῸ. [86 δοτημηδηα6Γ-1η-οῃϊοῖ, Τὸ {Π|8 
ῬοθοΥἢ 8104 68 ἴῃ ΠῈΡ {σϊυρμαὶ οὐδ. (Δυάρ. ν. 80.) Αἴον {86 
ΘΒ ΔὈΠΒΗπιοηὗ οὗὁἨ {π6 Το ΠμΘΥΟὮΥ, [8.6 ΤΑΡΌΪΏ10ΑΙ τε ύθτ βὰν (θυ προ 
Ὑαῦ ΔΌΪΠΟΥΟΥ 1Ὁ 18 ἸρΟΒΘ 1 Ὁ]6 ΠΟῪ (0 ϑδδοουίδιη) (μαΐ {π6 Κίηρ πᾶ 
8}} (86 ρο14, δ, νοῦ, δα οὔποὺ ὑγθοῖθυβ δ Ρ[ 10 }69, θ6Β 68 ομθ Πα] οὗ 
ἐπα τοδί οἵ [86 ἜΣ τ Οἢ πγ88 αἰνι θα Ὀαΐνγθοη Ὠϊπὶ δηα [Π6 ΡΘΟΡ]ο. 
Τὴ {16 οδ89 οὗ ἰ6 ΜΙ δα 8 τὰν (ΝΌΡ. χχχὶ. 27.), [86 ψ}0]6 οὗ 
1Π0 ΒΡΟῚ] τγα8, ὈΥ ἀϊνίπ δρροϊηίσαθηΐξ, αἰνἀ6α ᾿πύο ΕὖὑἶὧὦΤ΄Ὸ ραδσίβ: [86 
ΔΥΤΩΥ͂ ἰΠδὲ ψΟῊ [Π6 γἹΟΌΟΣΥ Πα 0Π6, ἀηα ἐῆοθο {πΠδὲ δβίδγθα δὖ βοσηδ δὰ 
186 οΟὐπογ, θϑοδιβα 1 88 8 ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΘΔΌ86 ἰῃ ὙΠΙΟἢ (ΠΟΥ δηραρο, 
Δα {Π6 τοϑί ΟΥΘ 88 ΣΘΘΑΥ͂ (0 Βρθύ 88 {π086 ῆο ψγϑηΐ οὐδ ἰο ὈΔ.16. 
ΤΙ ἀϊνιβῖοι νγαβ Ὁ 8 βρβθοὶβὶ ἀϊγθοίίοη, μὺ νγὰϑ ποὺ {86 τι ]6 ἢπ δέ 
ΔΟΘ5; [ὉΓ, ἴον (86 σ,ΘΠΘΙΆΙ Πδα ἰδκοὴ ψμδί ῃ6 Ρ]ΘΔΒβ6α ἴον ΠΣ πη8ο] ἢ, 
1Π6 γοϑβῦ τδ αν ἀοα δπισπρ [Π6 Βο] αἴθ υθ, 88 1σ6}} {ῃο86 ψῇο Καρί 
[6 αρραρσθ, ΟΣ 66 ἀἸ80]οα ΒΥ ψγου μ8 ΟΥ ὙΘΑΓΪΠ688, 88 ἰῃο86 ψγΠῸ 
ὝΟΓΘ εηραροα ἴῃ {86 βρῃξ, Ὀυΐ [86 ΘΟΡΙΘ δα πὸ Βῆαγε; δηᾷ {818 
ὙᾺἋ8 ΟΥἀλϊ πο, ἀ8 ἃ βίαϊιι [6 ἴο θ6 οὐρβοσυδᾶ {βγοβρθουΐ {π61} σοηθγδ- 
το (1 δι. χχχ. 24.}): θαὺ ἰὴ {80 πη οὗ [86 Μδοοδθθαβ {86 
“} 6 18} ΔΥΤΑΥ͂ ἰπου ρα ὺ δὺ ἴο τθοθᾶβ ἔγοσῃ {16 βιτϊούῃθββ οὐ 18 το ΠΑ ΥῪ 
αν, [ΟΥ ὙΒοη {μου μδα οὈίαϊποα ἃ ΥἹοίουυ ΟΥῸΣ ΝΊΘΑΠΟΥ, Ὁπάθν {Π6 
οοηάαποί οὗ υἀκ8, (ΠΟΥ ἀϊνιἀοα ἀπιόη ἐλεπιδεῖθεθ πιαὴν δροῖΐα, ἀπά 
γιαάε ἐδε πιαϊπιεα, ογρλαης, ιοϊάοιος, ψγοα, απάὰ (λ6 ασεά αἶεο, ἐσιαΐ ἐπ 
4ροῖ9 τοὐέδ, ἐπεπιδοῖυες. (2 Μδ6ο. ν1}}. 28. 80.) 1 (86 ΜΙ ΑΙ ΔΗ 18} σαν, 
δον 1Π6 αἰδιτ δυϊίοη οὗὁὨ [86 Βρ0118 διλοηρ [86 ΔΥΤΩΥ δηὰ {π6 ρθορίο, 
ἐθόγο 88 δῃοίπου αἀἰνιβιοη τδάθ [Ὁ ἴδ6 βούυοθ οὗ (86 γυιθϑιμοοά, 
δα {(Π6 1Τ,ον] 604] τοϊηϊθῖσγ. (ΝΡ. χχχὶ. 28---80.) ὙΠδ ῥγιθβίθ, 
ουῇ οὗἩ 16 δῇδγο ἐμπιδὶΐ [6}} ἴο [ῃ6 δύτωΥ, γογῸ δ᾽] οἰϊδβα οπα ουὲ οὗ ἢνθ 
δυπάγρα οἵ 41} σσγοιηθη δηὰ οὨ ἄγη, δηὰ οδίϊ]θ (μα τοτθ ἴδ κθη; δῃά 
π6 1,ονἱῖαδ, ἔγοπι (Π6 ρατγὶ (παΐ (6}} ο 19 ῬΘΟΡ]6, τϑοοϊνϑα ομϑ ουῖῦ οὗ 
ΒΕΗ͂Υ, 80 1δαῦ [π6 ῥτἱθϑίθ μδᾶ ᾿πδὺ ἃ ὑθηία ρατγὶ οὔ ψμδὶ γγ88 δ] ονσθα ἰο 
(η6 1μονῦοβ, 88 {π6Ὺ δᾶ 4 Ἰθηίμ ρατὶ οὗ {π6 1ωου οι] Π6 1.68, συ Ποῖ 
88 ρα]ά {Πότ (Ὸγ (μοὶν οοηδίδηῦ βαρροτι: Ὀυὺ ψΒοΙΒΟΡ (818 νγὰ8 [86 
Ρτγδοῖῖοα ἰπ ἤπΐυτο 818 18 ἀποογίαϊῃ. οι 168 8}} {Π6 8Ρ0118 6ΓΟ, 

Ἀ2 
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ὈΥ ἀϊνπ δρροϊπίμιθηΐ, ογάθγθα ὑο Ὀ6 ἀθβίγσογοᾶ; δηᾶ (θυ 18. δὴ 
Ἰηβίδῃοο ἴῃ [86 βἴορο οἵ Ψοσίομο, τ μθῃ 411} [86 βῖϊνοσ δηᾶ {86 ρο]α, 
(ὀχοορὺ {μὲ ροϊὰ δῃὰ {86 βιῖνοσ οὗ {πεῖγ Ἰτηαρθβ, Ὑ Β1ο ἢ σσογὸ (0 θ6 δοη- 
βυπαοα αἰΐογῖγ,) δηα γθ886]8 οὗἨ Ὀγϑββ δῃὰ ἴγοῃ, 66 ἀονοίοα ἰο Οοά, 
ΔΠα Δρρτοργιδίβα ἰο ἷβ βεασυῖοθ. ὙΤΉΘΥ ψ6Γ6 ἰο θ6 Ὀγουρβέ 1ηἴο {86 
ΤΓΘΑΒΌΤΥ ΒΟ Ὑγ88 ἴῃ {Π6 ἰαθΘγΏ8016, δέου ἰΠπῸῪ ΜΓ γΘ Ρυσβοα Ὀγ 
ταδκίηρ [μοὶ ρᾳ88 ἐβγουρἢ {Π6 γβθ δοοογάϊηρ ἰὸ [86 ἰδ : (86 6 νὺ8 
οοποθῖγο ἐμαὺ 8686 8ροῖ]8 (6816 τὰ ἴπ6 δουρίαγα [86 δοουγβοᾶ (μἱησ 
ΟοὨ ἴΠ6 δοοουηΐ οὗὨ (μοῖν Ὀοϊηρ ἀονοίθα ὙΠῸῈῺ 8. Θαγβ6 ρου μὰ ΜΏῸ 
Βῃου α ἰακο ἔμθμι ῸΓ ἢῚΒ οὐ 186) 6.6 σίνθῃ ἰο (τοά, Ὀδοδαβο {Π6 
ΟἸΕΥ γγ88 ἰδίκθῃ ροὰ [86 βαθραίμβ-άαγ. Βαΐ ἴῃ βυσοθθάϊηρ ἀρθ8, 1 
ΔΡΡΘΑΥΒ ἰο 6 8 Θβίβ 1864. τὰ]6 {παὶὺ [86 Βρο1] τγῶᾶβ ἕο Ρ6 αν! ἀοἀ 
ΘΙΔΟῺΩσ [Π6 ΔΙΤΩΥ͂ δούμα! υ ϑηραροα ἴῃ Ὀαί(]16; {8086 ψγο πιδὰ {Π6 
ὁμάγρα οὗ ἴπ6 Ὀαρράρο (48 ΔΙ γον ποί]064) Ὀδὶηρ ΘΟμβιἀογθα δπε 16 α 
ἴο 8ῃ δα] βῆαγο ὙΠῸ} (86 ταδί. (1 ὅδηι. χχχ. 24.) 

Βοβιάββ ἃ βϑῆασγα οὗ {Π6 Βρ01] δῃᾷ [26 βοπουτβ οὗ ἃ ὑγυσαρῖι, νϑτῖουβ 
ΤΩ ΠΠΑΥῪ τον 6ΣῈ θοβίονψϑα ὁπ {Π0886 ὙΨΆΣΤΊΟΥΒ ὙΠῸ δα ῬΓΘ-οτηϊ- 
ΠΘΏΠΥ αἰδιπηρυϊθῃθα {μϑιηβοῖγαθ. Τὰ ὅδ] Ῥγομηθθα ἴο ΘΟΏΪΟΓ 
στοαῦ Υἱομθ8 ου 186 τῆλ ὙΠῸ Βμου]α Θομαθον (Χο] Ἰδί, πα ἔαγίμου ἴο 
ρσῖνθ ἴθ ἀδυρ ῦοΣ ἱπ τηδυγαρο ἴο πίη, δηά ἰὸ δχϑιηρί [ιΐβ ἔδυ μογΒ 
᾿ουβα ἔγοσῃ 841} ἰδ χϑβ ἴῃ [βγϑοὶ. (1 ὅϑαπι. χυἱἹ. 25.) Ηον το] υοίδηιν 
{86 6αἰουβ τηομαγοῦ Ε1Ε]Π16ἀ 18 Ῥγοιηϊβο 18 ψ61}1} Κποσῃ. αν 
Ῥτγοιηϊβοα {π6 οοτηπιδηα ᾿ῃ οδιοῖ οὗὨ ἃ1}} ἢἷ8 ἴΌτοθβ ὑο τὰ τἘΠῸ βου] ά 
ἢγβὺ ταουμῦ {π6 νγ}8}}8 οἵ «“δγυβαίθμ, δηὰ Ἔχροὶ {86 «6ουδιΐοβ ουἱὐ οὗ 
{86 οἷἦγ. (2 8: ν. 8,; 1 ΟἼἌἜγοη. χὶ. 6.); ὙΒΙΟΣ ΒΟοΠΟῸΣ 'ψγ88 δοαυϊγοα 
Ὀγν Ψοα0. [πα {86 τϑθ6]]οη οὗἩ ΑἸ βαίοταῃ ἀραϊπβδὶ Βαανα, 0} σϑρ]οά 
ἴο ἃ Ι8η ὙΠῸ [014 πὶ {πᾶὺ {π6 Ρῥυΐῆοα 88 βυβροηαθα ἴῃ δῇ ΟδΚ, ---- 
νῶν αἱάδέ ἐλοιι ποΐ δηπιϊε ἀϊηι ὁ ἐδε σγοιπά, απὰ 7 τοομϊὰ λαὺθ σίσοη 
ἐδθο ἐδῃ ΒΆ6Κ6]8 97 εἰϊυοῦ ἀπά α σίγαϊο ἢ (2 ὅϑτα. χυὶὶ. 11.) «ΡΒ ΒΔῃ 
νγδϑ οοηδεια ρα ῥεαά απά σαρίαϊπ ονοῦ 186 [βγϑϑὶ δ θογομα ὑπὸ 
ἴον ἀδ]νογὶηρ [Βοῖὰ ἔγομπη {86 Ορργϑδβίοῃ οὗ ἐΐθ Αὐητηοηλ ἶοθ. «υἀρ. 
ΧΙ. 11. ΘΟ ραΓοα ΜΠ ΣΙ, 7. 

Ἐτοπὰ 2 ὅδε. χχὶὶὶ, 8.---39. 1Ὁ ΔΡρΟΑΙΒ {πᾶ {Π6 ἨΘΓΟΘΒ ΟΥὁ ““τρἢίῦ 
τγ6 0," ἀυγῖηρ (μ6 τοῖρῃ οὐὗὁἩ 1ανα, νόσο {σέ γτβουθὴ 15 Βυμ δ ΘΓ, 
ἱπο] υαϊπρ' ἐοαὉ, 0 88 δου 6Γ-1-ΟΠ]οΓ οὗἉ 841}} 18 ἔοσοθρεβ, Τμοδα 
ὙΔΓΓΊΟΥΒ ὝΟ6͵Ο αἰνιἀ6α ᾿ηἴο [ἤΣΘ6 6148868, (6 Ετδί δῃηᾶ βεοομά οὗ Ὑ ]ο ἢ 
οοηϑίϑίρα, θοῦ, οὗὨἨ ἰῃσγϑο τηθῃ, δ ββόθοβδιῃ, Ε]ΘαΖανῦ, δηα Θ΄ μδισδῇ ; 
᾿ἈΡίβμδὶ, Βομηδίαῃ, απα Αβαῆοὶ ; δηα {π6 {πγὰ οἷδδθ γ88 οοσηροβϑά οὗ 
[86 τοτηδιἰηρ ἰὨϊγίγ, οὗ ψ Βότὰ 886} ρρθδῦβ ἴο αν θθϑῃ {δε μοδά. 
ϑυοἢ 18 {86 δῦ Δοοογάϊηρ'᾽ ἴο 2 ϑϑιω. χχὶ, ; Ὀαΐ 1 1 ΟἼγοι, χὶ. 10---47. 
{86 ᾿ἰϑὺ 18 ΤΟΥ͂Θ ὨΌΙΉΘΓΟΙΙΒ, Δηα ΟΠ ΥΒ ΘΒ ἀΘΥΔΌΪΥ ἔτοσα [86 ργεοσθα- 
ἱησ. δα πιοβὲ ργοόῦδῦ]6 βοϊ υἱοη οὗ [686 ναυϊαομβ 18, (μδὺ (86 ἢγοι 
᾿ιϑὲ οοηΐδῖπβ [86 νου 168 ὙΠῸ ]ϊνοὰ ἴῃ ἰἢ6 ἔογτλοΣ ρατὶ οὗ νἀ 
τοῖρπ, 8δηα {μαὺ 1Ὁ πάογνοηῦ γϑυουϑ Ομδηρθ8 ἰὴ 186 οουγβο οὗ 18 
δονογητηθηΐ οὗ ἰμ6 Κιηράομῃ οὗ ϑγβ8].. Αὐ 6 μα οὗ 411] {μ686 
““ τ ΠΥ ΤηΘ ἢ 88 ἈΒμοῦθδπ), {Ππ6 βοη οὗ Ηδοϊβιηοι (1 ἤτοι. χὶ, 
11.}, σγῇο ἔοσα ἢ18 ΟΗ͂οΒ ἴῃ 2 ὅδῃι. χχὶ, 8, (ΗΌτ. δῃά τρλγρὶηδὶ γο- 
ἀουῖπρ) 18 [αγηθα ὡοδεῦ- Βαδεεδοί, ἐλο Ταολπιοπίΐο, πεαά 9 ἐδε ἐΐγεε ; 
Δ. ΤΥ ἤΟ86. ταἸ] ΑΥῪ Δρρο ]δίίοη νγαβ “ἀΐπο- Ηε- Ἐζηὶ (ἐλε ἰὐξείπσ ἂρ ---- 
ΟΥ δἰγι ἕπτ τοΐέβ, ---τα ὁρεαγ), Ὀδοδυβο Π6 16 ἃ Ὁ Ρ 18 ΒΡΘΆΓ ἀσδιηβί, ΟΣ 
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δποουπίοχοα, μγοο Βυπάγοα 80] 6.8 αὖ ὁποὺ. ΗΟ ΟΣ Θχ γδοσ ΠΔΥῪ 
1 ΓΛΔΥ͂ Β66ΠΏ, Ὑ76 ΤΩΔΥ͂ ΒΕΓ ΟἸΘΑΥΪΥ ΡΘΙΟΘΙΥΘ ἃ ἀϊδβίϊποὺ ογάογ οὗὨἉ Κηϊριι- 
Ποοά, ΒΓ 1] ΑΓ ἤο ΟἿ τηοάθτη ογά 6 γ8, δηα ργθβθητηρ' [Π6 ΒΔ Π16 ΠΟΠΟΓΆΓΤΥ͂ 
ἄεστοοθ, δῃᾶ οὗὨ ὙΠΟ «ΔΒ μοῦσδηι, δοοοσγαϊησ [0 τηοάοσ ρυΐης6, τ᾽ 88 
[86 στδη-τηδδίθσ, ΑἈἢ ᾿ηβδυταϊοη οΟὐὗἁἨ {118 Κιπα νγᾶϑ 'π δυθσΎ σαβρεοῦ 
δἀαρίοα ἴο {π6 τοῖρῃ, {π6 οπαγδοίοσ, δῃα {π6 ρο] του οὗ Βαν]ά." 

ΔΓ {Π6 τοΐαγῃ οὗὨ [86 « ΘΥΤΙΒῊ για ΐ68 ἴο ΤΠ οἷτ Βανουὶ ἤόπθβ, {Π 6 ἷΓ 
ΤΟΙ ΠΑΥΎ ἀγα 88 τὯ8 [4] δδὶάθ. 76 τ}}}{18, τΥ ΒΙΟἢ Πδα θα6θη γχαϊβοα [ῸΓ 
1ὴ)6. οσορβίοη, ΟΓΟ αἸΒθαπάοα : {Ποῖ γα κα ἰηδιγυσηθηΐβ, τὶ τΠ6 
δχοθρίϊοῃ οὗ βοῇ ἃ8 6.6 ργῖναίθ ρσοροσίυ, γα ῦθ (δ᾽ νογθα ἊΡ 88 {Π6 
ΡΓΟΡΟΓΥ οὗ [86 βίδίβ, ὉΠῸ}} βοῦβθ ἔιαΐυγ γγαὰῦ βῃου]ά 64}} {π6πὶ οσίῃ ; 
δηα {Π|6 ΒΟ] 16 Γ8 {ΘΒ ν 68 τοι υγηρά ᾿Νὼ ΟἸποϊπηδῦμβ) ἰο {π6 ρῥ]ουρσῃ, 
δηᾶ {86 οὐ6 . δυοοδίοηβ οὗ ργϊναίθ 6. Τὸ {}}18 βιιϑρθηδβίοῃ οὐ {ποὶγ 
ΔΙΤΩΒ, {Π6 ργορμοὲ ΕΖΘΟΚΊ6] 4] 465 (Χχν!. 10, 11.) ψΠ θη 6 βαυβ, ἐπαῖ 
ἐλεν ο εγεῖία, απά Ὁ 1.ι|ώ, απά Ὁ λαμ, ἀπά ὦ. «Αγυαά, σχοτα ἴπ 1ῃ6 
ΤΥΤΙΔΏ ΔΥΓΠῚΥ͂ αϑ πιεπ ΟΓ τσαν, ἀπ λαπρεά ἐλεὶγ εἰλϊοϊάς προ ἐλ τραϊϊς οΓ 
7υτγο. ἴο [Π6 βδῆγδ ουβίομῃ 8180 {π6 Ὀτ] ἀθρτοοσω στ ουβ ἴῃ [Π6 βαογοά 
14.0}]8 οὐὗὁἨἁ δοϊοιθοιῃ (βδοηρ ν. 4.), τ βθὴ δ σοιραγοβ {Π6 πθοῖκ οὗ δ18 
Ὀγα6 ἰο ἐδο ἐοισεν 90 Ἰαυϊά διιϊϊεα ΧὉΓΥ απ αγπισιγῳ, τολόγόοπ ἐλετο 
λαπῷ α ἐλποιιδαπά διμολίεγε, αἷϊ δἠλϊοϊάς ὁ πιϊσλέψ πιξη. 

Χ]Π1. Τὺ ἀοοβ ποὺ οουδΙΥ ἈρΡρΘΑΓ ἔγοτῃ [ἢ 6 ὅ'ογοα ΥΥ τ ηρ 5, ἐπαὲ 
186 Η ΌτονγΒ γα δοουβίομηρα (0 ογοοῖ ΤΈΟΡΗΙΕΒ ΟΥ̓ ΤΩΙ ΠΊΘ 8 [ὉΓ 
ΟΟΙΩΙΠΘΙΔΟΤΑΠΗρ ὑΠ6} Ὑἱούοσιθδβ, [Ϊ}ἢὴ 1 ὅδ. χνυ. 12. ὅδ] 15 βαϊὰ ἰὸ 
λαυό 5εὲ ᾿ϊπι ὮΡ α ρίασε οἡ οιιπέ (αγηιοῖ; ὙὨιΟΝ Βόπιθ Θχροβιουβ 
τυπηαἀογβίδπα ἴο Ὀ6 ἃ ΘΟ] υτηπ, ΟΥ ΟΠΘΓ πποῃυτηθηῦ, Ὑγ}116 ΟΥΠΘΓΒ ᾿τηᾶσ] 6 
10 ἴο Βασα Ὀθθῃ ΒΙΏΡΙΥ 8 μδαπά, Ῥοϊπύϊηρ ουὐ [86 οΐασο ἤογα πὸ μαᾶ 
οδίκιηρα [18 ἀθοίβιγα νἹοίουυ οὐοῦ (πΠ6 Ατηδ]ο κι ίθβ. ΕἊᾺΓΣ τογα ἀδνουΐ 
τγ88 {86 οοπαιποὺ οὗἩ Μοβοβ, ψῆο, δέογ ἀ:βοοση  ηρ Απηα] οἷς, δγοοιθα 
8 Αἰίδγ ἴο ἐπ6 Ἰωοχὰ, ψ τ 818 Ἰπβογιρίοη, ὡελουα-ηϊβεὶ, [μαὐ 15, Το 
ΠΟΒΡ ἐς πιῖν δαπποῦ. (ΕΧΟά. χυ]ὶ. 16.) Τὐπάοσ 1[Π6 ᾿Ἰηἤπθησα οὗἁὨ Βτη1] 
ἀσονουϊ αἰοοίῶδΤφΤηδβ, ᾿ανιἃ οομβοοσαίθα τἰῃς6 βϑυοσαὰ δπα οἴμοῦ αὐτὴ οἵἅὨ 
ΟοἸἸαῖ ἢ ἴῃ {π6 τ ΌΟΣΏ8016, δηα βυ ΡΒΘα ΘΕῪΥ ἀσροκιίοα ἴῃ ἐΠ6 βδογοᾶ 
ἰΥΘΑΒΌΣΥ [86 τοῦ 8ρ00118 τγο ἴῃ Ὀδί]16, 88 ϑαιχποὶ ἀπ 588] δα “οῃθ 
Βοίοσα δίπα (1 ΟἸγου. χχυὶ. 26--- 28.), Δα 88 ΒΟσΈΓᾺ] οὗ Π1Β ρίουβ βι0- 
ΟΟΒΒΟΥΒ Οἢ 6 ἐβγοῦθ οὗ «“πἀδλῇ 4180 α1Ἰ4ά. Τῆυβ [ΠΟΥ ρσταθ }}ν δο- 
Κηον]οαροα (παὲ ΠΟΥ Το το ἱπαουίοα ο {π6 1,οτὰ οὗ Ηοϑδίβ δἷομθ ἴῸσ 
811 {Π6}Σ δίγοηρίῃ δηα υἹοίο 8. 

ΒΕΟΎΤ. Π. 

ΑΙΌΒΙΟΝΒ ΓΝ ΤῊΞ ΚΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΧῚ ΤῸ ΤῊΞΒ ΜΙΠΙΤΆΒΥ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝῈ ΑΝῸ ΤΕΙΠΜΡΗΒ ΟΝ 
ΤΗΒ ΒΟΜΑΝΒ. 

Ι. ΑΤ' 86 ἔτη [86 ουδηρο δίβ δπᾶ ἀροβί]68 στοῖθ, {πΠ6 Ἐοιπδηβ Πδά 
δχίθηἀοα {Π6]Υ ΘΙΏΡΙΓΕ αἰπηοϑὺ ἴο ἴμ6 υἰπιοϑὺ θουπάδγιοβ οὗ {π6 ἴΒθη 
Κπονῃ ΜΟΥ], ὈΥΙΠΟΙΡΑΠΥ ὈΥ ὑπ 6 Ὁ ἈΠΡρΑΓΑ]]6]6α τ Πἴανυ α18ο1}}}π6 δα 
Βοσοῖὶο νϑίουσ. «ὁ πᾶθα γγ͵ὸ8 αἱ (818 ὕσηθ βυδήθοὶ ο {πεῖν ϑύγαῦ, δηᾶ 
{μοῖν ΤΟΟΡ8 Ὑ6Γ6 βίϑοῃθα ἴῃ ἀἰογθηΐ ραγίϑ οὗ {πα΄ οΟὈ ΠΥ. 
ΤῊ Ἐοχηδῃ ἈΣΤΩΥ γγἃ8 οοιηροθοα οὗ [,μορίομβ (Λεγεῶνες) Θϑοι οἵ 

δ Οοφαοζοῖ, Βίορταρμῖο ἀρβυδω ἴοι, 1ἷ. ». 167. 
Ἀ 
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ΜΠ ἰοἢ τγαθ αἰνι ἀοα ᾿ηὔο ἔθη οολογέδ, Θαοῖι οοποχὲ ἰπίο ἔδγεθ πιαπέρἕοδ, 
Δηα ὁΔ0ἢ} τωβπὶρ]ο (Σπείρα) ἱπῦο ἔνχο οδῃίισιθθ. ΤᾺ πυθοΣ οὗ ππθη 
ἴῃ ἃ Ἰορίοῃ ν88 αἀἸβογθηῦ αἱ αἰ ογοηῦ {1π|6ὸ86, Βυῦ Βαβι 468 {π6 οοδογίϑ 
ΠΟΙ ὙΘΓΘ ξοστηθα ἱπίο Ἰθρίοηβ, {πο σ γα σογίδιῃη οἰ υ8 βορασζαΐθ 
δηᾷ ἀϊδιϊποῦ ἔγοτι δῃγΥ Ἰορίοῃ ; βυο ἢ}! τ γθ (86 (ΟὐὈΠογίδα {Πσθδης, δπά 
Ῥγῳωίϊοσϊς, ὅθ. ϑοῖ ἀρρθᾶγβ ἰὸ βανθ θθθῃ {86 7Ζέαϊϊαπ Βαπά (Σπείρα 
᾿Ιταλικὴ) τρϑῃ!οηθα ἴῃ Δοίβ σ. 1., συμ] οἢ γὰ8 ἴῃ διύθπάδμοα οἡ ἐδ 
Βοσδῃ ΖΟΥΘΓΠΟΥ, 00 δ (παΐ πιο νγἃ8 γοδι αἴηρ δ ϑθβαροβ. [0 γ88 
ΤΡΟΟΒΟΙΣ Ο8110α ἰῃς 14] 140 σομοχί, Ὀθοδδθ τηοδῦ οὗὁἨ [86 8βο] ἄϊθσβ θ6- 
οπρὶηρς ἰο 1Ὁ γογο 1{8]18η8, Δα 4160 ἴο αἰβίϊηρ ἢ 1 ἔγοτα [η6 οἴοΣ 
ἸΓΟΟΡΒ 10 ἢ στ ἀγάπῃ ἔγοιῃ ϑυτῖδ δπα {πὸ δα)δοθηῦ τορίουθβ. ΤῈ 
ΤΠ] Δη Ἰορίοη τ)γᾶβ ποῦ ἴῃ οχἰβίθπος δὖ (816 πηθ ΟΥ̓ (δ βαπὶθ ἀ6- 
βου ροη α8ὸ γὰϑ (6 “μσιδέίαπ Βαπαά οὐ ΟὈλοτγέ (Αοίβ κχνὶ!. 1.), 
{ΤεΡς Σεβάστη) ΜὮΙΟΝ, τηοδῦ ῥγοΟΌΔΌΪΥ, ἀογινθα σἷϑ ἤᾶσθ [τόσω 
οραδβίθ, {86 οδριίαὶ οὗ ϑδαιγασῖα. Τα οοτημαδπαΐϊηρ οβῖοοσ οὗ {16 

Ῥχφίοσίδῃ (οβογίβ αὖ Βόπιθ, (4 Ὀοαγ οὗὨ ἴγοορβ ᾿ἱπβϊυϊθα Ὁ Αὐυ- 
σαδβίαδ ἰο συδτα ἢῚΒ ΡΘΥβο, δηά ἰὸ βοτὰ {π6 οατα οὗὁ [ἢ6 ΟἸΌΥ νγ88 
ΒΕ ΒΘ ΘΠΟΥ οοπιηλι (64), τυδᾶ ἰθγιηοα δγαζεοίμα Τγαίογιο. "ΓΒ Ἰαεδῖ 
οἴοου ψγὰ8 (Π6 Οὐρέαϊπ 9. ἐδε Οπανά ( ΣΤΡαΤΥ ΕΟ σΧΊ. ἴο ἢο86 
ουβίοαγ Ῥδὰ] νγᾶβ οοτηπη ρα, 1 Ὀοὶπρ᾽ ἃ Ῥαγὶ οὗ 8 οὔἶοθ ἴο ἴαϊκα [6 
οὔδγρα οἵ δοουβοά ρϑύβοπβ. (ιοΐβ χχυῇ. 16.) Τὴθ οομμτηδηαϊησ 
ΟΒοοΥ οὗ 83ῃ ογάϊπαγυ οοδμοσὺ γγᾺ8 δ] θὰ 7Ζγίδμηπμα Οὐλογίὶε, 1 τὸ τῦᾶβ 
σοπηροβοᾷ οὗ Ἐλοιηδῃ οἰ 1ΖΘΠΒ; οΥ γαϊξοίμε Οὐλογίϊδ, ᾿ἢ οοτηροβθα οὗ 
ΔΌΧΙΠΑΥΎ ἰτοορϑ,. Τ6 οί σον, ἱπ θη ἀθα Ὀγ οί (μ686 οτγΩβ, 18 ἴῃ (86 
Νον Τοοϑίδιηοθηΐ ἰοττηθα Χιλίαρχοθ, ΟΥ ρμς οὗ 4 Τῃουδβδηά, τοϑὲ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ θοοδιδθ ϑδοῖ ἰσθαπα μδα ἀπάθν Ἀ1πλ ὕθῃ θη αγ168 οὗὨ ΣΟΟΡΒ8. 
ΓΗΒ νγὰβ (Π6 ΟΥ̓ΟΟΥ το σοιμτηδηαοα [86 Ἰορίοῃ οἵ 580] 616 τ {δαὶ 
ρεντϊβομϑα [π6 ἴοτσοῦ οὗ Απίοηϊβ, νοι ουου]οοκοα ἔμ α ἰθλρ]6 δ .6- 
ΤΌ ΒΑ] 61), ἰῃ {Π6 ροΥγΟΟΘ68 οὗἉ ψ ]οἢ ἃ ΘοΙΡΔΩΥ Καρὺ συᾶτα (κονστωδίαν), 
ἴο ῥγδνοῃΐ ΔΩΥ ὑυτ]ὺ δ {Π6 στοῦ (ββεναιο." Οἰδυάϊυθ 1ωγ8188 νγὰ8 
{π6 ὑἸρυπο οὐ Εοσλδη οδρίδϊη οἵ (μι ῖ8 ἔογτί, γᾷο τεβουθὰ Ῥϑὺὶ ἔτγοχα 
{π6 τυπηυϊζαουβ αἰἰδοῖς οὐὗὁἨὁ (6 τωυγάθγουβ 6 )8. (Δοίδβ χχὶ. 8]., χχὶὶ. 
34,, χχὶ!. 26.) μά ογ {μ6 οοτηηδπα οὗἉ {π6 ὑσὶ θαηθ νγ88 [86 σρμ στ] 0 
(Κεντυρίων ᾿Ἑκατόνταρχο!ξ), ΨΙΐΟ, 848 [ἷ8 ὨδΙηθ 1168, μΒαὰ ΟΠη6 
Βυπαάγοα τλθ ὉΠῸΘΓ Ὠ]τη.ὃ 

Της Βοιηδη ᾿πίδηί συ ποτα αἰνιἀοᾶ ᾿ηΐο {γα ῥυϊποῦραὶ οἷαθβοβ, (δ 0 
Ἡαείαξὶ, [6 γίποίρεθ, απὰ ἴ[Π6 7 γιατὶ, ΘΔ ἢ οὗἨ ἩΙοΣ 88 οοσηροβϑαᾶ 
οὗὨἨ {πιγΥ πιαπίρμἶἑ ΟΥ ΘΟΙΏΡΔΏ6Β, 8Πα Θδοῖ ΤΩΔΏΙΡΌ] 18 οοηίδι θα {π|0 
οοπέμγίεϑ ΟΥ̓ Πα Πα ΓΘαΒ οὗ τηθῃ : ΟΥ̓́ΘΣ ΘΥΟΥΥ͂ ΟΟΙΏΡΘΩΥ ὙΟΓ6 ΡΪδοοα ἵν ὸ 
ΘΠ ΓΕΣΊΟΏΒ, ὙΠῸ, ΒΟΥΤΟΥΘΙ, ΓΘ ὙΘΥῪ [ἊΣ ἴγοιη Ὀοὶηρ ἐφμαϊ ἴῃ τϑη 
Δα ΠομΟῸΓ ὑμοιρ Ροββοββίῃρ {16 βαηθ οδῖοθ. Ὑπὸ ΤΥΪΔΓΙΙ δηᾶ 
Ῥυποῖροθ ΟΣ οδίθοιηθα {π6 τηοδῦ ΒΟΘΟυΣΘΌΪ6, δῃὰ ᾿8α {ποὶγ οοἢ- 
[ἈΥΟῚη8 6] Θοἰοα ,γεέ, Δα [8686 Ἰοοῖ ργϑοθάθποο οὗ {π6 δσϑῃϊυγίοηβ οὗ 
ἰμ6 Ηδοίδῦ, το τ γα οἱοοίοα ἰας. Τμ6 δυγ]ο οραίυγίοη, τὸ ἴῃ 
Μαῖὶ, νυ}. 8, 9., Ὀδδουρὺ (λ6 δἱὰ οὗὁἨ {16 οοπηραβδίομαίθ Βθαθεχλοσ, 

1 Βίβοοα οἱ ἴδ Αοἰδ, νοΐ. ἱ, ΡὉ. 328-382. Ῥοάάγίἀρο οὐ Αοἰδ χ. 1. διὰ Κυϊηδεῖ οἱ 
Δεἰδ χ. 1. δηὰ χχυὶϊ. 1. 

3 Φοβορῆαβ, ἀθ Β6]], Ζαὰ, 110. γ. ς. 5. 8 8. Απὶ, πὰ. 110. χχ. ς. 4. 8ὶ 8. 
δὲ Βίδοοθ οὔ ἔδο Αοἰδ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 828, 829. Αἀδσῃ β Βοβδὴ Απεϊααϊξοδ, ῬὉ. 336. 339. 
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ΔΡΡΘΑΙΒ ὑ0 δανα 66 οὗἁὨ {ἢ19 ἰαϑί οσάθυ. Ηθ νγ͵ὰϑ ἃ πιαπ Ὡπάεν αἱ- 
ἐλογίίψ, ὑμαὺ 18, οὔ 16 ῬΙΪΏΟΙρΡ68. οὐ Τ ΑΓ, δηὰ δα ποῃθ μπάθγ Εἰτη 
Ῥαΐ ἰῃ6 Βυπάτοα τηθη, ΏΟ ἈΡΡΘΑΓ ἴο αν Ὀδθῃ ἴῃ 8 βίϑδία οὗ {86 
βίγίοθδι τὰ] πα Ὺ Βα ογαϊπαίοη, 88 Μ16}} 48 οὐ Ἰονϊηρ δ )θοίίου ἰοὸ 
Ὠΐπη. 7] απι, βαϊὰ 16 οαπίυτιοι, α πιαη τιπεῖον απκέλογίψ, ἠαυΐπρ βοἰαΐγε5 
πον πιο, ἀπά 1 8ὡὰν ἐο ἐλὶϑ ταλυν, ΟαὉ, απά ἦσς σοείδ, απά ἰο αποίλον, 
Οὐπιε, απὰ ἦδ σοπιεζῇ ; απά ἐο πιν εἴαυε (Τῷ δούλῳ μου), 220 ἐλὶς, απά 
δε ἀοείμ ἰ. Ἰὰθ Δρρ]οδίίοη οὗὨἨ δ18 ἀγριυχηθηΐ, δαἀταββοᾶ ἰο ΟἸισιβί, 
Β6ϑῖῃβ [ο Ὧδ ({]8 : δι. Ι, σἼΟ 8πὶ ἃ Ρϑύβοῃ βυ]θού (0 {μ6 οοῃίσοὶ οὗ 
οἴδμοσβ, γαῖ ΒαΥθ Βοῖμδ 80 δου  δἰθ  Υ βυ )θοῖ ἴο πιγβ6]ξ, ἰμαὲ 1 οϑῃ βαῦ 

10 016, (πιο, απὰ ὧδ σοπικοίΐι, ὅζο., ἌΟΥ τοι τόσο ἰθθη οδηβὲ ἐλοῖ 
ΒΟΘΟΙΏΡ 8} τ βδίβοονου ποὺ Μ116ϑὲ, οϊηρ Ὁμοῦ πὸ οοπίγοὶ, δπά 
δανιηρ 811 (ἰηρ8 Ὁπάοσ (ΠΥ οοταπιδηα ῦ' 
ΤΙ Δεξιολάβοι οΥὍὨ ϑρεαγπιέπ, ταθη]οηθα 1ῃ Αοΐβ Χχῖ!, 23., ΤΟΓΘ 

ΒΟΪἸΘΥΒ, ΟΔΥΓΥ ΠΡ ΒΡΘΟΆΓΒ ΟΥἨ δη668 1ῃ {μ6ὶν τἱσῖιὺ Βαμα, μοδ6 ἀπ 1 
8, πού ΟἿΪΥ ἴο δἰϊθηᾶ 88 συδγάβ ΠΡΟῚ (πο 1. Βονογαῖρῃ ΟΥ̓ ΘΟμ- 
τοδηοσ, θαΐ 4180 ἴο ρυδγαὰ ὈΓΒΟΠΟΓΒ, Ὑ8Ὸ πο σο Ὀουπαᾶ ἈΥ͂ ἃ οἰαὶη ἰο 
τοῖν τὶρῦ μαπὰ.Σ ὙΠῸ Σπεκουλάτορες (ἴῃ Τ,αἰϊη, ϑρίοιμζαίογεα ΟΥ 
ϑρεομίαίογοθ, ἴγοτα (86 Βριουϊαση, ἃ 7 6} ΟΥ ΒρΘΩΣ ψ ἰοἢ {ΠΟΥ 
οΔΥτ] 64), γ6γΘ ἃ Κιπᾶ οὗὨ βο] θοῦ ψο ἔοστηθα (6 Ὀοάγ-συδτα οὗ 
ῬΥΪποοθ. Αἰοηρ οἰδον ἀσί68 οὗὁ {Ππ686 ρσιυδγαθ, γ88 {παὶ οἵ ρυζίπρ 
ΘΟ ἀοΙηη6α ΡΟΥϑΟῺΒ ἴο ἀρδίῃ. ὃ (Μαγκ νἱ. 27.) 

11. Τῇ 410βῖοπβ ἴῃ {6 Ναὸν Τ᾽ οδίαιμηθηϊ ἴο {86 τ] ΑΥΎ αἸΒΟῚΡ]1η6, 
ΔΥΤΠΟΌΓ, δαι168, δῖθρθβ, ἃπα τὰ} ΔΥῪ Ποποῦγθ οὗ (86 ὐθοΐτβ, δηά 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ οὗ [π6 οι 9, Δ΄Γ6 ΨΘΙΎ ΠΟΙΊΘΓΟΙΒ ; δηα {Π6 Βαοι δα ὙΣΙΘΓΒ 
μανθ ἀογινθα ἔγομῃ ὑπθπὶ πτοία ΠΟΥΒ Δ Πα ἜΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ ΟὗὨ ΒΙὨρΡΌΪΑΓ ῥγο- 
ῬΥΙΘΙΥ͂, οἰθραηοθ, 8ηἃ ΘΠΟΓΡΎΥ, ἴοὸ᾽ δηϊηδῦηρ ΟἸ γι βίη ἴο [ογυ 6 
δραϊηδί ἰδταρίΔ ΟΉ8, ΔΠα (0 ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ ἴῃ {πὸ ῥχοΐθβϑιου οὐ ὑποὶγ ΠΟΪΥ 
δι ἢ ὙΠΑ͂ΘΣ 411} ραγβθοι οη8, δηὰ 8180 [ὉΓ βυ]δίηρ [Πθπὶ ἴ0 ρογ- 
ΒΟΥΘΓΘ απΐο ἰἢ6 6ῃα, {μα ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ τϑοοῖγθ ἴμοβθ β)8] Βομοὺγβ δμᾶ 
{πᾶὖ τηταογίαὶ οσόσ ὙΙΟΝ ἀυγαιῦ υἱοϊοσϊοιβ ῥ᾽ οίν. 

Τὴ (ῃ6 [Ὁ] ον ηρ᾽ ΥΟΥῪ δ γι κῖηρ δηά Ὀοδα Ὁ] ρϑββαρο οὗ δ. ῬδᾺ} 8 
Τρ βίο ἰο {86 ΕἸ ΡΠ Θβῖδῃ8 (ΥυἹ]. 1] ---]7.), [1.6 γϑυϊουβ ραγίβ οὔ {Π6 ρᾷῃο- 
ΤΙ ἐττοιΣ οὗ [δ6 ΒΕΑΥῪ ἰΓΟΟΡΒ8 διμοπρ (86 ασθοκβ απα Βοπηδη8 ([Πο86 
ὙὙὯΟ δα ἰο βυϑίδιη (6 γυαοβὺ δ8881}}18) “'αγθ αἰ ΠΟΥ Θηυτϊηογαίθα, 
δηἃ Ῥοδα ΠΥ ΔΡΡΙΙ6α ἰο {ποβα ποσὰὶ δηαὰ δβρί σι] θα ροΒ ψ} ἢ 
νΥ ΠΙοἢ 086 ΒΘ] Ιονοσ οὐρδῦ ἰο θ6 ογῆθα, μέ οπ ἐλ τολοῖδ αὐπιοαῦ Ὁ ΚΓ 
σοά, ἐλαΐ γε πιαν δε αδίε ἰο δἑαπα ασαϊπεί ἐΐε τοῖϊο5 97 δὲ ἀουϊ. ΖΚῸΡ 
106 ιτογοδέϊο ποί ἀφαϊπδὲ ἥεδὴ απὰ διοοά, δμὲ ασαϊπδέ ργὶποὶραϊι ες, 
αφαϊπϑὲ ροιοεγξ, ἀφαϊπϑέ ἰδδ γεΐθγς οΓ δε ἀαγἦπο8ε 0 ἐπιὲδ τοογἷά, ασαϊπϑὲ 
σρίγιἐμαὶ τοϊσλοίπο885 τπ ἀϊσὴὰ γμίαςσεα. Ῥεγοίοτο, ἑαΐλο ἀπίο ψοῖι ἐλι6 
τολιοῖο αγπιομ 9.66 Οοά, ἰλαΐ γε πσιαν ὅδ αὖίε ἐο ιοϊ᾿εέαπά ἱπ {δε εουϊΐ ἄαψ, 
απά δαυΐπο ἄοπο" αἷΐ ἔο βίαπά. Διαπά, ἐλεγείοτε, λαυΐϊπῷ γΟῸΤ ἰοὶπϑ 

1 Ὧγ. Α. ΟἸασξο, οὐ αι, υἱὲ, 9. 3 ὙΑΙΡΥΒ τ. Τεδῖ. το]. "1. ᾿. 255. 
5 Ἡοδίπβοη ΒΒ ΟΓ. [οχ. ἴΧὸ 186 Νοῦν Τεδί. ἰῃ γόσο. 
4 Ἐρἢ68. νἱ. 13. Ἅπαντα κατεργασάμενοι, ΤῊΪ8 γοΥῸ ΓΟ! ΘὨΕΙΥ δἰ χη ῆθ8. ἴο ἀεεραίοὐ ἃ 

ἴος, ΤΟΙΔΙΪΥ ἴο νϑηαυϊδῃ δπὰ βυνάμπο δὴ δάυθυβασυ. 80 ἱΐ βῃοι]ὰ Ὁο ἰγαῃβιδιθὰ ἴῃ {Π|8 
Ῥίασθ. “Ὃν αὐτοχειρίᾳ κατειργάσατο: Ἵ ΒοΟΙΣ 6 ἀεβραίολοά νἰϊῃ ΐ8 οι Βαμά. 1) ἴοπ. 
Ἡα]ΐσαγη. ἴοτῃ, ἱ. Ρ. 99. Οχοη. 1704. Πάντα πολέμια κατεργασάμενοι : ἩἨδνὶπρ α4υ6]]οἃ 4}} 
᾿ιοδι 0168. Ιἄφπ), Ρ. 885. Μεθ᾽ ἧς ἤδη πολλοὺς πολεμίους κατείῤγασθε : ΒΥ ΜὨΪΟΝ γοιῦ 
Πᾶγο Ὑϑηπηιβηθ ἸΏΔΩΥ Θπομΐε8. ῬοΪγεβηὶ ϑέγαίασ. Ρ. 421. Ιλιάς. 1689. Πέτρας ἀβάτους 
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σίτέ αδοιμέ ιοἱἑὴ ἐγμἑδ, απ ὰ μαυΐπρ οἡ ἐλε δγεαεί- »͵αίε ὁ τὶσἠίοομδηεας ; 
απα γολ ἤεεὲ βἠοα ιοἰέξ ἐλε ργεραταΐίοπ 9.0} ἐλε φοβρεὶ ὁ Ῥεασε: αδοῦε 
αἷ , ἑαλΐπφ {τ εὐϊεϊά ὃ 9 7ζαἰϊδι, τιολεγειοϊἑἦ ψοῖι δλαίϊ δε αὖἷα ἐο φμεποὶ 
αἱ! ἐλε ἥἔεγγ ἀατγὲς ὃ ὁ ἐΐε τοϊελεά ; απα ἑαΐλε ἐλε δεῖίηιοί 4 ὁ βαϊυαέίοη, 
απὰ ἐδε ξισογά ὁ ἐλ ϑ»ιγὶξ, ιολιο, ἐς ἐλε τοογὰ οΥ᾽ αοα." ὃ 

Ἠανίηρ ἐπὰ8 Θαυ!ρροὰ {Π6 Βρ᾿ γζυδ] βο] 16 ἢ [86 ἀν ῬΆΠΟΡΪΥ, 
16 ΑΡοβί]ϊθ ργόσθϑὰβ ἴο ΒΟΥ δΐτὰ ΠΟΥ͂ 6 18 [0 186 1ῦ: δα {ποθ ίοσθ 
80] Οἱ Ἡ8 ---- Ῥγαψίπρ αἰιοαψε ιεοἱέδ αἷΐ »γαγεῦ απᾶ δυρρίϊσαζίοπ ἐπ ἐλε 
ϑρίγιί, ἀπά τοαϊοἠίπρ ἐλεγοκπίο ιοἱἑἦ, αἷϊ ρεγϑουέγαποε. ΤῊΣ σθαι δπὰᾶ 
ΟἾΒΟΡ δηοϊθπῦ παίϊοῃΒ, 76 ἤδυθ δγοδαυν οὐβοσυοᾶ, οἴδγυθα ἊΡ Ῥγϑυοσθ 
Ὀοΐοτο {ΠΥ πϑηῦ ἰηΐο {π6 Ὀαι16. ΑἸ] αϊηρ ἴο {Π18, ϑδαϊπὶ "ἈΝ ΓΙ ΓΝ 
116 Ἔχμογίδιοη ἴο 6] ονοσθ, ργαψίπο αἴισαν5, αὖ 811 Βο68οὴ8 δηά οἡ 4} 
ΟΟΟΔΒΙΟΗΒ, τοϊζὰ αἴ »γανψεῦ (τάογα οοσγθοίγ, διρρίϊοαξίοι ἴογ αὶ 15 
ϑοοά) δῃὰ ἀερτεσαΐίοπ οὗ 6ν]} ; απά τοαΐοἠῖπο ἐλοτοιιγῖο ---- Ὀοϊηρ᾽ Αἰ νγαγ 8 
οἢ {πεῖν συαγὰ ᾿οδὺ {Π|6}} Βριγιίαὶ Θθθτα 168 βῃου]α δυγρσῖδα ἐπδιῃ -- 

σιδήρῳ κατε ἄμην. Ἰάστῃ, Ὁ. 599. Οδδδυδοη. Ταῦρον ἄγριον---ταῖς χερσὶ μόναις κατειρ- 
γασμέενῳ: Ἧο ἀοδραιοποὰ ἃ νὰ 811} ΟἹ στ Ὧϊ8 δαπάβ. Αρρίδη, υοἱ. ἱ. Ὁ. 20]. 
Απιβί. 1670. 8566 Α͵50 ὑΡ. ὅ. 2391. 410. 681. ΤΟΝ. Τῆθ νογὰ μογο υϑοὰ ὈὉΥ ἴπ6 ἈΡοβίὶθ 
δ65 αἷδο {8 βίη βοδείοι ἰπ Ὠοη Οδδβίαβ, Φόϑορδα5, δηὰ ῬΠηΐ]ο. 

1 Ἐπὶ πᾶσιν, ΔΙΟΥ 41}, ΟΥ Ὀδδί 68 81}: ἱξ Πσόνογ δὶ μηΐθοδ δῦονο 411. Αὐτὸς δὲ χαλεπῶς 
ἐπὶ πᾶσι διαβαίνων: ΑΠΟΥ 41}, Πα Εἰπηδοὶ ἢ ρϑδβοὰ πὶ ἀ συ] ἐγ, ΡΙαυϊατοῖ, Οασβασ, Ρ. 1311]. 
οἄΐο. ατ. δίθρηδη. “Ἄγοντα πρῶτον τὴν φάλαγγα, μετὰ ταῦτα τοὺς ἱππεῖς, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ 
σκενοφόρον: ΕἸἾτεῖ, [6 Ἰεὰ ἂρ ἴΠ6 Ῥμδίδηχ, ποχὶ [6 δύ τυ, αἴοὺ 411 τἰθ6 θασξασο. ῬοΪγ" 
Ὀῖαδ, Ρ. 664. Οεβαυῦοῃ. Ἐπὶ πᾶσι δὲ Ασσις ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα καὶ μῆνας δύο: Αἴοῦ 
8]}, Αδβδὶ8 τεϊχηϑά ἴουιυ-Ὡἷὴ6 ὙΘΑΓΒ δῃηὰ ἴ.νὸ τῃηοηῖῆ8. Φοθορἢ 8 οΟπσα Αρίοῃ, ἢ. 445. 
Ἡδνοτοδηρ. 

3 ΤῊο εκ 6] ἃ ΒΟ ἱπίδηδοὰ (ϑυρεόςν) 6 [ἢ 6 ϑομέι Ἢ, ΟΥἨ Ἰαγρὸ οὐοῦς δ. }6]ἀ οὔ [50 Ἐο- 
ΤΏΔΗ8, ΝΟ Ῥγδδ τηδὰο οὗ νοοὰ οογογοά στ Ὠἰά68, πὰ ἀοείνοὰ ἐΐϊ8ϑ πδπ)0 ἔσχοτῃ ἰΐδ Χ6- 
ΒΟΙΙΌΙΔΏΟΘ ἴο ἃ ἄοοῦ (ϑύρα).. ΑΒ δὶ ἰ8 {πὶ ΟἸ γι ϑιϊδα στδοο, ὈΥ͂ τ Βἰοἢ 411 [6 ΟἸΠΟΥὄΘ 
ὉΓΟ ῥγεδοσυοὰ δηὰ τοπάογοὰ δοίϊνο, ἰϊ 'β ἈΘΥΘ ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ τοργεϑοηϊοὰ ὑπᾶάοῦ ἴδ ἄρτιτο οὗ ἃ 
δῃϊοϊὰ; ννίολι οογοσοὰ δπὰ ρῥγοίοοϊθὰ (86 βοΐ οάγ; δπὰ ϑπδῦϊοβ [πὸ Ὀο ονοῦ ἴο σμεπολ 
-- ἴὸ ἱπιοσοορῖ, Ὀ]αηῖ, απὰ οχυηρστιβἢ, 886 οὐ ἃ ΒἈΪο] ὰ ---- ἐδε ἥεγῳ ἀαγία οΥ (δὲ ιοἱολεά οπε, 
τῃδῦ ἰ8, 41} (ἢοβὸ δου] (που ρ 8, δηὰ δίγοηρ ἱπ᾿θοϊ ΟΏ 5, ἃ5 (ΠΟΥ ΑΤῸ ὑδιτηθα, τ ΒΙΟΝ ἰπθδσηθ 
1Π6 Ῥϑϑβδίοῃβ οὗ ἴῃ)9 πησοηονοί, δπὰ οχοῖϊο ἴῃς 808] ἴο δοῖβ οὔ ̓ σϑβατοβδίοῃ. 

8 Βέλη πεπυρωμένα, ἼΏοθα ἀγοδά [Π] τε ροπ 8 ΤΟΤΕ ΤΓΘηΠΘΠῸΥ οπιρίογεὰ ὈΥ [6 Δηοϊ ΘΏ (8, 
Πυρφόρα τοξεύματας ΑΡΡἾΔΒ, Ρ. 329. Πυρφόροις ὀϊστοῖς βάλλεσθαι. ΤΒποΥΪά65, ἴοπι. ἱἰΐ, 
110. χὶ, Ρ. 3202. ΟΪδβζ. 

Τοίους͵ ἄγριε δαῖμον, ἔχεις πυρδεντας ὀΐστους. Ὀρρίδη. Κυνηγ. ᾿ἰΌ. 11, γε. 425. 

Αροοογάϊηρς ἰο Ατηγηΐδηυβ Μασοο ]ΐπυδ (Ὁ. χα ϊὶ. ο. 4.) (πο86 δε ἀδτίβ οοῃεἰβιοὰ οὗ δ 
ἢ ον γοοὰ, ἴο 116 ἸΟΥΤΟΣ οὗ νῇῆϊον, ππάὰοσ ἴΠ6 Ροὶπὲ οὐ ὈαγῸ, νγγὰδ [βδίοποὰ ἃ τουηὰ 
τοσορίδοϊθ, τηδὰθ οὗ ἰσοπ, σου αι 016 πηαίοτία 185, 8ο ἰδὲ δυο δὴ ΔΙΤΟῪ δὰ ἴπ6 ἴοσιι 
οὔ ἃ ἀϊβιδ. ΤῊ νγδβ 8] 16 τ Ὀυγηΐηρσ παρδῖμας δηὰ ἤθη [Π6 ΔΣΤΟῪ γγὁ8 δ[οϊ ἴτοπι 
ἃ βδοκ Ὀον ((ογ ᾿ἢ ἀϊβομβαγροὰ ἔγοτα δ εἰρῆς θοὸν ἴμ6 ἦτο πσοηὶ οὔ), ἰξ δίγποῖκ 106 ΘηΘΙἶο8᾽ 
ΓΔΏΚ5 δηὰ τοπιδϊποὰ ἱπῆχοα, [ἢ ἤδηηθ σοηδυταίηρ τ ΠΔΙΘΥΟΣ ἰξ τοὶ ἢ; σαῖοσ ρουγοὰ οα 
ἐξ ἱπογθδδοὰ [8 νἱοϊθῃσο; ἴΠ6ΓῸ σοῦ ΠΟ ΟἴμΟΓ ΤΘΔη8 ἴο0 οχεηρσπβῃ ἱξ δὰ ὉΥ (γον πε 
Θδγ ἀροη ἰδ. παῖ αΣ ἀδγίβ ΟΥ διττόν, ὙΒΪΟἢ ΓΟ ὑίποὰ σουπὰ τὰ δύ δηὰ ρἱϊοῖ, 
δπὰ δεῖ το ἴο, στὸ ἀθβοσ δὰ ΟΥ̓ Τἶνυ (ἰδ. χχὶ. ο. 8.}, 88 βανίῃηρς Ὀθϑὴ τηδὰθ υβ6 οὗὨ ὉΥ [86 
ἀὨΒΑΟ ἴ8π|8 οὗ [86 ΟἷΕγ οὗ ϑαρππίαπι, θη Ὀοϑίεχζεᾶ Ὀγ ἴ86 Βοπιδηβ. 

4 0η [δ6 ἴορ8 οὗὨ ἴΠ6 δηοΐϊδηὶ Βαϊ ηθία, 88 τὸ} δϑ οὐ ἴῆοβθ ΠΟῪ ἰῇ τ|86, 15 ἃ ογοδὲ οὐ 
τὶ ἀχο, ἔτ δμδὰ τ ἢ ΟΥ̓Δ Ὠ8; Βοῖῃθ οὗἨ [Π6 ἀποίδηϊ Βοϊπιοῖβ ἢδὰ οι] οπηδίὶς ἄρτγεβ, δηὰ 
ἐξ 18 ῬΡγοῦδὈΪο δαὶ ϑαίης Ῥϑῃ], τῆο ἴῃ 1 ὙΠ οΒ8. γ. 8. [θστηβ [ἢ6 ΠοΙπιοῖ ἐδε δορε 97 ϑαἰυαίίον, 
ΣΘΙΟΓΒ ἴ0 Β οἢ ΠΟΪπιοῖδ 85 ἢδὰ οὐ (δ 6πὶ [86 ΘΙ Ὀ]οπηδιὶς τοργοβοπιδιίοη οὗ ορο. Ηΐδ8 πιθδη- 
ἱπρ (Ποτοίογο ἷβ, ἰδὲ δ [6 μεοϊπιοὶ ἀοίεπἀοὰ τ[μ6 μεβδὰ ἔτοπη ἀθδά!υ θΐοντβ, δὸ ἐλε δορε 9 

υαίοκ (οὗ οοπαποτίηρ, ΟΥΟΥΥ͂ Θάνογβασυ, δηὰ οὗἨ δβυτϊτηοπηξίηρ ΟὙΟΎ αἰ οαΠ γ, τγοὺς 
ΟἸ γίδε βισεησίποπίηρς ἴμΠ6 ΟΠ γί δῦδη), Ὁ} οὐ [Π6 ΡῬγοιηΐϑοβ οὐἨ Οαοά, νι}} νσασὰ οἱ, οὐ Ῥγο- 
δοτνο ἢϊπὶ ἤοπ [Π6 [Ἀ14] οἴἴἶξβοῖδ οἵ δ]} ἱοταριδιομδ, ἔγοσα τνοσ  ἀἰγ ἰοστοῦβ απ ἃ ΟΥ̓], 80 ἐμαὶ 
ΠΟΥ͂ 80.4}} ποῖ ἀϊδοτᾶδον [Π0 ἱπηδο πϑίῖο ΟΥ Ροσυοτὶ (16 ἱπάχιηδηϊ, ΟΥ οσδ8ο0 τὴ0 ἴο ἀεδοτῇ 
ὅἰι6 ὑδί οὔ ἀπ ἴο τΒοἷγ θπ4] ἀδδιγαοιίίοη. 
δ Ὧτ. Ἡλυποοὰ πίγοὰ, ἴο ἴπ6 Νεῖν Τοδὲ, τοΐ. ἰΐ. ὑῃ. 49, 50, 
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υοϊίλ αἴ ρεγϑβευεγαποο, Ὀοὶηρ' ΑἸ ΤΑΥ8 Ἰηὐοπὲ οἡ {Ποῖν οὈ͵]δού, απα ΠΟΥΟΣ 
Ἰοϑίηρ β'σμέ οὗἉ {μον ἀδηροῦ οὐ οὗ {πον ᾿πίογοϑί. 

“]η ἥμο ΕΡ 8.196 ἴο ἴμ6 Βοιμδηβ, (πῸ Αροβίϊθ, δα πογέϊηρ τηθ ἴο 
ΤΟΠΟΌΏΟΘΘ ἔδο86 818 ἴ0 νυ οι ὑπο υ πδα 66 Ἰοηρ' δοουβίομηθά, δῃηὰ ἰο 
Θῃΐο ὉΡΟΏ 8 ΠΟῪ ΔΠ4 ΠΟΙΥ 116, 868 ἃ ὈΘδΌ Ὁ] δἰ] 46, θογτονοα 
ἔτοτῃ πὸ ουϑίοσῃ οἱ δο] ἀἴθσθ ἐπγονηρ οὔ [ΠΟΥ ΟΥΙΠΑΤΎ ΒΑ]: ἴῃ ΟΥΔΟΡ 
ἴο Ρυΐ οῃ 8 Βυϊῦ οὗ δυτηουσ. 776 πἰσλὲ δ αγ δρεηΐ, (δε ἄαν ἴδ αἱ 
παρά : ἰδὲ τι5 ἐλετο ΟΥ6 ΟΑΒΊῚ ΟΕῈ ἐΐό τοογὰδ 07 ἀαγἄπεβε, απα ἰδὲ τι ῬΌΤ 
ΟΝ ἐΐλε ΛἙΜΟΌΕ 90 ἰἰφὴξ.3 (λοπι. χϊ, 12.) [πὰ Δμοῦμον ραββαρθ [6 
ΤΟΡσαβθηΐβ ΕΥ̓͂ ἃ βύγ ΚΙΩρ 8111116, 1 ὙΠδΓ ΤΊΔΏΠΟΙ {86 ΔρΟΒί]68 Τ6͵Θ 
ἔογ θα ἀραϊηδύ ἴΠπ6 ορροδβιτοι τ ἢ ΒΙΟἢ ΠΟΥ Τογο οδ] θα ἰο 60ῃ- 
διοὺ ἴῃ 1819 γγουά. ᾽ν ἐδο τοογὰ 9 ἐγιέδ, ὃν ἐδδ ροιοον 9. Οαοὐ, ὃν ἐλε 
ΑἘΈΜΟΤῈ 9} τἱσλίεοοιιδηοδ8 ΟΝ ΤῊΕ ΕΙΘῊΤ ΗΑΝῸ ΑΝῸ ΟΝ ΤΗΕ 18ΕῈΕ1.7 
(2 Ὅον. νἱ. 7.} 

111. 1018 νν 6}} Κπουσῃ [πα [86 βἰγϊοίοϑί βυδογαϊπαίοη δηα οθοάϊθηοθ 
ΜΟΓΘ τοαυϊγοα οὗὨ ΘΥΟΥῪ Βομλδῃ 80] 16. Ἀπ δἰ] υϑῖοπ ἴο {Π18 ΟσοῸΓΒ 1 
16 δρθθοῖὶ οἵ {86 οθπίυτίου ἴο «6ϑὺ8 ΟἸ γι (Μαῖ. υἱ!. 8, 9.), 
ΒΟ ἢ Π88 ΔΙΌ αῪ Ὀ66η πο ρα ἴῃ ραρθ 247., ἀπὰ ἡ ΒΊΟὮ 18 ρΥΘΘΙΥ 
1]υδίγαϊοα ὈΥ ὕνο βίυι Κιηρ' ραββαρθθ 'π Αὐτδη Π)᾿δοοῦγβοθ οἱ Ερὶο- 
(οί : ---- Βροδκιηρ οὗ (6 δαίαγηδ!α, 6 88 Υ8, ---- “ ΥΥ 6 ἀρτοοά [0 ΡὈΪΑΥ͂ 
Αρβιμθθηου δηὰ ΑΟΒ11686. Ηδ σγπὸ 18 δρροϊηἰοα ἴον Αρβθπηοι 
ΒΑΥ͂Β ἰο 1η6--- ὅ6Ὁ ἐο “4ολίϊίοα, απα οτος αἰσαν Βτιεεὶδ." --- ̓  60. ---α 
“Οὐμε.᾽-- 7 οοπιθ. 4 Αραΐη, αἰθοουγθιηρ ΟἹ 411 {πῖπρδ Ὀοϊηρ ὑπο 
16 ἀἰνίπο ᾿πβροοίοη, 86 Β8Υ58, ---- ““ ΥΥΒ6η (σα οοπιπιαπας (86 Ρ]Δηίδ 
ἴο δίοεδοπι, ᾿Π6Ὺ ὄεαγ δίοδδοπιθ. ὙΝΆΘΗ Πα οοπιπιαπάβ ἴῃ ἴο ὅξαῦ 
8εεα, [ΠΥ δέαν 5εεά. ὙΝ ὮΘΏ Πα ουπιπιαπ 8 Ποῖ ἰο ὄγίπο ζογίλ ἤγῖξ, 
1μ6γ μέ Τοτίλ ἐλεὶν διαί. ὙΤΏ ΘΗ Π6 οοπιπιαπας ἴἈθτὰ ἴο γέρεη, ἱΠ6 Ὺ 
στοῖῦ τίρε. ὙΝΒΘΗ Π6 εοπιπιαπάς ἴμ6 πὶ ἰο γα δῃὰ σἠδὰ ἐξεὶγ ἰεαυεξ, 
δῃᾶὰ ἰο τοπιδῖη ἰηδοίϊνα, πα ἱηνοϊνϑα (οΓ οοπίγδοϊβα) σι ῖη Ἰῃο πηι» 
Β6 1 ν6β, {Π6 Ὺ 1πΠ8 τουδὶ δηἃ ἃγὰ ᾿ἰηδοίνο. 

ΝΟΥ 8 16 τ] ΠΥ Βυογαϊηδίϊίοι δαἀνοσίθα ἰὸ ὈΥ {86 οοῃἰυτσίοη, 
Ἰοῦς 115 (αἰπιοδὺ νεγδαΐ) ῬάτΆ}}6] ἴῃ τηοάθσγῃ {ἰπ|68 ἴῃ [80 Εὐαδῦ: ---- 
Κιγίοο- Βδπδῆ, ἃ οαρίνα ΟΠοογκμα οἰϊοῖ, 0 Ὑγ88 τηΑσοϊηρ' ἴο {Π6 
Βυλ8ῃ μοδὰ χυλτγίογβ,---οἡ θαὶπρ' ἱπη οττοραἰθα ΘΟΠοοσπηρ' [86 τηοῖνοϑ 
ἐπαΐ Ἰπαποοα δΐπι ἴο αυῦ Πῖδ παῖδνα ἰδπα δηᾶ δηΐου ἱπύο {Π6 ΒῈΥυ 109 
οὗ τὴ6 Βα͵δῃ οὗ Ναραὶ, ---- στρ θὰ ἰὼ 186 ΤΟ] ὙΘΥΥ͂ Ἰπργθδδὶνθ 
ΤΩΒΏΠΘΙ: --- “ἦ Δῖγ πιαϑίον, ἰδ γαλαῖ, βοπὲ πιε: Ηἐ φανε ἰο ᾿ΐδ ρεορΐε,--- 
ἰο οπε, " ὅο γοι ἐο Οσπτιοδαΐ ;᾽ ἰο αποίδπον, “ ὅἍὉ ψοῖει ἰο (αδἠηπιῖΐγο, ΟΥ̓ 10 
αην αἱδίαπὲ ρατί.᾽ ---“ Μν ]ιονά, ἐὰν εἴατε ΟΒΕΥΒ; ἐξ ἐδ ὉΟΝΕ.᾽--- ΝοηΘ 
ΘΥΘΓ πα αἶγο8 ᾿ηΐο (86 τραβοῦ οὗ δὴ οσάοσ οἵ {86 τα)δ}..ἢ δ 

1 Ὧγβ. Οπδηάϊοσ, Μδοκηίρῃῖ, δηὰ Α. ΟἸασῖο, οα ἘΡἈ. νἱ. 11---17. ἴὴ [0 ΒΓ οἵ Βίβδορ 
Ἡοτγηο 8 Ὠίβοουτεεβ ( ΟΓκϑ, νοΐ. ν. Ρῃ. 60---72.) [6 τεδᾶδσ ν}} Βπὰ δὴ δάμιῖσδῦο δηὰ 
δηϊπγδίοα ἀχροδιϊτίοη οἵ [π6 ΟἿ Γβιδῃ Διτηοῦτ. ᾿ 

5 ᾿Αποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότου- καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ἑπ]ρεπιίδαυο ἱπααὶξ 
διτὴα. Ὑ γωὶ, ΦΞηοἰά, ἰδ, γεσ. 747. Πρῶτον τοίνυν ἀποδύσωμεν, ἀνάγκη γὰρ τοὺς μέλλοντας 
ὁπλίζεσθαι, γυμνοῦσθαι πρότερον. Ἱαιοΐδῃι, ἴοτα. 1. Ἀ. 2566. οὐϊ!. ατων 

8 Ἡασγνοοά δ [ηἰτσοά. νοἱ, ἰΐ, Ὁ. 52. 
4 Απίδη᾽ β Ερἰοἰοῖιβ, Ὀοοῖκ ἱ, ο. 25. δ 1. (λῖτβ. σδσίοσ᾽ Β ἰγδηδι δέοῃ, τοϊ. ἰ. Ρ. 118.) 
5 Αστίδη᾿ β Ερίἰοἰεῖυκ, Ὀοοῖκ ἱ. ς. 14. ἘδρὮ6}1} Αππηοίδείοπεβ ἰπ ϑὅδοσζδσα βου ρίΌσΑσΩ, εΣ 

Βετοάοίο, ἔζο, τοὶ. ἱ, ΡὈ. 342, 248. 
᾿ " ΕΥΔΣΟΙ 5 Νοίοδ οὐ ἴθ Η}]16 δὲ ἰδο ἴοοί οἵ [86 Ηϊτιαῖαγα Μουπίαίῃδ, Ρ. 226. Ιοπάου, 

820. ἐϊο, 



2690 ΜΙ ανν “{}αϊγε. 

Τῃ μὶθ Ερίβι]6 ἠο Τιβοίῃγ, τῆῸ ἀρρθασθ ὑ0 ανο Ὀθ6ῃ ρ,ΟΔΟΪΥ ἄο- 
Ἰοοἰοά διὰ ἀἸδρὶγιύθα ὈΥ ἐμ6 ορροβιίοι ὃ καοῦ τ, δι, Ῥδι} δηϊταῦθα 
.πλ ἰο ἔοσυἀο, απ ἀπλοηρ οἵπον αἰγθούομθ ὁβοουσασθθ πὶ ἴο 
ΕΝΌΌΒΕ ΗΑΒΡΌΒΗΙΡ 88 8 ροοα Βο] 16 γ οὗ 6δὺ8 ΟΜ τε (2 Τίχα. 11. 3.) 
--ηά νψῇδὺ μαγάβμρ ἃ Ἐνοιηδῃ βοιογ βυρρογίοά, (ἂς [Ὁ] ον ωρ ρα8- 
ΒΑΡ6 ἴῃ “9 οθθρμυθ ψἈ] δουμἀδηθΥ ονῖβοθ [10 18 [80 χηοδὶ βἰσϊΚίην 
ΘΟΓΑΙΩΘΩΔΙΎ ὍΡΟΠ (μὲ8 ἑοχύὺ ἰπδῦὺ ΘΥΟΥ 88 τσὶ αι, ““ ΥΒΘΩ {Π6Υ 
ΤΩΆΓΟΙ ουὐὖ οὗὨ [861] Θηοαπιρτηθηΐ, [ΠΥ ϑάνϑμοθ ᾿ῃ β]οπδο δῃᾶ ἴῃ στοδὲ 
ἀδοογχυπι, 680} πηϑη ΚοδριΩς 18 ῬΓΟΡΘΟΙ ΤΆΒΚ 708 88 ἴὰ ρον. Ὑποὶγ 
1 ΔὨΟΓΥ ΘΓ6 δττηθα τ 10 Ὀγθδϑί ἰϑύθθ δηα οἰ πιϑίθ, δηα ΤΠΘΥ ΘΔ ἃ 
ΒΌΟΓΑ οἢ ἐδ ἢ 8116. Το ϑγογα ὑΠ6Ὺ ΑΓ ΟἹ {Ποὶγ ἰϑν βλάβ 18 ὈΥ ἔδγ 
[6 Ἰοηραδί, ἔον (μδὺ οὐ {86 τραῦ 18 ποῦ δθουθ ἃ βρδῃδ ἰθησί, Τβαῖ 
Βοϊοοὺ θοάγ οὗ ̓ πέδηίτσυ, το ἔοσιηβ ρατὺ οὗ [Π6 σϑῃθσα] β Πορταγαε, 
18. Ἀγ Θα ἩΣῸ} ἰδηοοβ δηα ὈθΟΚΊΘσβ, Ὀαὺ {86 τοϑί οἵ 186 φβαίδηχ δδνθ 8, 
ΒΡΘΆΣ δπᾷ ἃ Ἰοῃρ᾽ 81614, Ὀθδ: 468 ψ 1 ὙΠΘΥ θα ἃ ΒῈῪ δῃα ἃ δδβκοί, 
8 Β0816 δηά ἃ μαίομοῦ; (ΠΟΥ αἰδὸ ΑΥΤῪ τὴ ἔμοτὰ 8 οΟΤά, ἃ 810 Κ]6, ἃ 
ΘΠ, δῃα ῬΓΣΟΥΙΘΙΟΏΒ ἴον ἴπγθο ἀαγβὶ 80 ἐμ ἃ Βοιωβῃ ἔοού-ϑο ] α1οχ 18 
θυ γοσγ 1{|6 αἰδυθηΐ ἔγομι ἃ ΒΕΑΒΤ ΟΕ ΒΌΒΡΕΝ.Ἶ 

᾿Αοοοχάϊηρ ἴο ἃ τα] ΑΥῪ ουδύίοτῃ, ΘβίβὈ] δ οὰ ἴῃ δῷ ΘΑΓΙΥ ροτιοά οὗ 
ἴπ6 σον θα ἢ, Ἔν ΣΎ Εοπδῃ 80] 167 ομοΒ6 δ18 ἔωνουσιῦα ΘΟΤαγΔα6 ; 
δηὰ ὃν {μα {16 οὗἁὨ [το μἀβὶρ 41} γα γθ πα! }γ Ὀουπα (ο Βῆαγα ΘΟ ΥΥ 
ἀδηροῦ τὰΐ ἰδμαὶν ἔθ] ]ονα.2 ϑαϊηῦ Ῥααὰὶ, δἰ πἀϊηρ ἴο {818 ῥγβοίϊοθ, 
ἰουτη8 ΣΕ Ραρηγοάϊίυβ ἷ8 εοπιμαπίοη ἴπ ἰαδοιν ἀπά ζεϊοιο-ϑοἰάίογ, (ῬΆΙ]. 
1. 26.) Επυγύδον, “10 18. νγγυ6}} πόση ὑμαῦ [86 Βοχαδῃ βο] ἀ1θ 8 ὑγο ΓΘ 
πού Δ]]ονγθα ἤο ΓΔΔΤΥΥ ; ὈΥ {18 ργομι  ΐοη (π6 Ἐοιλδῃ ρχουϊάθῃοθ, 88 
ται οὗ 88 ροββῖθ]ο, δια γίηρ ἴο ΚΘΘΡ ὑπαὶγ ταλ] ΠΑ ΥῪ ἀἰβθια θα γγαββοα ἔγοια 
[86 οαγοϑ δηᾷ αϊθίγδοϊίοηβ οὗ βοουϊαῦ 116. Τὸ {818 δὴ (86 Αροβί]6 
Τοίδυβ; πο οπδ ἰμαξ ισαγγοίς, ἘΝΤΑΝΟΙΈΕΤΗ ΗΙΜΒΕΙ ὙΙΤΗ ΤΗΣ 
ΑΕΈΑΙΒΕΒ ΟΕ ΤΗΙΒ 1ΕῈ; (μα Πα πιαν ρίοαξο ἢΐπι τοῖο παῤ οποδοπ λΐια 
ἐο δὲ α δοἰάϊον. (2 Τίτα. 11. 4.} 

“ ΤῊ πϑιηθβ οὗ ἔμοβ ψῈῸ ἀϊθα ΟΥ̓ ΓΘ ΟΑΒΒΙΟΓΘα [ῸΓΣ ταϊβοομά οὶ 
6 Γ6 Θχρμηροᾷ τοῖα {Π6 τηυβίο- τῸ}}. ΤῸ [818 ουδίοτα ΡΥ δ ΌΪν, (86 
[Ὁ]Π]ον ηρ ἰοκύ ΔΙ]υ668; ἴῃ {πῚ8 γι ν (86 Βὲπα] πα 18 ὙΘΓῪ δ ΓΙ Κιηρ, 1 
ιοἱἱ πο ΒΙ:ΟΤ ΟΥἹ λΥς ΝΑΜΕ οἱμὲ Γ᾽ ἐδο ΒΟΟΚ οΥ ἰΐξε. (Β6υ. 1}. ὅ.)" 

1 Ζοδορδπρ, ἀθ Β6]1. δαά, 110. κ}ϊ. ο. δ. ἃ 56. Ηαγνοοά᾿ β [πἰγτοδυςἕοηῃ, γο]. ἰϊ. Ρ. 82. ὙΠι6 
[Ο]ονηίης μασι ουϊασθ, οο]οούοἃ ἔγοσλ Πβοτηδη δι [ΠΟΓΒ, 7111 σοπῆγτη δηὰ 1ΠΠδίγαϊο {Π6 8βἰδίθ- 
ΙηΘηἴ8 οὗ Φοβερμῃϑ: -- ὙΠῸ Ἰοδὰ ποῖ ἃ Ἐοχηδη βοϊ ἀΐοῦ σατο ἷ8 αἰπιοδὶ ἱπογοα θ]0 
(γι γς. ϑονγς. ἰϊ). 846. Ἡοτϑὶ. δεῖ, ἰδ). 10.); υἱοίμα!ϑ (οὐδαγία) ἔον ἥρεκ ἀ4γ8 (Οἷς. Το. 
ἷΣ, 15, 16.), βοπιθίπιοδ τηοτο (1ν. Ἐρίς, ὅ7.), ἀΒΌΔΙΠΥ οὐ, 88 Ὀεΐηρ Ἰἰρσμζοσ, ϑοσηείἑτηο8 
ἄγοϑὲ ἔοοά (σοοσίμα εἰδια, Τάν. 111. 27.}, αἰ θη 8118 (μέσπαίίια, ἰ0. 42.) ἃ βανν, ἃ Ὀδδκοῖ, ἃ πιδίτοςϊ, 
δ ΧΟ, ἃ ΠοΟΚ, δπὰ ἰδδίμοσ ᾿ποηρ, ἃ ομαΐη, 6 ροῖ, διο. (1ὐν. χχυῖ. 45., οτγαϊι. Εροά. ἰχ. 
18.), Βίδ Κο8 πϑι1}}} 7 [ΓΘ 6 ΟΥ̓ ΪΟΌΓ, δοτηθίϊπλο8 ἴποϊνα (ἐν. 11}. 27.}; [86 ν Βοὶο διποῦπίης 
ἴο δὲχίν ρΡοιπὰβ νομῆς, Ὀοδ 468 ΔΥΤΩΒ; [ὉΣ ἃ Βοπίδη δοϊ ἀϊδῦ οοῃβιἀοσοα 8656 ποῖ 88 ἃ 
δυτγάδη Βαϊ 88 ἃ ραγὶ οἵἉ Ὠἰπιβοῖ  (σταϑ πο χα τα] 68 ἀποοραπί. (ΟἿἷο. Ταβςο. ἰἰ, 16.)"- 
Αἀδηιν8 Βοϊηδη Απι 401 168, Ρ. 377. 

3 ΤΩΥΥ, 110. ἰχ. ς. 3858. ἸΤαδοίταβ, Ηἰδι. 110. ἱ. ς, 18. --- ΜΌΓΡΕΥΒ ποίο, πῃ μἰβ ἰγαπϑίδιίοῃ οἵ 
Τδοίταβ, νο]. ν. Ρ. 856. ϑνο. οὐϊδ, 

5 Τϑίοη Οδβϑίπβ, ᾿ἰῦ. ἰχ, Ρ. 961. Ἐοίσηασ. Ἰδοϊττι8, βροακίηρ οὗ βοῖηθ Ἐοζωϑη Ὑοϊογλῃϑ, 
ΒΔΥ8, Νϑαῦθ σοη ΡΒ διυιϑοὶ ρθη ἀϊ8 ποῆπα δ᾽οπαΐβ ᾿ἰ θοτῖβ δυοι, ὙΤδςοῖὮὶ ΑἸἼΠ4]68, ἰοπι. 1ἱ. 
110. χὶν. οᾶρ. Ὧ7. Ρ. 310. Πυδ]ϊη. 

4 ἰβ, Ββονϑυοῦ, ροββί 010 (ῃδιὶ [}18 ΔΙ] βῖοπ τῆλ 6 ἄτανγη ἴγοπὶ οἱυὲΐ ΠΠἴ8, 1π τ Ἰοἦ ΟΆ59 
1Π6 τηοδηΐηρ οὗἨ τ1π6 δδϑονο-οἰϊοά ραββαρὸ τν}}} 6 τ 8:--το Α8 ἴῃ βδίδιοβ δηὰ οἰ εἶθϑ, [8086 ἮἘΟ 
οδίδίμοα ἐτοϑάοπι δηᾶὰ [61] ουβαΐρ ἵνεγο θησο θὰ ἴῃ ἐΠ6 ρα]. γορίδβίοσα, τυ Β]οἷ Θηγαϊπηθηὶ 
Ἧ88 ἰμοὲγ (10 ἴ0 186 ρτίνι!οσοδ οὗ οἰτἰΖοη5; 80 ἴῃς Κίηρ οἵ Ηδδνθῃ, οἵ 180 ΝΟῪ ΔΨοτγιιδαίθιω, 
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“« ΤΒο ὐϊυταρβαπὶ δἀνδῃοοιηοηὶ οὗ (π6 ΟΒγιϑεδη το] ρίοη- ἐβγουρῇ 
(89 ψουν]α, δύ. δ} ΘΟ ρΑΥ68 0 [δ :ΥΓΘΒ1:8010]6 ργοόφγεδ8 οὗ ἃ νἱοϊογιουϑ 
αγηῖψ, Ὀδΐοσο ΜὮΙΟΝ ΘσΟΥῪ “γένεα ρίαοσε, διὰ 81] ορροκϊίϊοη, ἈΟΝ 20Τ- 
ηιϊάαδίε βοϑυοσ, υἱοὶ θα διὰ [6]1, (2 Οοσ. χ. 4.) 207 ἐξε ἰρεαροηϑ 
ΟἹ τοαγξαγε αγὰ ποί εαγπαΐ, δυέ τιϊσλίψ ἰἀεοισὴ Οοά ' ἰο ἐλε ρεϊιέπφ 
ἄοιση 97 εἰσοπσλοῖίάς; σαδίπρ ἀοιρη ἱπιασίπαέΐοπα, απαὶ ἐνογῳ ἐλίπρ ἐμπαΐ 
ἐχαϊίείλ ἱεἰ Γ΄ ἀραϊπϑὲ ἐλε ἀποιοίεάσε 4 Οοα, απὰ ὀτίπσίπρ ἱπίο οαρίϊοξίῳ 
συεγῳ ἐποισλΐξ ἰο ἐἦε οδεάϊοποο οΓ᾽ Ολγὶβί.2 Ἡαυΐπο δροϊεα ργεποίραϊι ἐς 
απὰ ἔϑμττι, ἂς πιαάο α εἤοιο 0} ἐλεηι ἐεῤ δωρ ἐγϊμπερλσισ οὐον ἰλοηι. 
“Ἐν ἃ ὙΕΥῪ βύυἸεῖηρ τηοίδρδοσ, ἰδΐζϑι ἔγοτα (δ 6 ραν οὗ 8 βοϊἀλοσ, Ὠ6 

Τορσγθβϑοπίβ (Π6 σαφές ὙΠῚΕ τ ΙΟΒ ΒῚΝ τοιγαγὰβ ἴμοβο γ8ὸ σλέ υπάον 
ΒΟΥ δαπραῦ, ἴο μ6 οογίαϊῃ δηᾷ που 8016 ἀρξαᾳέδ. Τὴ ΨΑΘΕΒ ὃ οὗ ΒΙΝ 
19 ΕΑΤΗ. 

ἌΟυνῦ Ἰμοσγὰ ἴῃ ἰδοῦ πομάουί] Ῥεορδοου οὗ (86 ἀοβίσαοίοι οὗ 
“)6γυβαίθτι δοογα(οΙΥ σοργοβοπΐβ {86 Ἡξοπίου ἸΏΒ ΠΏ ΟΣ οὗ βοδιορίηρ' ἀπά 
ΠΝ [ονΓῊ8, ---- ὙΒ1ΟΒ τγᾶ8 ΕΥ̓͂ ἱηνοβῃρ [86 ΡΪ806, ἀἰρεῖπα 8 ἄδορ 
ἰγϑησῖ σοιπα 1, ἀπ Θησοτηρδϑδιηρ Ὁ ὙΠ} ἃ βίου Μ8]}, ἴο ργονυθαῦ 
ΘΒΟΆΡΘ, Δα οοηδϑιηλα [86 ἸΠΠΔὈΙ ΑΒ ὍΥ ἴδιαϊηθ. 7116 ἄανε ἐλαῖϊϊ] οοπις 
προη ἐδεο, ἐλαΐ ἐλέπε ἐπεηιὲδε ἐλαϊ σαδέ α ΤΒΈΝΟΗ αδομέ ἐΐεα, απά ΟΟΥΜ- 
ῬΑΒΒ ἔδεε ΟΝ, απὰ ἐεερ ἐΐεο ἴῃ ὁπ εὐεγῷ δἰάε: απά εἰαϊ] ἰαν {ἦε ευεη 
εοἰξᾳ ἐλὲ στοιιά, απὰ ἐὰν οἰιέϊάγεη εοἰλλΐπ ἔδεε, ἀπά ἐΐεν ὁἠαϊϊ ποὲ ἰδαυε 
ἐπ λεθ οπὲ βίοπε Ὡροη αποίλεν; δεοαῖιδε ἐΐοι, ἀπειοεεῖ ποέ ἐδ6 ἐΐπιδ 97 ἐδ 
υἱείἑαἰΐοη. (Ἰλικο χῖχ, 43, 44.) 

“πῃ Ὄχραϊδϊηρ ἀροη {86 αἰ βου 168 δηα ἀἰϑέγοβϑοθ τ] Ὰ ἩΙΟἢ [86 
βΒγϑὲ Ῥγαδοβοῦβ οὗ [80 (ὐοβροὶ οοηβιοίοα, {86 ἀροϑὶϊα Ῥδὺ] ἱπ ἃ βίχσοῃρ 
ἤρατο ΟΟΣΆΡΑΓ68 {Π6}Ὁ βι βίοι ἰο μα οὗἉ δῃ ἀγηεὲν ρεπέ ἃ 1Ἰπ ἃ παγτγοιῦ 
ΡἾδοα --- σπποψεά ΟἹ ευεγν 8116 ---- θὰ πού ὑοία}} 7 "γδοϊμαεα ἴτοτῃ δὴ 
ἐεςαρ6 ---- ἰμοῖν οομαϊοι ἴο [Δ ἰαϑύ ἄσστοο ρεγρίεσεά δπὰ ιογοίολεά, 
γοῦ οί δἰξοροίδοσ ἀεερεγαίε δὰ ῥογίοτα. (2 (ὑογ. ἵν. 8.) Υο ἃγθ 
βύρο ΟἹ ἐῦεγῃ ἰδ, γοὺ ποῦ αἰδίγεδϑδεά ; 6 816 ρεγρίοχεά, Ὀαΐ ποὺ ἴῃ 

αἵγ.᾽ 
Ομο6 τΟΤῸ, “88 διηωοηρ [86 ΟἾΟΥ τ ΑΥΥ ΒΟΠΟΌΣΒ δηα γροοτα- 

ῬΘΏΒΘθ8, ΤΊΟΒ δηα βρ] ηα]ὰ ογοιοπδ", ἔγθα ΘΒ ΕΥ οὗἉ φοϊά, ΘγΘ ῬΟΌ]ΙΟΙΥ 

ΘηζΑ5685 ἰ0 Ὀζόβοσνο ἰῃ ᾿ἷδ τοχίδίοσ δῃὰ δησοϊσηθηΐ, ἴῃ ἴμο ὈοΟΚ οἵ ᾿ἰἴδ, [6 πδσηθδ οὗ ἴΠοΒ6, 
Ὑἢο, {|κὸ 06 ἔα ΠῚ] Τ ΘΙ ΡΟΓΒ αὐ [6 ΟὨαγοἢ 8ὲ βαγάΐβ, ἰπ 8 οοστυρίοἁ ἀπά βαρὶπθ δος εἴ, 
8.811 ῥγϑϑδσυο δἰ δ ζίδηςθ, δῃῃε αὶ Κλ  π] ἀἰβοθαγρο οὗ τποὶγς ΟἸγίδιίδη ἀπεῖεδ. ΗΘ ν}}} οὐνπ 
ἘΠεσΩ 88 δἷ8 [6] ον -οἰΖθη8, Ὀοογα θη δὰ δηρεὶβΌ Οομρασο Μαί. χχ. 82., [πὸ χὶϊ. 8. 
866 αἷ5ο Ῥβαᾳὶ]. ᾿Ἰχίχ. 28.; Ἐσεῖς. χιϊ, 9.; Εχοᾶ, χχχὶπ, 838.; ὕδη. χὶϊΐ, 1.; Με]. (1. 16.; 1Ζκὸ 
Χ. 20. Ὅτ. Υ͵οοάδουκο οα ἴΠ6 ΑΡοὸοσαῖγρδϑο, Ρ. 84. 

᾿ Δυνατὰ τῷ Θεῷ, ὀχοροῦϊησ τὐο κοντὰ 0868 18 ἐ4]1εἃ ἀστεῖος τῷ Θεῷ, ἀχοοοαϊηρ Ὀοδα- 
ιἰ]. Αἰ νἱΐ, 20. 

5. 860 [86 σοπᾳαοβῖ οὗ (πα Θοϑροῖ, δηὰ 118 ἰσϊ υτ Ρἢ ΟΥ̓ΟΥ ᾿ἀΟΙΔΙΤΥ ἰῺ Δ ὙΟΙῪ διτἰ Κίηρ' τηΔη- 
ΠΟΓ Ταρσοβοηϊοα ΌὈΥ̓ ἘΠΒΘΌΙΏ8, 11 Ὁ. χ, Ρ. 468. Οδηϊδ᾽. 

Σ᾽ οῃ,. Υἱ. 283, ᾿Οψώνια, [6 ΡΑΥ οὗὁ 8 8βοϊαϊοσ. Ὀψώνιον τῇ στρατείᾳ, --- κατενέγκαντες 
ἀργύριον : Βτίπρίηρ, ἸΩΟΠΕΥ͂ ἴο ῬΑΥ͂ ἴΐο δτῶγ. ᾿ΐοη. Ἠδ]ίοασι, οτα. ἰ. Ρ. δ68. Οχοη. 
Λαβὼν ὀψώνιά τε καὶ τ᾽ ἄλλα ὅσων ἔδει τῇ στρατιᾷ, Ρ. δ87. 

4 Ἠαγποοά β [πἰγοά, υοἱ, ἰϊ. Ρ. 58----58. 
" Στεφάνους ἐπὶ ταῖς νίκαις χρυσοὺς ἔλαθε : Ἠδ τοςοϊνοα ΒΕΥΟΓΑΙ ογοισπδ 97 φοϊά οχἱ ἀοσουηΐ 

οἵ Ηἷβ νυἱοίοτίεδ. ἢ οι Οδβδίαβ, 10. χἹ ἢ, ῥ. 884. εἀΐι. Ἠοΐτηασ. ὙἹὰ. εἰΐαπι ποίδβ ἘδΌσί οἱ 
δὰ ]ος. Τοῖς δὲ δὴ ναυκρατήσασι καὶ στέφανον ἐλαίας ἔδωκε : ΤῸ ἴποθο ὙΠῸ πὰ εοπαπογοᾶ 
ἴῃ [80 παγαὶ ἐπρδρουοοΐ Ἀ6 ρᾷγνθ ογοισηδ 9 οἷΐυεα. 1 1Ὁ. χΙχ. Ρ. 597. 8.66 δἷδο ΡΡ. 587. 
ὅ80. 80 Αἶβδοὸ ΨΦοόβθρθιυ8ϑ ΒΔ Υ8 ἰδὲ ΤΊϊα5 γᾶν σγοιση8 φ, φοϊά το ἴμοβε ψτῆο μὰ ἀἰβεὶπρυϊϑμοὰ 
ἘΒοτηβοῖγ68 ἴῃ [86 5βίορο οὗ Φογιβδίοτῃ; στεφάνους ἐπετίθει χρυσούς. Ἐ-}]. Ψυὰ. "10. τἱϊ. Ρ. 104, 
8.6 4130 ἢ. 412. ΗΛνΟΥσΔΠΙΡ, 



252 Μιϊπίατν 4) αἴγε. 

Ὀεπίονγοα ἀροπ {86 1]]υδ γίοιιβ ΘΟΠΑΊΙΘΓΟΓ, θα ΡΟ ΘΥΘΤΥ͂ ΤηΔ ΜὮἮΟ, 
δοίης σοσίῃγ οὗἩ {πῸ Ἐβοιηδη πᾶηθ, Πδα αἸβυ ρα Βῃ6α ὨἰπηΒ6 1} θγ ἢ]8 
νου δΔηα [18 νισίμο ---- ἴὰ 4] πιϑίοῃ ἴο ἐλὲξ ουδίοτα μον Ὀδαιεπιϊ απ 
Β ΓΙ Κἰηρ᾽ ἀγα [Π086 ΤΏΔΏΥ Ρ4ΒΒΔρ 68 οὗ ϑ'αογθαά βογὶρίυγο, τ ῖοἢ ταργοβοηΐ 
.}68118 ὅμήδι, Βοίοσα αἀπφοῖβ πὰ {ΠῸ0 “016 δβϑοι} ]6α τοογὶά, Δ Κπον- 
Ιεάρίηρ δηᾶ δρρίδυαϊηρ αἰβιϊηρυ βηθα ῥ᾽ οίγ, δῃα ῬΌΡΠΟΙΥ οοπξεστίηρ᾽ 
ογοιοῃ 8 οὗἉ Ἰγπητ  ΟΥἹ Δ] σίοΥΨ ὌΡΟῚ »εγβουοτγίπσ πα υἱοίογίοις ὮΟ]Ἰη655. 86 
ἔλοιι αι [μὶ μπίο ἀδαιὶ : 7] υοἱϊ σίσο ἐδλδο α ΟΒΟῪΝ 9 [ΐξε. (Βν. 1. 10.) 
ΒΒ ε5εοἀ ἐδ ἐδθ πιαπ ἐλαξ ἐπαπμτοίς ἐεπιρίαϊζίοη : ΚΟΥ τολϑη ὧδ ἐς ἰγίεά, ἢξ 
δαὶ! γεσεῖυθ ἐδ ΟΚΟῪΝ 97} ἰδ (ῃλαβ 1. 12.), τολίεχ ἐδε 7 ογὰ λαίλ 
»τοπιΐδοά ο ἑΐεπι ἐλπιαξ ἰους ᾿ΐπι. Ῥῥεπ {δε ολίεῦ ξπορλετγα 6λαϊ ἀρρεανγ, 
ψ6 δλαϊϊ! τεοροῖυε α ΟΚΟῪΝ οὗ σίογψ ἐλαὲ ξαάείς ποὲ αἰσαψ. (1 Ῥεῖ. ν. 4.) 
1 λαυὸ ἤουσὴέ α σοοά βρῆίέ, 1 λαυς Ξηϊξβλεα πὶν σοιγδο, 7 λαῦο ἀορέ ἐλδ 
αι: Ἡδσποοίογίν ἐλογα ἐδ ἰαϊά ᾿ρ 07 πιὸ α ΟΚΟῪΝ ὁ τί ἠιεοοιιδηε8ς, 
ιοἠϊοὶ ἰδὸ 7,ογὰ ἐι6 γἱσλέοοιι )μιάφο δλαϊϊ σὶυθ Ἠι6 αὐ ἐδπαξ ἄαγ; απά ποῖ 
ἰο ΜῈ οπῖψ, διιξ μιἰπίο ΑἸ, ἐλόηι αἶδο ἐλαΐ ἴουο ἀὲδ αρρεατῖπρ." (2 ΤΊ. 
ἵν. 8. 
Ἷ Βαυΐ (86 Βισοδὲ τα] ΑΥΎ Βομουτγ {μαὺ οου] δα οοπξογτοᾶ ἴῃ (ἢ 6 

Ἐοπηδῃ βίδίθ τγϑ8 8 ἐγίιωμρὴ, ΟΥ̓ ΒΟΪΘΙΩῚ ὈΓΟΟΘΑΒΙΟΏ, Ἡ1Γὰ ΥΠΙΟὮ ἃ ν]ο- 
ΤΟΥ 8 ρΌΠΟΙᾺΪ ἀπα 18 ἈστὴΥ δανδπορα {Ππγουρἢ {86 Οἱζγ ὕο {Π6 σαρ!ίοὶ ; 
Δα τ ΠΙΟἢ τγ88 ὑπ6 τηοϑῦ ρταπα δη τπλρηϊβοθηΐ βρθοΐδοϊθ ονοῦ θ6Β 614 
1ῃ. ΔῃοΙθηῦ {1Π168. 

“ΑΥ̓͂ΟΥ 4 ἀφοίβῖνα δία ραϊηοα, δα [86 οοτηρίοία οοπαπροβί οὗ ἃ 
Κιηράομωα, {μ6 τηοϑὺ 1] του οαρίνοβ ἢ γᾶ, Κιηρθ, ῬΥΊηοθδ, δηά 
ΠΟΌΪ68, τὴ (μοῖν ῖνϑδ ἀπὰ ΘΠ] άγθπ, 0 [Π6 Ρογροίμαὶ ἸΠ ἈΤΩΥ͂ ΟΥ̓ (Π18 
ΘΟΌΪα, ποτα, πτιῖἢ (Π6 ᾿αβὺ αἸΒΒΟΠΟῸΓ δηα Ἱρῃοσηΐηυ, ἰθϑὰ ἰπ ἐοἐζεγ8 

ἰπεῖοῖς 16 ροηογα ΒΒ οματιοί, {πτουσῇ (6 ΡΌΌ]ΙΟ βίγθοίθ οὔ Ἐοπιο: 
ΒοΔ 0145 Ὀδϊηρ' ΘΥΘΙΎῪ ὙΏΘΤΘ οτοοίθα, {π6 βίγοοίβ ἀπᾶ ρυ]1. ρ]6ο68 
ογον ρα, ἀπα {118 θα ΑγοιΒ δηαἃ πο ῖν}} 1564 ὩΔΕΙΟΩ 411 ἴπΠ6 ψἈ116 ἴῃ 
1Π6 ΠΙρἢοϑῦ Ὅοχοθβ8 οὗ )0Υ, δηὰ ἴῃ [Π6 (.}} ἔσυοη οὗ ἃ βροοίδοϊο {παῖ 
ἯΔ8 ἃ ἣν ἀὐστς ἰο Ὠυπηδηλγ. ΝΟΣ ψγβ οὐ]υ {86 ' βονοσοεῖρτ οὗ ἰατρθ 
Δα ορυϊοπΐ Κιηρσάοιῃηθ, ἰῃ6 τολρτϑηϊπηοῦβ ΠΟΙῸ 3 τ πὸ δὰ ἐουρδῦ 
γΔΠΔΏΕΥ ΤῸΣ Π18 ΘΟΌΠΙΣΥ πᾶ Ποὺ ᾿θογ 68, [86 το κ δηᾶ ἰσθμοῦ δοχ, 
Βοτῃ ἴο ἃ ΠΆΡΡΙοῚ ἔδίβ, δῃὰ γουπρ ΟΠ] ἄγ ὴ ὃ 1ΠΒρΡῈ 810] οὗ {ποῖν πγοίομοά 

1 Βεμίπά (86 ΟΠ άγθη δηὰ τποὶν ἐγαΐὶη αἰ κοὰ Ῥογθοαβ Εἰ πλβο ἔμ Ἤσδρεῖνο Κίηρσ οὗ Μ4- 
ςοἄοη], δῃὰ πϑασίηρ 88} 618 οἵ [86 Γαδῃίου οὐ ἢἷβ σοῦ. Ης δὰ 1ῃ6 Δρρεδδάγδαποο οὗ ἃ 
τηϑη ΟΥ̓ΟΓΥ ΠΟΙ τηοα ὙΠῸ ἰοττοσ, δὰ 086 σοΆβοῃ δἰπηοϑὲ βία ρογεὰ πηάοσ ἴῃ9 ἰοδα οὗ Ἀΐ9 
τηϊδίοτίπμοα. Ηδ τγῶϑ [οἰονοὰ ὉΥ ἃ στοδῖ πυιυῦεγῦ οὗ ἔπη 48 δηὰ ἔδνουγίίεβ, Ἡοϑο οοῦῃ- 
ἸΘΏΔΏΟΟΒ ὙΟ͵Θ ΟΡ γοβϑβθα ὙΠ ΒΟΙΤΟΥ͂; δηὰ Ὑἢο, ὈΥ ἄχίηρ (μοῖγ πθορίηρ ογθ8 ΘΟ ΠΌΔΙ 
ὍΡΟΙ {Ποῖγν ῥτίηςο, ἰαδιϊθοὰ ἴο 1η6 δβροοίβίογβ [παΐ 1 νγ88 15 ἰοῖ τυ ιοΐ ΤΠΟΥ Ἰατηοηϊεά, δπὰ 
188. 1ΠῈῪ τΤαγο σοζασά εββ οὐ ἰμοῖγ οση. Ρ]αίδγο δὶ ΨΊϊ, ἰὰ ΖΕ τα]. ἰοτα. ἰδ, ΡΡ. 186, 187. 
οὐϊε, Βγίδηὶ. 

3 ΤΏσδ, δὲ (6 Τσοποϊαβίοη οὗὨ ἴπ6 βοοοπὰ Ῥπηΐο ναγ, (6 Ν απ ἀΐϑη δηὰ Οδγ δαρίπίδα 
σαρῦϊνο ζόποσαὶβ σατο θὰ ἰπ ἰσαηρῆ. ΑΡρίδϑῃ, ἴοτῃ, ἱ. ἢ. δ8. οαΐ, ΤΟΙ], Αταϑδὶ. 1670. 
ϑουογαὶ Κρ, Ὀσΐηοοδ, δ ἃ ζ,ΘΏΘΣΑΪΒ ὙΘΤΟ 8180 ἰοὰ ἰῃ ῬΟΠΡΟΥΒ ἰσἱυτηρ. ΑΡρίδῃ, ἴοπι. 

. 417. 
Ρ ῬΙαϊαγοῖ, ἴῃ δἷδ δοοουπηὶ οὗ ἔδο ἐτϊαπηρὴ οὗἁὨ 2 πι}}1π8 δὲ [ὴ6 οοπαᾳαεβὶ οὗ ΜδἼοοάοῃ, τὸ- 
Ῥτοβθηία [μἷ8 τΓαρίοδ] εἰγουτηδίδποα ἴῃ ἃ ὙΕΙῪ δϑθοϊηρ Ἰπᾶπῆοσ. ΤΏ Κὶπρἐβ οὐλίϊάτεν ποτα 
αἶδο ἰοὰ οαρίϊνο, απὰ δἱοηρ τῖτἢ ὑπο πὶ ἃ ἰγαὶπ οὐὗἨ ὩΠγδοΒ, πὰ ἰαίογβ, πὰ ρονογποσα; αΪ 
αι ποὰ ἴῃ ἔθδγβ, δίσεισμίπρ οὐδ (πον μΔη 48 ἴο [πΠ6 ϑρεςίδίοτδ, δηὰ ὑδδομίης [86 ΘΒ] άγοη ἰο 
οηίτοδὶ δηὰᾷ βυρρ)ϊοδῖο ἐμοὶγ ΤΏΟΤΟΥ. ΤΏΡ ψοΓ ἴ7}ὸὺ ὈΟΥ͂Β δηά δ γἰτγὶ, 086 ἰθποσ δρὸ 

᾿ τοηδογοὰ ἔδθπι ᾿Ππβοη δι 0]6 ἴο [86 ζτοδίῃθδβ οὔ 1861 οδΙ ΠΥ, δηὰ ἐΠ|8 Ἐμοὶ ἸηΒΟ 5: ὉΠΟῪ 8 
18:6 πιοδὶ δϑδοιϊίηρ οἰγουπηβίδησο ἴῃ (Πποὶσ ὈΠΒΔΡΡΥ οοπαϊίοη, ΡΙ]αϊατοδ, ΖΕ τα, ἴοπι. ἱἷ, 
Ῥ. 186. 306 αἷδο Αρρίδη, Ὁ. 417. οἀϊξ. Απλδῖ, 1670. ᾿ ; 
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δοπαϊ οι, Ἰο 1 ἰὐϊαπρἢ ; Ὀαΐ ναϑὺ πυτηΌο18 οἵ ψαρροηβ, [11] οὗ τοὶ 
ΤΌΣΗΣ ΓΘ, δίδίι 68, ἀν ξ νι Ρἰαίθ, ναδθ8, νϑϑίβ ', οἵ σοῦ {μογ δα 
βίγρρϑά ραΐδοθβ δπαὰ {886 πουβϑβ οὗ {πΠ6 σταδΐ; δηὰ οαγίϑ ἰοδάϑα τ 1 
{86 ἀγτὴβ {π6γ μα ἰδίθη ἔγοτη [868 Θ,ΘΥ, δηᾶ πὶ {Π6 οοἱη 3 οὗ [86 
ΘΏρῖγοϑ {μον δα οοπαυογοα, ΡΙ]Π]αροα, δηα δηβίανϑ, ργοοθάθα (86 
ἀὐϊατ ρ 8] οασ, Ὅ {818 ποδί βρη] οσοδδβίομ, ᾿ροσῖαὶ Βοσηθ τγδϑ 
ἃ ΒΟ6Ω6 ΟὗἩ υπΐνογβαὶ (ΒΥ : [86 ἰδιιρ]68 Ὑ6ΓΘ6 411 {Πσόυσῃ ρθη, 6 ΓΘ 
Δαἀογποὰ 1 ραγ] 5 Π65, δηα 4116 ἃ τι οἱουαβ οὗ Ἰποθηδβα δηὰ {πὸ σἱομοδὲ 
Ῥοσίαυτμηοδβδ : {Π6 βροοίδίογβ 6 γῸ οἰοί οά ἴῃ τ ἰΐθ ραγτηθηῖβ": ποοδίοσα δ 
οὗἩἨ νοῦ τηβ ὝΤΟΓΘ 8]αϊη δ, 8β)8μῃ {86 τηοβί δυτωρίιουβ δα οσγίδιηταθη 85 ἸγΟΥΘ 
σίνθθ. Τμὲ "]υδίσγουβ οδρίϊνεοβ, δῇϑον μανίηρ Ῥθοῃ ἀγαρροᾶ {γουρ, 
1:6 οἱἷἷγ ἴῃ [818 ργοοοββίοι, δηᾶ {π8 ΡῬυ ΠΟΙ Θχροβϑα, τ γα ἘπΑλον ἐ 
ἸπλρΥβοηθα, ἔγθαυθπ]Υ βίγδηρὶοα δηα ἀδβραίομοα ᾽ ἴῃ ἀπῃρθοηδ, ΟΣ 
8014 ἔν ϑ8[ανββ. ---- Τὸ δευογαΐ οἵὗἨ {π686 τ 6}} ΚΗΘ ΟἸΓΟυΙΒίβπμοοβ 
αἰοηαϊηρ᾽ 4 ἤοπιαη ἐγχίμπιρῆ, [86 Βαογθα τυ] 8 ουἀθ ΠΕ]Ὺ 811046 1 (ἢ 6 
ον ηρ ραββαρθθ. [Ἷἢ {86 .3γ8. οὗ ὙΒΙΟἢ “688 ΟἸσιβὺ 18 τοργαβθιιοα 
88 ἃ ρτοδί ΟΠ ΏΘΤΟΥ, ΜΏΟ, δ Γ μανὶηρ οί! ΠΥ υαηφιϊολοά ἀρᾷ διὖ- 
“Πιφαίεα 41} ἴῃ6 ἐπιρίγε8 δια Κιησάοτηθ οὗ ἔα]βα σοὶ] βίο, ἀπὰ ουεγέμγπεα 
1Π6 ταϊσηῦ ἐδέαδἰἰϑἠπιοπί οὗ μααΐδηι ἀπ ασαπίδπι, δαρροτίοα Ὀγ (86 
φγεαέ πα ροιοεν εἶ, οΘ]οὈταΐθθ ἃ τηοδὺ τηδρηἔοθηΐ ΤΕΙΌΜΡΗ ΟΥ̓ΘΥ. 
[μ6π|, ἰεαάς ἴἈθτλ ᾿Ώ »γοσθβϑῖοπ, ΟΡΘΏΪΥ ἐχροβῖπο ἴπθτὴ το ἰΠ6 υἱδιο οὗ 
[6 ὝΗΟΙΕ ΜΌΟΒΙΌ, 848 [86 οΑρῶγοϑ οὗ ἢῖ8 οἵηηὶροίθῃηοθ, δῃηὰ [86 
Ἰγορἶθ8 οὗὁἨ 818 ἀἀοβρθὶ  ᾿αυΐπρ 5ροϊϊοα ργίποίραϊιιοα ἀπά ροισογβ, ὧδ 
πιαάε α δλοιο 07 ἐλεπι ορεπῖψ, ἐσίμπιρλίπο οὐεν ἐλιθηι }9---- ΤῊ δοοοπα ρᾶ8- 
βαρθ, σβοβα Ὀδδυ  } πα δ υ Κὶηρ᾽ ἹΤΩΑΡΘΥΥ 18 ἰοῃ ἔτοιι ἃ ἤοηιαπ 
ἐγὶεπιρῆ, ΟΟασΌΣΒ ἴῃ 2 ΟὐΥ. 11. 14---᾿6. ήοιο ἐλαπᾷβ δὲ μπίο (οά, τιολο 
αἰιοαψε οσαμδείς τι ἐο ἐστὶ μπιρὰ ἐπ ΟἸγίδί, απα πιαλείῃ πιαπὲξεδέ ἐδ δαυοιΐῦ 
90 λἀὶς ἀποιοίοάσο ὃν τ ἐπ δυεγῳ ρίασο. ΖῸΤ τοῦ αγὰ μπίο Οὐα α διοοοί 
δαυοι 07) Ολγιεί, ἐπ ἐλοπι ἐλαὲ αγε βαυεά, ἀπά ἐπ ἐλόηι ἐλαΐ ρογῖδ]ι: ἴο 
ἐδ οπδ τοὲ αγὲ α βαῦοι οὗ ἀοαΐϊ μπίο ἀεαίς ; απά ἐο ἐΐε οἰλεν, ς᾽ ἰὐὲ 
πηΐίο ἰΐξε. Τὰ 818 ραᾶϑβεασθ ἀοα ΑἸταιρΗΐΥ, 'ἴπ ὙΘΥῪ β γι κίπρ βοηςῖ- 

1 Κρατῆρας ἀργύρους, καὶ κέρατα, καὶ φιάλας καὶ κύλικας. ῬΙ υἱαγοῦ, ἰὈΪὰ. Ρ. 497. Αἰχμαλώ- 
«τοις ἀνδριάσι καὶ γραφαις καὶ κολοσσοῖς, κ΄ τ. Δ. Ρ. 496. 66 4150 ΑΡρίδη, ἴοτῃ, ἱ, Ρ. ὅ8. δηὰ 

417. ΤΟΙ. 
ὦ 3 "Ἄνδρες: ἐπεπορεύοντο τρισχίλιοι, νόμισμα φέροντες ἀργύρουν, κι τ. Δ. ἙΕἾτα μετὰ τούτους οἱ 
τὸ νόμισμα φέροντες. ῬΊ]αἰδτΙοῦ, ἰομ,. ἰΐ. Ρ. 184. ΑΡρίδη, Ρ. 417. 
Ε 3 Πᾶς: δὲ ναὸς ἀνεῶκτο, καὶ στεφάνων καὶ ϑυμιαμάτων ἦν πλήρης. ῬΊαίδτοῦ, ἴοτ. ἱ. Ρ. 496. 

τ, ὅγο, 
4 Νίνοοθ δὰ ἔγβιηδ Ουἰγίϊοδβ. Φαγνοηαὶ, ϑδῖ. χ, γοσ. 45. Καθαραῖς ἐσθῆσι κεκοσμημένοι, 

ῬΙαϊΔγοῖ, Ρ. 496. ϑιίδρῆ. 
δ Μετὰ τούτους ἤγοντο χρυσοκερω τροφίαι βοῦς, ἑκατὸν εἴκοσι, μίτραις ἡσκημένοι καὶ στέμ- 

μασι Αἴοῦ ἴδόθὸ ΤΌΤ Ἰοὰ οὔθ δυηπάτοά δηὰ ΓΘ ἔδὲ οχϑῃ, ἩἙΙΟΝ δὰ ἘΠοῖΣ ΠΟΣῚ 
εἰἸἀοὰ, διὰ ποῖ οσὸ δἀοτγηθὰ πιὰ τ θη 48 δὰ ρδυϊδη 8. ]υΓλσο, ἱΐ, ἢ. 885. 

4 ᾿Αφικόμενος δὲ ἐς τὸ Καπιτώλιον ὃ Σκιπίων, τὴν μὲν πομπὴν κατέπαυσεν, εἰστια δὲ τοὺς 
φιλους, ὥσπερ ἔθος ἐστὶν, ἐς τὸ ἱερόν. ΑΡΡίδΔη, ἰου,. ἱ, Ὁ. ὅ9. οὐϊξ. Ατηδῖ. 1670. 

Ἶ Παρελθὼν δ' ἐς Καπιτώλιον, οὐδένα τῶν αἰχμαλώτων, ὧς ἕτεροι τῶν δριάμθοις παραγαγόντων 
᾿ρολώι ΑΡρίδῃ, Ῥ. 418. ἘῸΥΣ δχδιῃρὶο, Ασίβιουυϊυδ Κίηρ οὗ ἴμ6 δον, ΔῸΣ δανίηρ 

ἢ ὀχροθεά, δηὰ ἃ {πγουχὰ [86 ΟἿ ἴῃ ῬΟΠΙΡΟΥ Β (τ ΣΡὮ, γ88 ἱτηπηο ἀἰαίογ, δα 
1Π6 ῬΓΟΟΘΘΒδΙΟῺ Ῥγ48 οοποϊπάοὰ, νυ ἴὸ ἀσδιὴ: Τίρταθδ, ΒΟΙῺΘ {ἰπι6 δμογνγδσγάβ, ᾿Αριστόθουλος 
Αὐμμα ἀνηρέθη, καὶ Τιγράνης ὕστερον. ΑΡρίδΔη, ἀθ Βο]]8 ΜιΙτΗτΙὰ. Ρ. 419. Απιεὶ. 1670. 866 

Ῥ. 403. : 
3 Ἰϑηρο ΡΪυσίτ)ο08 οαρίϊνοβ οχ Εϊττιϑοὶβ δηΐο συστπτῃ ἀυχὶϊ, χυϊθυϑ δαὺ μδδεὶδ γοθΌτ ἀδίϊα, 

Τάγνγ, ἰδ. νἱ, ῥ. 409. οἀϊε, ΕἸΣ. 1634, 
9. (ο]οδδ. ἰΐ, 15. Θριαμθεύσας αὐτούς, 1,οαὐϊηρ [Πότ ἴῃ ἰἰ πα ἢ. 



2δ4 ἈΠΙΝέανν 44) αἷγ8. 

γταϑηίδ δη ἰαιβθοβθ, 18 Τοριοβοηίοθα 88 ζεαάέπο ἐΐε ἀροείϊε5 ἱῃ ἐγίμηιρλὶ 
τπγουρὰ (86 νοῦ], βδουγηρ ὑμθὰ ΘΥΘΥῪ ΠΟΥ 88 [86 τηοηυτηθηΐβ οὗ 
ΒΪ8 ὕΤ86θ 8ῃ4 ΤΠΘΓΟΥ͂, δὴ ὈΥ {Π6Ὶ Τ6808 αἰ) μδίη ἴῃ ΘΥΟΥΥ͂ οἷδοθ ἐδ6 
οἄοιν' οὗ [6 Κποπ]οᾶραο οἵ (ὐοά ----ἰπ τοίδγοποθ [0 8 ὑσϊυσαρῖ, ἤθη 8]]} 
ἴδιο ἰϑτρ 68 ἡγϑὲθ 4116ἃ τὴ ἔγαρταηθο, ἀπ ἴπ0 τ᾿ 0]6 δἷν Ὀγοδίβοᾶ 
Ῥογῆμπο ;--- πὰ 180 δρόβίϊθ, δομθπαηρ {86 Δ]] θοῦ, δα ἀ8 {παΐὶ [ῃ}5 
οὐοιν νγου ἃ ῥσγονα [86 τ 6818 οἵὗἩ ἴΠ6 δαϊυαζίοπ οἵ ϑοΙλ6, δηὰ ἀοείγκοίίον 
οὗ οἰδιογ8---- 88 ἴῃ ἃ {ὐἰυηρἢ, Δ [86 ῬΟΙῺΡ 884 ῥγοοθβϑίοῃ υγὯ8 δοπ- 
εἰμαεα, βοταα οὗ ἴπ6 δαρῦνοβ τ γο μέ ἔο ἀεαίΐδ, οἴμογθ δαυεά αἴϊΐοε.᾽ 3 

 Θριαμβεύοντι ἡμᾶς͵ Οδαυθεϊδ τ8' 10 ΓΙ ΌΙΏΡΗ ; τϑίδου, Τ᾿ ϑδάθιδ τ αθοπέ ἴῃ τὶ απιρἢ, 
᾿Εθριαμθεύθη καὶ ἀνηρέθη, ο νγᾶ8 19ἀ ἰῃ τἰυτρἢ δηὰ τ8οη μπὶ ἴο ἀοαῖ, Αρρίδῃ, Ρ. 403. 
Απδβὶ. 1670. “ΤῊ ατοοκ πογὰ, ϑριαμθεύοντι, ὙΒϊοΝ γὸ σοηᾶοῦ σσιρείδ͵ δ ἐο ἐσὶμπιρὰ, 
ῬτοΟΡΟΣῚΥ δ᾽ σηἶῆοδ τὸ ὑσωπρὴ οϑον, ΟΥ ἴὸ ἰεαά ἱπ ἱνταιπερᾶ, Δ8 ΟἿΓ ἰγδαπδίδίουγθ ὑποιηθοῖνοβ ΒΔ ΥΘ 
ΤΟ τοηἀογοὰ ἰξ ἰῃ δδοῖμοῦ Ρ]δοθ, (Ὁ]Οββ. 1. 156. Απὰ β8ὸ ἴδ 6 ΑΡοϑι]θ᾽ 8 ἴγτ|ὃ πιδαπίπρ ἰ5 
Ὀἰδίηγ (16: ον, ᾿πδηκδ "6 ἴο αοᾶ, γῆο αἰγαγβ ΕΣ ΡΟ. ΟΥΟΥ τπ8 ἰπ ΟὨτίβι : αδιὼσ 
τ: αδοιῖΐ ἐπ ἐν» ἰαπιρῆ, 88 ἴἴ σοῦ ἰῶ 80] 6 ῬΓΟσαββίοῃ, 8. γιο ἀβ δ πηοβὺ οοηρττιουβ δᾶ 
Βοδυι Ω] 8θη80 οὗ ΠἷΒ γογάϑδ. Απά ἴῃ ογάου ἴο ἀἰδρίαν 16 (νι το οὗ δΒἷθ ἥπο βοῃεϊπιδηῖ, ἰῃ 
τα {}1 σοι ραδθ δπὰ οχίοηϊ, 1οὲ ᾿ς Ὀ6 οὐδοσυϑά, [δὲ πο 8ὲ, Ῥδὰϊ γορτοβεπίβ πἰπιϑοὶ  δηὰ 
ϑίμοτβ, 88 Ὀοίηρ ἰοἀ δου ἐπ τἸΌ ΡΒ, {ἰκὸ 80 ΤΏΘΏΥ οδρεϊννοβ ὈΥ 116 Ῥγουδης ρονγοῦ δηὰ 
ΟΠ ΔΟΥ οὗἨ Οοεροὶ ρίδοὺ δηὰ γαῖ, μῖ8 πτοτβ παίυγα γ ἱπ ΡΪΥ δηὰ βδαχρεδβὶ ἰὮγοο τπίπρα 
ῬΟΓΙΉΥ οὐ ρασ σ]αὺ ποιΐοθ δηα δέοι η ; ΠΘΙΩΘΙΥ, δ οΘοδίεβί, ἃ Υἱοίουυ, δῃη ἃ δὴ Ὄρθῆ δῇουν 
οἵ ἰδ υἱοίοσγ." (συ ῖκοῖ!θ Πϑοοῦγζδοβ, ὑΌ. 141, 142.) “ὙἽὮ10 αοὰ πα ᾿οδάϊπρ δϑοιὲ 
Βα σἢ τηθπ ἴῃ {ΠῚ ρἢ, μ6 τηδάο (ἤθτα ὙΘΡῪ ΒΕΥν ΘΟ ΔΌ]6 δη ἃ δισορδδία] ἰη ῥσχοσηοίίπρ ΟὨτί8- 
τἴδη κπον]οᾶρο ἰἢ ΘΥΟΙΥ οἶδοθ ἩΞΒΘΓΘΟΥΘΡ (ΠΟΥ͂ οατπ6. (δά. Ρ. 151.) 

2 Ἠεγνοοὰ δ [πιτοἀυοιίοπ ἴῸ [06 ΝΟῊ Τεδβίδιηϑπὲ, τοὶ. ἰΐ, ΡῃΡ. 99 ---834. δοϊϊαίεά υἱοὶ 
Βγυηίη θ᾽ ἀϊϑαυίβιτοι Ὧθ Τεϊαρθο Ποιπδποόγαῖα ἴῃ ἴδ Αρρεοπάϊχ ἴο ἰδ Οοσωρϑηάϊαμι 
Αποᾳηϊ δίατι Οὐεοδγυτα (ΡΡ. 415---484.), ΤΙ ΒΙΟἢ ΒΘΟΙῺΒ ἴ0 Ὦδνο ρσιυϊἀοὰ Ὦγ. ΗἩδγνοοά ἱπ 
ἰδ τηδηοῦ οὗὨ ἐΠΠυδίταιίηρ α Βοτηδὺ ἰγαπρη, Ηθ 888, ΒΟΎΟΥΟΣ, ζΥΘΔΟΪΥ ἱπαργουθὰ ἀροὸπ 
Βιπηίηρη δ ΓΑοθου ἔθ: 



2δὅ 

ῬΑΒῚ 11]. 

ΒΑΟΒΕ. ΑΝΤΙΟΙΙΤΙΕΒ ΟΥ̓ ΤΗΕ ΦΕΎΒ, ΑΝῸ ΟΝ ΟΤΉΒΕ ΝΑΤΙΟΝΒ 

ΙΝΟΙΘΕΝΤΑΙΙΥ ΜΕΝΤΙΟΝῈΡ ΙΝ ΤΗΝ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΞΒ. 

ΟΠΑΡΤΕῈΒ 1. 

ΟΡ ΒΑΟΒΕΡ ΡΙΑΟΘΕΒ. 

ΤῊΣ τῆ016 ψουϊὰ θοϊηρ [Π6 του Κιηβηβῖρ οὗ Οαοα, ἐποῦθ 15. πὸ ΗΪδοθ 
ἴῃ ὙΠΊΟΝ ΤΟ ΤΩΔΥ ποὺ ἰοΒὙ (Ἀ6ΙΓ ΥΘΎΘΥΘΩΟΘ [ῸὉΓ ΗἼ8 ΒΌΡΥΘΠιΘ 
Μα]εβίγ. Ετοσι (86 Ὑ ΣῪ ὈαρΊπηπιρ οὗὨ {ἰπ|6 βοῦῦβθ ὈΪδ66 γΥ88 αἰ τ γ8 
ΔΡρτοργα θα ἴο {π6 βοϊθσωῃ ἀπ 165 οἵἩ το ρου γΟυΒ ἢ}. Αἀδηα, ουθῃ 
ἀυτγῖηρ μἷ8 δομπδπος ἱπ ῬΑγΔαΙΒ6, ῃ84 Βοιηθ ρἾδοθ ΠΟΤ [0 ργαβοηῦ 
Ἡήτμκαῖῃ Βοΐοσθ πὸ 1ογὰ ; δηά, δἰϑοσ Π18 Ὄδχρυ βίοι [6 ποθ, 18 βοὴ 1η 
ἘΚ ΤΑΔΉΠΘΥ Δα ἩΠΠΟΥ ἴο Ὀτηρ {πον ΟὈΪΔΙΙΟΠΒ ἀπ α ββουῆοθβ. ΤΉ], 
ΤΟΌΔΌΪΥ, τγὰβ (86 ΤΘα80ὴ ΠΥ (Οὐδίη αἰα ποὲ ἱτηπηθαϊαίθ! Υ [4}1 ΠΡΟ ἢ18 

ἐποηνσς, ΒΘ ΠῚ ἢ]18 Οἴου ηρ τγα8 το αβοα, Ὀθοϑιι88 ῬΘΣΉΔΡΒ {Π|6 ΒΟΙ ΘΙ ΠΥ 
δηά το] σίου οὗἩ [86 ΡΪδοθ, απα [Π6 ΒΘΏ810]6 ἀρρΘΆΤΆΠΟΘ οὗ {Ππ6 ἀἰν]η6 
Μα)οδίν {μόσγθ, βίσπιοκ εἰπὶ τ ἃ Του θη 18] αὐγο {μαῦ πυῖσῃῦ οδιθ6 
ἴηι ἰο ἀοίεσ [15 γ]δηουδ ἀσδῖρτι 1111 μ6 ολτηθ 1πΐο {μ6 6] ἃ ΒΟΥ 
ἢ βον Β΄π|. 
ΤΆ ρδίτίδτομβ, Βοῖμ Ὀοέογο δπὰ δου ὕ86 ἢοοά, 86 ὦ 4] 478 δῃά 

ταουπίδιηβ δη στόυθβ ΤῸΓ {86 ΒΆΠ16 ῬΌΓΡΟΒΕ : {πὰ8 χὰ τοδα οὗ Νοδῃβ 
Ὀυ]]ηρ δὰ αἰίατ ἰο {π6 1μοτά, ἀπά οἴδογίηρ Ὀυγηῦ οἴου πρθ Ὁροπ ἴδ. 
(απ. νϊ, 20.)ὴ ΑἸ γδδιδπι, ἤθη ἢ6 νγᾶ8 6416 ἴο 186 τγουβΒὶρ οὗ 186 
ἰτὰθ αοἄ, ογοοίθα δήαγθ βοσουοῦ μ6 ρε οῃοα 18 ἐοηῦ (Ἴ6ῃ. χὶϊ, 8. 
δᾶ χαϊ, 4.}: Β6 μ]δηϊοα ἃ στόν ἴῃ Βεογβῆθῦδ, δηα ὁ8}}64 πο γ6 οα 
109 πδτὰα οὗ {π6 1,ωοτὰ ((ἴδη. χχὶ. 88.): δηά 1Ὁ γγὰϑ ὍΡΟῚ ἃ τηουηΐδί ἢ. 
{πα οἷ ογδοτοα δῖτη ἴο ΟΥ̓ ἊΡ ΒΒ βδὸὴῃ ἴδ8886. (θη. χχὶ! 2.) 
860} 1π ρΑΓΠΟΌ]Δν 04116ἃ ἃ ρ͵Δ66 ΕΥ̓ [06 πᾶτηο οὗ (οαἋδ Ηοιιδοθ, ὙΠ ΘΓΘ 
Βα νονγϑά ἴο ῥῪ {86 ἐἰ{Π68 οὗἁ 4]} ἐπαὺ αοα βμου]ὰ σῖγα δἰ, (θη. 
ΧΧΥΊΙ, 22.) 

ΤΠογΘ ΟΥΘ ΒΟΥΟΥΆΪ ΡΌΒΙΟ ὈΪαοοβ δρρτοργιαίθα ἰο ἐπ σοὶ ρὶουβ 
ὙΟΥΒΕΙΡ οὗ {Π6 «ογγ8, νἱΖ. 1. Τη6 ΖΤαδεγπαοῖο, ΤΟΝ 1 Εἶτλ6 ρζᾶνθ Ρ]866 
ἴο, 2. Τῆς 7επιρῖε, Ὀοίδ οὗἨ πΈΙΟΝ Αγ ΟἿ ΘΠ ΕΤΑΘΒ ἴῃ δογιρίαυγο ο6]]οα 
πὸ Βαποίυδγηγ ; θούτοοη ΒΊΟΝ (ΠΟΤΘ γ48 ὯῸ οἶον αἰ ΥΘΠΘΘ 88 ἴο 
18:6 ὈΥΐποῖραὶ ἀοδβῖσηι ((ΠουρὮἢ ἘΠ γΘ ͵ 88 ἷ ὈΘΔΌΪΥ ἀπα νου ΚΤΩΔΏΒΠ10) 
τμδη ἐπαὸ 1Π6 ἐΔΌΘΓΔ0]6 γὙὰϑ ἃ ΤΩΟΥΘΔΡ]6 (6106, 88 ἴδ6 θη} }6 τ 8 
8) ἸΏ Ο ΘΆ0]6 ΤἈΌΟΓΏ80]6: ΟἹ ὙΔΙΟἢ δοοουπί (6 (Δ ΌΟΓΏΔ016 18 ΒΟΙΏ6- 
πη68 0811. {Π6 ἰορ]6 (1 ὅ'διλ. 1. 9. δῃᾶ 11}. 8.), 88 [86 ὑβθιῃιρ]θ 18 
βοπηθίϊτηοβ σα] οα {πὸ ἰαθογηδο16. (([6Σ. χ. 20. ; 1.8}. 11, 6.) 3, ΤΠΘΓΘ 
ὝΓΟΙΘ αἷἰθὸ ρΐδοθϑ οὔ τ σβὴρ 8116 ἴῃ δοιρίαχσο σὰ ίασες, υβορὰ 
ῬΓΟΙΑΙΒΟΌΟΌΒΙΥ ἀυχίηρ [86 ὕχηο8 οὗ Ῥοίὰ {μ6 ἰαΌθγμΔ 019 πα ἰθηιρθ 
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πη} (ἢ6 ΘΑΡΕΥΙΥ ; δηᾶ, Ἰαβεγ, ὑμοτο σοῦ ϑῳυπασοσιιος δταοηρ [ἢ 6 
68, δηα ΟΥΠΟΥ Ῥ͵δοθϑ, υϑοὰ ΟἿΪΥ [ῸΣ ὈΥΆΥΘΥ, οΔ]16α γοθομοδ οὗ 
Οταίοτγίε8, ΠΊΟΝ ἰϊοῆν ΟὈίδΙ 64 αἴνον {Ππ6 ὀΔΡΟΌ ΥΣΥ ; οὗὨ [8686 νασίουϑ 
βίσυοίαγϑβ βοιλθ δοοουῃῦ {1} θ6 Τουπά ἴῃ [86 ξΟΠ ον τρ᾽ ΒΘΟΙ ΗΒ, 

ΒΕΟΤ. 1 

ΟΒ ΤῊΞ ΤἘΑΒΕΒΝΔΛΟΙΣ, 

Ι. ΜΕΈΝΤΙΟΝ ͵8 τηδᾶβθ 'π 186 ΟἹα Ταβίατηθηΐ οὗὨ ἰδγθο ἀ"Πθδγοηξ ἰθον- 
Π80Ϊ68 ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ἴο ἴμ6 ογθοίϊοῃ οὐ ϑοϊοβοῃβ ἰθαρὶθ. Τμδ "γεί, 
ὙΠ Οἢ Μόοβοβ ογοοίθα, 18 οὐ]δὰ [86 7Ταδογπαοῖο 9.0} ἐλε Οοποτγοσαέϊοπ 
(Εχοα. χχχϊ. 7 δὲ Ποῖ ἢ6 ρᾷνθ Δ0ᾶΊθηο6, Ποασγὰ οδιι868, δηά ἰῃ- 
υϊγοά οὗ Φοδοναῖ, δὰ ἴοτθ 4180, αἱ ἢγβί, ρουβιαρβ {π6 ρυ]ῖο οβῖοοϑ 
οὗ το]! ρσίοη ἡ ΘΓ βοϊθιηηῖβοα, ΤΠ δεοοπά Δ ΌΘΓΠδοΐΪα τγᾶ8 ὑπαὶ ογοοίοα 
Ὀγ Μοβεϑβ ἔοσ ϑβονδῖ, δῃὰ δὖ δῖ8 δβχῦγϑϑβ οογηηδηα, ραΓῸῪ ἴο Ὀ6 8 

᾿ς ῬδΙΔ06 οὗ κῖ ὈΥΘΒΘΠΟΘ 88 {86 Κὶπρ' οὗἨ [δ6γ88] (Εἰχοῦ, χὶ]. 84, 85.), δά 
ῬΑΓΕΥ ἴο Ὀ6 [86 τηράϊυαμ οὗὨ (Π6 τηοβύ βοϊθιμῃ ΡῸ Ὁ]16 Ὑγ ΟΥ̓ 10, ψ ΠΙοἢ 
1:6 ῬΘορὶο σοσθ ἰὸ ῬΔΥ ἴο μῖμ. (26-- 29.) ΤἈῖβ ἱδθθγῃδοὶθ τγαβ 
ογθοΐβά οπ {86 ἢγβὶ ἀδῪ οὗ (Π6 γϑὶ τηομίμ τὰ {π6 βθοομα γϑᾶγ δήϊον 
186 ἀδραγίατα οὗ {86 1Βγδθ 68 ἔγοτῃ Εργρί, ΤΠ ἐλίγά ρα Ὀ]1ο ἰαθοτ- 
8616 νγγὰ8 (δαί ογοοίθα Ὀγ ᾿ανιὰ ἴῃ Ὧ18 ΟὟ ΟἹ, [ῸΣ [86 ταοορίϊοι 
οΥὗἨ 186 ἀὐκ, βθὰ Πα γχοϑοοϊνοα 1 ἔγσοσῃ π6 δουβο οἵ ΟΡοα-κοπι. 
(2 ὅδ. νἱ. 7.; 1 Οδγου. χυϊ. 1.) Οὗ (δ ββοοπά οὗἉ [πε86 τ θ υτι8 0168 
ἯΘ ΔΓΘ6 ΠΟῪ ἴο ἰγαδί, ὑυβ]οἢ γγα8 081164 ΤῊῈ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΕ ὈΥ̓ ΜΑΥ οὗ 
ἀϊδθποοηῃ. [Ὁ 88 8 την 8 Ὁ ]6 οἤαρο], 80 οοηίγινθα 88 ἴο δ6 ἰβκϑῃ 
(0 ρῥίθοθβ δῃᾶ ρυῦὺ ἰορϑίμου ἀρϑίη δ΄ ρ]αβΌ ΓΘ, ἔοσ {Π6 ΘΟΠΥΘπίθμοΘ οὗ 
Ὁ 1ῦ ἴτοχα ὈΪδοθ ἴο ρἶδοβθ. ᾿ 

11. 10 μδβ ὑθθῃ ἱτηβριηθα {παὺ {18 ἰαὈΘγηβοῖβ, ὑορθίμαυ ἢ 4]} 
1.5 δυγαϊέυχο δηα Δρρυσύθηδηοοθ, 88 οὗ Εργρῦδῃ οὐἱρὶῃ : ἐπαὺ Μοβαδ 
Ῥτο)θοοα 1 αἴνοσ ὑμθ ἔἈϑῃϊοη οὗὁἨ βοπη βυοῖ βίχαοίαγθ ΤΏ. πα διδά 
Ορβογνϑὰ ἴῃ Εἰρυρί, διὰ σψ]οἢ τγ88 ἴῃ 186 διβοηρ ΟἴΠΟΣ ΠΔΙΪΟΏΒ; ΟΥ 
{πὶ αοἀ ἀϊγοοίοα 16 ἰο Ὀ6 τηδά6 ὙΠῸ 8 υἱον οὗ ̓ πάυ]σίηρ [86 16γ86]- 
168 ἴῃ ἃ ΘΟΙΆΡ Δ πο6 1} {Πρὶν ουδύοτηβ πα τηοᾶθβ οὗὁἨ ὙΌΥΒἢ]Ρ, 80 ᾺΓ 
88 ἴῃοσθ τγ88 ποίμϊηρ ἴῃ ἰμθα αἀἰγθοῦ]Υ β᾽ Ὁ]. ΤῈ ΒοδΙ 6 ΠδίΟΠΒ, 
10 18 ἔσυρ, πα δυο ἰΑθΟσΔο1 68 ΟΥὁἨ ροσίβ]6 ΒΥ 68 88 ἃσγα δ᾽] υα δα ἴο 
Ὀγ {86 ῥσγορβοῖ Ατηοβ (νυ. 26.), συ μοῦ τσηῦ ὈΘΑΣ ἃ στοαῦ σϑβθι  Ὀ] δῆ 06 
ἴο {μαῦ οὗ [86 6.8; Ὀυῦ 1 Παβ ποιῖμοῦ θθθὴ ῥσονθα, ΠΟΥ 8 1Ὁ ρῖο- 
ΒΔ 16, ἐμαὺ {πο Ὺ δα Τποῖὰ δείογο (86 «6νγ8, δα τμδὺ {16 ΑἸΠΙΡὮΥ 
80 [ἍΓ οοῃμαοβοθηαοα ἰο ᾿πάπϊρο [π6 Ἰδγϑθ 68, ἃ σαν γ ΡΘΟρ]6, πὰ 
ῬΙΓῸΠ6 (0 ΙΔοἰαίτΥ, 88 ἴο ᾿πίσοάποο ἴπθμὶ ᾿Ἰηΐο δ18 οὐ γοσβαῖρΡ. [{ 18 
ἴα τόσο ΕΚ ὶν ἰμδῦ (86 Βοδίμθηβ ἀογίνϑα {Π6ῖν ἰαθθγηδο}68 ἔσόση {πα 
οὔ [86 Ψ6νγβ, 0 Βδα {π6 π0]6 οὗ {μοῖγ το] ρίοι ἱταπηθα δύο Υ ἔγοια 
αοά, μη ἰμαῦ {86 “678, ΟΥ ταίμοσ ἐμαῦὺ (ἀοά, Βῃου]ὰ ἰαϊκα {μ6 τὰ ἔχου 
{16 Βραίμθηβ. ἢ 

᾿ ὙΠ6 ΒΥροίμοδίβ αθουθ ποιοθὰ τῦ88 βάναποθα ΕΥ̓ βρθηςοῦ ἰπ ᾿ΐ8 Ἰεαστιθᾶ, Ὀαϊ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ 
ΣΟΒΡΟΟΙδ ἔδηοια]}, ἰγοβιθο, ὯῸ Ιορῖθδα8 ἩδΌγογαπι, 11. ἐἰ!, ἀΐ98, ἱ. ο. 8. δπηὰ αἶδβ. νἱ. ο. 1. 
Η!5 δυριπηοηῖβϑ γεγο Ἵχϑιηϊποὰ δηὴ σοίαϊοὰ ὉΥῚ Βυάάρῃβ ἴῃ δϊ8 Ηϊβιοχία Ἐοϊεβίδδιίοβ Υ8- 
ογῖ9 ΤΟδιΔιη θη, Ρασὶ ἰ. ΡΡ. 810. δ48. 
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ΤῊ6 τηδίοσιαἰβ οὐ 16 ἰαθόσπβοὶα 6 γα γον δδὰ ὈΥ [6 Ρθορὶα; 
ΘΥΟΥΥ͂ ὁπ6 Ὀτουρπῦ Ἀ18 ΟὈ]δίϊοη δοοοσαϊηρ' [0 15 ΔΌ1]1ΠΥ : (8086 οὗὨ {Π6 
Βτϑὲ αυδ!γ οὔδτγοα ρο]ᾷ ; [Δο86 οὗ ἃ πιϊ4α]6 σοπαϊ ἄοπ Ὀγουρῦ ΒΊΟΣ 
84 Ὀγάδ8, δηα βμι{π|-τγοοά  ; ἀπα {86 οἴ͵γίηοβ οὗ (Ὧ6 Ιθδ ΠΟΥ βου 
οομϑἰβίθα οὗἨ γασγῃ, ὅπ Ἰἴῆθῃ, ροαίβ᾽ Πδῖγ, δΔῃα βΚπ8: ΠΟΥ Μ6ΓΘ {ῃ6 
ΜΟΙΘ ὑδοκναγα ἴῃ σομ ΓΙ θα πρ' ἴο {818 ψοῦΚ, ἴὸγ 86 ὙΠΠΠΡῚΥ 
Ὀτουρῆῦ ἴπ {μοῖτ Ὀγδοθ]θῖβ, θαγ- τ ηρ8, δηα ΟΥΠΘΥ ΟΥ̓Πατη ηΐβ, δπΠα βοῇ 
οὗ ἰῃϑιὴ 88 θα βΚ1 1] ἴῃ δρ᾿ παϊηρ τη 6 γαγη δηα {πγοϑ. [1ὴ βμογί, 
[π6 ΠΙΡ τα τ οὗ [86 ῬΡ6ορ]6 οῃ ἐιῖ8β οοοαϑίοῃ Μγ͵ἃ8 80 ρτϑαΐ, {παΐ Μοββθδ 
γγὰ8 ΟὈἸροὰ ὈΥ Ῥχοοϊδιμδθίοη ἴο ἔθ] ἃ ΔΩ τηοσο οθυϊηρθ, ἂπὰᾶ 
ἘΠΟΓΘΌΥ τοδίσαϊῃ ἰῃ6 δχοθδϑῖνο Ζθαὶ οὗ 1Π6 ρθορὶθ ἴοσ ἐμαὶ βοσνυῖδθ, 
(Εχοά. χχχυ. δηὰ χχχυἹ.) 

ΤῊ]8 ἰάθη 8018 νγὰ8 βοῦ Ἂρ ἴῃ {86 ὙΠ ΆΘσμθ88 οὗ ιπδὶ, δηα οαγγϊοα 
δοηρσ ὙΠῈῺ {π6 [Βγδ6] 1068 ἔγοτη 0]8606 ἴο ρ͵δοθ 88 (ΠΟΥ 7ουγχῃογυθα ἰο- 
νγατὰβ Οδηβδῃ, 8η6 18 οἴζθηῃ οδ}16α [88 Τ᾽ αδογπαοῖο 07 ἐδ (Οοπστγεσαξίοπ. 
Ιῃ ἔοστω ἰδ δρρϑδγβ ἴο μανβ οἴοβϑὶν γθβϑι ] θα ΟἿ τηοάσθγῃ ἰδηΐβ, δὶ 
1 νγὰϑ ταῦ ἰαγρογ, μανϊηρ [86 81:468 ἀπά σοοῦ βθουσοα ψ]}} ὈοαΓάβ, 
παηρίηρθ, ΔΠα ΘΟΥΟΣΣΏΡΒ, 8η γγ88 ΒΟΣΤΟΌΠΑΘα ΟἹ 8]] β:468 ὈΥ ἃ ἰᾶαῦρθ 
Οὐΐογ οουχύ, Ὑ ΒΙΟΝ 88 πο οδοθα ΕΥ̓͂ Ρ1]]Άγ8, ροβίθα αὖ δαυλὶ αἰβίδησθθ, 
ὙὙΠΟ86 ΒΡΘΟΘΒ ογ Δ]]6α ὉΡ Μ1Ὶ ουγίαϊηβ Ηχοα το {686 μ1]]8Γ8: 
ἬΒΟΠΟΟ Σὺ 18 δνυϊἀθηΐ ἰδαῦ (818 ΤΔΌΘγτΔ 616 σομβιϑίοα ἢγϑί οὐ {π6 ἐδηΐ 
ΟΥ Ὠουβ6 1861, ὙΒΟΝ 8 ὁουοσθα, δηα ποχῦ οὗ 1Π6 οουγίὶ ἰῃαὶ 8ὺγ- 
τουπάρα 10, ΒΊΟΝ γδ8 ρθη: 841} πο ΓΘ ταϊυΐο! Υ Δπα ΘΧΔΟΙΥ 
ἀεοβουθοά ἴῃ Εἰχοά. χχνυ.---χχχ. ΧΧΧΥΪ.--- ]., ΠΌσΤα πὩ]οἢ σΠαρίοσβ {π6 
(Ὁ]οσηρ ΡΑΥΟυ] δα ΔΓ δυτιαροα, 

1Π. Τα ἰοσπὶ 1861} γγᾶ8 δὴ ων" ΒαΌΔΓΘ, ἈΠΙΓΓΥ͂ ΟΡ] 05 ἰπ ἸΘηρΊΝ, 
δηα θη ἴῃ μαῖρηὺῦ δηα Ὀγθδάιῃ. 8 ᾿π8146 οὗ 10 γγὰβ αἰνἀ6α ᾿γ ἃ 
γ6}} ΟΣ Ἰηρ,, τη846 οὗ τἱοῖ οι ΤΟΙ ογρα ᾿ἴπθη, ΠΟ ἢ ραγίοα (Π6 
Ἡοὶγν ῬΊδοθ, ψ Ὡ ἢ 18 ο] θα ἐπ "γέ ἑαδογπαοῖο τὰ ΗΌ. 1χ. 2. θ., ἔγοχη 
1[Π6 Ποῖν 9. Ἡοῖϊΐο5, οαἸ]οα {Π6 δεοοπα ἑαδεγπαοῖίε ᾿ὰκ ΗΘ. ἰχ. 7. Τὴ 
{Π6 ἔοσταοῦ δίοοα {Π|0 δ] ἂὺ οὗ ᾿ποθῆβα ουὐϑυϊαϊὰ πὶ ρο]α, (Π6 (406 οὗ 
Βῃου Ὀχοδα, οομϑιβπρ οὗἨ ὕγοῖν ἰοανθθ, απα {Π6 ργοδύ ομ]  βίϊοκ οὗ 
βοὴ θο]4, οοπίδιῃϊησ ΒΟ ΥΘ ἢ ὈΥΒΏΘΠΘΒ: ὨΟΠΘ ΟὗἩἨ (6 ῬΘΟΡ]6 ΓΟ Α]- 
οὐϑα ἰο γὼ ἱπίο {86 ΠΟΙΪΥ ΡΪ4οθ, Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ρυἱοδίθΊΌ. πὸ ἩΟΙΪΥ͂ οἵ 
ἩοΪ168 (8ο Το] θα Ὀδοδυβα 1ὖ νγα8 {Ππ6 τηοβί βδογθα μΗ]8060 οὗἩ {πΠ0 ἰ8ῦοΓ- 
Π80]6, Ἰηΐο ὙΠΙΟὮ ποπα σγοπύ Ρυΐ {πὸ ΠΙσ ῥσγιθβί) οοπίδιποα ἰὴ Ὁ {86 
ΓΚ, ο811.64 1[Π6 ατῖς οὗἩ 1πΠ6 ἰαϑοπΥ (χοα, χχυ. 22.) οὐ 186 δγκ οὗ 
[ὸ οονοπδηΐί. (“9 οβῃ. ἵν. 7.) ὙῈῚΒ νγὰ8 ἃ 8118}} οπιδδῦ οὐ': ΟΟΙ͂ΘΥ τηδάθ 
οὗ βιττα--τοοά, ογου δα τι ρο]ά, Ἰηΐο πιο πόσα ραῦ {π6 ἵνο 
ἰΔ01685 οὗὁὨἉ (6 ἰανΥ (48 ψ6}} 18:6 ὈΧΟΚΘῺ ΟἾΘ68, ΒΑΥ [86 “9678, δ (86 
γγΠ016), σὰ (Π6 μού οὐὗὁἨ τρϑπηβ, δῃὰ Δδγοὴ β το {πδὶ Ὀυάάεα, 
ὑ ΕΣ 1χ. τ) ΤῊϊ8 τὰ 186 ταοδὲ ΠΟΙΥ οὗ 4}} {πὸ βδογϑα ἐπγηϊζυγα. 

οπ6 Ρυΐ {μ6 »γίεδίβ ογ6 Δ] οσθα ἴο ἰοῦοῖ Ὁ; δηα ΟὨΪΥ {186 Κοδ- 
{π1068, Π6 βαοογαοίαὶ [ἈΠῚ}}Υ7., ὙὙ6ῚΘ Ῥοιτηϊ θα [0 ΟΑΙΤῪ 1, ΜῈ ΡΟ]68 
τηδς οὗἁἨ Ββμ:τη-τγοοα α180 ονουϊαϊα ἢ ρο] ᾿πβοσίθα ἴῃ ἔπο ροϊάθῃ 

1 ὙΠΝ ἐλε((ἰπε-ιοοοα ἰ8 δ ρροβοὰ ἴο ἤδυθ Ὀθθη οὐ [6 δόδοΐὶδ οσ ἴ86 σοάδγ, ὈΟΪΕ ΒΊΟΝ 
ὕτον ἱπ Ἐργρὶ δηὰ ἰῃ ϑ'γτῖβ. ΤΠ δοδοὶβ 8 ἀθ᾽ποδϊοὰ υγ Ῥσοόβροῦ Αἰρίπυβ, ᾽)ο ῬΙαπεὶβ 
Φωγριϊδοῖβ, ς. 4ἅ. Ηεβοϊαυΐϊδὲ ἰουπά ἰξ ἰη Ῥα]οβεμο (ἙΟὺΣ ἱπ ἴπ6 Τονδηῖ, Ρ. 2350.), δηὰ 
Ὧγ. Ῥοόσοοκο ἑουπᾶ [ὃ ὈΟΪΒ οα Μοππὶ 5΄᾽ηδλὶ αηά ἰῃ Εργρι. ὙΠῸ σον Πα89 ὕοθη δἰγοδαγ 
το ἰοποά, 

ΨΟΙ.. 11]. Ξ 
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ΤΊΩΡΒ δ δδοῇ οπαᾶ, (1 Κίηρθ νὴ]. 8.) Ηδησς ΤΠΖΖΔῊ ἐπα Ζουΐΐο τὰ 8 
ΡυπΙβμοα 1} ἄραι ἴον ἰουοδῖπρ 10. (2 “ϑαπι. νἱ. 7.) 
Το 114 οὐ σογϑυϊηρ' οὗἩ (Π6 ἀὐὶς νσὰβ Ὑ ΠΟ]]Υ οὗ 8014 ρο]ά, απᾶ οδ]]οὰᾶ 

{δ το ΓοΥ -δοδῦ : αὖ (Πῃ6 ὕπνο 6η68 οὗ 1 ΤΟΥ͂Θ ὕνχο ΟΠ ΘΓ ΤᾺ (οσ Βϊοτο- 
σΊγρμῖς ἤραγαθ, (μ6 ἔογπα οὗ Ὑ ΒΊΟΣ 1Ὁ 18 ᾿ἱπηροββῖ }]68 ἤονν ἰο αβοογίαη), 
Ἰοοκίηρ ἸπνγαΓ8Β ὑοΥ ΑΓ 8. 80} οὔμα, τ] ηρθ οχραπαοδᾶ, νοΐ, 
ΘΔ Υϑοῖηρ [Π6 ἡγ016 ΟἰΓουἔΌγθηοα οὐὗὨ [86 τηογου -ϑοδΐ, τϑῦ ἢ βοὴ 
Β[46 ἱπ {Π6 π|} 4416. Ἠδτο [86 Κμθοδιηδὰ οὐ Πινίηα ῬΥδδθηοα τσοβίϑα, 
θοίδ ἴῃ [86 ἰΔΌογ 8616 δηα ἔθιρ]8, δηαὰ νγαϑ ν]βι Ό]Ὺ βθὸπ ἴῃ {ΠῸ6 ἃρ- 
Ρθᾶγαποα οὗ ἃ οἷοι οὐδὸς ἰώ, (1μον. χυὶ. 2.) ΕἼοτα {818 1π6 ἀϊνηο 
ΟΥ̓ΒΟΪ68 6 Γ6 ρίνϑῃ ουὖ ὈΥ̓͂ Δὴ Δ 10]6 νοὶο6, 88 οὐὔζθῃ 848 Φϑ ῃονδῇ τῦᾶϑ 
σΟηΒα] θα οἢ Ὀ6 881} οὗἩἨ 18 Ρθορίθ. (Εἰχοά. χχυ. 22.; ΝΌΠΙΡ. νἱϊ. 89.) 
Απᾶ Βϑῃῆοθ 1 18 ὑπαῦὺ {Π6 δὐκ 15 οδ᾽]θὰ (μ6 ΤὈοίβίοοὶ οὗ αοὐ (Ὀμβὶ. 
ΧοΙχ. ὅ.), ψη0 18 8ὸ οἴδῃ βαϊα 1 οσιρίυσγα ἐο ἀισοῖϊ δοίισοοη ἐξὸ 
ολεγιδίπι. (2 Κιηρβ χῖχ, 1δ6.;: Ῥβᾶ]. Ιχχχὶ 1.) Τα τοοῦ οὐ {86 
{Δ ΌΘΥΠΔ0]6 γ88 ἃ ΒΑΌΔΓΟ ἔγαηθ οὐ Ὀ]Δη Κ8, τοϑύϊηρ ΡΟΠ {Ποὶγ θαβὶβ, 
Δα ΟΥ̓ΟΣ {Π686 ὙΟΙΘ ΟΟΥΘΙΏΡΒ ΟΥ ουγίαϊηβ οὗ ἀἰθογθηῦ Κιπάᾶβ : οὗ 
ΜΒΙΟὮ {86 ἢγαῦ οη [86 1η5146 γγχὰ8 τηδᾶβ οὐ ἢπθ 11 π6ῃ, Οοὐγ] ΟΌΒΙΥ 61.- 
Ὀγοϊἀογθα ἰπ νϑυϊουβ ΘΟ] ΟυΤΒ οὗὨ ΟΥ ΒΟ ἃπα βοδυϊοί, ΡΌΓΡΙ]6 ἀπ 
᾿γδοϊηῖ. ΤῈ παχὺ γγχὰβ τηδ6 οἵ ροαίθ᾽ Πδ[Τ ΟὈΓΙΟΙΙΒΙΥ πόνο ὑοροίμου: 
δηα {Π6 ]αδύ, ΟΥ ουἱπηηοβί, νγ8 οὗ 8 8Δηαἃ Ὀδάροτβ᾽ βκῖμ8 (βομλα ἀγοϑά 
Το, δπὰ οἰἤοῦβ οὗ ἀζιγα 0]..6), ΒΟ Βοῦνθα ἴο Ῥγϑϑοῦνα 1Π6 οἴβμοῦ 
ΤΊΟΝ ουγίδι 8 ἔγοτῃ {86 ΥΑ1η, 8η4 ἴο ῥγχοίθοί 186 ἐδθοθγῃδοὶα 1561} ἔγοιὴ 
[Π6 1Π]Ὑ168 οὗὨ [πΠ6 νυ δίθου. 

ΤῊΘ ἰΔΌΘΓΏΔ0]6 τῦᾶϑ ΒΟΣΓΟῸ Παρα ὉΥ ἃ ἰαῦρα οὈ]οηρ' οουγί, ἃ Ὠυπαγοά 
ΟΟΝΙΒ Ἰοηρ, 8ηα ΗΕΥ Ὀγοδα, ὩΘΑΣΪΥ ἴπὰ {16 οαπίγα οὗ ψΒ οἢ βίοοά ἃ 
ν 6886], οδ θὰ {860 γαζεπ 7Ζαῦοῦ, ἴῃ Ἡ ΪΟΏ {86 ῥγιθδὶβ γαϑῃθα {ΠΕΣ 
ΠΑΠ48 8δπα δος ΠΘΊΘΥΘΙ ΤΠΘῪ ὍΟΣΘ ἴο ΟΥ̓͂ΘΓ ΒΔΟΓΙΗ͂ΘΘΒ, ΟΥἩ ρῸ 1ηἴο ἐπ 
τ ΌΘΓΏΔΟ]6 ; δηᾶ αἰ γθοῦ Ορροβὶία ἰο {86 δηΐγαποθ οὗὨἩ {16 ὑδθθγηδο]6 
βίοοα {π6 Βγαζεπ Αἰίαγ οὗ Ὀυχη-οβδυῖηρθ, πὶ [16 ΟΡΘἢ δ1Γ, 'ἴπ ογάου 
{παὺ [Π6 ἸΠ ΘΥΙΟΥ ταὶρηῦ πού 6 Βροϊ]θα Ὀγ {π6 Ηγδ, ΠΟ ἢ νγὰ8 αὖ ἢγϑῦ 
ΤΑΙΪΓΒΟΌΪΟΙΙΒΙΥ κίπά!οά: (μεν. ᾿ἰχ. 24.), δμὰ σι βϊοὴ γα8 Κορὺ ρουρούμυδ!! 
ἼΡΟΩ 1, πα ὈΥ {86 Βιμοῖκα δυϊβίηρ ἔσγοπι (86 νἹἱοῦτηθ {πα΄ Το γα ὑπο 8 
οΟὨΒαπΘα. 

ὙΠΘΓΟ 'ἰβ πὸ ῥγδοορῦ ἴῃ ἐμ6 ἸδῪ ἴο ρα (86 δ ἃ ῥγινη]θροα 
Ὀΐδοθ, θυὺ ᾿π ΘΟΠΙΌΣΙΑΙΥ (0 {86 ουδβίοιῃ οὗ ΟἾΒΟΡ πϑίϊοη8 {Π6 «678 
ΒΘΘλ ἰο ἢδγα τη866 1 βυοῦ ; ἔογυ, ἔτομι {86 ψογαβ ἱπ Εἰχοᾶ. χχὶ. 14., 
τ Βογα (οὐ ογαογοα [Π6 Ὑ11ΠΕὺῚ] ΤΩΌΤΘΓΟΣ ἕο ὅε ἑαΐοπ ἤγοπι ἠϊβ αἰίαν, 
ἐλαὲ ὧδ πιαν αἷθ, τὰ ΒΘΘῺθ ὉΠΑΙΘΒΠΠΟΠΔΌΪ ἰσὰθ, μα Ὀοία πη 186 
ὙΠ ΘΓΏ668 ηα Δ  γαγ 8 ἴῃ (δηδδη, [818 ΔΙΤᾺῚ ΘΟΠ ΕΠ ΠἸ6α] ἃ. ΒΒΠΟΙΠΔΓΥ 
ἔογ ἴπο86 γῆὸ θα υπίο 10; δῃᾶ ὙΘΥΥ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 1Ὁ τγα8 {86 ΒοσηΒ οὗ 
(818 ἃἰτᾶγ (θη αὖ ΟἹθθοη) {παΐ Αἀοηΐ)αῖμ ἀπα “0040 ἰοοῖ μοϊὰ οἵ 

1 (ἀσοὰ δὰ ρῥγουΐοιβὶυ οσγἀδγοᾶ [πδὲ [116 το οἱ (818 δἰἕασ, θη οησο Κἰηα]οα, Βιου]ὰ 
ΠΘΥ͂ΟΡ ρὸ ουἱ. (Ιυϊο, νἱ. 12, 18.) 0 τγ88 σϑοϊκοηθᾶ δῇ τ ρίουϑ ῬΓΟΒ ΠΡΌ Οη ἴο σ8 ΚΟ υ186 
ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟΥΠΟΥ δὰϊ [818 βδοσοὰ ἢτο ἢ Ὀαγχηΐηρ ἰἱμόθηβο Ὀοίοσο (0 Τοτὰ; ὙΠἰο ἢ τᾶ δ {ἢ- 
ΟἸΘΠΕΥ ποιβοᾶ το Αδοῃ ὈΥ̓͂ Δηὴ ἱπ)πποίίοη σίνθῃ Πίσω, [δὲ 6 τγὰδ 10 Ἰἰσῃϊ [86 ᾿ποθηδῸ 
οἴἶπετεα το αοά, ἱπ ἴπ6 τηοβὲ ΒΟΙΥ ρΐἴδοθ οὐ [86 στοδὶ δ οὐ οἼχρίβδίίοη, δὲ [8186 ἦτο ΟὨ]Υ. 
(αν. χυΐ. 12, 13.) Νοιυνιβοιδηάίη; νι ἰοῖ ργομι του ΝΑῸ δὰ Αΐμπ, ὑνγο ΠΠΒΑΡΡΥ͂ 
8008 ΟὗἩἨὨ Δᾶτοη, ΤΟτροῖα] οὐἩἨ (μοῖγ ἀθγ, ἱοοῖκ ἘΠΟΙΓ ΘΠ ΒΟΓΒ, δηἃ Ραϊιίηρ; σομησηοη ἦγο ἴῃ 
τθοπη, Ἰαϊὰ ἱποθηδα Ἰβοσοοι, δηἃ οἤθσοὰ βίγδηρο ἢγο Ὀοίοσο 1π6 Τοτὰ, ἰὴ {Πποῖγ ἀδΙΪΎ τι η]δ- 
τΓαιοη 8, τ δἰ ἢ ΡΓΟΙΆΏΘ ΒΡΡγΟΘΟΙ οὐ ἱτητηοαϊεῖο! γτοβθηϊοᾶ; (ῸΓ νγ6 ἅτὸ το] τμδὶ ἃ γε 
τιοοπί ομέ ἥγοτκ ἰδε Ζογά, πλ. ἀκού εὰ λεπι, δο ἴλαι ἰδεν ἀϊεά, (1. οτῖϊ. χ. 1.) ἐ 
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(1 Κίηρβ 1. 60. δηᾶ ἰ1. 28.), ἔοσ [86 ἐθῖρ]6 οὗ ϑοϊοπιοῃ νγᾶβ ποῦ ἐβθῃ 
ογροίοα. 

Αὔἴογ [8λ6 Ιβγδϑ 168 το γῸ βοί]6 ἃ ἴῃ {Π6 Ἰαπᾶ οὗἁὨ Ρτοπηῖβο, 10 ρρθᾶγβ 
18μαὺ {118 ἰΔΌΘΥ 8016 νγᾶδ Βυστουπαθα τ 1} ἃ ρστααῦ ΠΥ ΟΥΠΟΣ ἰθηΐθ ΟΥ 
66118, ΒΟ 6 Γ6 Ρ]αοοα δϑουῦ 1Ὁ ἢ [16 Β8Π16 ΠΊΔΉΠΟΙ 88 δα δι}]- 
ἱπσθ Ο͵Θ Δέοσ Λὰ8 Ρ]δορα σουπα {Π6 ἴδρ]θ6. Τηθβθ τ γα 8Ὁ- 
ΒΟΪἾΘΙΥ ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΣ ἴΠ6 τοοαρῦοῃ οὐ {π6 ῥυιθϑίβ ἀυσίηρ (Π6 πη6 οὗ 
ΤΠΘΙΓ ταὶ Ἰβίγα 0, δηα [ὉΓ ἰαυίηρ ὉΡ (86 τὔθη81}18 δηα ΡγΟΥ 8108 
ὙΙΟΝ ΓΘ υϑοα τὴ [86 ἰΑΌογη8016. ΤἪ18 οἰγσοατηδίδηοαθ Ἔχ] δῖ ηθ τ Βδΐ 
15 τοϊαίθα οὗ ἘΠΠ1ιΒ βοῃβ ροϊῃρ ἰηΐο {πὸ ἰοθη ὑνμοσα {Π6 ρθᾶςσο- 
οἴδσιηρδ γογα ἀγοβϑίηρ, δηα ἰαἰτῖηρ ουΐ οὗ [ῃ6 ροίβ τυ βαύθνογ [86 ΗΠ 688- 
ΠΟΟΙΚ -Ὀσουρῦ ὑρ. (1 ὅβδῃι. 11. 14.) Απα {808 ΕἸ] 18 βαϊα ἕο 6 Ἰαϊὰ 
ἀον ἢ ἴῃ 18 ρῥἶδοα (111. 2.), ἰμαὺ 18, γ88 ροὴθρ ἴο θα ἴῃ ομθ οὗ {8688 
ἰδηΐβ ΠΘΆγ 186 ἰΔΌΟΥΓΠΔ016, παχὺ [0 ὙΒΙΟὮ ϑδμλα6] 1ΔΥ, νυ Β1ο. τη 46 Ὠΐτὰ 
(θοίηρσ (θὲ ἃ οἢ"]α) σὰ ἰοὸ ΕΠῚ, το 6 Βοαγὰ {π6 νοῖοθ οὗ 186 
Τμοχὰ, πη κιηρ ὑπαὺ 15]} μα οΔ]]1οα (4, ὅ, ὅζο.): δῃά {818 4180 Ὄχρίδιὶπβ 
Ὑδὺ 18 βα!α οἵ αν (αι. χιὶ. 4.), (μα΄ λὸ οηέογοά ἱπέο ἐδ ποιι86 οὗ 
Οαοὐ ἀπά αἱϊά εαὲ ἐλ δἠλειοῦγεαά, ἰμαῦ 18, Π6 σαηηθ ὑο [16 ᾿γιθϑὺβ Βα ϊ.8- 
[οη, ἡ ΒΙΟἢ γγὰ8 διιοηρ {8686 ἰθηΐ8 τουηα {86 ἰβΌΘΓΏΔ80]6, δηα ὙΏ1Οἢ 
Ὑ6ΓΘ ΓΘΟΚΟΙΘα 88 ραγίϑ οὗ [86 Βουβ6 οὗ ἀοά. 

ὙΈΒοη ἐπα ἰΌΘΥΏΔΟΪ6 τγῶϑ ΘΠ: θα, 1ὑ νν88 οοπμβοοζαίθα, τι 41} (ἢ 6 
βαγηϊΐαγα {Βοσοῖη, ὈΥ Ὀαϊηρ δμῃοϊηίοα τὰ ἃ ΡΘΟυ ΑΓ Ο11], ργοραγοά 
Υ ἀϊνιηθ ΘΟΙΩΤ8ηα [ὉΣ ὑπαῦ νΟΥῪ ΡΌΓΡΟΒΟ (Εχοα, χχχ. 22, ὅο.), δέοῦ 
σι οἢ (ἀοά τηδ6 Η]8 ρΡϑορ]θ βθῃβιῦ]α οὗ ΗΒ βρθοὶδὶ ργθβθῆοθ 1ῃ ἴΐ, 
σονοσίηρ 1 τ Ὴ ἃ ἐμοῖς οἰουα ὙΒΙΟΝ ονουβῃδαοναοα 1 ΟΥ̓ ἄδγ, δα ὈΥ 
ὨΙσιῦ ρᾶγα Πρ, 48 16 τὖ δα Ὀδ6ῃ ἃ το, δπα ΕΥ̓͂ ρΊ Πρ ΔΗΒΊΤΟΙΒ 1 8 
Δα 1016 ΤΩΔΠΠΘΡ ἔτοτη {Π6 αὐϊκ θη οομβι] θα ΟΥ̓ (Π6 ΒΙσῇ ρῥυιϑδί. 
ὙΝΒΘΠΘΥΟΣ (86 [Βγϑο 68 ομβδηροα ὑπο σρΡ {Π6 ἴΌΘΓΏΔ0]6. νγὰϑ 
ἴδκοῃ ἀἄονγῃ, δηα ον τυ [μονα πο δῦ ρα [6 γ͵7ὰ8 [0 ΟΑΥΓΥ, [ὉΓ 
{π18 νγὰϑ ἃ ρατὺ οὗ {πϑὶν οἵα; δηᾶ βοιῃθίιηλθϑ, ΡΟῚ ΟΧ γΔΟΓ ἀΠΔΓῪ 
ΟΟΘΟΒΒΊΟΠΒ, {Π6 ὈΥΙοβίβ {μοιηβοῖγοθ θοσο {Π6 δὺκ, δ8 βοὴ μον ραββϑά 
ΟΥ̓ΘΡ ογάδῃ, δηα Ὀθβιοσβα «6γίομο. (“9 5}. ἢ}, 14. δπὰ νἱ. 6.) Οοη- 
ΘΟΓΏΪΗρ' [86 ΙΏΔΏΠΘΣ Οὗ ΟΑΥΓΥΩρ {86 βανοσαὶ ραγίβ οὗ 10, β66 Νυπηῦ. ἱν. 
ὝΒΘα {ΠΟΥ͂ οποαπηροα, {816 ἰβῦθγμδοὶθ βίοοα αἰαγβ ἰπ {π6 πϊάϑί, 
Ὀοϊπρ Βυστοιμαρα ὈΥ [86 ἃν οὗ (86 1βγϑθ 68 οἢ 411 β᾽ 468 ἴῃ ἃ 
αὐδάγαησιϊαν ἔοστα, αἰν 46 δοσοτάϊησ ἰὸ {Π6}Ὁ βανθσαὶ {Ὑ10 68; [Π6 

Ὁ ΤΕ [8 ουϊἀθηΐ ἔγοστη [μ18 δῃἃ οἴμου Ῥαββαροθ οὐὗἩ ϑετίρίατο, (μὲ {6 ΑΙΓΑΣ τγ88 οομπβιἀοχοὰ 
ΔΒ ΠῚ ἈΞΥΪΌ πη; δηὰ ἰΐ 15 γ76}} Κπότῃ δῖ, ΔΙΟΠρ δἰ ποεῖ 4}] [π6 ΠΟΘΙ ΒΘ ἢ. 8.108 οὗ ΔΗ ΠΟΥ, 
1Π0 ΑΙζλγ8 οὗἨ [πεν ΟΣ [168 το δοοοπηϊοα 80 δδοσοᾶ δὲ [86 γ]]οδὺ τηϊβοσοδηὶ ἔουπὰ ΒΑ ΙΥ, 
1 οῇδθ γοϑδομῃοᾶ δὴ δ]ΐδσ. Ηθῃ0Θ ἈΓΟΌΒῸ ΤΏΔῊΥ δῦι.568, Δηἃ ᾿π5.160 τῦ 48 σΊΘΘΟΥ Ῥογυοτιθα: 
80 διαὶ 18 ὈΘΟΔΠῚ6 ἃ τηδχίτη ἰδὲ ἴ86 σΌΝΟΥ βμου]ὰ ὈῸ Ῥαιϊ βῃθα οὐθη Ἱπουρὶ ΤΟΥ μου ά 
ἢδυύε ἰδίκοη σείασο ἵμοσο. ὁ δυο σειῃδγκοᾶ δῦουο, τδὺ [86 ὈΓΟΒαΤρΡ ΠΟΥ ΤΣ] ΌΓΔΟΓΟΥ ΥΥ 88, 
ΌῪ ἀϊνίπο σοτημπιδηά, ἴο 6 ἀτασχοά ἴμοηςα δηὰ μυΐ ἴο ἀοδίῃ. Ἑυσριἀθ68 ὑπ. 8110.68 ἴο ἃ 
ΕἸΠΣΪΑΓ οὐδ ποο διῃοὴρ ἴμ6 ὨΟΒΙ ΠΟ Ὼ ΠΔΙΣΟΠΒ ἰΩ 818 ΕΠ] : --- 

᾿Εγὼ, γὰρ ὅστις μὴ δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
Βωμὸν προσίξει, τὸν νόμον χαίρειν ἐὼν, 
Πρὸς τὴν δίκην ἄγοιω ἂν, οὐ τρέσας ϑεού9" 
Κακὸν γὰρ ἄνδρα χρὴ κακῶς πάσχειν ἀεί. 

Επτὶρ. Εταρ. 42. οαϊ!, Μαβρτανο. 
Ιη ἘΠρ 5 ἢ ἢ π8 : -Ὁ Ἶ 
“ ΤΓ δὴ ποτὶ ρῃίθουβ τυδΔῃ, ανδῖ Πρ; Εἰ πιθ6} οὗὨἨ ἐδο 1αν΄ὶ, 5Βῃου] ἃ οἸαἰπι (86 ρτοϊθοϊζίοῃ οἵ [Π0 

αἰϊαγ, 1 πγουἹὰ ἀτὰρ δἰπὶ ἴο ιπεῖςα, ὯΟΥ ἔξαν [Π6 τταῖὰ οὗἨ [6 ροάβ: ἴογ ἰδ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ τδὲ 
8 νὶοκοὰ τηδη βου μὰ δἰ 8 δαβον ἴοσ Πἷ8 ογίπιο8. Ὠγ. Α. ΟἸαγκο οὐ 1 Εἰπρϑ 11. 80. 
᾿ Β2 

--- τἼασανν».. «..... 
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ΤΥ ΔΘ ἢ οατρ Ὀοΐηρ' αὐ {πΠ6 ἀϊδίαποο οὗ ὑπο ἱδβουδαῃα οὐδ᾽18 σὰ 
{π6 ἐφθογηδοῖο, πο ΟΥ̓ Θομηρυΐαίίοη 18 Τϑοϊκοηθαὰ 8. τὰ]]6, δπα ἴδ 
οΔ116α α ϑαύδαΐδ ἀαν᾽δ )οιγπον (Αοἵβ 1. 12.), Ὀοιηρ (μ6 ἀϊδίαποθ {μον 
δαά ἰο ρὸ οἡ {μα ἀδΥ ἴο ὑπὸ ρῖδοθ οὗ τοσβῖρ. Μόοβοθ δῃὰ ᾿δγοῃ, 
νὰ [86 ῥγιοδίθ δπμαὰ 1μονι68, Θμσδιηροα ἴῃ ὑποὶγ ἰαπίβ παχὺ {Π6 
{Δ ΌΘΓΏ8016, Ὀούνγ οι 1ῦ Δ πα {{Π|6 ΔΥΤΩΥ͂ ; 88 Τοργαβαηίθα 1 [Π6 αἰαρταμ) 
Ἰηβοσίρα ἴῃ Ρ. 227. δμρτὰ. 

ΙΥ. ΤΠ ἰδθοσπδοὶο Ὀοδϊηρ 80 σοηῃβίγαοίοα 88 ἴο 6 ἰβκϑῃ ἴο ρΐβοβϑ 
δηᾶ ραΐ ἰοροίθοσ με 88 ΟΟΟΆΒΙΟῚ ΓΕΘ ΓΟ, 10 8 σοιμονυϑα 88 οἴθῃ 
88 [86 Θαρ οὗ [86 [Θγδ 6 1068 τηονοα ἔγοση ὁπ βίδίϊοη 0 Ἀποίμοσ ; δα 
ἰδ Δοσοιηρδηϊθα ὑμθι 1ῃ 811} {Π61Γ Τ᾿ΆΓ 68, υΠὉ}} {μον δγτῖνοά δὖ {ῃ6 
απ οὗ Οδμδδη. [0 γγᾶβ αὖ ἔγϑί βοΐ ὑρ αὖ αἸἱραὶ, Ὀθὶηρ [86 ἢγχβί θη- 
οδιωριηθηῦ οὗἉ (μ6 Ιβγβϑ το ἴῃ Οὐδπδδῃ ; δηα ἤθγο 1Ὁ ΟΠ 64 ΓῸΓ 
Δθουὺ Βουθη Υ̓6Ά18, ἀυχπρ ὙΓῖοῖὶ  οϑῆυδ γὰ8 οοοιριοα ἴῃ (Π6 οοη- 
ᾳφυσϑῦ οὗ ἐμαΐ οουμίτγ. ΑἸ Γαβ, 1 γα5 ΡΟ Π6α τη ΒΒΙ]ΟΏ. δὉ- 
ΒΟαΌΘΗΙΓΥ γγὸ ταδα ἰπαΐ 1 νγὰϑ αὖ Νοῦ. (1 ὅδῃιν. χχὶ)ὺ Ετομι 1 Οἤσοη. 
χυὶ. 39. Δῃηὰ χΧχὶ, 29., ψγο ἰοασῃ δαὶ 1 γγ͵Ὃδβ αὖ Οἱδοοη, δηᾶ ἴσουα 
1 Κίηρβ γ11}}. 4., {μαῦ 10 γγαὰβ ἀδροβιίοα ἱπ [86 ἴθρ]6 οὗἨ δβϑοϊουιοη. 
ΤῊ 18 (86 ἰαδῦ τιθηοη οὗ 86 ἰΔΌσογμ8016 ἩΒΙΟΩ τὸ Βπα ἴῃ {π6 ΟἹὰ 
Τοδβίατηθηῦ Βἰβίοσυ. [Ὁ 18 Βυρροθβοα ἴο αν Ὀθθὴ οομϑυχηθα ἴῃ (6 
ἀοδβίσυσίοῃ οὗἉ Ψ6γάβαίθα Ὁ ΝΟΡΟΘΒ Δ 6 ΖΖασ. 

1 ΒοβαϊσὶΣ Αὐοδοὶ. ΗΘΌγ. ΡΡ. 188---204.; Ῥάτοδα, Απίᾳ. ΗΘΌτγ. ΡΡ. 94---101.; Ἐοϊδηὰὲ 
Απιϊᾳ. Ηοῦτ. ΡΡ. 11---24.; Ηοπιο᾿β Ηΐδιὶ. οὗ (6 Φοῦτγβ, γο]. ἱΐ, ΡΗ. 1939---188. ; Βτγαπίη 8 
Δπῖᾳ. ΗΘΌΣ. ΡΡ. 145--- 159. 
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“4 ἘΠ. ἘΠ ΠῚ ΠΕΣ ἘΞ’: [ΠῚ τς, ΕΣ δ 
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Ἢ ̓ ς Φιοοοεοροδοορθδδθοθθθοϑθο 9353 πων οννοοῤόφοόυνιον μ 

...9 Οουσί φῦ ἐλο Οενείϊρι. . 
δἰ οννοθδονφοθενφῳ ϑικιφυνς ἐς ον ἰδ δεν διὸ δε δάςοδὺύ ἐ͵ ἀ δ ε 

φΦοοοροθφοοοθοθοοϑουδροδοθοθθφφ οοωυρφοσοοθφοσθοοθθοοθθθΦΦοθΦ. 

Ῥίδη οὗ ἴδο ΤΈΜΡΙΕΒ δἱ ἘΒΌΒΑΣΕΜ, δοοοσαϊηρ ἴο Γαλγ δηὰ Οὐ] πλϑὲ. 

ΒΕΟΤ. 1. 

ΟΨ ΤῊΒ ΤΈΜΡΙΒ. 

ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ἴο [Π6 ΟΡΙΙΟῺ ΟΥ̓ ΒοΙη6 Ὑ 6 Υ8, [ΠΟ Υ0 ΓΟ ἐΐγεθ ἰθιη 063 
ΥΖ. {π6 γαῖ, οσθοίθα ὈΥ ϑοϊοσμοη; {86 βϑοοῃά, ὈΥ͂ Ζογι θα 6] δὰ 
Φοβῆυδ 86 ΒΙρ μτιοϑῦ; δῃὰ {π6 {π|γὰ, ὈΥ Ηροτοα ἃ ἔδιην γϑασβ μ6- 
ἔογϑ {86 οἱγίὰ οὗ ΟἸγιδ. Βυὺ [818 Ορ᾽πίοη 18 ΥΘΣΥ͂ ὈΓΟΡΟΙΪΥ τοϊθοιοά 
Ὀγ {π6 Φονγβ, ψγῇο ἀο ποῦ δ]]οὸν {86 τπϊγτὰ ὑο Ὀ6 ἃ ΠΟῪ ἰδηιρ]ο, Ραΐ 
ΟὨΪΥ ἴδ Βροοπα βθιρ]6 σου] : δηα {818 ΟΡ᾿ πῖοη δουτοβροπβ τι} {Π|Ὸ 
ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ οὗ Ηδασραὶ (11. 9.), [μαὺ ἐΐδ σίογψ οΥ᾽ ἰλὲδ Ἰαίέογ' ἤοιιδ8 --- - [ἢ 6 
τοῖα 16 θυ Ὁγ ζοταθθαθοὶ, δμομίά δδ στοαίεν' ἐλαπ ἐπαὲ 07 ἐδ ξογπιοῦ ; 
Μ Β1Οἢ ργθαϊοου γγα8 αὐὐογοα τι τοέθγοποα ἰο {16 Μοβϑιδ ἢ Β ΒομουΓ- 
πε 1ῦ ψ ἢ Π1Β ΡΥΘΒΘΠΟΘ 8 Πα ΤΩ ὨΙΒίτΥ. 

. Το δγχϑῦ ἰθιαρ]8 ἰβ μαῦ ψ ΒΙΟὮ. ὩΒΌΔΙΥ ὈΘΑΓΒ [ἢ 6 Ὡδη)6 οὗ ὅ501,.0- 
ΜΟΝ; [86 τηδίθσιαἶθ [ὉΣ στο ογ6 ῥσουοα Ὀγ Πενία Ὀοίογθ δ18 
ἀδαίμ, ἐβουρῃ μ6 οαἸθοα τγϑ8 ταὶβϑα ὈΥ͂ ῃἰβ βοθῆ. [10 βίοοά οἡ Μουηὶ 
Μοσῖδῃ, δὴ διλθθηοο οὗἨ {86 τηοπηίθίπουβ τἱάρα ἴῃ {π6 βουϊρίυγοβ 
ἱοστηοα Μουμῃὶ βίου ( 588]. οχχχῖ!. 18, 14.), τ Ἀῖο μ8Δα θθθη ρυγομαβοὰ 
οὗ Ατδιηδῃ οὐ Οτγηδη {86 «“6Ὀυδβιίο. (2 ὅδ, χχῖν. 23, 24,: 1 ΟἌτοη. 
χχὶ. 28.) Τδθ ρῥἷδη δηὰ “1016 τποαϑὶ οἱὗἁἨ {818 β ρου βίσυοίασο 6 ΓῸ 
[οστηθα δέδσ [μαὺ οὗ [86 ἰδθογῃδοῖθ, θα οὗ τη ἢ ἸΑΥρῸΣ αἸσ ἢ β' οη8. 
Τι ννὰ8 Βαυστουπαορα, οχοθρῖ αὖ {86 ἔγοῃῦ ΟΣ δαϑδὺ δῃηὰ, ὈΥ͂ ἴἤγθα βίοσιθϑ 
ΟΥ̓ ΘΑ 6.8, ΘΔ ἢ ἔνα οὐ 18 Βαῦδγα, Μ ἰο τθδομοᾶ ἴο Π4}} {πΠ6 ποῖρἢὶ 
οὗ 186 ἴθρ]θ: δηᾶὰ {μ6 ἔγοαῦ ψγα8 οὔμαμηιθηΐθα υν 10} ἃ ππὰρι!βοοιῦ 

8.9 
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Ρογίϊοο, τ ΠΙοἢ σοβα ἴο [86 πεῖρῃῦ οὗἩἨ ομα δυπαγρα δημα ὑσοηὶυ οὐδ 18: 
80 {παΐ [86 ἔτι οὗ {Π6 τ βοΐ ϑαιῆἔσα τνυ88 ποῦ ὉΠΙΙΚα (μαΐ οὗἉὨ βοιιθ 
διηοϊθηῦ Ομ υγΟ 68 ΒΙΟΝ Πᾶνα ἃ ἸΟΙ͂Ὺ ἴον ἴῃ {86 Ἰγοηὺ, δηά ἃ ον 
8.1516 ΤΌ ΠΗΙηρ ΔΙΟΩρ᾽ ΘΔ 0 ἢ β[46 οὗὨἨ [86 θυϊ]άϊησ. Τη6 υὐθηβι}8 ἴον (86 
δδογϑα βϑύυϊοθ ὙὙΟΥ6 {Π6 ΒΔΙῺ6 ; ἜἘχοθρίϊηρ δαὶ ΒΟΥΘΓᾺΙ οὗἁ μιὰ, 88 186 
Αἰίαγ, οδμα] ϑίϊοκ, ὅζο. ποτα ἰατροῦ, 'π ῥτορογίίοι ἴο ὑ6 πλογὸ ΒΡϑΟΙΟιΒ 
οἄϊῆοθ ἰὸ ψ οἢ ΤΠ6Υ Ὀο]οπρθα. ὥδδνθῃ Ὑϑϑῦβ δηα βὶχ τροῃ ἢ ΘΓ 
ΟΟΟΌΡΙΘα πὰ {Π6 ογθούϊοη οὗ {μ6 βιροῦῦ δῃὰ Ἰβοθηῦ ἰθρ]θ οὗ 
ϑοϊοσηοη ; ὈΥ͂ Βοπὶ 1Ὁ γχὰ8 ἀραϊοαίθα ἢ χὰ ἢ ῬΘΟΌΪΙΑΙ ΒΟ θμληϊου ἰο {86 
σουβῃὶρ οὗ {86 Μοβὶ ΗἰἸρ, σῆο οἡ {818 οσοδβϑίοῃ νουοηβαΐθα ἴο 
Βοπουῦγ 10 τι (π6 ΘΠ ΘΟΒΙμαἢ, ΟΥ̓ ν 81 0]6 τηδηὶ ϑϑίαϊοη οὗ Η:8 ῥὑγο- 
Β6η66., ΤῊ6 ῬΓΆΥΟΥ οὗ {πΠ6 ΗἩΘΌΓΘΥ ΤπΟΒΆΓῸΝ Οἡ [Π|18 ΟΟΟΑΒΙΟΠ, 18 ΟΠ 6 
ΟΥ̓ (06 ποδ]οθβδί δηᾶ τηοϑὲ βΌ ΘΒ] πλθ σοι ροβι ]οη8 ἴθ {86 ΒΙ10]6, 6χ- 
ΒΙ θυ ηρ,, ἐπ [π6 Ῥσορμοίϊο βρι γι οὐ Μόοβϑβ, {μ6 πιοϑὲ δχαϊ θα ὀοποθρ- 
ὑϊοπβ οὐὗὁἨ {86 ΟἸΠΙΡγθβθηοθ οὐὗἁὨἩ (μ6 161, οὗὁἨ [8 βυρογιηὐθηαϊπρ 
Ῥχγονυϊάοῃοθ, δηὰ οὗ ᾿18 ρϑου ταῦ ργοίθοϊοη οὗἩ {Π6 Ιδβγϑϑ] 1068 ἔσομαι 186 
ὕταο οὗ {8 6}Γ ὦ ἐρόα ουῦ οὗ Ἐργρῦ; δῃὰ ᾿πιρ]οσίηρ' Ῥαγάοῃ δηπᾶ 
[ογσίγθηθββ (ὉΓ 411 [Π6} 88 δῃηΔ ὑγαηβρτ βϑι 08 ἴῃ με Ἰαῃά, δμηὰ 
ἀυσιηρ (16 σαΡ γ 168 ΒΟ ταϊσῃῦ Θηβαθ.5 ασίουβ αἰδθηρίβ μᾶνς 
Ῥδϑῃ τηδθ ἰο ἀθϑοσῖθο ὑπ6 ρυῸ ρου 0:8 δηα βουογαὶ ραγίβ οἵ {818 βίσιιο- 
ἴπτα; δαΐ 48 πὸ ἴνχο τ ΥΒ ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ ἄρταο οἡ {818 δι )θοῦ, ἃ ταϊπαΐθ 
ἀδβουρομ οὗἁὨ Ὁ 1ῖ8 ἀοϑρηθαϊν οτγαι(66.8 [0 τοίδιποα 118 ῥγβῦ πα 
ΒΡΙΘπουν ΟὨΪΥ Εἰυγίγείθγοα οὐ τἰγγ- ἴα} γϑδγβ, μθα ΘΒΙβθ ας Κιηρ 
οὔ Ἐργρὲ ἴοοῖ “6γυβαϊθπι, ἀμ ΟΑΥΤΙΘα ΑΥΤΑΥῪ {Π6 ὑγθαβατοθ οὗ (86 
ἰορ]6 ; δῃά δένοσ υπϑπάθγροϊηρ βαδϑοαμπθηΐ ΤΠΠΡῚ ΠΕ ΔΑ ΡΙΠ]αρ68, 
1818 βέυροῃάοιβ θυ] ηρ γα8 ΗΑ ὈΪυπαογοά ἀπα Ῥαγπὶ ὈΥ {μ6 
ΟΒιδ ἀθδηβ ὑπάου ΠΤ ἐκ  εὐφιόδαν ἴῃ 86 γρϑᾶγῦ οὗ (16 ψου]ὰ 8416, οΥ 
Βοΐογα Ομγῖϑί, 684. (2 Κίηρβ χχυ. 18---Ἰὅ.; 2 ΟΒτοη. Χχχυὶ. 17---20.) 

11. Αἴἴον {π6 οαρυϊνιγ [Π6 δι }]6 οπλουροα ἔγοπλ 108 ΓΌΪΠ8, ΠΡΕ 
ΤΟ. ὉΥ ΖΕγαθΡΑΡ61δ, Ὀὰῦ τὰ γα  ἹΠΕΟΣΙΟΥ πᾶ αἰπι! 88 
ΟἿΟΓΥ ; 898 ἈΡΡθαῖβ ἔγοπιη ἰῃ6 ἴθαγβ οὗ [86 ἀρρᾶ τγϑῃ ψ|ὸ μα Ὀ6Β61ἃ 
086 ἔοτταοῦ βἰχιιοΐυγα ἴῃ 81} 118 σταπάθυγ, (ΕΖτα 111, 12.) ἼΒΘ βοοοηὰ.. 
ἰθῃ}016 τ]ᾶβ ῥσγοΐδῃϑαᾶ ὈΥ ογᾶοσ οὗ Απθοομυβ ΕΡῚΡῃδπο8 (Α. Μ. 3887, 
5.0. 168); ψΠΠῸ οδιιβαὰ {6 ἀΔ}}γ βαοσὶῆοθ ἴο ὑ6 ἀϊδοοηςπυθα, δπα 
ογθοΐβα (δ 6 ᾿πιαρα οὗ Ταριύον ΟἸγπιρίυβ ὁπ 116 αἰΐαν οὗ Ὀυγη-οθουιηρ. 
Ιη (818 οοπαϊοι ᾿ῦ οουἐπυθα ἴἤγοο γρασβ (2 Μδοο. χ. 1--8.), σθθη 
Ψυάαθβ Μδοοδθθυβ ρυνβοα ἀπα τοραϊγοα 10, δηά τϑδϑίοσοα {86 βδογιῆοοϑ 
δηα ἔσθ τογθὶρ οἵ Ψαποναῆ. (Α. Μ. 8840, Β.0. 160.) 

ΘΟΠῚΘ Υ6818 Ὀο6ΐοσγα {π6 Οἰγί οὗ ουν βανίουγ, [86 τϑραϊσίῃρ' ΟΣ ταῦθ ον 
φταάμαϊ τευ] αϊπρ οὗ [118 βοοοπά ἰδιρθ, τ ῖοἢ Β8α Ὀθοοτμηθ ἀθοαγοά 
1 {86 ἰᾶρ86 οὗ ἔνθ σϑῃηΐϊυγῖθδ, νγαϑ υπάοσίαισοη ὉῪ Ἡγοα {μ6 ατθαΐῦ, 
ὙΠῸ ΤῸΓ πΐπη6 γϑᾶγΒ ΘΠ ρΙογοά εἰρη ίθοη ἐμουβαη σου κιηθη ΡΟῚ 17, 
δΠἃ Βραζϑὰ 20 δχρθῆβο ἴο γϑηᾶοδσ ὁ θαυαὶ, 1 ποῦ ΒΌΡΘΓΙΟΓ, ἴῃ τηδρ ]- 
ἴυᾶ6, ΒρΙ μου, 8π4 Ὀοϑαΐγ [0 δὴν {πῖπρ' διλοηρ ταϑηκὶηα. «[086- 
Ρδυ8 ἸΒῚῈ 10 ἃ νοῦς [16 τηοϑὺ δἀπαῖταθ]ς οὗἨ δηὴγ ἰδ δα δυθῦ Ὀθθῃ 

1 Τὴ ἴθο γολσ οἵ [80 ποτ] 800]; Ῥοΐογο ΑἸ τίβὶ 999. 
3 Ἠλ]οβ᾽ 5 ΟἩΣΟΒΟΪΟΩΎΥ, νοὶ, 1, Ὁ. 3938, 
5 ΤῊο χοδᾶου Ὑ1}} ἢπὰ ἃ σορίουϑ ἀοδβογὶριίοι οὐὗὁἨ Ὑμδὶ (86 ἢγδὲ [σα] 8 διρροβοὰ ἰὸ 

πιάνο Ὀθοῃ, ἰῃ ΗοτηοΒ ΗΪδβὶ. οὗ {πὸ 6 γ8, τοί. 1;. ΡΡ. 144---} 58. " 
4 Τῃ [πὸ γοδγ οὔ [86 του ]Ἱὰ 8083; Ὀοίοτα Ογίβι 967. 1 Κίημβ χίν. 256, 20. 2 ΟἸτοη. Χὶὶ, 9. 
δ Ἐζγὰ ].--νὶ. Φοβορῆμδ, Απΐ. δυά. 110. χὶ. «. 4. 
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Β6 6 ΟΥἹ Ββοασὰ οὗ, θοαὶ ἔῸΣ 18 ουγίουβ βίσιαοίατο δηά 108 τηδρηϊίαάε, 
δῃἃ αἷβοὸ ἔοσ {π6 γαβῦ γα! ἢ ἐχροπάθα Ὡροη 1, 88 Μ06211 88 ἔοσ ἴΠς 
αηΐνγοτβαὶ σοραΐδίίοη οὐ 115 βαποιγ.Ἰ Βας ἐμουρ Ηδγοα δοοοιαρ βμ6ὰ 
ΗΒ οὐρίμαὶ ἀθδῖρῃ ἴῃ ὑπ πλ6 ἀθονα βρεβοϊβϑα, γοὺ (μ6 “6718 οοπίηποα 
ἴο ογπδηγθηΐ δηα θη]αγρο 10, ΘΧρΡοηαἀϊπρ' {Π6 Βδογθα ἰγθαβαγα ἴῃ ΔΠΠΘΧΙΠρ' 
ΔἸ οπαὶ Ὀυ ] ἀηρ8 ἰο 10 : 80 ὑμαὺ {860 τηϊσηῦ τι ρτοαῦ ρτορτον 
αϑϑοσύὺ ἰμαῦ {(μοὶγ ὕδιαρία δα Ὀθθὴ ἔου τυ δηα δ1χ γϑαῦβ 1ὴ θυ] ϊηρ. ἦ 

Βοίογσθ γα ῥγοοθοα ἴο ἀθβοῦῖδο {118 νθῃθσαθὶα δαϊῆσθ, 1 ΤΩΔΥ ὉΘ 
ῬΙΌΡΟΙ ἴο τϑιραυῖς, ἰμαῦ ὈΥ 86 ἰθρ]θ 18 ἰο Ὀ6 υπαοτγβίοοα ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
{86 ἔΑΡτῖο οὐ μουβα 1.861, ΒΙΟΒ ὈΥ ΑΥ οὗὨ οιρίπθηοθ 18 δ] θα 71}6 
Τεπιρῖίο, νἱζ. 186 ΒοΟΙΥῪ οὗ [0] 168, ἰμ6 βαῃοίθδσυ, δηὰ ἰδ βουθσαὶ 
οουγχίβ οί οὗ (86 ῥγίοβίβ δῃα 1βγβ6]1068:; Ὀυΐ 4180 411 {86 Ὠυχηθτοιϑ 
ΘΒαΏθΟ.Β δηᾶ γοοπι8 ΒΊΟΣ {818 ργοαϊρΊουΒ 61 ΠΕἜ[οθ ΘΟΙΡΓΘΒΘΠαΘΩ, ἀπά 
680 οὗ ψΒ]ο ἢ δὰ 118 τοβροονο ἄθρτθο οὗ Βοϊϊθ88, :ῃογθδβίηρ [ἢ 
ΤΟΡΟτΩΟΝ ἴο 118 σομ Πρ ΣΟΥ ἰο {86 ΒΟΙΥ οὗὨ μο]168. ΤῊ]Β σοιηασκ 1 Μ1]] 
6 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ͂ [0 Ὀ6ΆΓ ἴῃ τηϊηᾷ, ἰ6δὺ (86 τοδάοσ οὗ [Π6 ϑοχιρίαγοβ βου] 
6 Ἰβἃ ἰο ΒΌρροβθ ἐμαΐ υυβαύδυδσ 19 ἐσθ βαϊα ἰο ΡῈ ἰσϑδηβδοίθα ἴῃ {Π6 
δα ρ]θ γ88 δοίιδ! Πγ ἀοη6 πῃ [86 ἸπύοσΙΟΥ οὗ ἰ(μδὺ βδογϑᾶ βάϊῆἔοθ, Τὸ 
1.18 ἱηβη16 ΠΡΟΣ οὗ δραγχμθηΐβ ᾿πίο βοὴ) ὑπ6 ἴθι ρ]6 τγα8 ἀ18- 
ΡῬοΒρα οὖν Ἰμοσχὰ σοΐοσβ (Φ μὴ χῖν. 2.): δπα ὈΥ͂ ἃ ὙθῪ βίσΚὶπρ δηᾶ 
τηλριϊβοοηῦ Βῖγα}]6 θοσσον θα ἔγτοσ ὑμοσὰ, μ6 Γορσγοβθηῖβ {ποθ Ὡυτηθῦ- 
οὐ βϑδίβ ἈΠα τωϑηβιοη8 οὗ ΒΘΑΥΘΏΪΥ 1158 ΒΊΟΣ ἢ8  αέλετ᾽ 5 ἤοιιδε 
οοπίαϊποα, ἀπά Ὑ ΟΝ ΘΓ ργθραγθᾶ ἔογ {π6 ονουϊδδίϊηρ δθοᾶθ οὗ {86 
τρηύδουβ. Τὴ6 ΠΏΔΡΌΓΥ 18 ΒΙΠρΡΌΪΑΙΪΥ Ὀθαυ Ἢ] ἀπαὰ ΠΔΡΡΥ, ψΒΘῃ 
ΟΟΙΒΙἀογθα 8ἃ8 δὴ 8] βίου ἴο {π6 ἐθιαρὶθ, ῖοῖ ον Ἰμοσὰ ποῖ υὑπ- 
γα ΗΕΥ ο8]16α λὲς ᾿αέλοτ᾽ 5 ἀοιιδο. 
ΤῊ Βϑοομα ἰδιρὶθ, οὐ ρίηα}]ν Ὀ.11 ὈΥ ΖοΓΌΡΔΌΕΙ, δον (86 οἀρ- 

Εἰν:γ, δηα τοραϊσοα θγ Ηοχγοά, αἀποσθα 1ἢ βονοσαὶ γοβροοίβ ἴσο (μα 
ογθοίθα ΟΥ̓ ϑοϊοσμοῃ, δἰμουρῇ ὑπ0Ὺ ἀρτοοϑα ἴῃ οὐδ χϑ. 

ΤῊΘ ἴθιαρ]6 ογθοίθα ὈΥ͂ ϑοϊοιθοῃ νγἃ8 ΤΟΣΘ ΒΡ] ΘΠ δηα ΤρΔρΡῸ- 
Βορηΐ {π8ῃ [86 ΒΘΟΟΠα ἴδῃ} ρ0]6, τυ ῖο ἢ νγὰϑ ἀοβοϊοηῦ ἰῃ ἔνθ σου 8 016 
ὑμιηρ ἰμαῦ οομπδεαΐοα {π6 οἰϊοῖῦ ρίοσυ οὗ {86 Εγδί : ---- {π6886 Τ6Γα (86 
ΔΙ Δα ΤΩΘΓΟΥ -δθδΐ, ---- [86 ΒΗ ΘΟΙΣΠΔἢ ΟΥ τηδηϊξοβίδι οι οὗ [μ6 ἀϊνὶπο 
ΤΟΒΘΏΟΘ ἴῃ (86 ΒΟΙΥ οὗὨ Β0]168, ---- (Π6 βδοτθα ἔσθ οἱ {μ6 αἰΐαγ, ἡ οἢ 
δα Ὀδ66ῃ ἔσθ Κιπα]οα ἔγοτα μϑανθῃ, ----- (86 υτὴτα δηα ὑμυχατηῖτη, ---- πὰ 

{86 Βρισιῦ οὐ ργόρβθου. Βυὺ [Π6 βθοομᾶ ἰθιῃρ]6 βυσραββοα (86 τί ἴῃ 
ΕἸοΣ, βεΐπρ μΒοπουτρᾶ Ὀγ {μ6 ἔγοαυθηΐ Ῥγθϑθῆο οὗ ΟὟΡ αἸν}Π6 
ΔΥΙΟῚΣ, ἈΡΤΎΘΘΔΌΙΥ ἰο {86 ργϑάϊοίίοῃ οὗ δρραὶ, (11. 98.) Βοίδ, Βον- 

1 6 ΒΕΙ͂]. “ἃ. 110. νἱ. ο. 4. αὶ 8. 
8 ΦόΒη 11,90. ΤΏΘΓΟ ἰ8, ΒΟΓΟΙΌΓΣΟ, 20 στοὰ] οοπίσγααϊοϊίοη Ὀοίνγθθῃ [86 βοτὰ ΤΙΣ δπὰ 

Φοβορῆυθ. ὙΠῸ πογὰβ οὗ [80 δυδῃροὶϊβὲ δΣῸ, "" ΕΟΓ δὰ εἷχ ὙΘΔΙΒ ὙΔ8 [18 ὕθσωρ]θ ἴῃ 
θυ] άϊηρ." ὙΠ18, 858 Οδὶπηοὶ γν6}} ΟΌΒΟΓΥΘΒ, 18 ποῦ βαυιὴρ ἰμδὺ Ηοτοὰ μδὰ οἰμρογοὰ ἑοτῖγ- 
ΒΙΧ ΥΘΔΥΒ ἴῃ οσοοϊΐηρ 11. Φοθορθυδ δοαυδίη!β ὰ8 ἔπδὶ Ηοτοὰ Ὀοσδη ἴο του] ὰ [86 ΤοΙΆΡΪΟ, 
γαῖ 80 ἃ8 ποῖ ἴο Ὀ6 οδἰδεσηθᾶ 8 Ὡ6Ὺ οἀἸῆοο, ἴῃ {86 οἰρδύθοη! αι γοὰσ οὗ Ηΐβ τοῖστι (Απεὶᾳ. 110. 
χν. ς. 14.), σοτηρυϊτίης ἴτοσπι ἷ8 θοϊηρ ἀροϊαγοὰ Κίηρ ὮΥ [19 Βομιδηβ, οσ ἴῃ 180 βοοηῖα 
Ὑο ΔΓ (ΒΕΙ]. Φαά, 110. 1. ς. 16.), τοοκοηὶηρ ἔἴτοπι ἴμ0 ἄδδίἢ οὗ Απίϊροπαβ. Ηο ηϊβμοὰ ἱξ ΤῸΓΣ 
τι86 ἰῇ δθοιυϊ ἢἷπο γοδῦβ (Απὶ. χυ. 14.); θαϊ ἐξ οοπιηυθα ἱπογοαβίηρ ἴῃ Ββρ᾽ομουαγ δηὰ σηὰρ- 
τῆσοηςα ΤΠτοῦρὮ 186 ρῥίουι8 ἀοπδίίοπβ οὔ [186 ροορὶα (Β6]]. δά. ν- 14.) τὸ 1} {πιὸ οὗ Νοῖο, 
ΨΥ ΠΘΠ ἐδ τγ48 σΟτηρ]οἰοα, πὰ 18.000 ΜΟΥΚΙΆΘῚ τγοτὸ ἀἰβηβδθὰ ἔσο ἐμαὶ βογυῖοο ἀυτίηρ ἴδ6 
Ῥτοσυταιουβὶρ οἵ ΑἸδίπυ8. Ετοπὶ ἴπ6 οἰρπίθοη! οὗ Ἠοτοᾶ, τῆο τεϊρηοὰ ΓΙ ΓΙ γ-δουθῃ 
Υ̓ΘΑΓΑ, ἴο ἴμ6 ΓΙ οὐὗἩἨ ΘΒ γίβῦ, τῆοτο [88ῃ 8 γοᾶσ Ὀοίογο ἴ6 ἀσαῖῃ οὗ τῃδὺ Ῥγΐηςα, νν 88 ΔΌοΥΘ 
ΒἰΧΙΘΘΏ γοδγβ, δἀ ἀρὰ ἴο το, ἴΠ6 ἀρ οἵ ΟἸτὶδὲ, πον ΔΙ ΠΥ, μῖνοβ ἑοσὶν -δῖχ Ομ ρ]οῖθ 
γοαγβ, (Οὐδ τηοί 8 ΟΟτημηοηΐ, ἰῃ Ἰος, 

Β.1 



2θ4 ΟΓ ϑαογεοὼ ίασεος, 

ΟΥ̓́Θ, ὝΟΓΟ οτοοίθα ὉΡΟΠ {ἢ 6 ΒΆ1η6 516, ἃ ὙΕΙΎ Παγὰ ΤΟῸΟΚ ὁποοπιραβεθᾶ 
ΌΥ ἃ γοΥῪ ἔγρυ Ὁ} ργθοϊρίοο ; δὰ {π6 ἔουπάδίοη τγαϑ Ἰαϊάὰ σι} 
Ἰπογοα!}]6 Ἔχρθηδθ δηα ἰδθοισ. Το δβιιρογβίσιιοίτθ 188 ποὺ ᾿ηΐδυῖοσ 
ἴο {π|8 στοδὺ σοῦ; {86 Βεῖρῃῦ οὐὨἨ {μ6 ἔθιαρ]ο ν74}}, θβρϑοίδ! ]γ ου {86 
ΒΟ 8146, τγαᾶϑ Βέι ΡΟ ΠΔ]Ο.Β, ἴῃ {86 Ἰοτγοδϑὺ Ρ]Δο68 1ὑ τδϑ ἴἄγοα μυπᾶγοα 
Οὐδ 8, ΟΥ ἴΌυΣ Βυπαᾶτοα δυα ΡΥ ἔδοι, δῃπα ἴῃ βοπὶθ ραοθβ θύθῃ 
στοαΐου. ΤῊ]Β τπιοϑῦ τηϑσηϊβοθηΐ Ρ116 88 οοπβίγαοίοα τὴ ματὰ τ 16 
βίομϑβ οὗ ὑσοαϊρίουβ τηαρηϊα6.} 

ὙΠΟ ἰθιαρ]6 1.86], ΒΓ ΕΥ̓ 80 οδ θα (μι οἢ οοτηρτὶβοά (δ 6 ροτγίϊοο, 
[6 βαποίιγΥ, Δπα {86 ΠΟΙΥῪ οὗὨ ΠΟ]168), Τοτταθα οὨΪῪ ἃ. βπ}8}} ρατὶ οὗ 
{6 βαογρᾶ ΟΣ ῆοο ουὐ Μουπὶ Μοτίδῃ ; Ὀδῖηρ' Βαυστουπα θα ΌὈΥ Ββραοίοιιβ 
ΟΟυΓί8, τη κῖηρ ἃ ΒαῦΔΙΟ οὗ 41} ἃ σῃἶ]6 ἱῃ οἰγουταθσθηοθ, [Ὁ νγὰβ 
οηΐογοα {πγουρῇ πΐπθ τρϑρηῇοοθηΐ ραΐθϑ, ομο οὗἩ οι, 64116α 186 
Βεακιέϊμί Οαἰδ ἴῃ Αὐοἴβ 111. 2., γα8 ΠΊΟΥΘ βρη! δηα ΘΟΒΟΪῪ (μδη 4}} 
ἴπ6 τοϑῦς Ὁ τγᾶβ δοιηροβοᾶ οὗ Οὐουηθίδη Ὀτγαβθ, {86 τηοϑὺ Ῥγϑοίουβ 
Ἰη6ῖ8] 1π δηοιθηῦ {1 Π168. 

1. Τμο Βγϑῦ οὐ ουΐον δουγί, ὙΓΒ1ΟΝ ΘΠοοΙηραββοα [86 ΒΟΙΥ Βουβα δπᾶ 
116 οὐδοῦ οουτίβ, γὋϑ παιηθα ἰδ6 ΟΟΕῚ ΟΕ ΤΗῊΕΒ ΟΕΝΤΙΙΕΒ ; ὈΘοΔαΒ6 
(Π6 Ἰεαῦῦου σοῦθ Δ] οα ἴο θηΐοῦ ἰηΐο 10, Ὀαΐ Ο͵Θ ῥχοβιθι θα ἔσγομι 
Δανδιοῖησ ἔσο  1Ὁ 88 ΒΌΓΣΓΟΙΙΠαΘα ὈῪ ἃ ΤΑΩΡῈ οὗ Ρουίοοαθθ ΟΥ 
οἰοϊβίοσθ, ἀῦονθ ψ Ὡς ΟγΟ ρΆ]]ΟΥ168. ΟΣ δραγίμαθηΐθ βυρρογίοα ὈῪ 
ΡΙΠατθ οὗἨ τλῖΐθ τηαυῦ]θ, οδο σοηβιβίϊηρ οὗ ἃ βπρὶθ ρίθοθ, δῃᾶὰ ἔνε 
ἈΠ ὑνγθΓΥ ΟῚ ἴῃ Ποῖρ, Οπο οὗὨ {Π686 8 οδ]θὰ ΘΟΊΟΜΟΝ Ἐ 
ῬΟΒΟΗ οὗ ΡΙΑΖΖΑ, Ὀδοδυβο ἰΐ βἰοοα οἡ 8 ναϑί ἴδσγϑοθ, Ὑ ΒΊΟἢ ἢ διαᾶ 
ΟΥΡΊΏΔ11ν ταϊβοα ἔο 8. ν] 60 Ὀϑηθαίῃ, ἔουῦ δυπαγοα οὐδ] 18 ΒΙρα, 
ἸΠ ΟΥΘΥ ἤο Θη]ΑΓρῈ (Π6 ἃσθᾶ οἱ ἴΠ6 ἴῸΡ οὗ [86 τιουπίαδϊῃ, αη ταικα 
10 δαυδὶ ἰο {86 ΡΙδη οὗ δἷβ ᾿πίθηαρα Ῥυ})]αἸηρ᾽; δπα 88 {μ18 ἔθύσϑοθ Ὑγ88 
186 οὨΪγ ποσκ οὗ ϑοϊοιηοῃ δ {μαὺῦ τϑιμδὶπϑα 1η (Π6 ΒΘοομα ἰδ ρ]6, 186 
ΡἱΆΖΖα Ὑ ὮῚΘἢ βίοοα ὉΡοη 1ὑ τοί πα (16 πδπηθ οὗ {μαῦ ργίποο. Ηδϑχβθ 
10 ψγα8 {πᾶ οὐν 1μογὰ γγα8 ὑγαϊ Κιπιρ' αἱ {μ6 ἔδαδί οὗ ἀδαϊολου (Φ0Πὴ χ. 
23,)3; δῃα {86 Ἰαπι6 χηϑη, ΒΘ η Ποα]οα Ὁ Ῥοίογ δπὰ Ψοόμη, ρ]οσβοά 
(σοα Ὀοέογα 411 {μ6 ρϑορὶβ. (Δοίβ 11. 11.) ΤὨβ βαροῦῦ Ῥογίοο 18 
τουτη θα (ῃ6 ΒΟΥΑΙ, ΞΟ ὈΥ Φοβορμυβ, το τοργθβοηΐθ 1 88 ἰῃ9 
ΒΟΡΪοβὲ νγοσῖς θθμθδί {86 δυπ, Ὀαοϊηρ οἰογαίθα ἰοὸ βιιοῖὶ 8 ρὑγοάϊρίοιυϑ 
μεῖρμῦ ὑμαὲ πὸ ομα οουϊὰ Ιοοῖκ ἄονῃ ἔτομι 18 δι σοοῦ ἰο {Π6 νδ]]ο ῦ 
μεῖον πιβουῦ Ὀοΐηρ βοϊσοὰ τῖϊ ἀΙΖΖίηθββ, [6 βισῃῦ ποΐ σοδοβίηρ ἴο 
ΒΌΘΝ. 81 ἱπηη αβγαἷα ἄορ. ὙΤῈΘ βου! -οαϑῦ ΟΟσΠῸΣ οὗὨ {86 τοοῦ οὗ 
{818 ρογεϊοο, σβογα 186 Βοῖρ Σ νγαθ σγδαίθϑί, 18 Βα ρροβθᾶ ἴο βᾶνε Ῥ66ῃ 
1Π6 πτερυγιον, ῬΪΏΏ8016, ΟΥ ΘΧίΤΟΠΙΘ 8η0]6, ΒΟποο δαίδη ἰεπιρίοα 
ΟἿΣ ϑανίουν ἴο ργθοϊριίθ ἰμηβοι, (αι. ἱν. δ. ; Τὰ ἰν. 9.) ΤὨΪ8 
180 ψχὰϑ (86 βροῦ ὙΠογα Ὁ νγῶϑ ρσαϊοίβα ἐμαὺ {π6 δροπιϊπαίίοι οὗ 
(ἰοβο δου, οὐ 186 Βοιηϑη δΘηβίρΏΒ, βου] βίδα, (0 δη. ἴχ. 27.; 
Μαΐυ. χχὶῖν. 16.) ϑοϊοπηοη β ρογίϊοο ψ)ὰβ βἰψυδίθα 1 {6 δαβίθυῃ 
[τοηῦ οὗ [Π6 ἰθωρῖθ, ορροβὶίθ ἰο {8ὸ Μουπί οὗ ΟἾἸΐνθβ, ψβθτθ ΟἿΣ 
Ιμογὰ νγαὰβ βιἐἰτρ ΒΘ [18 ἀἰβοῖρ]68 οϑπλο ἴο ΒΗΟΥ ἰπὶ {Π6 σταπάθ 
οὗ 18 γαγίουιβ θυ 1] ἀϊηρβ, οὐ ποῖ, σταπα 88 (ΠΟῪ 6 γ6, μ6 8βαϊ4, 186 

1 Απίϊᾳ. Ψπἅ. 11Ὁ. χν, 8 ὅ. 3. Απῖίᾳ ΦΔαά, ς. 11. ὶ 8. 
3 ΟΥ πὸ βαῃιο Κπὰ πῖῖ 1[Π|686 μΡογίϊςοοδ, οἱοἰδίασθ, οὐ Ρΐ82288, ογο ἀουθι1688 116 ἢνθ 

Ῥοτιίςοοθ Ἡ᾿ ΒΙοἢ βαττουπᾶοὰ (ἢ ΡΟΟ] οὗ Βοιμοβᾶβ. (Φολπ ν. 3.) 'ΓΒΘ ῬΟ0] ν᾽838 ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἃ ῬΘΠΙΑΡΟΙ, δὰ 186 μίαΖχαβ γτοιπὰ ἰδ ΟΓα ἀοδὶρπρα ἰοὸ ββ ον ἴγοση τ6 ννθδίΒοΥ [86 τηπ]1- 
τυἄς οἵ ἀΐϑοιδο ῬΘΓβΟΠΒ 80 ἸΔΥ τὶ Πρ ῸΣ ἃ οὔγο ὈΥ {Π|Ὸ0 τ ΓβοΌ]ουΒ υἱσία οὗ [Ποθ6 
νγλτοῦθ. «ΠΏ Πρ8᾽ 5 Φον Δαμᾳ. Ρ. 267. 



ΟΓ ἐλιο Τοηιρίο. 2θὅ 

ἔπη νγὰ8. ἈρΡΡγοδο ΐηρ ΒΘ ὁπ6 δίομθ βμου]ὰ ποὺ θ6 ἰβ ἀροη δῃ- 
οὐμον. (Δα! χχὶν. 1---9.) ὙΤῊ1Β οαὐοτταοβὺ οουγί Ὀοΐηρ' δβϑὶσῃθα ἰο 
{Π6 Οοη [116 ῥγοβοὶυίθβ, {π6 96 1718, ψποὸ αἰ ποῦ ουβῃρΡ ἴῃ 1 {π6η- 
βοῖνϑ,, οοῃοοϊνοά (μαῦ 10 ταϊρῦ Ὀ6 αν α ΪΥ Ρυΐ ἴο Ῥτοίϑηθ 1.868: [ὉΣ 
ἤοτο τὸ πα ἰμαὺ [86 ὈΌΥΘΙΒ δπα 86 ]]6γ8 οἵ Δῃ1 188 ἴῸΓ Βδου ῆοαβ, απ 
4]80 186 ΤΠΟΠΘΥΟΠΒΏΡΌΥΒ, δὰ εἰαι ομρα {ποιβοῖνοθ; υπ0}} «6808 
ΟἸ γῖβί, αὐὐνϊὴρ μοι 1ηο ΒΌ ΡΠ 8810} Ν [πὸ σταπᾶθαν δηα αἰρην οὗ 
ἢ8 Ῥϑύθοῃ δηᾶ ὑϑμανίουν, Ἔχρϑ ]θα ἔλθ, ἐ6] πρὶ ἔμοπὶ ὑμαῦ ᾿ξ τγαϑ 
16 ουδ6 Οὗ ὈΓΑΥΟΥ 70 αἷϊ παίϊέοπιδ, δια ἰμαῦ 10 Βαά ἃ τοϊαινθ βδῃο- 
ΕΌΥ, δπᾶ νγὰβ ποὺ ἴο ΡῈ ῥγοίδῃθα, [1{ 18 ποῦ ηρρορ80]6, ὑμαὺ {π6 
οδρίδϊμβ οὐ 86 ἴδιιρίθ, ὙῺῸ Ὅογα ΟΠΟΟΙΒ ἰπαὺ Πα (06 οᾶσχα δὰ 
οἤάγρο οὗ 10, Ἰοὺ οαὖ (818 οουτὺ ἴῸΥ ὑτοῆϊ δῃὰ δαἀνδπίαρθ, δῃὰ {πδὺ {86 
Β6]16 ΓΒ, ἴο ὐπῃ ἀσμαῦε ἘΒοιηβοῖγο8 ῸΓ τ μαὺ ΠΟΥ͂ ΡαΙα ἴον ὑμὶν {8068 
δη4 βοθαΐϑ, τηδθ δὴ υη͵αβῦ δηα Ἄὁχουθιίδηΐ σαὶ ; Δηα ἰμαῦ {Π18 οἰτουτϊη- 
Βίδῃοο οοοδΒιομΘα 108 Ὀοϊπρ' 0816 ἃ ἀδη οὗ τμϊονοβ.Ὁ (αι, χΧχὶ. 12, 
18.; Μαῖκ χὶ. 1ὅ---17.; 10Κο χιχ, 45, 46.) 

2. τ π [86 Οουτὺ οὗ [πὸ (δ }}]68 βἰοοά {86 ΟΟὕΕΤ ΟΕ ΤΗῊΒ 
ἸΒΕΔΕΙΙΤΕΒ, αἰνιἀ6α ἱπίο ὕνχο ῥαγίϑ οὐ οουγίϑ, {μ6 ουΐοῦ οπὸ Ὀοϊηρ 
ἈΡΡτοργιδίθα ἴο ἴπ6 ΟΙΏΘΠ, δπα [Π6 ἸΏΠΘΓΡ ΟὯ6 [10 {86 ϑη, ΤῈδ 
Οὐυγὲ οὔίλο Ῥροπιθη τ 8 τ μαύεῦ υ ἔτοιῃ {μπαῦ οὗ ὑπ6 (ἀθπ.}168 ὈΥ͂ ἃ ἸΟῪ 
Ββίοῃθ 0181} ΟΥ ρασ !0η, οὗ αἰοσαπῦ οοπδίσαοοῃ, οα ΜὮ1ΟΙ. δἰοοα Ρ11]8Γ8 
δῦ οαυλ] ἀϊδίδῃοοθ, ὙἹΓ ᾿ΠΒΟΥΡΌΟΩΒ ἰῃ ΟὙθοῖς δμα 1,αἰ1η, τη ρουίηρ; 
μαῦ πὸ 8116 βῃου]ἃ δῃΐοσ ἱπίο {π6 ΒΟΥ ρἷδοθ Τὸ {818 γὰ}} 8. 
Ῥδὺϊ τηοδὺ δυἹ θην Δ] υἀ68 τὰ ἘΣρΗ. ἱϊ. 13, 14.: διέ ποιῦ π᾿ Οἠγῖβὲ 
7εδιι8, ψ6, τοῖο βοπιοίϊηιθ8 106 γ8 ααν" οἷ, αγὸ πιαάδ πίσῆ ὃν δε ὀϊοοά οὁΓ 
Ολιγίβέ: ὅὴὉΥ ἦθ ἐβ ΟἿ ρεασθ, τοῦο λαίϊ πιαά δοίϊι οπο (πηλίδα Ῥοίῇ 
9 6γγ8 δῃᾷὰ (θη 168 ἱπΐο οπ6 ομαγΉ}), απ λαίᾷ ὅγολοπ ἀοισπ [μ6 τη14]6 
νγ8}} ΟΥ̓ Ῥασ  οη δείισοσπ μ8; Ἀδυϊηρ ΔΌΟ]ΙΒΒ6α {Π6 αν οὗὨ ΟΥ̓Δ ΠΟ6Β 
ὈΥ ψΒΙΟΝ, 88 ὈΥ {Ππ6 νὰ]] οὗ βεραγαίίοῃ, Ὀο(ἢ 68 δηα (6 1168 σοῦ 
ποῦ ΟὨΪΥ Κορ δβυμᾶορ, Ὀαΐὺ αἶβο αὖ νασίδῃοθ [Ι͂ἢ 0018 οουγὺ γγ88 {{|6 
ἘΓΘΘΒΊΌΓΥ, ΟΥ̓́ΣΣ ἀραϊηδῦ 1 οἢ ΟἸἾγῖδὲ δαί, δῃμα θ6μ6]4 μον (86 ῬΘΟΡΪΟ 
{γον {πΠ|6}} νοΪ ΠΙΑΓΥ οἴἶδσίηρθ ἰπΐο 10 ἴῸΓ γηἸβπὶηρ (Π6 νἹοῦταβ 
ΔΑ ΟΥΠΟΣ {Πῖηρ 8. ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ [ῸΓ ὑπο βδου!ῆοθβ. (Μία χιὶ, 41.; Φόομῃ 
ψ1. 20. 
ΝΣ 186 οουτύ οὗἩ [86 ποπιθη, ὙΒΙΟΝ 8 Οἡ ΠΙΡΊΟΥ στουπά {Πᾶπ 

{παὖὺ οὗ [16 (ἀδηθ}165, ἔβοτο γγὰβ δὴ δβοθῃῦ οὗ Αἴθθῃ βίθρβ ᾿πίο {Π6 
ΖπΠῸΥ ΟΥ Μοη᾽ 5 Οὐιτί; δια 8ὸ οδ]ϑα Ὀθοδιβα 1ὺ γγὯ8 Δρργορτσιδίβα ἴο 
{Π6 ὙΟΥΒΕΙΡ οὗ [16 τηδ]6 1βγϑϑ ἴθ. [ἢ 8686 ἔππο οουτίδβ, οΟἸ] ον οἱ Υ 
ἰοττηθα {μ6 Οὐιιγέ 9. ἐλ 7εγαοῖίίε8, ΤΟΥΘ [06 ῬθΟρ]θ Ῥγαγίηρ, δδοῖ 
δραγί ὈῪ Ὠϊπ861ἢ, ἔορ (86 ραγάοῃ οὗἁ Ἠ18 81:8, Ὑγ81160 Ζϑομαυϑὴ τγὰ8 
ἘΠ ΤΙΡ Πρ πες ΙΒ] {π6 βαποίυασυ. (1μυΚα 1, 10.) 

3. ὙΥΒῖη τλ6 οουγὶ οὗὨ {86 ΙΒγδρ] 168 τγὰ8 ἐμαὶ οὗἁἨ 6 ῬΕΒΙΕΒΤΕ, 
ὙΠΙΟὮ τγα8 βαραγαίθα ἔγομῃ ἴὖ ὈΥ ἃ ἸΟῪ Ὑ7]1, ὁπ6 δυδιῦ ἴῃ ΒοΙσῃΐ, 
ΤῊϊ8. ᾿ποϊοβυγα βυγτοιυηοα ἰδ6 αἰ ἰαῦ οὗἨ Ὀυτη-ΟἸ ΓΙ ΠρΒ, ἀπα ἴο 10 [86 
Ῥθορὶα Ὀσουρμῦ {μον οὐ] οη8 δηα ββδουϊῆσθα: θυΐ ἰμ6 ρυιθδίβ Ἀ]ΟΠ6 
ὙΓΟΙΘ Ῥοιτηϊ [64 ἴο δηΐον 10. ΕὙοσῚ {818 οουγὺ ὑγγαῖνο βίορβ δβδοθῃαθα 
ἴο 16 ΤΈΜΡΙΒ Β σι οὐ 8ὸ οδ]ἹἹδᾶ, σοῦ ττὰθ ἀϊνιἀθὰ ἱπῖο ἴγθο 
ρΡαγίβ, [6 ρογίϊοο, [86 ουὐοσ βδῃοίπαγυ, δηα ἴΠπ6 ΠΟΙΥῪ ΡΪδοθ. 

(1.) Ιπ [86 ῬΟΝΤΙΟΟ ποτα βυβροπαθα {μ6 Βρ] πα! νοῦϊνο οἴϊσϊηρθ 
τηδᾶδ ὈΥ {πὸ μἱοῖγ οὗ ναυΐουβ ἱπάϊνι ἄια]8, Αἰποηρ' 115 ΟἴΠΟΥ ὑγΓΘ ΒΏΓΘΒ, 

2. Πρ. Ῥοδγοοβ Οὐτησηοπίδτυ, νοὶ. ᾿. οα Μαῖῖ. χχὶ. 1. 
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[ποτ νγὰϑ ἃ ροϊάθῃ ἰδ 0]6 ρίγθῃ ὈΥ ῬΟΙΏΡΟΥ, ἰοροίδοῦ πὰ βονοσαὶ 
δοϊάθῃ νἱμθϑ οὗ δχαυ δι ῬΟΥΚΙΏΒΗΒΗΙΡ 88 γ76}} 88 οἱ Ἰπηγηθηβα Β1ΖΒ : 
ἔοσ Ζόβθρῇυβ σοϊαῦθβ ὑμαὺ {0 γ6 6 ΓΘ οἰ αβύθυβ 88 [81] ἃ8 ἃ Ἰωδπ, Απὰ 
μα δἀβ, (μὲ 4}} δτουμά ψϑσο ἤχϑα ὉΡ δῃᾶ ἀἸβρίαγϑα [Π6 8Βρ01]8 δπὰ 
{τ Ρ 168 ἵάκοη Ὁ Ηοτγοα ἴγοτῃ ἐμ6 Βαγραυ ΔΒ δπα Αὐαθῖαπθ, ΤΉδΒ6 
νοΐϊνο οἴουϊηρθ, ἰῦ Βῃου]α βθϑτὰ, ὑγ6γ6 Ὑ]810]6 αὖ ἃ ἀἰβίβῃηοθ ; Ὁ. ΒΘ η 
6808 ΟἸγῖβὺ γὰ8 βιὑηρ οὐ {Π6 Μουμῦ οὗ ΟἸ γοϑ, δῃα ᾿ἷ8 ἀ18ο 1 0 ]68 
6416 4 18 αἰξοπθοῃ ἕο {86 ὑθιηρ]8, {Π6Υ ρΡοϊπίθα ουὖ ἴο ἴηι {86 σίὲς 
γι ΤΠ ]Οἢ 1Ὁ 88 δἀοσποᾶ, (1λ0Κ6 χχὶ, ὅ.) ΤᾺθ ρόσοῖ μδὰ ἃ νϑῖγ 
Ἰατρα ροσχίαὶ οσ ραΐβ, ὙΠ1ΟΒ, ᾿ηϑίοδα οὐ [Ὁ] ἀϊπρ' ἀΟΟΥΒ, τγὰβ ἔμπσηβῃοα 
ἢ ἃ ΘΟΕ ΒΑΡΎ] Ομ τσ 1}, οὗἨ τιΔΩΥ οοἰουτθ, ὑμπαῦ ταγβί6Ά}}Υ 
ἀφηοίοδα {π6 ππῖνοῖβ8. 

(2.) Τὴὸ ΒΑΝΟΥΌΑΕΥ οὐ Ηοΐὶν ῬΊδοθ νγὰ8 βοραγαϊθα ἔγομι {86 ΒΟΪΥ 
ΟΥ̓ ΒΟ]168 ὈΥ ἃ ἀουθ]θ νϑὶ], μοι 18 Βαρροβθα ο αν ὕδϑῃ {16 ν681} 
μαὺ νγαϑ σοῦ ἴῃ ὑπαὶ δ ΟΌΣ δυο Β οὐ χίοη : {μπ18 ΘΙ ]6- 
τ Δ οΑ}}Υ ροϊπθϊπρ' ουὖ (μαῦ {Π6 βοραγαύίοη δοῦν θθὴ 6008 δα Οὐ θη [1168 
ὙὙᾺ5 ΔΡΟΙΙΒΗΘα, δῃα {παὺ {πὸ ῥσίνι]θρα οὗἩὨ Ά{π6 Βὲρἢ ῥσὶθϑὺ γγὰδ οοιῃ- 
τηπηϊοαίοα ἴο 811 τηϑηκιηα, τὸ τασαῦ Βοποϑίοσι ἢ μανα δοΟθΒ8 ἴο 186 
{πτοὰθ οὗ σγᾶθθ {ὰγουρὰ [86 ὁπ στϑαὶ τηραϊαίοσ, «“6ϑὺ8 ΟἸὨτιβί. 
ΗΕ. χ. 19---22.)}ὺ ΤᾺΙΒ ΘΟΥΓΘΒροπ θα πὰ {π6 ΗοΪγ ῬΊδοο ἴῃ {Π6 

ΤΆΡογμ8016. [ἢ 1 τοῖα Ρ]δορα {Π6 Οο]άδη (ὐδπά]οβϑίλοϊς, {86 ΑἸταν οὗ 
Ιποθηβθ, δᾶ {πὸ ΤᾺ016 οὗ μον -Βγοδά, [ἢ [86 δῃηποχϑά δηργαυϊηρ, 
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ἷβ γαργοθοηϊθα (Π6 ἔοστα οἵ {π6ὸ ΟΟΙΡΕΝ ΟΑΝΌΙΈΕ-ΒΤΙΟΚ 88 10 τγὰβ 
ΔΟΙΌΔΙΠΥ οαΥΤΙΘα ἴῃ {Π6 {τ ρῃ8] ρὈγοοθββίοῃ οἵ {μ6 Ἐβϑιηδη ἀθηθυαὶ 
Τα; δπα {π6 Ὁ] οσσιπρ Θηρτανηρ Ἔχ 108 {16 ΤΆΑΒΙΕῈ ΟΕ ΒΗΕΥ- 
ΒΒΕΑΡ, (οη ΜΒ]οἢ νγοτθ ῥ]δορα ὕνοῖνο ἰοᾶνοβ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 πυπ- 
ΒῈΥ οὗ {86 1068 οὗἉ [8Γ86],} τι ἃ ΟΡ Ροη 1, πα τι ὕνο οὗ {86 
βδογοα ἰγυπιροῖβ, ΒΟ ΤΟΓΘ ἀ8οα ἴο Ῥγοοϊαῖπι (86 γϑᾶῦ οὗὁὨ ΨΌὈ116ο, 
85 ΠΟΥ͂ ΟΙΘ 8180 ΟΑΥΥΙθα ἴῃ {Π6 Β8Π16 {πυπρῃ. ΤΠΟΥ ἀγα οορὶοα 
ἔγοτα π6 Ῥ]αῦθβ ἴῃ ΒΘ απ 8 Τ γθαίϊβα οὰ ἴΠ6 3ϑ'00118 οὗἁἉ {π6 Τϑρ]ο οὗ 
δ ογαβαίοτα", [η6 ἀΓΑΎΠΩΡΒ [ῸΣ ὙΏΙΟ ογῸ τηδάθρ δἱ Ἐοιηθ ἰονγαγαβ8 
186 οἷοβθ οὗ {86 ϑουθηίθοητῃ οοηΐαγυ, θη {π6 {στρ ῃα] Ατο οὗ 
Τιΐαβ νγὰ8 1 ἃ τοῦ δούίον ϑίαίθ οὗἨ ρῥγθϑογνδίοη ἔμδηῃ δ πον ἰ5, 
ἔγοπι {86 1Π]0Ὑ168 οὗ {πὴ 6 Δ ηα τυ οδίθου. 

ἱ 
Ν᾿ ς Υ ᾿ 

Ἱ ἀν} }}}}ν ἯΠ͵ῸῸ ΠΤ ὶ- ΟΝ ΝᾺ τυξέξεσξυσισα ! 

ἱ ί ν λα, 
ἣν τι 8 

ιὶ 

ἱ 

(3.) Τὸ Ηόυυ ΟΕ ΗΟΙ1ῈΒ τγὰβ ὑνθηΐγ οὐδ 118 ϑαυαγο. ΝῸ ρδῦβοι: 
ΝΒ ΟΥ̓ΘῚ ΔΙ 64 Ἰηΐο 10 Ρυΐ {ῃ6 μὶρῇ ρῥγθβὺ, το οπίδγοα 10 ὁπ68 ἃ 
Υ̓ΘΑΣ Οἡ {Π6 στϑδξ ἀδΥ οὗ δἰοπειηθπί. (Εχοᾶ. χχχ. 10.; 1,ονϊι. χυἱ. 2. 
1ὅ. 84.: ΗθΌ. ἴχ. 2---7.} 

Μαρπϊβοθηῦ 88 {π6 τβδβὲ οὗ 1μ6 βαοσοᾶ δα!ῆοθ τγαβ, 10 τσαϑ ἱπβη 6} 7 
ΒΌΆΤΡΑΒΒΘα 1ῃ ΒρΡΙ ΘΠ ἀΟῸΣ Ὀγ 186 Ζιπὸν Τεπιρῖο οὐ ϑαποίμαγψ. “« ΓΒ ἀρ- 
ΡΘΑΓΆΠΟΘ,᾽ δοοογαϊηρ' ἴ0 «Φ[ΟΒαρμιιβ, “ Βαα δυοσυίίηρ {μαὺ οου]ὰ 8 γα 
186 ταὶ πα ΟΥ̓ δϑύοῃϊβα [Π6 βἰρβξ: ἴον 10 τγγχ8ϑ ΟΟΥ σθα οἡ ΘυθσῪ 846 τι 
Ρἰαἴθβ οὐ ροὶά, 8ὸ {μὲ σμθπ [86 βῃ τόθ ὑροὴ 1, ᾿ξ τοβεοίοα 80 
ΒΙΤΌΩΡ ἃ πα ἀ422]1Ώρ' 8π ΘΒ] ρθποα, {παὲ [μ6 6γ6 οὗἉ [8 βρϑοίδίοσ νγαβ 
ΟὈΠ ροα το ἤχει αὐαΥ, Ὀθἰηρ' ΠΟ τλοχα 8016 (0 δυδίαϊη 118 ταἀϊαποθ ἰμ8ῃ 
[Π6 Βρίθῃάουν οὐὗἉ [86 δὰπ, ΤῸ 8 γδηρθτβ ὙὯΟῸ γ6Γ6 ΔΡρσοδομίηρ, ΐ 
ΒΡΡΘΑαΓΘα ὖ ἃ ἀϊβίδποο {18 ἃ τηοπηίαῖῃ οονθγθα τὴ Βπονν, ὉΣ ΠΕΓΘ 
10 νγὰβ ποῦ ἀθοογαΐθα σι μ]αίθβ οἵ ρο]ά, ᾿ῦὺ τγαᾶβ οχίγοιμου πμϊξθ δπὰ 
δἰ Ἰβύοσῖηρ. ΟἹ {δ ἴορ 1Ὁ μια βῃδυρ- ροϊπίθα βρῖῖθϑ οὗ ρο]ᾶ, ἰο ρσθ- 

᾿ Ηδάν. Ἐδίαπαπβ ἀθ ϑ'ρο ἑ8 ΤοΡΙ; ἰπ Ατὐσὰ Τιίδπο Βοπιβ οοπερίςυΐθ. Ττδ)οςιὶ δὰ 
Ππόησχα, 1775. 8νο. 

5 ἀοὐνίπ᾽β Μο868 δῃὰ Αδγοῃ, Ὀοοῖ 11. οἢ. 1.; δ πηΐηρ8:8 Φονίδη ΔΗ ααἑἶο5, θΟῸΚ 1]. 
οὗν, 1.; Βοδυϊχιὶ Ατοβοϊορσία Ἠοδγαίοα, Ρρ. 204---990.; Βεδυβοῦτο᾽ Β δηὰ 1 ἘπίαδηςΒ [πἴτο- 
ἐποίοη. (Βρ. Υ αἰδοπ᾿Β ΤΏΟΟΙ, Ὑγδοῖα, νοὶ], 111. ρρ. 145---150.) Ῥάγοδα, Απίηυϊία5 Ηὸ- 
Ὀγαῖςα, ΡΡ. 196--- 208. ; Βπιηΐπρ8, Απίᾳ Ἡςδσ, ὑρ. 105---1 72. 
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νϑηῦ Δ}Υ μἱγᾷ ἔγοπι τοδπρ' ΡΟ ἴξ δηᾶ ρο]]αϊπρ ἃ. ὙΉΘΓΘ τ στο, 
ὈΟΒΙΏ.6Β ἴΠ6 «ον ΒΙβίοσίδῃ, “ ἴῃ {μαῇ ὈᾺ]]Ἰπρ' βου ταὶ βύομϑβ ψ ΘᾺ 
ὙΓΟΓ6 ἔογίγ- νγθ οὐρ18 ἴῃ Ἰοηρίῃ, ἔνθ 1ὰ μοῖρ ῃΐ, πᾶ βἷχ 'π Ὀγοβϑαι." 
ὙΥΒ θη 411 {Π686 ὑδῖηρΒ ΓΘ ΟΟΠΒΙ ἀ6Γοα, ΠΟῪ ἡδίυγαὶ 18 [Π 6 δ χοϊατηδίϊου 
οὗ [86 ἀϊβοῖρ]68 Ἀθη σου ηρ ([18 Ἰτητάθηβο θυ] αϊπρ αὖ ἃ ἀϊβίδηοα: 
ΜΜαβίεον, 866 τολιαὶ ΜΑΝΝΕᾺ 9} ΒΤΟΝΕΒ (ποταποὶ λίθοι, ᾿αῦ ὙΘΥΥ ἸΑτρΘ 
βίου ββ), απά τολαξ ΒΟΙΣΌΙΝΟΒ ἀγὰ ἔδοτε] (Ματκ χῖϊ. 1.}; δῃᾶ δον 
γΓΟΠἀΘΓΡᾺΙ 18. {86 ἀφοἰαγαίοι οὐ οὔῦ 1,ογὰ ἀροπ {Π18, μονὲ ΠΗ ον ἴο 
Ὀ6 δοοοῃῃρ]8βη64α Ὀδέογ {π6 Τ806 οὗ πηθη σγῆο 619 {μ6η ᾿ἰνίπρ' Βῃου]ά 
6886 [0 Οχὶβί,. ιϑεοδέ ἐζοι ἐδέδθ σγοαὲ διιιϊησε ἢ ΤΆλεγο ελαῖϊ ποὲ ὃὸ 
[6 Ὲ οπὲ βίοπε Ὡροπ αποίδον ἐμαὲ δια ποὲ δε ἐξγοιοη ἄοιοη. (Ματῖὶς χὶ!. 
2.) Τωογὰ Νυρδηῦ (το ὑγανο]]οᾶ ἴῃ Ῥα]θβίϊμα ἴὰ 1844) ἐμ8 ἀ6- 
ΒΟΥΙΌ6Β ΒΟΙΩ6 οὗὨ {Π6 Ἰαγρεδβί οὗὨ [ῃοβα βύοῃβθ σι ϊοῖ ἐοστηθα (86 δποϊθης 
ν08}} οὗἹἩἨ [86 ἰδηαρῖο : “ ᾿ὺρ᾽ ρΡ ἴο {86 Τουπαδίϊομβ ὈΥ̓͂ ΤΊ 8, [Π6 γ781}8 
οὗ {π᾿ [6 Π10}6 ἀΓθᾶ ΔΓΘ ΠΟῪ ΟΟΙΩΡΟΒΘΩ͂, ἔῸΓ (88 τηοβύ ραγί, οὗ [86 ἀποϊθης 
Βίοηθϑθ. ϑόσῃθ οὗ 8οβ8.. .. ἴῃ ἴΠ6 Ββοοομά 6 Γ ἔγομῃ {Π6 στουπᾶ δγΘ 
ΤΉΟΤ6 μὴ ὑποηίγ-νο ἔθου ἰοπρ; Ὀαΐ ΠΟῪ αθροβοᾶ 1π {86 γ8]} αἰοσ 
ἢ ΤΔΏΠΟΣ ὙΒΙΟΝ Βθονβ ὑπαῦ [86 ᾿01]6 ἢδ8 Ὀ6ΘῊ ΣΤ Ρ}]0, ποῖ ομ6 σο- 
Ταϊηῖηρ [Π6 ῬοΟΒΙ ΟΝ ῸΓ ὙΠΟ 10 τγα8 βσϑῦ μβονσῃ, δπα σθογα ἴῃ (86 
Βγϑὺ Ὀυ ]άϊπρ 10 γγα8 Ἰαϊὰ, Τῇ ῬΓΟΡΒΘΟΥ μα8 Ὀθθη οομρ]οίοα ἴο {Π6 
ΨΘΙῪ ἰοίϊον. ὃ ΤΙΩΡΓΟΌΔΌΪ6 88 [Π18 ργϑαϊοϊομ τηυϑὲ μανθ δρρθϑαγαᾶ ἴὸ 
{86 ἀϊδβοῖρ]68 αὖ ὑπαῦ ὕπαης, ἴῃ [86 βμογύ βρδοὺ οὗἉ {μιγίυ-βουθα γϑαῦβ 
ΔΡΟΥ, 1Ὁ τγχᾶϑ ΟΣ ΟΊ δοοοιαρ Βῃ6 ; ἀπ {818 τηοϑῦ τηαρη!βοοηῦ ἴθ ]0, 
ψ ΠΟ} {Π6 6 ν)}18 Πα ᾿ΙΟΓΆ ΠΥ ἰυγηθα ᾿πίο ἃ ἀθη οὗ τῃΐονοϑβ, (Ὠτουρῃ 
(86 τἱρμίθουβ Ἱυαρταθηΐβ οὗ (οα ἀροη ἐμαῦ σὶοκοὰ δπμα δρδπάοποά 
παίίοη, γγδ8 υἱδουὶν ἀεείσογοα Ὀγ [16 Βοιηδηβ Α. Μ. 4073 (4.}. 78), 
ἴῃ {Π6 βδιηθ τροηίῃ, ἀπ οἱ {86 Βδζὴθ ἀδύ οὗ [Π6 τοί, οα ὙΜΙΟΝ 
ϑοϊοιμοη ἰδ 0}]6 μδὰ ὈΘΘ6Σ ταβϑα το {πΠ6 στουπα Ὀγ [π6 ΒΑΥ]οπίδηβ] 

Βοῖὰ {16 ἔχϑῃ ἀαπᾶ βθοομα ἰθίῃρ]θϑ ὙγΟΥ6 Θομ οι ρ] αἰθα Ὀγ {86 “678 
γΠἢ [86 ΒΙρηοδὲ σονόσοποθ ΟΣ {μοὶν αἴδοιποῃδία γτερατγα ἴοὸσ (86 ἢγϑὺ 
(ΘΙ } 6, δπα ἴον “γι βίοι, τ Β ΠΟ86 ν18}18 10 νσᾶδ θυ}, γγὸ πανθ 

τ ππιος ΚΟΥΡΧΑΙ. Ἰηϑίθῃμοοβ 1 ἰβοβ6 Ῥβϑτη8 ὙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΟΟΙΩΡΟΒΘα ἀυτίηρ' {86 
ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΒῊ οαράϊνιγ; δηαᾶ οὗ {Π6ν ῥσοξουμα νϑηῃογδαίίοῃ ἴον (86 βοοοπὰ 
[θα ρ]6 ὸ βανο σορϑαϊθα βχδιηρίοϑ ἴῃ ὑπ Νὸν Τοβίδιλθηῖ, ““ ΤΉΘΥ 
σου] ποῦ Ὀ6ΑΓ ΔΩΥ ἀἰβγεβρθοίξι] οὐ ἀἰβῃοποῦγαθ] {πησ' ἴο Ὀ6 Ββαϊὰ οὗ 
ἴ, Τμο ᾿οαϑὺ 1π]υσουβ δ ρσμῦ οὗὨ 10, τοϑὶ ΟΥἨ ΔΡΡΓΕΠΘπαθά, ᾿πβίδηι! 
ΔΥΤΑΪκομοα 411 [86 οἤοοσ οὗ ἃ 9}, πα γγβ 8ῃ δῇζγοηΐ πϑυοῦ ἴοὸ "6 
βουρίνθῃ. ΟἿἿἹ βανίουσ, ἴῃ {ῃ6 οουγδα οὗ 18 ρα]. ᾿πβίγυο0}8, 
ΒαρΡϑηϊηρ, ἴο Β8Υ, 7)εβίτον ἐλὲβ ἐεπιρίο, ἀπαὰ ἴῃ ἰλγεο ἄανε 7) ιοΐϊΐ γαΐδε ἐξ 
μ αφαΐπ (Φ΄οΒη 1. 19.),, 10 νγᾶβ Θοπϑίσιιοα 1ηἴο 8 ΘοπίοιαρίμοιΒ ἀϊβγοβρθοῖ, 
Δαβιρ ΘαΙγ ἰσόσα οὐδ ἀραϊηβὺ {Π6 ἰθιαρὶα; ἷ8 ΟΓΒ Ἰπβίδ ΠΥ ἀ6- 
ΒοΘ θα ἱπίο {86 Βοατγὶ οὗ ἃ 67, δᾶ ἱκορῦ σδῃκίτηρ ὕμ6 το ἔοσ βαυθσαὶ 
ΥΘΔΓΒ; [ῸΓ ὉΡΟῚ ὨΪ8 {{14], (118 ἀοοϊαγαίίοη, ΒΟ ἢ 1ῦ τγᾶβ τη ρΟβ81:0]6 [ῸΓ 
ἢ 60 ΕΥΟΥ ἴο ἔογραὺ οὐ ὕ0 ἔγρίνγβ, γγ88 ἱτηπηθ] αἰ 6  4]16ρ᾽ θα ἀραϊηβί 
Ηΐπ 848 δὶρ πιὰ {Π6 τχοϑί δἰγοοιοῦβ συ] δηα ἱπηρί οἷν : {μου ἰο]ὰ {πὸ 
οουτί [Π6Υ δὰ Πποαγὰ Εἰμὶ ΡΟ Ὀ]ΠΙΟΙΥ αβϑοσῦ, 1 πὶ 8016 ἴο ἀοβίγου {818 
[απ 0]6.. ΤΠΘ ΤἈΠΟΟῸΓ δπᾶ νἱσι]θηοο ὑπο Βα οοποοινο ἀραϊηδύ μ1πὶ 

1 ΨΦόβορῃυβ, Απίΐᾳ. Φαά. 110. χν. ς. 11. 83. 1)6 ΒΕΙ], πά, 110. ν. ς, ὅ. 88 1---Θ. 
3 Τ)ι, Ἡκδγνοοᾶ᾿ β Ιπἰτοὰ. το ἰπὸ Νὸν Ταῦ. το], 11, ῬΡ. 159. 16]. 
8 Τοιὰ Νυροηῖϊβ [ἀλη 8, ΟἸ]αδβϑῖοα] δηὰ βαογοί, γο]. 11, ν. 88. 1ωπάοῃ, 1846. 
4 Μαῖῖ, χχτί, 61. “"ΤΠῖ8 (Ὁ]1ονν δαϊὰ, 1 ἀπὰ αὗἷὸ ἴο ἀοΒΙΓΟΥ [δς ἰο 6 οὗ αοά, διὰ ἴο 

θ}1ἃ ἴξ πὶ ἴἤτοο ἄδγ5." 
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ἴον {818 βρϑοοῖ, σι μιοι (ΠΟῪ ᾿πιαρίποα μα Ὀ6θη 16 ν 6116 ἀρηϊηβὲ (86 
[ΘΙ ]6, γα ποῦ βοξιεποα ὈΥ͂ 4}1 (86 αἴδούηρ' οἰἸτουχηδίαποαβ οἵ ἐμαὶ 6χ- 
ογιιοίδίϊηρ' δηα πτοίομοα ἀοαῖμ ΤΠΘῪ ΒΑῪ Ὠϊπὶ α16: ουθῃ 48 μ6 Ἡπηρ 
ὌΡΟΣ {π6 ΟΥΌ88, τι ᾿πβηϊ6 ὑγ!υτηρῆ, Βοοσῃ, ἀπά δχυϊδίίοη, {Π6Ὺ 
ὈΡΡτγαϊᾷθα Βἴγη ὙΠῸ 1δ, Θοπίθιαρίποι ΒΥ βμακίηρ μοῖρ Πμοδᾶβ, δηᾶ 
βαυϊηρ, Τῆοι ἐλαΐ ἀοείτογεϑδέ ἐδ ἐετιρίο, απ διιϊϊάοδέ ἐξ ἴπ ἰλτγοο ἄαγς, 
δϑαῦε ἐλγδεῖ} 1 δον ὅς ἐδ δοη ὁ Οοά, σοηιθ ἄοιοπ ἤγοπι ἐδ “7055. 
(Μαιῦ. χχνι. 40.) Τπθ βυρουβθ ΠΟ νϑπογϑίοη, τ ΠΙΟᾺ (18 ῬΘΟΡΙΘ 
δα ἔογ ἐπι ὶν ὕθιαρ]θ, ἔπυῦ ΠῈΣ ΔΡΡΘαΣΒ ἔτοτλ 186 δοοουηί οἵὗὨ δύβρμθη. 
ὝΝΒοα μῖ8. δανουβαγιεβ σα ὈδΗ] θα ἀπα οοηουπαρα ὈΥ ἐμαΐ ΒΌΡΟΥΙΟΥ 
τ ϑάομι πα {Πο86 αἰβιϊ ρ!ΒΠ6α σἸδΘ τ Β1Οἢ. ἢ6 ροββθββθα, [ΠῸῪ ΘΓ 80 
Θχαβρογαίθα δὖ {86 γἱοίογτυ μ ἢ ἀπμρια ΟΥ̓ΟΡ {Π6ῃ, ὑπαύ [Π6 Υ ΒΒ οτηοά 
ῬΘΙΒΟΏΒ ἰο βύοαν ὑμαὺ (ΠΟΥ παα Ποαγαὰ Πῖπὶ Βρθδκ Ὀ]ΑΒΡΉΘΙΩΥ ἀραϊηβύ 
Μοβββ δηά δραϊηβί ἀοᾶ. Ὑμοβο ᾿μῆδπλῖηρ {πΠ6 ῬΟΡΌΪδΟΘ, [16 πδρῖδ- 
ταΐδ8, δηᾷ {86 «6 ]Βῃ Οἱ οΓΡῪ, [16 ΠΟΙ͂ τηδῃ γγ788 Β61Ζοα, ἀγαρροαᾶ αἸΤΔΥ, 
Δηα Ὀγουρμὺ Ροίογο {π6 ϑδημθαγιπ, Ηδθγα {μ6 ἔ,]86 τὶζηθδ8βθ8, ΠΟΙᾺ 
[ΠΟΥ Βαά ρῥγοουζοα, βίοοά ὉΡ πὰ βαϊ4, Τϊ8 βϑβοι Ὀθίοσ γοὺ 18 οοη- 
ἘΠΌΔΙΠΥ υἱίοσϊηρ, ἴμ6 ταοδῦ ΤΟΡΓΟΘΟΙ ] ΘΧΡΥΘϑβί ἢ 8 ϑραϊηδῦ {818 βαογά 
ΡΪδοθ', τηθδηΐηρ ἴλ6 ἰθηλρ]6. ΤῊ]Β νγα8 ὈΪΑΒΡΘΙῚΥ ποῦ ἰο θ6 Ῥαγδομθα, 
Α }υἀϊἸοαίατοα οοιμροβοα οὗ Βῖρἢ ῥγθϑίϑ δπα βουῖθθβ ὑγοῦα ὭΘΥΟΣ ἴοσ- 
σῖνα βύοἢ ᾿τΡΙ ον. 

“ς ΤΉυΒ, αἶδο, σθθῃ δῖ, ῬδῺ σοῦ πο {16 ἰδ ρ]6 ἰο σῖγα ρυ} } 16 
ποίϊςθ, 88 8 808], [0 {π6 ῥγιθϑίβ, οἵ 18 παυῖηρ ρυτ θα δηᾶ Ὀουπά 
Ηἰπ.861 ΌὈΥ 84 το] ρου νΟῪ δίοπρ ὙΠ [ΟῸΣ ΟΥΠΘΓ ῬΘΓΒΟΊΒ, ἀθο]σηρ' 
1ὴ6 σηθ θη [Π18 νΟῪ τῦδϑ πιδᾶθ, δηα {Π6 ΟὈ]α οηΒ ἢ6 του] ΟΥ̓͂ΘΥ [ὉΣ 
ΟΥ̓ΟΣΥ͂ 016 οὗἁὨ {Π6ῃὶ αὖ Β18 ΟὟ ΘΧΡΘΏΒ6, 6 [86 ἔτη6 οὗὨ {Ποῦ γον 
γγ48 8ΟΟΟΠρ 864, ΒΟΙῚΘ «6078 οὗ Αβὶὰα Μίποσ, τ βθ [Π|6 βουθὴ ἀδγ8 
ῬΓΘΒουθ6α Ὀγ [86 ἰδ} ἼΘ͵Θ αἰπηοδύ οουιρ] οἰθα, μΔρροηΐῃσ' ἴο 866 Εἷπὶ 1π 
[Π6 ἐδ} 16, δίσυοῖκ ἢ ΠΟΥΤῸΣ δἱ ὑΠ6 βισῃῦ οὗ δυο Δρρσθβθηαϑά ρῥσο- 
ἔδηδίϊοη, πητηθαϊδίθ Υ ἀχοι θα (μὰ ρορυΐαοθ, ὙὙΠῸ 4}} δα ὁποθ συβῃοα 
ὌΡΟΏ ἢΐπὰ πα 1ηβίδηΠ]ν 86 1Ζοα Ὠτη, γΠΘΙΠΘὨΓΠΥ Θχοϊαἰπῖησ, τη ὁ 
]εγαοὶ λοῖρ } Τ}λὶς ἐδ ἰλ6 πιαπ ἐλαξ ἐεαεσλείᾳ αἷϊ πιδη ουεῦν τοΐεγὸ ἀφαϊπδί 
ἐδ ροορίο (1μ6 6578), απαὰ ἐλ ἴαιο, απα ἐλὶβ ρίασο; ἀπά, βιγέλον, δγοιισλέ 
Οτεολα ἱπίο ἐλε ἱεπιρῖε, ἀπά μαίλι ροϊϊμέρα ἐλιὶς Ἀοΐψ ρίαςο. (Αοῖἵϑ χχὶ. 28.) 
ὙΠΟΥ Ββαϊα {Π18, Ὀδοδυβα {Π6Ὺ Ὠδά «ἃ 1116 Ὀδίογα βθθὴ ΤΥΎΟΡὨ την Δἢ 
ΕΠ Βοϑίδῃ δοησ σι Βῖτῃ ἱπ {Π6 ΟἸΥ, πα {Π6Υ ᾿πβίδη ΠΥ οοπο]υἀοά Π6 
μεὰ Ὀτουριῦ Ὠϊπὶ ἱπίο (π6 ἰθηλρ]6. ἴΠροη {Π18 ἐμ6 σγ8Ο]6 ΟἿ τ 
Ἱπατ ΘἸΑΥΘ]Υ ΤΑ]Β6α ; 411 (886 Ρ6ΟΡΪ6 αὖ οὔοϑθ συ βηθα {ΣΙΟΌΒΙΥ ροη Ἠΐη), 
ἃηα ἀταρσοοα Πἰπὶ ουὖ οὗ 1Π6 ἰδρ]6, ψ ΉΟΒ6 ἀΟΟΥΒ ΘΙΘ ΒΔΕ βιαΐ. 
Βεῖηρ ἀδίοστηϊ θα ἰοὺ τυ ον ΕΪπὶ|, ΠΘΥΒ τγῶ8 ΟΑΥΤΙΘα ο {π6 Ἐοτϊηδη 
{ἰθυπθ, ὑμαῦ {86 ὙΠΟΪ]6 ΟἿΕΥ͂ γα8 ἴῃ ἃ οοπητηοίΐου, Τὴ ὈΡΓΟΔΓ ΠΟῪ 
ΓΑΪΒΟα διμοηρ ἴπ6 “6078, δπὰ ὑδμοὶν ἀοίοστηϊηθα γθβο] υὔοη ἴο ᾿τΤι6 
1π6ῖν βδηᾶβ τὼ {86 Ὀ]οοά οὗἩἨ ἃ ρούβοῃ Ὑπὸ Πδὰ βροΐϑῃ ἀἰβγββρϑοί αν 
οὗ [86 ἰθιρ]θ, δῃὰ σγο {ΠΟΥ ΔρΡΡργθ θη ἀθα Πα νγαπίοη Υ ῥτοΐδποα 1ἱ 
Ὺ Ἰηϊσοαμοῖηρ αὙὝσθ 8 Ἰηΐο 1ΐ, νΟΥΠῪ απ ΠΠυϑέγαΐα [86 Ἰπυανῖνη οὗ 
ΡΟ; παῦ 10 νγᾶβ οοσίδιπ αηα ᾿μθνὶ 0 ]6 ἀοδίῃ ΓῸΓ ΔΩῪ ὁπ6 ΨΟ νγἃ8 
ποΐ ἃ 6 ἴο βού ἢϊ5 ἤοού νι τ ῖη [86 ἱπποὺ οουγίϑ οὗ μα ἰθηιρ]ο.᾽" 3 

10 ΟὨΪΥ τοιμαΐηβ ἴο δαά, ἐμαύ 10 ΔρΡρϑᾶσγβ ἔγοπι βουσὶ! ραββαοϑϑ οὗ 
Θοτρίαυγο, {πΠαῦ “ {Π6 7ε6νν8ὲ Πλα ἃ θΟὰγ οὗἨ βο] ἀϊοσβ πὸ συλγάοα {{6 

ΛΟ Υἱ. 13. 3 Ἡαγνοοῦ  [πιτοὰ]. νοΐ]. 1), ρΡ. 1606--169. 



270 ΩΓ ϑαογεά ϊαοο8. 

(6016, ἰο ῥγουθηΐ δ}Υ αἀἰδίασραμποθ ἀυσίπρ {86 τα! δ γϑ ο οὗἩ δα οἢ Δη 
ἸΩΧΉΘΏ86 ΠΌΓΑΌΘΙ ΟΥ̓ ΡΥἹοϑίθ δηα [μονα ΤῸ {818 συδγα Ῥι]δίο τοίογγοά, 
ὙΠ 6η Π6 8814 ἴο {86 οἰϊοῦ ρῥγιθδίβ δηὰ ῬΒΑΥΒ6 68 ὙΠῸ γαῖ θα προη ἈΪπὶ 
ἴο ἀοβϑῖγθ ἢθ που] τηαῖκθ {86 Βαρυ]οῆγο βοοῦσο : γε λαῦὺο α ωαΐεΐ, 90 
ψΟΙ τον, απαὰ παῖε ἐΐ αϑ δε αδ γὲ σαπ. (Μαῖϊ. χχνι. 66.) Ονον 
{Π686 ριαγάβ ΟΘη6 Ῥθύβοῃ:. δα (86 βργοιῃθ οοτητηδπά, ὙΠῸ ἴῃ βαυύθσαὶ 
ΡΪΔ 668 18 081164 (86 ΟΘΑΡΤΑΙΝ ΟΕ ΤῊΒ ΤΕΜΡΙ ΙΕ (Στρατηγὸς τοῦ ᾿Ἱεροῦ), 
ΟΥ ΟΥ̓ΊΟΟΥ οὗὨἍ {86 ἰοιαρὶθ συδτὰ. “ Απὰ 88 {Π6Ὺ βρακα υπίο ἔμ ρθορίβ, 
(86 ῥχίοδίβ δηα {86 δδρίαϊη οὐὗὨ {6 ἰδηιρῖο δᾶ {μ6 ϑϑαδάμπσαδοθ σϑσηθ 
ὍΡΟΩ ἐμοπλ.᾽ (Αοἰβ ἴν. 1., ν. 2δὅ, 26. ; οὔπ χυμ]. 12.) «οβαρμυ8 χτπθῃ- 
[ἸΟῊΒ ΒΌΘΝ 8ῃ οἴ οογ. } [10 Βῃου]ὰ βϑϑῖὰ {δμαΐ (18 ΟἾΙΟΟΣ τγα8 ἃ 6 νν, 
ἔγομη 1π6 οἰγουχηβίδηοθ οὗ [18 δϑβϑιϑιηρ (86 ΠΙΡῊ ῥγιθδὺ ἴῃ δυγοβηρ 
[8086 ὙΠῸ ὝΟΙ6 ἀσοιηρα ἰὼ Ὀ6 Ββοαἀϊουδβ, τψιδβουΐ ἰμ6 ᾿ηἰογνοηθίοι οὗ 
{86 Βομηδη ργοουγδίου. 

11. Βεοβιάββ {π6 ὑθῃλρ]6 δὖ 6 γυβα] 6 πὶ, ἔτγο Οὐ 8 ΟΓΘ ογϑοίβα, νἱΖ. 
0568 1η Εργρύ, δῃα δηοίῃοῦ οαὰ Μοιυπί (ἀογΖιπι, οὗ ΔΙῸ ἐμ6 ΠΟ] ον ηρ; 
πούϊδα Π]ΔΥ͂ Ὀ6 ποῦ ῃδοοορίδο]θ ἰο [Π6 τοϑάθσ : --- 

1. Το ΗΕΙΙΟΡΟΙΙΤΑΝ ΤΈΜΡΙΕ, 8180 οδ]]ϑα {π6 ἔθιαρ]ο οὗ Ομϊδ5, 
Ὑ͵Ὸ58 ατροίθα ἴῃ ᾿πλιίδίίοη οὗ ἰμαῦ δὖ “Θγυβα! θπὶ ὈῪ Οπὶαβ, [π6 βοὴ οὗ 
{π6 Β!ρἢ ῥχιθεί, Ομϊδϑ 111.; πο, Βπαϊηρ' ἐμαῦ πο ΒΟΡ6 τϑπιαϊηρᾶ οὗ μ18 
Ῥαϊηρ τοϑίογθα (ο {86 ροῃί8οδ) ἀρ γ ΒΟ ἢ Βαα θ6θη Β6]4 ὈΥ δὶβ δη- 
Οαϑίουβ, θα ᾿πίο Ερυρῦ ἴῃ {86 {ἰπη6 οὗ Απίοοῆυβ ΕρΡῚρθδηθβ. “ Ηδνϊηρ 
δοαυϊγοὰ στοδῦ ἔδνουσ πιὰ (86 ὑμθῃ γταϊσῃϊηρ βονοσγοῖση, ῬίΟΙΘΤΩΥ 
ῬΒΠοσηθίοσ, πα 18 ἀπθοῃ ΟἸδοραίχα, ΟΥ̓ 18 8Κ1}} 1π ρο 164] δηὰ 
ΤΩΣ] ΑΓΥ αἴἴαϊγβ, (1848 ταργοϑθηςοα (0 ἰμθῃλ, ὑπαῦ 10 νου] θ6 ργοἀυοίϊνο 
οὗ ρστοαῦ δανδηΐδρε ἴο ὑπο ὶν Κἰπράοχῃ, 1 [Π6 ΠιιμΟΓΟΒ. 6} ον δὴ ᾿Π8401}- 
δηΐβ οὗ Εὐσγυρί δῃὰ υγοηθ οου]Ἱὰ μάν ἃ ἰθρ]α οὗ {μϑὶσ οσσῃ, 1 ἢ 
σοῦ ἃ Βαρογβοάδ {16 ΘΟ βϑι τυ οὗ {Π 6} Τοραϊσιησ ἴο “6γαβαίθιι ἴῃ (6 
ἀοτηϊπῖομβ οὗ ἃ ὈΓΟΙΡῚ το πΑΡΟ᾿, ἴο Ρογοσμι [Π6}} ΤΟΙ ΙΡΙΟΙΒ ΒΕΓ ΪΟΘΒ ; 
ἃπα {παῖ, 1 βυοῖ ἃ ὕδιρ!8 ὑσοσγα Ὀι}}, ΤΑΔΏΥ ΤΔΟΤ6 «678 που] μ6 1η- 
ἀμορα ἰο Βεί116 1ῃ (Π6 ΘΟΥΠΙΓΣΥ͂, 88 ὁ υᾶφρᾶ 88 ΘΟΠΕΣΏΔΙΪΥ ἜΧρΟΒοα ἴο 
(86 6ν1}8 οὗ γγχῦ. ΒΥ βυοὶ σαρυθβοηίβίοηβ ἢ6 αὖ Ἰθηρσίν οδίδ! θα ροΥ- 
ΤΩΙ ΒΒ ἢ. (0 ογϑοῦ ἃ ἔθη} 6 ἔῸΥ "ΙΑ “68, οἡ {86 5106 οὗ δῃ δῃοιθηῦ θα ]6 
ΟΥ Βυβαϑὶϊβ οὐ 1818 ἰὴ {π6 οἷἵν οὗ 1ϑοῃίοροὶβ ἴῃ (86 Ηδ]ορο] ἴδῃ 
ποη6 (ΟΥ αἰβίγ1ο 1), οὐ Σ ὙΏ1οῖ ἢ6 τγα8 ρονουμοσ. 5 ΤῸ {Π6 “6718 Β6 
7818 6α 818 ἁπάἀογίδκιηρ, οα [Π6 ρ]68 {παὺ 86 θυ] αἸηρ; οὗ δυο ἃ ἰθιαρὶθ 
μιαᾶ Ὀθοῃ ργϑαϊοίρα Ὀγ {π6 ργορμοῦ 1ϑαϊδῃ, ψῆο ἸΙνθα δρουῦ 8ὶχ ῃυῃ- 
ἀγβα γϑαῦβ θεΐογο.Σ ἊΑσδοοσαϊηρὶγ, [π6 τορ]6 νν88 οοτηροἰθα οἱ {6 
Τη066] οἵ {μα1 αἱ 6γυβαϊθα, Ομΐδθ γγ88 ἰηνθϑίθα τ 18 (Π6 ΠΙΡῺ ῥγιθδὺ- 
᾿ιουά ; {86 Βυθογϊηαίθ ρυϊθδίϑ σογα ἔσθ οα ἔγομι (Π6 ἀαβοθπἀδπίβ οὗ 
Ααγοῃ; 1μονἱῖο8 6 Σ6 οι ]ογοα 1η {Π6 ββοσϑα βδαυνίοθϑ; δπά {16 ψ 018 
οὗ {δον στρ ρΊουΒ ΟσΒ ἢ Ρ τναΒ Ῥουξοστηθα ἴῃ {Π|6 ΒΆΙΩΘ ΤΩΔΏΠΟΥΙ 88 δ 
“ ὀγβαίθεη, ὙΒουρΆ {μ6 Η 6]ορο τ ΐδῃ θη ρ]8 γγ88 Βιμ 8116. ἴῃ 115 ἀἸπηθη- 

1 Τὸν στρατηγὸν Ἄνανον, Απδηΐδ8, [16 σοτητηληᾶος οὗἩ ἴδ ἴθ }]6. Απίϊᾳ. δα. 110, Χχ, 
α. 6. 8 2. Β6]]. 7αἀ. 110. 1. ς. 17. 8. 2. ᾿Αφόρωντες εἰς τὸν ᾿Ελεάζαρον στρατήγοντα, ΠΔΥΪΡ 
(16 ἙὨϊοῦ τοχαγὰ ἴο ἘΠ6δΖασ, [Π6 σΟΥΘΙΏΟΣ οὗἁὨ ἴῃ ἴδ ρ]6. Ἐ6]]. Φπἀ. 110. 11, 6. 17. 8. 2. οὐϊῇ, 
Ηιάβοη. Ηαγποοά᾿β [ηϊτοά. νυ], 1]. Ρ. 169. δὰ Ὦγ, 1ασάποτ᾽β Οὐ Ὁ} γ, Ὀοοῖς 1, οἰ. χὶ, 

1. οἢ. ἴχ. ἃ 4. 
᾿ 2. ΔΒ η 8 ἡ οὗ Ηφθῦγ. Οοσησηοη δ] τῆ, νοὶ. 1, ̓ . 848. 

3 ΤΉΟΓΟ ἰ8 ἃ σοΟηΒι ἀογα θα αἰ ΒΥ ΟΥ̓ ΟΡ᾿ πίοι ἀπο; ΘΟΤηπιοη αίοσβ οοηοογπΐπρ' (6 ἰη- 
τογργοϊβιίου οὐ 188. χῖχ. 18, 19., υῃϊο ἢ ἴδ [86 ῥτοάϊοιοη ἀδονὸ δ᾽] αἀςᾶ ἴο. ὅ566 1)γ, Ηθη- 
ἀοΥβομ Β ἰοαυποα ἢοῖο οἡ [6868 γΟΓ568, ἴῃ ἢΐ8 ΤΥ 5] αἰἸοη οὗ Βαϊ ἢ, ΡΡ. 169---172. 



ΟΥ̓ δε Ηϊγὴ Ῥίαςσος, απα ΤΡ οδοιμοῖια. 21} 

ΒΙΟἢ8 ἴπδὴ {π6 ἰδταρ]α αὖ “6γυβαίθια, Ὁ νγὰ8 τηδ4θ Θοῃ ΟγΔ]6 ἰο 186 
ἸαυαΓ 1π ΘΥΟΥΥ͂ γοβρθοΐ δχοθρὺ {πῇ ἃ σΌ] 6 [Δ ΠΡ Βυβροπαθα ὈΥ͂ ἃ ροϊάβθῃ 
ομαϊῃ νγαϑ δ δι πο ΕΣ ἃ ὁδηα]θϑίιοῖ. [10 τγὰϑ αἷδοὸ δαογῃθα σψἱτἢ 
νοῦνο ρ 8, ΤῊ18 ἴοι ρ]6 δοη 64 11] {Π|6 (ἀπι6 οὗ Υ' δβραβίδῃ, ψῇο, 
ἴῃ ΘΟ ΒΟαΊΘΏΟ6 οὗ ἃ [ππλ0}0 τ ὨΙΟἢ Πα Ῥδθὴ ταϊβοα Ὀγ {86 «6078 ἴῃ 
Ἐργρί, οομτηδη θα 1 ρὰ8 {Π6 ΘΟΥΘΓΠΟΥ ἴο ἀδιλο] 18 1{. ΑΟΟΟΡαΙΠρν, 
1 ψ886 βῃπύ ὉΡ, δῃὰ μα! ν ἀσβίσογοα. ΤῊ18 ΟΟΟΌΣΥΘΠΟΘ ἴοοὸκ ρΪδοθ 
ἴῆχοο υπάτγοα απά ἐογίγ-ἤχθο γθαγθ ου {Π6 Ὀυ]Π])άϊηρ οὗ [86 ἰ6π}ρ16." 
Ϊη 2 Μδοο.]. 1---. {Π6γ 18 8ὴ δρὶβι16 ἴγοτῃ [86 «}6τὴ7]β αὖ “ 6γυβδίοιη 
ἴο 1μοβὲ ἴῃ Εργυρί. 

2. ΤΠ6 ΤΈΜΡΙΕ ΟΝ ΜΟΥΝῚ ΟἜΕΙΖΙΜ γγ͵ὲὰ8 ογϑοίθα ὈΥ δα] ]αί, 
ὉΠ6ΘΥ {Π6 Δα ΒΟΥ Υ οὐ ΑἸΘχαπᾶοῦ {π6 ατοαΐ, ἔου (ῃ6 86 οὗ (6 δια 
ΤΙ ΔΒ; ὙἘ0 ΟἹ {Π6 τοίυσῃ οὗὨ [Π6 «΄ον]ϑ ἔγοτῃ {π6 Βαθυ]οη δὴ οδρίϊνυ, 
Ργοίθηαοα παῖ ὑΠῸῪ τ σα οὗ [Π6 βίοοκ οὔ 86 γὰρ δηᾷ δποϊθηΐ Ἡ Όγονν8, 
Δηα {πα {86 1Ὁ πηουηΐαϊη τγαβ {16 τηοδῦ ΡΓΌΡΟΣ 0]466 οὗ ψοσβρ. (Ὁ ροι 
{18 ῥυϊποῖρῖθ {86 δαιρασιίδῃ σοδῃ ἀγοιιοαὰ ὉΠ «}680ὺ8 ΟΠ σΙβῦ 1ἢ 
Ψοδη ν. 20.) βαῃθα ]αῦ σοπδαταΐοα ἢ18 5οπ-1π-ἰὰνν Μδηββοι {86 ἤγδί 
Βιρἢ ργιοδί, ὙΠ18 ἰθπρ]6 τγὰβ ἀθβίγογθα δδουΐϊ ὕτχο δυπατγοα γϑαγβ 
Αἰτου σαγβ ὈΥ ΗΥΤΟΆΠΙΒ, ἀπα τγ88 Το] Ὀγ (06 δαμπηαγιίδηβ, θούνγθθα 
Ποῖ Δηα {Π6 6718 ἔπ γα δι ϑιϑύθα {1.6 Ὀιςογοϑὺ δηϊπηοδγ.52 Βορτο- 
Ββαηἰδ 08 ΟΥ̓ {818 ἴθια 9 ἃσθ ο Ὀ6 Β66 ἢ ΟὨ [8 ΘΟΙΩΒ οὗὁἨ [868 ΟἿ οὗ 
ΘΙ Ποῖα οὐ Νϑαρο!ἕβ. ὃ 

ΒΕΟΊ. ΤΙ. 

ΟΥ̓ ΤῊΝ ΗΙΟΗ͂ ΡΙΑΟΘΕΙΑ͂, ΑΝῸ ῬΕΟΒΕΌΟΘΗΖΒ, ΟΝ ΟΒΑΤΟΉΤΕΒ ΟΕ ΤῊ σσΕ 0. 

1. ΒΕΒΙΌΕΒ {ῃ6 ἰΔΌογΏδο]ο, τ ΠΙΟ. Πα9 θ6θὴ ἀσεβογιθοα ἴῃ ἃ ἔΟΥΠΊΟΥ 
βοοίίοῃ, ἐγεαυθηῦ ΘΠ ΟῊ 18 τλδᾶ6, 1η {μ6 ΟἸα Ταοβίαπιοπῖ, οὗ ρΡΙαοοβ οἵ 
ΜΌΥΘΠΙΡ, ο811.4 ΗΙΟΗ ῬΙΊΑΟΕΒ, π ΒΙΟἢ πσ γα ἱπ τι86 Ὀοίῃ Ὀοίογα ἀπά δ Ου 
[η6 Ὀυ!]άϊηρ οὗὨ {11 ἴθ ρ]8. [π|6 ΘΑΥΙΥ ἀρ68 οὔ Π6 νου, (Π6 ἀδνο- 
θη οὗ τη Ια ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 Βᾶγο ἀ6 Πρ θα σ,θαῦ Υ ἴῃ στονθβ, ττοοάβ, δηά 
τιουηΐδῖη8, ποῦ ΟὨΪΥ ὈΘοδαδ86 {Π686 ΓΘΌΓΘα Ὀ]4 6068 ΤΟΥ παίαγα ]ν Βι6ὰ 
ἴογ οοῃίοτηρ αίϊοα, Ὀαῦ ΡΧΟΌΔΌΙΥ α͵8ὸ Ὀδοδυδβα {ΠΟῪ Κι ]οα ἃ σογίδιη 
Βα ογοα ἀγοδα ἴῃ {Π6 τη]πά οὗὁἉ [Π6 γουβῃρρου. 1 18 οογίδϊη ἐπαῦ ποίμιηρ; 
ὙΥ88 ΙΏΟΤΟ 8ποϊδηῦ 1 {Π6 Εδδί, ὑμδὴ Δ᾽ ἴαγθ βυστουπαθα ὈΥ ρτονθβ δηὰ 
ἴΓ6 68, ΜΥὨΙΟΒ τηδάθ (Π6 ρΪβοθ ΨΘΥῪ ΒΏΔαΥ δηα ἀο]Π Πρ  ι} τη ἐΠοΒ6 μού 
σουπίτοθ. ΤΠ ἸΔο]Ἰδίουβ ἴῃ (86 ἔτοι ἃ9ς88 οὗ {π6 ΟΣ], ὙΠῸ σΘΠΟΓΑΙΥ 
ὙΟΓΒΗΙΡΡΟα [Π6 βΌη, ΔΡΡΘΆΣ ἴο ἢᾶγνα ἱπουρμῦ 10 ἸΤΩΡΤΟΡΟΙ ἴο βίγαϊθῃ 
δη οοπῆῃο {Π6 ΒΡΡοΒβοα 1ηβΒη1γ οὗἉ (Πὲ8 ἸΤΩΑΟΊΠΑΤΥ ἀΟΙΤΥ ΠῚ γ74118, 
δια ἱμογοΐοσο ἤοῪ ρΘΏΘΓΑΙ Υ τα σἤοοα οὗ 81}}8 δῃα τηουηΐδιηβ, 88 
{86 πχοϑὲ Θομνθηϊθηὺΐ Ρ͵8068 ἔοῸΓ {86} 1ΔΟ] ΑΙ σΥ ; δηα ΒΘ 1ῃ Ἰδαίου {ἰπι 68 
ὑΠ6 0 παα Ὀγουρμύ 1 [Π6 υ86 οὗἨ οτηρί[68, γοί [ὉΣ ἃ ἰοηρ ἔϊπιθ {μου Καορί 
[Ποῖὰ οροης-τοοΐθα. Νδυ, [86 ραΐσαγοἢθ ὑμοπγβοῖνθθ, πὸ τ ουβῃρροα 
{π6 ἔχ οὐ, σΘΠΟΓΑΙΥ θυ} ὑπο ὶγ ΑἸ ίαγϑ ΠΟΘ ἴο βοιηθ δἀδοθηῦ στονο 
ΟΥ̓ ἐγϑθβ, τυ 1 οἷ, 1 παΐαυσο ἀθη]6α, ΤΟ Χ6 ἀδιλ]}γ μ᾽ δη θα Ὀγ {Π6 το]! σίου 8 
ἴῃ [8086 ἄαγβ, ΒΘ ΑὈτάβαα ἀπο] αὐ Βθοσβμθῦα, ἴῃ 1Π6 ΡἰδῖπΒ οὗ 

} Ζοβορμαβ, Απὶ. Φαᾶ, 110. χὶϊ. ο. 8. Β6]]. διά. 11. νἱῦ ο. 10. βολα]χὶὶ Αὐσοροο]. ἩΘΌΥ, 
ῬΡ. 22], 222. Ῥαγοδϑι, Απίϊᾳ. Ηοῦσ. Ὁ. 203. 

3 Φοβορῆπβ, Απῦ. δά. 110. Χ. ς, 8. 88 2-- 4. 110. χὶὶΐ, ο. 9. 81. 
3 Θοἢυιὶ Ατοῆοὶ. ΗΌγ, Ρ. 221. Ῥάᾶγοδυ, Αυΐ. ΗΘΡΓ. Ρ. 229. 
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Μάαπισα, ἴὑ 18 βα! ἃ, 17ὲ ρίαπίοα α στουθ ἕλογε, απὰὶ οαἰϊοα πἸροπ ἔμ 
παηιο 9 ἐδε ΠΟΚΡ ἐλ ευογαδέϊησ Οαοὐά ((Δοῃ. χχὶ. 83.), ἀπὰ ἀουθέ]6ββ 
ὑμαῦ γγαβ {μ6 ῥἷδοθ 0 νι οἢ ὑπ6 ῥαίσΔγο ἀπ ἰδ ἔΆΤΣΪΥ σοβογίθα ἔῸσ 
ΡΟ ]ο ουβἢ!ρ. ἢ 

Βαΐ αὖ Ιοησίῃ {Πμ686 1118 δῃα ρσζονϑθθ οἵ 186 Ὠοδίμϑη 1Δοϊαίδσβ, 88 
ΠΟΥ ὙΟ͵Θ ΙΏΟΤΘ Το Γοα δηα Βηδαγ, Ὀοοδιηθ 80 το {Π6 Δἰΐοσ ἔοσ ὑῃ6 
ΘΧΘΓΟΙΒΟ οΟὗἨἉ Π6ΙΓ ὉΏΒΟΙΪΥ͂ τὶΐθϑ, δηα ΤῸ [116 σομηταἰββίουι οὐ 6 ὁθβοθῃβ 
ἈΠ Πουτ]α ργδοίϊοοβ {μι 76 ΓΘ ὈΒΌΔΙ]Υ ρογροίταϊθα [μογθ. (8661 ΚΊηρϑβ 
χνυ. 12. ; 2 ΚΊηρβ ΧΧΙΙ, 7.) [ἢ ΤῊΔΠΥ͂ ΡαΒΒΆρ68 οὗ δοσιρίυγα χὖ 18 τοοογᾶθα 
Οὔ 6 1βγδθ 1068 (80 1π {818 τοβρθοῖ πη α θα 1μ6 Πα 6 Π5) ἐμαὶ 186 Υ 
ΒΘΟΓΘΙΪΥ αἸὰ (ἢ 6 μηδὲ τ ΒΟ ΤΟΓΘ ποῦ τσ ῦ, ὑπαῦ [ΒΟΥ 8Βοῦ ἊΡ ἱπηδροϑ 
δα σΊΟΥΘΒ 1Π ΘΥΘΙῪ ὨΙΡᾺ ἈΠ], δηα ὉΠ66Ι ΘΥΟΓΥ ρΊθθη ἴγθ6, δηᾶ {Π6ΓῸ 
Ὀπαγπΐ 'πόθηβθ 1η 8}] [86 ΒΙρἢ ρίδοθβ, δῃηᾶ τογομσὶὲ τοϊολοηδ85 ἐο ργο.. 
υοῖο ἐἦό ΤΠογτά, α5 αἀϊά ἐλ ἀθαίάοπ, (2 Ἰτησβ χυ]!. 9---13,)ὺ Οπ {818 
δοοοιπῦ, ἐποΓοοσθ, (ἀοα ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ Θομητηδπαθα (86 ΒΓΔ 6] 1068. υὐΐαυ] 
ἴο ἀοΒ το 411 186 ΡΙαοοθ β γοῖμ {Π6 πδοηβ οὗ (δηδαῃ, τ Πο86 ἰαπὰ 
186 πα τς ἀμφρο, Βούνϑα {πὶ} σοάβ ἀροι 186 μΙρᾺ ταοπηίδπβ δηά 
ὍΡοη (86 1118; δῃα ἴο ΡΔῪ {πο} ἀογοίίομθ δηᾶ Ὀγῖπρ {ποὶν ΟὈ] αἰϊοιϑ 
ἴο {μαὺ ῥΪδοθ ΟὨΪΥ σοι οα βμου]ὰ οβοοβθ. (δ αὶ. χὶϊ. 2--- δ.) 
Ναγ, ἴο ῥγϑυθηῦ ΘΥΘΣΥ͂ ΔΡΡΓΟΘΟ. [0 {μ6 Ἰαο]αίσοιβ ουβίοτηβ οἵ 186 
Βοδίμοηβ, {ΠΥ τγοσο ἔθη. ἴο ῥἰδηῦ ΔΩΥ ἴγ6 68 ἤθαν (Π6 αἰίαγ οὗ [ἢ 6 
1μογά. (οαῖ, χνι. 21.) Ηδρηοο 1 ᾿Β οἶθαγ, ἰδαὺ αἴοσ (σοα βμου]ὰ εχ 
ὌΡΟΣ ἃ ῥΐδοθ ἔοσ ἢ18 ρα] 16 γουβῖρ, 1Ὁ γγχ88 ΘΠ ἼΓΘΙῪ ὉΠ] ΔΎ Ὦ] ἰο ΟἿΣ 
ΒΔΟΙΙΗΟ68. ὍΡΟΣ Εἷσἢ Ρ]δο68, ΟΥ ΔΩΥ ὝΠΟΓΟ 686 Ὀιύ ἴπ ἰμ6 ρΐδοα ἀοά 
ἀ1α οἤοοβο ; 8ὸ {παῦ αἴΐου {π6 Ὀυ]άϊησ οὗ {π6 ἰθίαρ]θ, {86 ῥγοΒι ὈϊΠ10 ἢ 
οὗ ΒΙρἢ ῥΙαθθβ δῃηᾶ στονθδ (80 ἊΣ αὖ ᾿δϑαβῦ 88 Θοποθγηϊηρ' {Π6 Βδουϊ οϊηρ 
ἴῃ ὑθ61) Ὁπαυ ΘΒ] ΟΏΔΌΙΥ ἰοοῖκ ρἷαοθ, Απα 1 νγᾶϑ [ὉΣ {πεῖν ἀΐϊβοθο- 
ἄϊθηοα ἰο (μ18 δοπηηδηα, ὈΥ {Π6ΙΡ Βα υ βοΙηρ᾽ ΠΡΟῚ ΠΡ Ρ]Άοο5 δηα ἴῃ 
στονβδ, θυ δου (86 ὕθρ]6 γγχαβ ογοοίθα (2 ΚΊηρβ χνυ. 83ὅ.), δηὰ [ὉΓ 
ποὺ ἀαϑέγουϊηρ; [86 ΒΙΡῊ Ρ]4068 οὗ 186 ὨοΔίμθη8, ΒΘ γο {Π6ῚΓ 140] σοί 
ΜΈ͵Θ ὙΟΙΒΡΡΟά, οι ὈΥ (δαΐ Θομλτηδπαᾶ δμα 1ἢ ΤΔΠΥ ΟΥΠΘΓ ΡΪδο 68 
οὗ ϑδουιρίατο (Νιυμθῦ. χχχῖ. 62.), (ΠΟΥ ὙΤΟΓΘ ΘΧΡΙΘΒΘΙΥ Δρροϊηίοα ἴο 
ἄο; --- ταῦ {Π6 ῥγορμοίβ ἢ 80 τηυοΐ ΠΟΙ Ζθαὶ σοριόδομοα {86 
1βγδο]ΐθθ. γε πᾶν, ᾿πμἀθοα, βουοταὶ ᾿πϑίδηοοθ ἴῃ ϑουιρύθγο Ὀ6814.68 
{παὺ οὗἨ ΑὈγαμαπι, τ Βόσο {86 ῥγορμοῖβ απᾶ οἴμοὺ ροοᾶ τηθῃ ἃσα βα]α (ο 
Παγ6 τηϑθ 86 οὐ {686 Βὶρἢ ρἴδοθβθ ῸΣ βδουοιηρ,, 88 Ὑ76}] ἃ8 οἴ βοὺ 
688 βοϊϑμῃ δοίβ οὗ ἀονοίοῃ, δηὰ ὑπο αγὸ ποῖ οομάθιημοα, Τδυ8, 
ϑασαθθὶ, ἀροπ {Π|Ὲ υποογίαϊῃ δθοᾶθ οὗἉ [Π6 αὐῖς, δἰ6α ἀρ ἃ ρἴδοθ οὗ ἀ6- 
γούϊοῃ ἕο ἴτηβ61}6 δηᾶ 18 ἔΆΥΩΣΥ ἴῃ ἃ ΒΡ ῥΪδοα, δῃά Ὀ0}}} δῃ αἰίαν 
(μογθ, δᾶ βδοσ βοθᾶ ροη 16. (1 ὅδῃι. ἴχ. 12, 19. 25.) (ἋἸάθοῃ αἶβο 
θυ] δα αἰ δῃα οβεγρα ἃ βδουῆοο ἰο Οοα ἀροη ἴδ ἴορ οὗ ἃ τόοῖ 
(Φυάρ. νἱ. 256, 20.); δηὰ {86 ἐΔθογπδοῖθ 1086] νγὰβ τοιηονοα ὅο [886 
Πρ ΡΙδοα ὑπαῦ γὰ8 αὖ ΟἼθθοη. (1 ΟἌγομ. χυΐϊ. 39. δῃὰ χχὶ, 29.) 
Βυΐ 41} {18 νγῶᾶϑ ὅφίογε [ῃ}8 ὕβθιωρ]θ νγὰᾶβ ογθοίβα, σοῖς τγὰθ {86 Εγβέ 
χοᾶ ρἷδοα ἐμαὶ (ἀοᾶ δρροϊπίοα ἴῸΣ [ιἷ8 ρῃ] 1. ἡοσβΒρ ; δέμοσ Ὑ Βιο ἢ 
οὐἶοῦ 6668 ἴῸΓ βδοσιποϊηρ ὈΘοαπλ6 ὑ]Ανν α], 

Τμαὶ τῃ6 ΙΒγδο] 168, μοί Κίηρβ δηᾶ ρθορὶο, οἴετοα βδοσὶ ἤοθβ Ὁροα 
(π686 Βὶρῇ ῥΪδοθθ θυϑὰ δέν {π6 ἰβθῃπιρὶο γα Ὀυ 110, ν1}}} νἀ ὨὉῪ 

1 ΜδΗΥ δποίοης Ὡδίϊοη8 ϑοὰ ἰο ογϑοῖ δἰ ἰαγβ δη ΟἿΣ ββογ ἤς 08 ἴο {Πποὶγ σοᾶδ ἀροη πὶ 
ῬΪαοοβ δηὰ χηοπηίαΐηβ. 8566 τ᾿ ΟΧΔΠΊρΡΙο5 δἀἰἀυσοὰ ἴῃ ΒαγάογΒ Οτοηίαὶ 1ἰνογαίιτγο, νοΐ. ἰ, 
Ῥ. 238. 
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ΔΡΡΘΔΣ ὈΥ ποίϊοϊηρ' ἃ 6 ῬαΒΒαρ 68 ἴῃ {Π61}} ΠΙΒΙΟΥΎ ; ἔῸΥ (ποὺ ἰο τηθη- 
Ὀοη Φ6γοθοᾶτα δηα ΠῚΒ Βιιοο ββοῦβ ἴῃ {π6 Κιηράομι ΟΥἹἩ [βγδθὶ, βοβα 
Ῥγοίβεβθα ργΡοβα γγ)χὰ8 ἴ0 Ἰπποναΐῖβ ΘΨΘΥῪ ὑμὶηρ' ἸΏ τηδίθογβ οὗ γϑ]]ρίοη, 
δηὰ σψοὸ [δα ρθοῦ δῦ ῥγθδίθ ἤοπὶ {ΠΟΥ ἰοσιηθα Ῥγορμοίβ οὗ {88 
στονοβ,1 Εἴηρβ χνῆ, 19.) 10 15 οΟἶθαγ ὑπαὖ πχοϑὺ οὗ {π6 Κίηρβ οὗ πάλ}, 
--α σὴ δι ἢ οὗ ὑπο ἃ8 ΓΘ ΟΥΒΟΓΎΤ186 ΖΘΔΙΟΙΒ ἔῸΓ {86 ΟὈΒΟΥνΔΠ6Θ 
Οὔ ἸΔΥ, --τ-- ΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΥΓΘΟΟΥαΘα 85 Ὀ]διθα Ὁ] 6 οἡ {818 Ποδά, δπᾶ 
Ὀαΐ ἔδυνν βαυα [π6 σοιαμμθπάδίοη σινθη μοι οὗ ἀδβίγογιηρ {8686 ΠΡ 
ΡΪαοθβ. Νὸο βοοπὸρ δὰ Βϑβοροῦια {86 βοῃ οὗ ϑοϊοιηοῃ, αἴΐεγ {ῃ6 
τανοϊῦ οὗ (16 ἴδῃ ἰγῦ68 ἔγοια Ἀἷπη, βίγοπριμβοηθα 1 πη86 1 1 8 
κιηράοιῃ, θαυΐ νγγα γτοδα {μαὺ ΦυἋδῃ αἱ ουἱΐ ἵπ ἐδιο οἰσὴέ 9. ἐδλθ 7 οτά, 
απά δι ἐλοπι ἰὴ ρίασες ἀπά ἵπιασεδ, απὰ σγοῦές οἡ ϑυογῳ ἀϊσὰ Αἰ, 
απὰ ππάεν εὐογν φγόοη ἔγθο. (1 Ἰζιηρϑ χῖν. 22, 23.) 

ΟΥ̓ ἐμ6 ΘΧΘΙΑΡΙΑΓΎ ΒΟ ΘΙ ρ8, δα δηα «  μοβμαρμαΐ, ἱπάθοά, 1 ἰ8 
τοοογοα ἰπαὺ [ΠΟΥ ὕοοῖκ δΔΥ {Π6 ΒΙρἢ ῥδοοβ δῃηὰ στον (2 Οἤγοη. 
χὶν. 8., χυ. 16., χνυἱ]. 6.); δυὺ «6 Ποβμαρμα ΒΒ βοὴ ἃπα βιιθοθββοσ, 
«δ  ΘΒογδπ, 18 Β814 ἴο ᾶνο πιαάθ ἠΐχὴ, ρίασος ἱπ ἐΐε πιομιπέαϊης 977 “κάαϊι. 
(2 Οἤγοη. χχὶ. 11.) πᾶ ἱμουρ Φοαβῇ, οπβ οὗ ἢ18 βοῃβ, βεῖ ουΐ ψ6]}, 
γοῦ 1ῃ {86 Ἰαἰίο ραγὶ οὗἉ δὶβ 16 6 νγγὰ8 ρογνογίθα ὈΥ ἢ18 ἸΔοϊδίγοιβ 
ΘΟΙΓΈΘΓΒ, ὙΠῸ βογυθα ζτόνοβ δὰ 1408, ἰο ποτὰ 1ῦ ἀρρθᾶγβ (παῦ ἢ6 
ὕϑν6 ἃ ῬΟΙΤΗΙΒΒΙΟΙ ΤῸΓ ἰπαῦ ΡΌΓΡΟΒΟ; ἔὉΓ, Δένο τμδκίηρσ {Π6 1 οὐθίβδῃσο, 
ν͵Ὸ ἅγ6 1018 ἐλαέ ἀφ ᾿ἀδαγλοπεά ἐο ἐλόηι, απα ἐλθπ ἐλιον ἰο ἐδο λοιιδο ο΄ 
Οαοἀ. (2 Οἴτου. χχιῖν. 17, 18.) ΝῸΓΣ ψγὰ8 {Π6 τϑῖρῃ οὗ Ατημαζίδῃ {86 
805 ΟΥ̓ «οαϑὰ δὴν Ὀαίογ, [ῸΓ 8.}}} (Π6 Ρ6ορ]θ δαογεοα ἀπά διγηξ 
ἵποόηδ ὁπ δε ᾿ϊσῇ ρίασος (2 Κιηρβ χῖν. 4.}; απὰ ᾿βουρῃ [02Ζιαἢ Π18 
ΒΟΠ 18 5814 ἴο ἤδγα ἀοπα ἐλαέ τολοἢ, τοας5 τὶσλὲ ἴπ ἐΐο δἰσὴξ ο΄ Οοά, γεῖ 
{818 δχοδρίϊοῃ ϑρρϑδῦβ αρϑιῃϑὺ ἢΐπη, ἐλαΐ ἐπε ἀϊφῃ μρίασοβ τσοῦὸ ποῖ 
γοπιουοα, δμέ ἐδ ρεορίο ε{1} βαογεοά ἐλότο (2 Ἰζϊησϑ χνυ. 8, 4.); (86 
ΒΆΠ16 ΟὈΒΕΓΥΔΙΟΙ 18 τηδαθ οὗ οἴπδμλ δπα ΑΠδΖ. (2 ΟἌγοη. ΧΧΥΊΙ. 4.) 
Βυὺ ἩδΖο κῃ γὰὸ ϑυσοροαδα ᾿ϊπλ γγαὰ8 ἃ ὑγῖποθ Οὗ ΟΧ ΓΔΟΓΙ ΠΑΡ 
ΡΙΘίγ : μα γεπιουθά ἐς ἀϊσὰ ρίασοα, ἀπά ὅγαξζο ἐλό ἵπιαφε58, απ ομξ εἰοιοπ 
{δ σγουο5 (2 Κῖηρβ χυἹῖ. 4.) τολϊοῖ ἠϊδ δοη απαδεος, ἀαφαΐπ δεῖ κρ. 
(2 Κίηρβ χχὶ. 2.) Αὐ Ἰοηρίῃ ροοα Κιπρ «οβἰδῇ, ἃ ῥυῖποα υθΥῪ Ζϑϑὶοιβ 
ἴον {86 {τ6 το] σίοη, αὐ] Ὺ οἰθαγοὰ [6 απ ἔγομλ 1Π6 ὨΙρ Ρ]δοοΒ 
διηα στόῦύοβ, δπα ρυγροα 10 ἔγομλ 1ΔΟ]δίτΥ : Ὀὰὺ 88 [π6 ἴοι βυοοθθαϊηρ; 
ΤΟΙΡῺΒ Ὀαΐοσο (86 ΒΑΡΥ]οηΐδη ΟΔΡΟΥΠΥ ὙὙΘΥΘ ὙΘΙῪ ΜΊΟΚΘΑ, γγ8 ΤΩΔΥ͂ 
ΡΓΘϑυσαθ {πα {π6 ΠΙρΡῊ Ρ]4ο68 γα ἀραὶ τονϊνθα, ἱπουρᾺ {Π6γ6 18. ΩῸ 
το ηἤοη οὗ [ποτὰ αἴδοιν [πὸ σοῖσι οὗ δ οβί δῇ. 

11. Ετοπὶ [86 ῥγϑοθάϊηρ ἔβοίβ δῃὰ σϑιρδυῖβ, ΠΟυγΘν ΘΓ, 76 ἅΓ6 ποὺ 
ἴο οοποϊαάρ, ἐπδὺ {π6 ργοΒι Ι ἄοῃ το] αἰηρ ἴο ὨΙΡῚ ρ]δοθβ ἀπα σζουοβ, 
ὙΓΠΙΟΙ οχίθπαθα ΟΠΘΗ͂Υ ἴο [86 πιογα Βοϊθηλῃ δοίβϑ οἱ βδογιβοῖηρ ἴΠ6ΓΘ, 
αἸὰ οἡ ΔΥ δοοουηύ οχίθῃα ἴο {πὸ ργοβιθιησ οὗἩἨ οἰ μοὺ δοίβ οἵ ἄδνο- 
ΤΟ, ρΑΥΓ ΟυΪΑΥΪΥ 9 αψΕΥ, ΤῈ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΙ ροΐδοθ Ὀ6814685 [86 ἰδθιαρ]6, {116 
Πρ ρΐασθβ δη στοόνοβ οὗ (86 Βοαΐμθη (τ ]οἢ σοῦ ογάοσοα τὸ ΡῸὸ 
ΥΆ864) οἷν δχοορίθα. ἘΕῸΣ να ἰδᾶσῃ ἔγοηι [6 ϑδογοα ΥΥ σι τπρσβ, ὑπᾶῦ 
ΡΓΆΥΘΥΒ ΔΙῸ ΔΙΎΑΥΒ Δοσαρίαθ!]α ἴο (ἀοά ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ ρῥΐαοθ, θη Ροτ- 
ζουτηρᾶ σὰ ἰμαΐ ἔσυρ δηα βίμοοσα ἀδνοίίοῃ οὗ μοαγί, ψ ῖο ἢ δἷοηο 
σῖνϑϑ 118 δῃᾶ υἱροὺγ ἰὸ ον το ρίουβ δἀάγοβθβοα Απᾶ {μϑγοΐογα 10 

1 Ἠοπο Ηἰἶδι, οὗ πο 76:18, νοἱ. 11, ρῃ. 161---166. ΟΥΟΧΔΙ} 5 βογρίασο Ῥο Εἰ 6, ΡΡ. 90 
--99. 
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γγα8 ὑμαὺ ἴῃ ΤΙΩΔΗΥ ΡΪΔ 068 οἵ υἀδᾶ, θοίἢ θεἴογα δπὰ δέον {π6 Βδθυῖο- 
ἶδῃ οαρίϊνιγ, γα πα τηθηθομ τηδάθ ἴῃ {Ππ6 «68 Δηα ΟΥμοΓ ἢ18- 
ἴου68 οὗ ρ]δοθβ Ὀ.}}Ὁ ῬΌΓΡΟΒΘΙΥ [ῸΓ ῬΥΑΥΘΙ, 8πα γοβοσίβα ἴο ΟὨΪΥῪ ἔοσ 
{μαὺ οπὰ, ο41|1.64 ῬΕΟΒΕΘΗΖΣ οὐ ΟΒΑΤΟΕΙΕΒ. 

ἼΠοβα ρῥἴδοθβ οὐ ὙΟΥΒΗΙΡ ΟΓΘ ὙΘΥῪ ΘΟΠΏΟΏ ἴῃ “υἄφὲ (δπᾶ 1 
8ῃου]α βϑοῖὰ ἴῃ γί ΓΘ τροϊ αὶ ΠΟῚΒ ΟΣ οἰαναΐθα ρ]4668) 1π ἐμ ἐΐπηο οὗ 
ΟἸγῖϑῦ; 1Π6Ὺ ΟΥΘ αἰ8δὸ Ὠυτη ΓΟ Β αὖ ΑἸοχδηάγια, τυ 0 γ88 δὲ {δαί 
{1π|6 ἃ ἰᾶγρ δηὰ βου βῖηρ; ΘΟτΠΊ ΓΟ] ΟἱΤΥ, ἸΠΠΔ ι6α ὈΥ ναβὲ πυσὰ- 
Ὀογβ οὗ 9678: δηα 1Ὁ ρρθᾶγβ {παῦ 1 μϑδίμθη οουηὐγῖθβ ΤΠΘῪ ὙγΟΓΘ 
ογθοίθα ἴῃ βοαιιδβίοσεα χοίγοδΐβ, ΘΟΙΏΩΟΏΪΥ οἡ {86 Ὀδηκβ οὗ σΊ ΓΒ, ΟΥ 
οἢ ἴῃς Β64-8ῆοσε. Το Ῥγοβθῦοῃϑδ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΔΙΟΤΥ δὖὺ ῬὮΣΠΡΡΙ, τ Βογο ἐλθ 
Τογά ορεποά {ΐ6 ἢεατὲ 9. 7, γάϊα, ἐλαὲ 8.6 αἰξοπαάοά μπίο ἐΐε ἐλῖηρϑ 
τοὐιίεἾι ἰσόγὸ δρολοη ὃν Ρακιῖ, τὰ8 ὃν α τῖνεν δ'άθ. (Αοἰβ χυὶ. 13,14, 1δ.}} 

10 15 ἃ απδβίίοῃ 1 Βοιη6 ἰθαΓηΘα τηθ6η, ὙΠΟΙΒΟΡ [8686 ῬγοΑθυ δὉ 
ψ6Γ6 ἴῃ βδιὴθ 88 [Π6 ΒΥπαρΌστιαοα (οὗἩ ὙΒΊΟΒ δὴ δοοοπηΐ νν1}}} θ6 Τουπᾶ 
ἴη {Π6 {0] ον ηρ Β6ο 100), ΟΥ ἀιβύποῦ θα] ἔσθθ ἔγοτῃ [86 Ἰαίΐοσ,. Βοίῇῃ 
 οϑορυβ ἂἀπα ΡὮ]ο, ἴο ΒΟτ ͵1ο ΤΔΥ Δα “πνθηλὶ, ΔΡΡΘΑΣ ἴο Πᾶνα 
σοπϑι το {Ππ6πὶ 88 ΒΥ̓ΠΟΠΥΙΩΟΙΒ; δπα σ|} {Ππ6πὶ ἀστοθ Οτοίϊυδ, 
Ετπεβίὶ, γβ. Υ Όγ, Ποδάγρα, δπὰ 1μγάπον 3; θυΐ (ὐα]πηοεί, Ώγβ. 
Ῥγιάθαιιχ δπά Ηδιημηοηαᾶ, δηα οἴδοσθ, πᾶνα αἰ σι δηοα Ὀοίτγθθη 
1686 ὕτχο βογίβ οὔ Ὀ.] ΑΙ ηρΒ, δηα ἤᾶνα βῆονγῃ ὑπδὲ ἐπουρ ΠΟΥ ΤΟΓΟ 
ποαγῖὶψ 186 β8ᾷ1η6, ἈΠ ὙΟΓΘ ΒΟΙΏΘΌη68Β οοπέουπαοα ὈγΥ ῬΆΣο δηά 
Φοβαρυβ, γοῦ {πᾶὺ {Π6ΓΘ νγῶ8 ἃ τϑὰ] αἰ θγθηοθ βούσθοῃ ἐμοῖὰ; (86 
ΒΥπαροριιθ8 Ὀοΐηρ ἴῃ ΟΙΌ68, 1116 {86 ῥγοβθιοῖε σοτο τὶ ποὰΐ (Π6 
ὙὙ4}18, 1π βοαιιοβίογοα βροΐβ, πα (ρἈγ ΠΟ ]ΑΥΥ πὶ Ποαί θη ΘΟμπίΓΙ68) 
ΜΟΓΘ ὉΒΈΔ]}]ν ογοσίθα οα (86 ὈΘΠΚΒ οἵ ΥἽνΟΓΒ, ΟΓ Οἡ [Π6 868-8ΠἨ ΓΒ 
(Αςῷ χνὶ. 13.), σπουΐ ΔΎ οονθσηρ Ὀὰΐ ρΑ]]ΟΥ168 οΥὁ 1ἴΠ6 βμδ4θ οὗ 
ἴγθοβ. Ὦγ, Ῥυιάοαυχ {πίη κ8 [Π6 ργοβθυοῃδθ ὑγ6Γα οὗἉ στϑαίοσ δη θυ ν 

- {Π8ὴ {Π6 ΕΥ̓ΠΔρΡΌρΡΊ6Β, δηα γ6Γ6 ἔουτηθα ὈΥ͂ {Π6 «678 1π Ορϑῆ οουγίβ, 
1η ΟΥ̓ΟΣ {Παὺ {Π086 ῬΘΙΒΟΩΒ 80 ανγοὶί δ ἃ ἀϊβίδηοα ἔγότῃ “6. Βα] 6 πὰ 
τηϊσῃῦ οὐΟΥ ὉΡ {ΠΕ ῚῚ ̓σιναῦθ ῬΥΆΥΘΥΒ 1ἢ ΤΏ ΘΙ 88 (ΠΟῪ Το δοσυδβίοτηθα 
ἴο ἀο 1ῃ {π6 σουγίθ οἵ {π6 ἰδ Ρ]6 οὐ οὗ {π6 {8Όουμδ616. [ἢ {π6 βυηᾶ- 
σοσιιθ8β, ἢ6 {ὨΣΌΠΟΓ ΟΌΒΟΓγα8, [Π6 ὈΓΑΎΘΓΒ 6το οἴἶδσθα ὉΡ ἴῃ ΡυΌ]1Ὸ 
ἔογπη8,  Π116 ἴΠ6 Ῥτοβθυοῃθ ΤΟΥ Δρργοργιαίθα ἴο ρῥγινγαΐα ἀθυοίοῃβ : 
Δπα τοι {Π6 ογδίουυ, ΒΟΥ ΟἿΣ ΘΑΥΟῸΣ βροηΐ 8 ὙΠΟΪ6 πὶρῦ ἴῃ 
Ρτάνου, θοίησ ογθοϊθα οἢ ἃ πιοιπηίδιῃ ([μυΚα νἱ. 12.),,ὄ 10 18 ΒΙΡΉΪΥ ῥτο- 
Ὀ4016 ὑπαῦ {π686 ργοβθυομϑ ἡ γα {Π6 Βᾶτλ6 88 {Π6 ὨΙΡῊ Ρ]Δ0685, Βο οἴἶδῃ 
τηθῃοποά ἴῃ {π6 ΟἹ Ταβίαπιοηί, ὃ 

1 Φοβορῆυβ ἢδ5 Ὀγοβοσνοα ἴπ6 ἄσοτοο ΟΥ̓ ἔπ οἱἵγ οὗἩἨ ΗΔ] οΔττ αββιιβ, ρουτα ἰὴ ρ (ἢ 678 ἴο 
δΓθοῦ ογαϊουοβ, ρασγὶ οὗ νη ϊο ἢ 18 ἐπ τῃ6 [ΟΠ] ΟΥγἹπρ ΤΘΓΓῚΒ: --- “ 6 ογἀδίη, τΠδὺ [ὴ6 Φ6νγ8 γῆ0 
ΔΙῸ Ὑ1ΠΠ1ης, ὈΟΛ᾿ τηοη δηα τοτηθη, ἀο ΟΌδογνα 1.6 ΒΑ ὈΌ ΔΒ απ Ρογίουπὶ βδογοὰ σΥἱροδ 860- 
Ἄοοτγάϊηρ ἴο 1Π6 Φονβῃ ἰανν, απὰ διϊα ῥγοβεμοΐα ὧν ἐδ βδεα-διο, ἀσοογαϊηρ ἰο (δε ομδίοπι οὕ 
ἐλεὶγ σοιπίγῳ ; δὰ ἱγ ΔΩΥ τῆλῃ, ἡ ΠΟῖΠΟΣ τηδρί δίγαϊα ΟΥ ΡΠ ναί ῬΘΥΒΟΠ, χῖνο [Π6 πὶ ΔΠΥ͂ Πἰη- 
ἀσγοηςθ ΟΥἩ ἰδία γὍδποσ, ἢ6 81|4}} ΡΑῪ ἃ ὅπ ἴο ἴΠο εἰϊγ. Απι. ΨΔυά. 110. χὶν. ο. 10. 8 28. 

3 ῬΏΙο ἀθ Ι,οραιίοπο δὰ Οδίαπμ, Ρ. 1011. Φοβδρῆιβ ἀ6 18 δια, ὃ 54. ΦΔατοηδὶ, 8αῖ. 
ἢ. 14. ΟΑτοιίαβ, ὙΥΒΙΌΥ, δπὰ οάάγι ἀρο, οα 1μκοὸ νΥἱ. 12. Εγσποϑοὶ [ηδϑιϊατῖο ΤΠ’ ΥΡσ 8 
Νονὶ Τοβιδιποηῖὶ, ΡΡ. 3683, 364. οἀϊτ. 418. 1792. ΤιΑγάπογ ΒΒ Οτο ὈΙ ΠΥ, ὈοΟΚ 1. ο. 8. ὶ 8. 
Ὁγ. Ηδγνοοά᾿β [πιγοἀποϊοπ ἴο ἴἢ6 ΝεοῪ Τοβιδπιοπῖ, νο]. 11. ΡΡ. 17] ----180. 

8 Ὧν. Ἠδπιτηοηὰ οὐ 1010 τί. 12. δηὰ Αςῖϑ χυϊ. 13---16. (δ πηοῖβ Ὠ]οῖ. γοοθ Ῥχοϑθποδδ. 
Ῥτιάθδαχ᾽ Β Οοππμοοϊοῃ, ρᾶσί ἱ, θοοΪς Υἱ. δὰὉ δῆῃο 444. γνο]. ;. ρΡ. 387---890, οἀϊί, 1720. 
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ΞΕΟΤ. ΙΝ, 

ΟΣ ΤῊΝ ΒΥΝΛΟΟΟσΌΒΒ, 

ἙἘογ οἵδ ϑυνλόαοοῦξ ΒΟΟΣ, οὗ [86 Ῥρηϊδίουςδ. 

Ι. ΤῊΕ ΥΝΑΘΟΟσΕΒ σγοῦα Ὀυ]αϊηρσδ ἴῃ τ ΠΙοἢ 1Π6 «678 Δββοιι ] 6 
ῸΥ ΡΓΔΥΘΓ, τοδαϊηρ δπα μοαγίηρ ὑΠ6 αογοά ϑογιρίαγαβ, δηᾶ οἴμογ ἴη- 
βίσυσομβ. ὙΒοΟυΖΙ ἔγοαυθηθν τηθητοπϑα 1ῃ {86 Πιβίοσιοαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ 
16 Νὸνν Ταβίδιαθηῦ, {Π6 Ὁ ΟΥΡῚΏ 18 ποῦ ν ΥῪ Ὑγ06}} Κπόῦγῃ ; δηα ΤΩΔΗΥ͂ 
Ἰρδγποα τθῃ 8.6 οὗ ορ! πῖοῃ ἐμδῦ [Π6Ὺ ἃγὸ οἵ γθοθῃῦ ᾿ηϑΕ 1 0ῃ. 

ΑἸΟΔουρΡὮ βδουῆοθβ οου]ὰ οὨΪΥ ὃ6 οἴεται αὖ [86 ΒΟΙΥ ἰαρογηδοὶθ ΟΥ 
[6 1016, γοὺ 10 ἀο68 ποῦ ΔΡΡΘΟγ (δαὶ {π6 6] ψοῖο σοϑίοϊθα ἴο ΔΏΥ 
ΡΑΓ οἶα οΪασα ἔῸγ [06 ρῬουοστηδηοθ οὗ οἴμοσ θχθυοῖβοβ οὗ ἀδνοίϊοῃ. 
Ηφμοα ἔοστοσὶυ. [ἢ 6 ῥγαῖβοβ οὗ “6 μονδὴ 6ΓΘ διπηρ; ᾿π (16 ΒοΒοο]8Β οὗ 
16 Ργορμοίβ, ΠΟ (η6 τογ ἀονουΐ 1Βγδ 6] 1068 δθοῖὰ ἰο Πᾶνα ἔγθ- 
ᾳυρῃϊοα οἢ Βα δ ἢ -ἀαν8 8Πα ὩΘῪ ΤΩΟΟΠΒ [ῸΥ [Π6 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ ἱπβίσιο- 
ὍΟΠ ἃπα ῥγϑυϑσ. (1 ὅδ. χ. ὅ----1]., χῖχ. 18-- 24.: 2 Κιηρβ ἵν. 23.) 
θυγίης ἴδ6 ΒΑΡ Υ]οΐοα οδρ νιν, (Π6 6018, Ὀοϊηρ ἀοργινοα οὗ 1π6 
Βο]θτπ ΟΥἀΙΠΘΠΟ6Β οὗ αἰγῖπο ᾿ΟΥΒΒΙΡ, τοβοσχίθα ἴο {π6 Ὠουδα οὗὨ βΒοπὶθ 
Ῥτορμοῖ, οὐ οἵδβεσ ΒοΙὺ τχδῃ, 0 ᾿γ88 ἴῃ [86 ῥτχδοίϊο οὗ ρ᾽νὶπρ γ6]1- 
σίου ἱπϑίγυοῦοη ἴο Ὦ18 ΟὟ ΓΆΤΑ, δηα οὗ σοδαϊηρ [6 δου ρίιγοβ. 
(Οομιρασο ΕΖοκ. χὶν. 1. απᾶ χχ. 1. ψῇ ΝΟἢ, νὰ]. 18.) ΑΥὐ Ἰαηρτῃ 
{Π686 ἀοπηθδβίϊο σοηστοραίομβ Ὀθοδᾶηθ Ηχρα 'π οογίδη ρῥΐδοαβ, ἃπὰ ἃ 
ΤΟΡΌΪΑΓΡ ΟΥΘΓ οὗ οοπάποίηρ' αἰ νΠ6 ὙγΟΥΒ ἢ} τὰ ᾿πἰτοάποοα. ῬΆΠΠοὶ 
1810 Κ8 {Π6886 οἀἸῆἔσοβ ογα οΟΥἹρΡΊΠΑΠ]Υ Ἰηβεταϊοα ὈῪ Μοβοβ: Ὀυῦ 48 πὸ 
ΤΩ ΘΠ ΟΠ 18 τη866 οὗἨἁ ἐμθ ἀυσίηρ {π6 πη6 οὗ Απίοομυβ ΕΡΙΡΒΔη68, 
(ΠΘῚΡ ΟΥΡΊΏ 1 «}6ΥΠ Βα] οτὰ 18 του θα ἴο {μ6 ΤοΙρῊΒ οὗ [πΠ6 Αϑιηοηθοδῃ 
ῬΥΪΠΟΘΒ, ἈΠ6ΘΓ ὙΒΟΙὰ ΠΟΥ ὍΤΟΥ ἢγδὺ ογθοῖθα, ἃπα σα βοοὴ ΥΘΔΕΥ͂ 
τ] 1164; ἐπουρ ἢ ἴῃ ΑἸοχαπασία, ἀπὰ οἵμον ἔογοῖσῃ Ρ]αο 08 σι μ γα {86 
«}ογ8 6,6 ἀἸϊβροσβαά, {Π6Ὺ 6.6 σογίδ  Η]Υ οὗ το ρστοδῖον δααυϊίυ.ἢ 
ΤΠΟΥΘ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο Ὀ6 8π 8] βῖοη το ἔποῖὰ ἴῃ 84]. ἰχχῖν. 4. 8. 

Ιὴ 186 {ἴπηθ6 οὗ [6 Μδοοβθθο8, βυπαροριθβ ὈθοδιΩΒ 80 ἔγεαυθηῦ, ἰμδὺ 

1 ῬΏΙ]ο, )Ὸ ΨιιΔ Μοείε, 110. 111. Ρ. 685. 
5 Ψοθορῇυδ, [6 Β6]]. δαά. 110. νἱ, ς, 8, ᾧ 8. 
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210 ΟΥ̓ ϑαογοα Ίαςο8. 

ἴον όσα ἰο μα ἐουπᾶ ἴῃ δἰπγοβὺ θυ σΎ Ρ]466 ἴῃ Ψυᾶφθᾶ;: θαὲ {86 “6νγ8 
ὙΟΓΘ πού ρῥουτη θα ἴο Ὀυ}]4 ομ6 ἴῃ ἃ ἴον, ὑπ]688 ἴμο τ ΘΓ ἔθη 
ῬΘΎβοη8 οὗ Ἰαίβυσα ἴῃ 1. ΝῸΡ ἔδννοσ ὙΠπ8ηὴ ἴουγ Ὠυπαγθα δπα οἰ ρἈ Υ 
ΒΥΒΑΡΌΡΊΘΒ ΔΓ 8814 ἴἢο ἤᾶνθ Ὀ6ΘῺ δγθοίθα 1ῃ ὁ“ ΘΥΒ6] 6Π|, ΡΥΘΥΪΟΙΒΙΥ ἴοὸ 
115 σαρίαχο ἀηα ἀδβίσιοι οι ὈΥ͂ {π6 Ῥοχδη8. 1 {86 ουϑηρο]1οα] ἢ185- 
ἸΟΥῪ Μὰ Βῃά, {παῦ τ βόγοσοῦ {86 «6078 ΤΟΒΙ 66, ΤΟΥ Πδα ΟἿΘ ΟΥ̓́ΤΩΟΓΘ 
ΒΥ̓ΠΑΡΟΡΊΙ68, οοηϑίγιιοίοα ΔῈ Υ [Π086 δὖ «ΘΓ ΒΑΙΘτα : μθποθ τ μά, ἴῃ 
Αοἰϑ νὶ. 9., ΒΥΠΑΡΌρΡΊΘΒ ὈΘΙοπρίηρ ἴο {π6 ΑἸοχαπάγδηβ, [μ6 Αβιαίϊοβ, 
[π6 ΟἸ]Ιοΐαπ8, {πΠ6 ΠΔὈογμθβ, δηθὰ {86 ΟΥσθηΐδηβ, 1 ἢ γα ογροίθά 
ἴογ βοῇ “906 18} ᾿μαριίδηΐβ οὗ {Πο86 σοι πίγ]68 ΟΥ Οἱἴ168, ἃ βῃουϊά 
ὨΔΡΡΘΩ ἴο Ὀ6 δὖ «“6γ Βα] 6ῃ). 
ὙΠ τοραγὰ ἴο {86 βυῃαρόριθ οὗ {π6 ΤΙ ΒΕΒΤΙΝΕΒ, ἃ ΘΟΠΒΙἀΘΓΆΡ]6 

ΔΙ γθποα οὐὗὁἨ οριπϊοη οχίβίβ διλοηρ {πΠ6 ἰδαγποα, τ ίμον {π686 Γ1Ό06Γ- 
{1ὴ 65 ψοῦα [86 σὨΠ]άγϑῃ οὗἉ ἔγαθα τηθη (1{8]18Π ἐἾ αννϑ ΟΥὁ Ῥγοβϑὶ 68), ΟΣ 
Αἰίσδη 76 γ)}18 ἤτοσα {86 ΟἿΓΥ ΟΥ ΘΟ ΟΤΥ 081164 1,1 θογίι8, ΟΥὨ 11 Γ ]ηδ, 
ΠΟΩΓ Οαγίμαρο. ΤῈ (ὈΥΤΔΘΥ ΟΡΙΠΙΟῺ 18 Βαρροτγίοα ὈγῪῚ ατοίυβ δπὰ 
γιχΐηρα; ἴπ6 ἸαιοΥ (ΒΟ ἢ γα πγβῦ ιηὐθα Ὀγ Οδβουπηθῃ 8, ἃ Θοτω- 
τηδηΐδίοῦ ἴῃ {Π6 οἷοβο οὗ (86 ὑθηΐῃ οοαίαγυ) ὈγΥ Ῥγοίθεβθοῦ. (ἀθγάββ, 
ὙΝ οἰβίβιη, ΒΊΒΒορ Ῥϑάᾶγοθ, δῃα ΘΟΒ] υβηοΓ. 

710 186 γγ6}} Κπονῃ {μπαῦ (16 δηοϊθηΐ Ἐλοσηδηϑ τηδα6 ἃ αἰβποίοῃ θ6- 
ὕσϑϑῃ {86 Ζἰδογέϊ ἀπὰ {μ6 Ζιἰδογεϊπῖ, ὙΠ6 1 δογίωβ 88 ὁμ6 σο0 δὰ 
Ὀδοη 8 βίανθ, δπᾶ ονίαϊποα ἢ18 ἔγϑοαοιῃ ὃ; {πῸ 71 1δογέϊπι5 88 ἰῃ6 501 
οἵα Τλθογίαβ. Βαυΐ (18 ἀἰϑ ποῦοι 1ῃ ΔΙ͂ΟΣ ΔρΡῸΒ σψγ8 ποΐ βί οὐ] γ 
ΟὈβουνοᾶ; δπὰ 1ω1ρογηυβ 4180 σα ἴο Ὀ6 τιδοα [ὉΓ οπ6 ποῦ θοσῃ Ρυΐ 
Τη8Δ46 ἔγοο, 1ῃ ορροϑβιίίοη ἰο Ζπφοηιῖιβ ΟΥ ὁπ ὄδογη ἤεε.8 ὙΝΒΟΙμοΡ {86 
1ἰδονεϊηὶ, ταθιϊοηοα ἴηι {818 Ῥαββαρα οὗ {πὸ Αοἴϑ, σασο (ἀθη 1168, γῆ 0 
᾿)Δα Ὀδοοιηθ ργοβοϊ γίθβ ἰοὺ ἐπα αίβιη, Οὐ παίλνο «6008, ῆΟ ανῖηρ ὈΘΘἢ 
ΙΔ 46 βανθδβ ἕο {π6 Βθοιηδηβ ΟΥΘ δου γαγὰβ βοῦ δὖ ΠΡΟΥΟΥ ἅ, δηα ἱπ 
ΤΟΙΠΘΙΩΌΥΔΠΟΘ Οὗ {Π 611 ΘΡΟΝῚ Υ 4116 α {μοι βαῖνοβ 1210 Θ ΓΈ ΩΣ, δηα ξοσπηρα 
ἃ ΒΥΠΕΑρΡΌρΡΙΘ ὈΥ̓͂ {ΠΘΠΊΒΟΙΥ68, 18 ΑΙ ΠΕ ]Υ οοπ)θοίιιγοα ὈΥ {86 ἸΘΑγηΘα. 
ΤΆ 18. ργόρδθϊο, ἐμαὶ {π6 6νγ8 οὗ γγϑηθ, ΑἸοχαπάγια, ὅζο. ϑγθοίβα 
ΕΥ̓ΩΔΟΌΡΊΙ68 δὖ «“6Γ018816πλ αὖ ὑπο ὶνγ οὐσὰ σμάγρα, ἴῸΣ {π6 86 οὗἉ {86} 
Ὀγοίγθη ὙΠῸ οδπλθ ἔγομα ἰθοβο ΘΟ 168, 88 {Π6 Πδη68, νγο 68, δηα 
ΟΥΠΟΥ πδίϊοηβ, 0} ΟὨυγΟθ68 ἴοσ [86 '86 οὗ ὑμποὶῦ οὐ ΘΟ ΣΎ τΆθῃ 

1 Οἴνος Ποιηδηὶ βαηὶ 1ἰθοσιὶ, αὶ νἱπάϊοϊἃ, οοηϑα δαὶ ἐοδίβτηοηίο, Ὡ.}10 7υΓῸ ἱπηροα]οηί6, 
ΤΩΔΠυτη 881 δαηῖ, [Πρίδη. 110. ἱ. 8 6. 

3 ΤῊΪΒ ΔΡΡΡΟΆΓΒ ἤτοι ἴΠ6 0] ον ηρ; Ραββαρο οὐὗἨ ϑ'ποίοηΐπθ σοποογηΐηρ ΟἸδαάἑαβ, το, 6 
ΒΆΥΒ, ὙΓ88 ἸρἜΔΓΙΒ ἰοΙ ΡΟΣ θα8 ΑΡΡΙΣ, οἱ ἀοίποορβ αἰϊαπαπχάϊα 1 θογίϊποϑ ἀϊςῖοϑ, ΠΟῚ ἰρ808, 
νὰ ΤΑΔΏ ΠΝ ΓΘΓΘΏΓΟΣ, Β0α ἱΏΡΘΠΠΟΒ ΟΣ ΒΒ Ῥγοογοδίοβι [η υἱίδ ΟἸδααῖὶ, σαρ. 24 ἃ 4. Ρ. 78. 

1186]. 
8. Ουϊηε]ἔἶαη, ἀθ 1ηϑεταϊίοηα Οτδίοσγία, 110. δ. σδρ. 10. Ὁ. 246. οἀϊε αἰῦβοπ, 1698. Θυὶΐ 

ΒΟΥ͂Ν δῖ, δὶ τη δ τ τ αίιτ, Αἰ Γὐ θογεῖη18---- 7 πδιϊηΐδη. Γηδιίαῖϊ. 110. 1, εἷς. ν. Τά θοσ ἢ δυηῖ, 
4υϊ ὁΧ )ιδία βεγυ τ ΠΝ ΠΌΤ ἶδ8ὶ δαπῖ. ΤΊ, 'ν. Ἱπροηθῦ8 οϑὲ 18, αἱ δίδει αὖ Πδίι18 αδῖ, 
ἸΙΒΟΥ οδῖ; ϑῖνθ οχ ἀποῦα8 ἸΏρΘΠΕ18 Τηδί ΓΟ ηἶο δα ἰτα8 οδῖ, βῖγο χ ᾿ἰ θοσι 8 ἀπθοῦα 8, δἰνὸ ΟΧ 
ΔΙΐοτο ΠΟΥ, οἱ δ᾽ ἴθτο ἱηρθπαο. 

4 ΟΥ̓ τΠ656 ἴΠ6γ ΤΟΥ στοαῦ Πα ΘΙ δὶ Βοιηθ. Τδοϊταβ ἱῃ οστηβ π8 (Ά.24]. |10. 11. σαρ. 85.) 
ταὶ ἴουγ ᾿Βουβαπὰ 1 ογιηὶ, οὐὁἨἁ ἴὴ6 6] 5} δ ρογϑιϊ θη, ἃ8 6 ΒΕ 168 δ, γογα Ὀδηβμοὰ δὲ 
016 {{π|6, ὈΥ̓͂ ογάογ οὔ ΤΊ δοτίιι8, ἰπῖο ϑαγάϊηϊα; δηὰ 16 τοδὶ οοτητηδηάοὰ ἴο αυἱῦ [[Δ]Υ, 1 
πον ἀἰὰ ποῖ δοίαγο, ὈΥ ἃ οογίδίη ἄλγ. 8.66 4180 ϑυρίοηϊπ ἴῃ τἱΐα ΤΊθοΥὶὶ, οαρ. 86. Φοδβε- 
Ρῃυβ (Δηικὶᾳ. [Ὁ. χυὶ, σΔρ. 8. 8 5. οἄϊς. Ηανογο.) τηθπίΐοπβ ἔπ6 βαῖηθ ἴβεῖ. Απὰ ῬΏΠο 
(Ἰδρϑῖ. δὰ Οδίιπ, Ρ. 785. Ο. οἀϊὶ, (οἴοηῃ. 1613) ΒρΡΘΑΚΒ οὗ ἃ ροοά μαζὶ οὗἩἨ [16 ΟΥ̓ Ὀεγοπὰ 
ἴπ6 ΤΊΡΟΣ, ἃ8 ᾿πΠ Δ Ὀϊτο ἃ ὉΥ Φοννβ, ὙΠῸ ΘΓΟ τη ϑίγ Γ[ἰθογίίηϊ, μαυΐὴρ θοθη Ὀγουρσαὶ ἴο ἤοπιΘ 
88 οϑρίϊνοβ ἀπά βἷανβ, Ὀαὶ, Ὀοϊησ' Σηδάο ἔγοθ ὈῪ τμοῖγ τηδδίογβ, ΤΌ ΣῈ Ῥοσαϊ θα ἴο ᾿ἰνα δὸ- 
οογάϊηρ ἴο (πος οὐτῃ γἰϊοϑ δ ἃ οἰιδίοσηΒ, : 
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ἴῃ Ιωοπμάοῃ ; δηᾶ (δαὶ 86 Τίλ] δη “68 α]ἃ [6 βδηθ; δῃὰ θδοβδιβα 
1Π6 στολίθδῦ ὨυσΟΥ οὗ {μ86πὶὰ ἡγοῦ Ζιδογεϊπὶ, ἸΠΘΙΣ ΒΥ πΔρόριιθ νγ88 
1πογοίογο σ4116 6 {π6 βΒυπαρόρια οὗἩ {86 11 ΘΓ η68. 

Ιῃ βυρροτίὶ οὔ μ6 ββοοπά ορϊῃΐοῃ ἄρουϑ ποίϊοοα, νἱΖ. {μαὐ [μ6 Τθοτ- 
[1π68 ἀογινοα {Π6ῚΡ πϑπηθ ἔγοτα [ἱρογίαβ οὐ 11 θογ Πα, ἃ οἷν ἴῃ Αἴτῖοσα, 
10 18 ἀτροᾶ {πα δυϊάαβ ἴῃ ἢ18 [μοχιοοπ, οἡ {πΠ6 πογὰ Λιβερτῖνος, Β4 05, 
1παὺ 10 νγαβ ὄνομα ἔθνους, ἃ ἩΔΌΟΠΔΙ ΔΡροΙ]δέϊνο ; δπᾶ ἰμαΐ {π6 Οοιβα 
ἐπίοτἰἱποατὶ5, οὗ ππϊο ΝΊΟΠΟΪαΒ ἀ6 Πγγαὰ τπδα6 στοαῦ 186 ἴῃ ἢ18 ποίεϑ, 
8, οὐδοῦ {π6 ποσὰ 1 1ὈΘΓΈΙΙ, 6 γεχίοπο, ἀδποίηρ ἐπα ΤΠ6Υ ἬΟΓΘ 80 
βίγ θα ἔγοπι ἃ σου Ὑ. ΕὙσΙΠΕΣ, ἴπ {π6 δοίβ οἵ {π6 σοὶ γαίθα οοη- 
ἔογθῃσθ σι {π6 Π͵ομδίδίβ δὺ (ὑδγσίμαρο, απποὸ 411, [Π6 γα 18 τηθηϊοπϑα 
ὁη6 Ὑ᾽οίονῦ, ὈΊΒμορ οὗ (π6 σμυγοῖ οἵ Ζἰδογέϊπα ; ἀπ ἴῃ {Π6 δοίβ οὗ [868 
Τιμαἴογδῃ σουηο1}, τυ Ὠιοἢ τ88 μοΙα ἴῃ 649, {Π6ΓῸ 18 πλοηοη οὗ ϑαπιαγίμδ 
σταΐία 7)εὶ ορίβϑοορι5 βαποίς εοοίεδία 7,1δοτεϊποηςῖβ, ἀπυδτγῖαβ, Ὀγ [88 
στϑοο οὗἉ (σοα, ὈΙΒΒΟΡ οὗ τπ6 Ποῖν οπυγοῦ οὗ 1 ογίηα ; ἀηα {μογοίοτγο 
ἘΔτϊοῖυ8 'ἴπ 18 ἀθορταρῃῖοαὶ [πᾶοχ οἵ ΟἸ γιβίδῃ ΒΊΒΠΟΡΥΪοβ, ἢ88 
Ρἰαςοὰ 1 θογίπα ἴῃ νγιδὺ νγὰ8 οἂ]Ἱοα κοα ργορτία, οΥὁἨἃΥ̓ῚΝ6 Ῥγοςοη- 
ΒΆΪΔΓ ρσγουῖηοθ οὗ Αἴγῖοα. Νοῦν; 88 41} {π6 οἵ μοῦ ρϑορὶβ οὗ 1π6 βϑνοσαδὶ) 
ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΘΒ, τη ὨΠΟΠΘα 1ῃ {818 ραββᾶσ οὗ {Π6 ΜῊ ΔΓ ΟΔ]16α ἔτγοτα 
{π6 ρίαοοθ στ πθησοα {μον Θδπι6, 10 18 ῬΓΟΡΔΌΪΟ ἐμαὶ {π6 ΤΟΥ 65 ῬΤΟΓΟ 
ἀαοπογαϊηδίρα πὶ 16 ΤΏΔΠΠΟΓ ; πα 8ἃ8 {π6 ΟΥ̓ΤΘΠΙΔη8 πα ΑἸΘΧΑΠαγΊΔη8, 
ὙΠῸ σϑιηθ ἴγοια Αἰτῖοα, γα ρ]αοθα ποχῦ ἴο {π6 11 θογ 68 ἴῃ {Πδΐ οαία- 
Ἰοσιια, [π6 Βαρροτίοσβ οὗ 1818 οριπῖοῃ {1} 16 ργόθδῦ ]ς6, ἰμαῦ [ΠΟΥ α͵50 
Ὀεϊοηροα ἴο μ6 βδὴβα οουμπίτυ. Βυῦ 6 ᾿ᾶνθ πὸ δυϊάθῃσα 0 ΒΟΥ 
{παῦ {Π6 Γ6 ἼΟΙΘ ΔΩΥ ΠΔῦνο68 οὗ {818 ρΪδοθ δ᾽ “ υ βα] θη), αὖ {Π6 ροτὶοά 
τοΐοσσοα ἴ0 πὰ {π6 Αοἰβ οὗὨ ἴμ6 Αροβίίθβ. Οἱ {μα δομίγαγυ, 88 1 18 
Ὅ7611 Κπονῃ {μαῦ, οἷν δρουΐ 156 γϑᾶτβ Ὀθίογθ, στθαῦ παρ ο γ8 οὗ 
“678, ΘΙλβποϊραίθα β]ανθθ, ΟΥ ὑπ }Σ 8008, Ὑ6ΥΘ ὈΔΗΙΒΗΘα ἔγομλχ ΒΟΠΊ6, 
10 18 πηοϑῦ ΠΚοὶν μαὺ {86 ΠΟΥ Π68 θη ]οηρα Ὁ Πυκα τ σα οὗ {86 
Ἰαύίον ἀθβοσιρίομ, δβρθοῖδ! ]ῦ 88 Ὧ18 δοοοιηῦ 18 οοττοδογαίθα ΟΥ̓ ἱτὸ 
Βογηδη βίου Δ}. 

11. Τὸ ἀοθβ ποὺ δρρϑᾶῦ ἔτοπι {πὸ Νοννγ Ταβίδπχοηῦ {μὲ [86 βυπᾶ- 
δοραθ8 Πα ΔΩΥ Ῥδοῦϊαν ΕὈΕΜ. ὙΠῸ Ὀυ]άϊηρ οὗἔὨ {6 πὰ τναβ τοραγαοαᾶ 
88. ἃ ΤΑ ΓΚ οὗὨἩ ριον (16 νἱ!. ὅ.); δῃὰ ὙΠῸῪ  γΘ δγοοίθα τυ} 1 ΟΥ 
σῇ πουῦ (Π6 ΟἸΓΥ, σΘΏΘΙΆΙΙΥ ἴῃ δὴ οἰοναίθα ρ]αοθ, πὰ σγογο ἀϊβίλη- 
συ Βῃοα ἔγοτι [Π6 Ῥγοβθιομθ ὈΥ θοϊηρ τοοΐοα. ὕδοι οὗ {πθηλ δά δὴ 
ΔΙΤΑΓ, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΥ (4016, οα ψ ΒΙΟΝ 86 ὈΟΟΚ οὗἉὨ [16 ἰαὺν νγᾶβ βργοδα ; δηὰ 
ΟἹ {π6 οδδὲ βι46 ἴ8οσ νγ88 Δ} δυὺἷ. οὐ ομαϑῦ, ἴπ ψῃϊοῦ [86 νοϊυμλα οὗ {Ππ6 
αν νν88 ἀδροβιίοα, ΤΠ βοαΐβ 6.6 80 ἀϊϑροβϑα {μα [86 Ῥθορὶδθ αἰνγαγβ 
δαί Ὁ} {Π6}Γ ἔλοο68 ἑονγασάβ {Ππ6 6] 6 γβ, σγῇο οσουρ!οα [Π6 Θαβίθγημπιοβίέ 
ΤΟΥΒ οἵ βαδαίβ: ὙΒΊΟΝ, 88 θαηρ Ρ]αρθα ὩΘΑΓΟΥ {Π6 δΥΐκ, Το σα δοοουηςοά 
{8Π6 τοτα ΠΟΙγ, δηα ἤθησθ {ΠΟΥ 816 ἴῃ {πΠ6ὸ Νὰ Τοβίδιηθηϊ ἰδττηθα [86 
οἰίοῦ[ φοαΐβ ἴπ ἐδδ ἐψπαφοσιι; σἘὨιοῖ {86 ῬΒΑγδοοβ αἰοοίθα, δηα ῸΓ 
ὙΓΠΙΟἢ οὐν Ἰωμογὰ Ἡπέιες, αραϊηβὺ {μΒο. (ας. χχῖλ. 6.) Α βἴται δῦ 
ῬΥΓΘΟΘάΘΠΟΥ Β6ΘΙῺΒ ἴο ἧδγα οἵαρὺ ἰηΐο [86 Ρ]4668 οὗ συν ονθῃ οὗ 
186 νΘΙῪ ἤγϑὺ (γέ, πα ἤθπο6 Ὑ76 ΤΩΔΥ δοοοιπὶ [0Κ {86 ἱπά!ρπᾶ- 
οη οὗὁἨ 186 δροβίϊα “}4πι|68 (11. 8.) αραϊπβὺ ἴμ6 πάσα ῥγοίδγθπος {πα 
ὙΓ88 σίνϑη ἴο {π6 το. Τα οθθη ΟΓΘ βαραγαίθα ἔγοτα {Π6 πηθῃ, 
Δηα βα ἴῃ ἃ ΡΆΙΟΥΥ ἱποϊοβοα ψ 1} Ἰαὐιο68, 80 {μαῦ {Π6 0 οου]ά ἀ18- 

τ 8 
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ὉΠΟΊΟΥ 866 δα ΠΘΔΓ 8}1} ἐπαὺ ραββθα ἴῃ {π6 βΒυπδρόριο, τιςπουΐ [Ὠοτη- 
Βαῖνγϑβ Ὀοϊηρ' ἜΧροβϑα ἴο υἱϑν. 

111... Βὸγ [μ6 τηδιῃύθηϑηοα οὗ ροοα ογάθγ, {Π6Γ6 ὙΓΘΓΘ [ἢ ΘΥΘΤῪ ΒΥ18- 
δορῖια σογίαϊη ΟΕΕΙΟΕΕΒ, ὙΏΟΒΘ. ὈιΒΊΠ688 1᾿ὖῦ ψὰ8 {0 866 (ῃαΐ 41] 1Π6 
ἀυδι68 οὗ το] ]ρίοη γογο ἀθοθη ΠΥ Ρογοσταθα ἐμογοῖη. ΤῈ [Ὁ] ον ησ 
ΟΠ ΊΘΟΥΒ ΔΓΘ πη ]0Π6(, ΟΥ ΥΤοξογτοα ἴο, ἴῃ {Π6 Νον Τοβίδιηθηί :---- 

1. Τα ᾿Αρχισυνώγωγος,ΟΥ πίον ὁ ἐδδ ϑψπασοσιο. (16 χί. 14. 
Μαϑῖκ νυ. γ5ἡ 10 ἈΡΡΘΑΥΒ ἔγοτῃ Αοἰβ χ!. 1δ., ΤοΟ]]αοα νὴ ἢ Μαγΐ ν. 
22., δά “οι νἱ. δὅ9., (ῃαὺ πθγθ ὙΟΥΘ Β6ύΎθσαὶ οὐἩ ἰῆσ86 σῸ]6Υ8 1 ἃ 
ΒΥ̓ΒαΡΌρσΡΘ. ὙΤΏΘΥ τορυϊαίθα 411 118 ΘΟΠΟΘΓΏΒ, ΔΠα ζ,4γ6 ῬοΥΤΩ ΒΒ 08 
ἴο ῬΟΥΒΟΙΒ ἴο ργθδοῖ. ὙΠΘΥ Ὑ6Γ6 Αἰ γα γγ8 τηθη δαἀνδηοθα ἴῃ ἄρα, δηά 
ΤΟΒρΘοίϑ 16 ἴον {861} ἸΘαγαΪπρ᾽ πα ὈΓΟΌΙΥ ; δηὰ {Π6Υ δα {Π6 ῬονΟΥ 
οὗ Ἰπβιοίησ ρυπιβῃιηθηῦ οἢ ἴπο86 μοῦ {Π6Υ ῥυαροα ἰο Ὀ6 το θ]]ου8 
ἀρϑιηδύ {86 ἸΔΥΥ ; ἴῃ 8] δῖοι ἤο ψΥ ΒΙΟἢ οἸΤουχμηδίαποα ΟἸγῖβὲ οσονσαγηθά 
818 αἸΒοῚ 0168 {μα ὑΠ6 Ὺ δλομία ὅθ δοοιγσεοά ἐπ ἐδε ἐγπαφυσιιε5. (Μαῖι, 
Χ. 17. 

2. ἡ αχὺ ἰο {86 ΒΌ]ΟῈΡ οὗἩ πΠ6 Θ0ΥΠΑρΡΌριθ, ψ͵ὰ8 ἃπ ΟἸΊΘΟΥ, ὙΏΟ56 
Ῥγονίησα 1Ὁ νγὰ8 ἴο ΟΥ̓͂ΘΥ ἋΡ ρα Ὀ]10 ργάγοῦβ ἰο (ἀοα ἴον [86 ψΠ0]6 οοη- 
στοσαίίοη. ΒῪ «6188 ὙΓΙΟΙΒ ͵Ο6 ΔΓ ΠΟΥ Θα {Πδΐ Π6 νγα8 οδ] ] δα 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἀρροϊηΐθα ἴογ 186 ρΡγροβο. Η!8 Δ Υ͂ νγ88 ἴο τϑδᾶ ἴῃ ἩθΌσο, 
ουὖ οὗ {86 αν δπὰ {π6 ῥγορμοῦβ, {Π6 ῬΥΌΡΟΥ ἰθββοη ἴον (ΠηΠ6 ἀᾶγυ. Τῇθ 
ΟἸἾὟἕΠοΘ οὗἉ τϑδᾶδσ ἴῃ {86 ΒΥῃαρΌρ.Θ δὖ ΝαδΖζαγοίῃ νγὰ8 ρουξοσιγθα ὈΥ «6818 
ΟἸὨγιθῦ. (μΚ6 ἵν. 16.) 

4, Το “Ὑπηρέτης, οὐ Μἔϊηπϊδίον, ταθιιϊοηθα ἴῃ [κ6 τν. 20. τγγ88 δὴ 
ἸΠ ΘΣΙΟΥ αὐίθηαδηΐ οΥ βοσνυδηΐ οὗ {π6 βυμαροριιθ. Ηδ δά {Π6 οἤαῦρο 
Οὔ 16 βδογθα ὈοΟΚΒ ; σβῖοἢ μα ργοαποοα ἔγτοσα [86 ομοϑδί τ βογοὶῃ {Π6Ὺ 
Ὅ6Γ6 Καορί, ἀ6] νοσϑα ἴο {Π6 γοϑάοσ, ἔγοτῃ βοὴ ἢ6 τϑοοϊνϑα (μθτὰ Ὀδοῖκ, 
δηα τοϊαγηθα {πο πὴ ἴο ὑΠ6} ΡΓΟΡΘΥ ΡΪδοα οὗὁἩ ἀδροεῖ. 

ΙΝ. ΤὴῈ ΒΕΕΥΊΟΕ οἵ [86 βγπαρόριιθ τγ88 ρογίοστωθα ἴῃ ἐμ6 {0 ]]1ονγ- 
ἹΠΡ' ΤΏΔΠΏΘΣ :--- 

Ι. ΤῆΘ Ρθορ]θ Ῥδίηρ βϑαΐβα, [88 δῆροϑὶ ΟἹ Τῃ ΒΒ ΏρῸΥ οὗὨἨ (6 σοηρτο- 
σαίϊοι ἢγϑὺ οἴδγεά ἃρ 186 Ζιδὲὲς ῬΓαγοῦς, [λ6 ῬΘΟρΙΪ6 τἰβίηρ ἔσομαι {Π6ῚΓ 
Βθδΐβ, δηα βίβπαϊηρ ἴῃ 8 ροβίαγα οὗ ἀθθρ ἀδνοῦοη. (Μαΐί. ν. ὅ. ; Μαγκ 
ΧΙ, 2δ.,: [ΚῸ χυῖ]. 11. 18.) Αοοογάϊηρ ἴο Ὠγ. Ῥυϊάθαυχ, (86 “68 
μαα τ ρ 68, ἴπ ΟΝ. ἀγα 411 (86 ργθβοσι θα ἔοστηβ οὐ [16 βυμαρορι 
ὙΓΟΓΒΏΙΡ. ΤΠ τηοβῦ βοϊοσηῃ ραγῦ οἵ ἔπ|686 Ῥγαυθῦβ 816 {π6 ΒΗΕΜΟΝΕΗ 
ἘΒΕΕΗ, ΟΥΓ [86 οἰρηύθθῃ ᾿γαυθῦβ, ΒΊΟΝ, δοοογαϊπρ' ἴο [86 ΤΌ] ΠΒ, ὙΥ 6ΓΘ 
ΘΟΙΩΡΟΒΘα δηα ἱπβυςα θα ὈγΥ ΕΖγα, 1π ογᾶδγ {μαὺ ἴπ6 “608, ῇοβο ἰδῃ- 
δυλρα δον (Π6 σΑΡΌΥΙΥ τγὰ8 σοσταρίοα 11} τλῪ ὈΑΥΡΑΓΟΙΒ [ΟΥΤΩΒ 

} Τῃ βοϊῃὴθ ΤΕΣ Ἀπειται ΒΥΠΒΡΟΡΊΘΒ, 88 δ ΟδΥΡΟΏΤα8 δηἃ Αυΐρηοη (ἴὰ (6 βου! οὗ 
ἙΤΔΏςΟ), ἰδ ΔΡΡ {μα 186 τγοπῆθη οσοαρίοα [Π6 Ἰονγοβί βίογυ, [86 στουπὰ Ηοογ οὗὨ ἴδο 
Ὀα]αΐηρ, δηᾶ [86 τηθη 186 βοοοπὰ δηὰ {μϊγὰ βίοσγ. [π 8686 οα565 ἴΠ6 χωϊ 16 οὗἨἉ 16 δγοὰ 
οὗ 1160 βεςοπὰ ΗΟΟΣ νγὰβ οουθσγϑὰ ὈΥ̓͂ Δη ἰγσοῃ ἔγαπιο,  ἰσἢ ἢδὰ Δρεγίισζοδ ἰᾶσσὸ δπουρα τὸ 
Δίου 16 ὑτοσηθῃ ἴο 866 ἴδ6 ΤΟ]] οὗἉ [Π6 Ιᾶτ Ἔχροβοά, πὰ ἴὸ μοδῦ [86 βογυΐοο, δ βου ἢ ΕΠΙΟΥ͂ 
γΕΓΘ ποῖ ἐχροϑοὰ ἴο υἱοῦ, [ἘῸΓ [818 ποίρ (110 ΔΌΪΓΒΟΓ ἰδ ἰπἀουιοα 10 186 σΟυΓΣΙΕΒΥ ΟὗἨ 8 ἰδὶθ 
ἰοαγηθὰ ὅν, Μυ. 4. Αβδδοσ, οὔ Βοιϊπ,] 
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᾿Βογτονοα ποτὰ οὐμοῦ ἰδηριδρα8, ταϊσμῦ 6 4016 ἴο ρογέοστω ὑποὶν ἄδνο- 
(ἰοβ πὶ {π6 ρυγα ἰδηρυάρα οὗ {ΠπῸῚῚ ΟὟ ΘΟΥΠΙΤΥ. ἢ 18 {Π8 
δοοουηΐ ΠΟ Β Μαϊπλοη! 68 ρσῖνεβ, ουὖ οὗ [π6 (ἀαμιᾶτα, οὗ {π6 οὐἹρίη 
οὗ (6 ὁ ν βι ἰτυγροϑ; δηᾶ [Π6 οἰριίθθῃ οο]]δοῖβ, ᾿ἴῃὰ ῬΑγ ]ΟΌ] Αγ, ἈΓΘ 
τηϑηξοηθά 1η [ῃ6 Μιβῆημα. Ηονουου, βοὴ Ὀοίοσ ουιάθησος ἰμδη {παι 
οὗ 6 ἰα]πιι 1081 ΤΑ 168 18 τϑατβιῦο, 1ῃ ΟΥ̓ΘΣ ἴο ῥσόυα {Π6Ὶν ΠΠ ΠΓΡῚΘΒ 
ἴο θ6 οὗ βο ΒΙρὮ δὴ δηῦαυῦ ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΪΥ͂ ΒΙΠΟΘ ΒΟΙΩΘ οὗἁὨ {Π6ῚῚ ΡΓΆΥΟΙΒ, 
89 γν. Ῥυὰάθδυχσ δοκπον]οᾶροβθ, βθοῖὼ ἴο βάν Ὀ6θῺ ΟΟΙηροΟΒΟα ΔΘ Υ 
τὰς ἀοδίσχυσθοῃ οὗ ἐ 6γιιβαίθιῃ, δπὰ ἰο μᾶνο σοΐογθηοα ἰο 1. [0 18 δν}- 
ἀδηῦ [ΠΟΥ Ἰ6γ6 σοι ροβοα θη {ΠΟ Γ6 γγ88 ΘΙ ΠΟΥ ΤΘΙΔΡ]6 ΠΟΥ βου ῆοα; 
Βη66 {86 βονθηύθθητ οο]] θοῦ ρσᾶγβ, (μα (ἀοὰ που]ὰ τοβίογο 18 ψγοσ- 
δῃὶρ (ο (86 ᾿πηογ ραγῦ οΥὗἩἨ 18 ποιι86, δῃα σλᾶῖζο ᾿αϑίθ, τ} 1} ἔ ΓνΟῸΓ πὰ 
Ιονβ, ὑο δοοορὺ 186 Ὀυγηύ βδουιῆσοοϑ οὗὨ 18γ86]}, ἕο. ὙΒΟΥ οου]ά ποῦ, 
1μογϑίοσθ, θ6 [6 σοτηροϑιίίοη οὗ ΤῦΖτα, Ὑπὸ αἸἃ ηοΐ τϑοοῖνθ 18 οοση- 
ΤΩ ΒΘΙΟῺ ἔγοσα ΑΥΆΧΘΥΧΘΒ (0 ρῸ ἰὸ “πάφϑ, {1}} τηογο {μδὴ ΒΥ γὙΘΔΓγ8Β 
αἴθοσ [Π6 βθοοπά ἰθαρ]ὶθ τγϑ 110, δηα 108 ΟΥΒΒΙΡ τοϑίοσθα. ΤῊΘ 
ΡΓΟΡΔΌΠΙΥ 18, {μβαῦ (06 ἔΌΥΤΩΒ οὗ ὈΥΆΥΟΥ [ὉΓ [16 ΒΥπαρόοριθ ᾿ψΟΥΒἢρ 
ὝΟΓΘ αὖ γϑὺ γΟΥῪ ἔδυ, πα ἰμαῦ 8016 τῦέγῈ ἴῃ 186 ἐπ ἐῤ6 ἐΐπιο 9. «ἴοδιι5 
Ολτίβέ, [6 πυσαῦοσ οὗ ΒΟ. πγα8 β ὈΒΘα ΠΟΥ Ἰηογοαβθα, Τὸ {Π6 
οἰραίθθῃ Ῥγαυ σΒ ΔΌΟΥΘ τηθηοημθα, Δπούμου νγχὰ8 Δα 64, ἃ βῃογύ {1πὶ6 
Ῥοξογα {μ6 ἀδβίσγυαοιοη οὗ {(μ6 βοοοπα ἰβῃιρὶθ, ὈΥ ΒΑρΌι (ἀ8π18}16], οΥ, 
ΔΟΟΟΥδΔΙρ (0 βοτὰ ὙΓΙΓΟΥΒ, ΟΥ ΒΑΌΡΙ ϑαμλιθὶ, ομα οὗ [18 βομιοΐαγβ. [1 
16 ἀἰγοοίοα ἀραϊηϑύῦ δροβίαϊθα δῃᾶὰ πογοίϊοθ, ὑπᾶθυ ΥΒ]Ο ἢ Δρρο Δί] ἢ 8 
86 ἀοδιρηαίοα 411 ΟἸ γι βίϊδηϑ, μοί μοῦ οὗ ἐ ον οὐ οὐὗὁἨ (θηί!]α ἀ6βοθηί. 
ΤῊῖ8 Δα! ἄομ] ΡΓΑΥΘΥ 18 ΠΟῪ ᾿ηβοσίθα 88 {π6 ὑνγο ἢ, δηα [Π6 ΠΌΠΙΡΟΥ 
18 πἰποίθθοη ΤΏΘΥ ἅτ γϑαυϊχϑα ἴο θ6 βαϊα ὉΥ 4]] ἐοινν8 νιπουΐ Θχοορ- 
[10Π, Ο ἅγ6 οὗ ἀρθ, ἴγθ6 {1268 ΘΟΥ̓ΟΣῪ αἀδΥ, δἰ ΠοῚ ἴῃ ΡΆὈ]1ο, αὖ {116 
ΒΥΒΔΡΌΡΊΏΘ, ΟΥ̓ δὖ {Π6ῚΣ ΟὟ ΒΟΊΊΒ6Β, ΟΓΥ ὙΠΟΙΘΥΘΙ (ΠΘΥ͂ ΤΑΥ͂ ὨΆΡΡΘη ἴο 
Ῥ6. 448 ΒΟ; Γθϑθυβ ΤηΔΥ 6 ΟὈΓΙΟῚΒ [0 566 ποτὰ, ΤΠΘῪ ΔΓ6 80] Ἰ μ64, 
αὖ [86 οπὰ οὗἉ {818 βοοζοῃ. 

2, ἼΤΠ6 ββθοομὰ ραγὺ οὗ {{|8 ΒΥ ὨαρΌρΡΘ ΒΟΓΎΙΟΘ 18 {π6 ἤΠἰεασϊίηρ ο ἐδα 
ἈΚιτιοίμ- ϑῆσηια, νι ἈΙΟΝ οοΟμβιδίβ οὗ ἱᾷγθθ ρογίοῃβ οὗ δουιρίυγθ, ν]Ζ.» 
Του. νἱ. θ---9. ; Του. χὶ, 13---2]. ; Νυχ. χυ. 37---4]1. ΑΒ {16 ἢγχβί 
οὗ {π686 Ῥογίϊοῃβ δοϊησαθηθθβ 1} (86 ποτγὰ δἤσπια, {Πα 18, σαν, [Π6Υ 
816 ΘΟ] ΘΟ ον ἰουτηθα {86 σ΄ῃμδιωδ, δῃὰ {μ6 σοδαϊηρ οὗ [Π6πὶ 18 οδ]]ϑὰ 
Αιγιοίλ- ϑῆσπια, οΥὁἨ [μ6 τοδαϊηρ οὗ [μ6 Βίβειλα. ΓῊ]8 σϑϑαϊῃρ' ΟΥ ΤΘο 8] 
18. ῬγΓδοθαρα δηὰ [Ὁ]]ουγοα ὈΥ ΒΕΥΘΙΆΪ ὈΓΑΥΘΙΒ 814 ὈΘΠΘαΙΟΙΟΠΒ; ἀπ, 
ποχύ ἴο {π6 βαγίηρ οὗἩ [86 πἰποίθθῃ ὑγΆΎΘΥΒ ΔΌΟΥΘ ποί!οθα, 18 (86 τηοϑβύ 
ΒΟ] θη ρϑγύ οὗ {Π6 σοὶ] ρου βοσνῖοα οὗ {π6 9678; ψγπ0, Ὀ6]ἸΘνίηρ; {Π6 
ΘΟΠΊΣΩΔη8 ἴῃ Ποαΐ, νἱ. 7. δπα χὶ. 19. ἰο δ6 οὗ ρεγροϑίμαὶ! οὈ]ραίίοι, 
γοροδύ {π6 5'οῃλβ ἋΔ1]Υ, ΘΥΘΙΎ Τηογπηρ' μα ον θῃϊηρ. ὃ 

1 ΤΊο ΠΏ, ἐοπιῖ, οἰονοηῖ, δηα Τοῦτ ΘΠ ΠΟ] οῖβ πανο [86 βατηο 41] δΐοῃ δη ἃ ΓΟίΌΓΟ 66 
88 186 δου θη θο ἢ, ὅ66 [06 οΥἱρΊΠ8] ΡΥΔΎΟΤΒ ἰῃ Μαιηοηϊ 68 ἀ6 Οτάϊπο Ῥγδοῦτη, οἵ ἱπ Υὶ- 
ἐγηρδα (ἀθ ϑγηδρ, νοίοσο, 110. 111, ρασῦ ᾿ΐ. σδρ. 14. ὑη. 1088---1038.} γ»ἢο οὔβεῦνεβϑ {παὶ [116 
Ταὶπηπ ἀἶδῖ8 νν111 ἤανο 1ῃ6 βαυθητοθηί οΟἸ]οοῦ, τ Εἰς ὈΓΑΥΒ ΤῸΓ 186 ταβίοσζαϊίοη οὗ {Π6 το πη ρ]6 
ῬΟΥΘΕΙΡ, (τοάπς ταϊηϊβϑίοσί τὰ 1,ουϊσαπλ ἴῃ Αἀγίθτῃ ΤλοπλΒ ἴπεΒ, Δ8 ἢδ ἰγαηβίδιοβ 1ϊ,) ἴ0 
ἢδνα ὈΘΘἢ 584} τοοϊτοὰ ὉΥ 16 Κίπρ ἰπ ἴ86 Το ρ]6 δὖ [86 [δαβὶ οὗἨὨἁ τ θοσπδοὶοβ; πὶ οἢ ἰ8 
ΒΌΟΝ 8ῃ ΔΌΒΟΓΑΙΥ τ[Βμαἱ ἰδ σοηΐπί68 ἰιβο]ῖ, δηὰ ϑῆονγβ μον 11{||6 1μ6 σον δ ἐγ ἰτ᾿οη8 οοη- 
ΠΟΤ Πρ [86 ΔΗ ΓΑΌΣΥ δηὰ π86 οὗἉ μεῖν Πἰαγρίο8 ἄγ ἴοὸ Ὀ6 ἀοροπάρα Ὡροη. 

3. 866 ρρ. 285---288., ἐπ)γὰ. 
8. Βοίοσο [86 τηοάοτῃ “96 Ὁ})78 σοτῃθ ἴο ἴδ6 ΚίτοΙ- ϑ΄μοτηδ, [86 ΓΟἸ]ονίηρ ῬΤΑΥ͂ΟΣ 8 οὔδεγοά 

“οΣ τοῖν ἰῃ-ραϊδογίηρς ἔοσα ἴη6 ἴῸῸΙ σούποσβ οὗ ἴπὸ οαγῖδ:" -π Αηὰ ῥυΐηξ 118 ἴῃ Ρόδ60 
. Ἰ4 ; 



280 ΟΥ̓ ϑαογεα Ίαοε8. 

8. Το {π|γτὰ γρατὺ οὗἩ 116 βυπαρόοριιθ βούνιοθ νγὰ8 {86 ἤεαάαϊπφ οῦ 
ἐλ ϑογίρέιτος, ἡ ἈΙΟΒ πο αἀ 64 [Π6 τοδάϊησ οἐ [86 νγῆ0]6 αν οὗ Μοβϑβδ, 
ἀπ ρογίϊομβ οὗ ἴῃ Ῥγορβοίβ, δῃᾷ [86 Ἡδρίορταρμα ΟΓ ΒΟΙΥ ᾿τὶ ΠηρΒ. 

(1.) Τὸ 21 αιο χαβ αιν: θα πο Αξγ-ίγθθ, δοσοσαϊηρ' ἴο (π6 Μαβο- 
τοῦθ, οὕ, δοοογάϊησ ἴο οἴμουβ, ΒΥ -ἴουν αγαδολίοί, ΟΥ̓ΒΘΟΓΙΟΠΒ: [ῸΓ 
{16 618} ὙΘΑΥ ΘΟμΒιβίθα οὐὗἨ ἔτγοῖνθ ΠᾺΡ τλοπί8, αἰ οσπδίθ Υ οὗ 
ἐν ΘΟ -ἶῃ6 ΟΥ {ΠΙΤΕΥ ἀδγΒ, {Ππαΐ 18, οὗ ΒΕ γ6 6 8 δπα ἔουν ἄαγβ. ΤῊ 
68, [Πμογοΐοσο, ἴῃ ἐπ 6Ιν ἀἰν: 89 Οὗ {Ππ6 αν ᾿πίο ἤΖατγαβολιοίϊ, ΟΥ̓́Ξ566- 
(ἴοη8, μδα ἃ τϑβρϑοῦ ἴο {Ππ6ὶΓ 1 ΟΔΙΑΡΓῪ Ὑ68, ὙΒΙΟῊ τγαβ ΘΥΘΓῪ ΒΘΟΟΠά 
οΥὁἩ {μιγτά, πᾶ οοπβιϑίθα οὗ {μισίθοῃ σροη 8 ; 80 ἐδαῦ {π6 ὙΠ0]6 ἰδ γγἃ8 
Τορα οὐοῦ (818 γϑαῦ, δ] οὐπρ οπο 2 αγαδοθά οΟΥ Βοοο ἴο ΘυΟσΎ ϑ'ΔὈ- 
δ ; δῃᾷ 1ῃ σοιηγλοη γθδῖ8 {ΠΟΥ χοαπορα [86 ΕΥ̓ γ -ἰΠγ66 ΟΥ ΒΕ -ἰΟῸ Γ 
Βοοίϊοηβ ἴο {86 πυμθοΣ οὗ [86 ΒΕ ΘΑ δίῃ Β, ὈῪ σϑδάϊηρ ὑννο ἼΞΗΣῚ 
Ομ68 οσοίμου, 88 ογθη 88 πο γα νγχὰἃ8 οσοδϑίοῃ. ΤΏΘΥ Ὀδρϑη [Π6 ΘΟΙΓΒΘ 
οὗ γοδάϊηρ οὐ {μ6 Ητϑῦ δ δ ἴον [μ6 ἔδαδύ οὗ ΘΓ 0168; ΟΥ τα Π ΘΓ, 
᾿παθ6ά, οῃ [86 Θαθθδί ἀδγ Ὀοΐοτο ὑπ, ἤθη ἐπ Ὺ πΙδηορα {Π6 Ἰδβὺ 
οΟῦΓΒΘ οὗἩἨ τοδαϊηρ, [ΒΘΥ 4180 τηδᾶθ ἃ δορὶ πηϊηρ οὗ [π6 ΠΟΥ οουγΒα ; ἐπα 
ΒΟ, 85 {Π6 ΤΑ ὈΌ168 βαν, {Π6 4601} χηἱρῦ πού δοοιβα {ποτὰ ἰοὸ ὐοᾶ οὗ Ὀοϊπρ 
ὙΘΑΓΥ οΟὗἁ τϑϑαϊηρ' Π18 ΔΎ. 

(2.) ΤΠ ρῬογίιομβ βοϊθοίθα ουὖῦ οὗ ἴπ6 Ῥχορμθίϊοαὶ ὙυϊθΠρΒ 8γὰ 
ἰοχτηοα Ἡαρλίογοίἑ. Ὑ ΒΘ ΑἸΠοοδυ8Β ΕἸΡΙΡΒΔΗ6Β δοπαποσοα {π6 «678 
δὈουῦ [Π6 γοαῦ 163 Ὀοΐογο [86 ΟΒγΙβύδη γα, μ6 ὑσόδὶ 166 (86 ῬυὉ]}16 
ΤΟΔΙηρ οὗ [Π6 ]ανν ἴῃ [86 ΒΥμΑρΡΌρΡΘ68, ΟΝ Ραΐη οὗ ἀθαίμβ, Το “6008, 
Ἰὴ οΥὐάοσ ἰμαῦ ΠΟΥ ταῖρσῃΐ ποὺ θ6 ΠΟ]γ ἀοργιγοᾶ οὗ [Π6 ποτὰ οἵ αοά, 
Βα βοΐϑα ἔγοσῃ οἴμοι ραγίβ οὗ [86 ϑεαογβὰ ΥΥσιθηρβ Πψ- Ομ Ῥογ0η8, 
ὙὙΒΙΟΝ πο γ6 ἰουηθα ἨΑΡΗΤΟΒΑΒ ΠῚ ΘΕΠ (ΗΡΗΤΟΒΟΤΗ), ἔγοα ἽἼὩΒ 
(ΡαΤαΒ), 6 αἰδηιΐδϑοα, ἰδὲ ἰοοβδο, ορεποά---- ἴον Τμουρὰ {86 1,87 νγὰβ 
αἱδηιϊςϑοα ἴγοτῃ ὑΠ 61} ΒΥΠΑΡΌΡΌΘΒ, δηα γγἃ5 οἰοβοά ἴο [μθτὰ Ὁ {Π6 οαϊοί 
οὗ {Π18 ρογβοουζιηρ Κιηρ, γοὺ 6 ργορλοίϊς τογίπρε, ποῦ ὈδΙηρ ὉΠΑ͂ΘΓ 
186 ἑηπέογαϊοί, τοτα Ἰϑες οροπ; δθα {μογοίοσο ἸΒ6Ὺ υδρα {Βοῖὰ ἴῃ ΡὈΪδο6 
οὗ {16 οἴμοσβ. [10 νγὰβ ἔγοτα {Π18 ουδίοτα οὗ [86 «6708, ἐμαῦ (86 ῬὈτΙμλ]- 
ὄν Ομ τιβδηβ δαορίθα {Π6118, οὗ στοδαϊηρ' ἃ ᾿θββοὴ ΘΥΘῪ δ δία ουὐ 
οὗ τ1π6 ΟΙα «πὰ Νον Ταοβίδιηθηίϑ. Τῇ [Ὁ] ονσίηρ 1Δ01608 Ἔχ ὨΙοῖῦ μα 
ῬΔΥΔΒΟΒΙΟΙΆ ΟΥ̓ ΒΘΟΙΟΠΒ οὗ 186 ἰα7, δπὰ {μ6 ΒαρΒίοσοι ἢ ΟΥ βϑοίϊομβ οὗ 
[6 ργορμοίβ ( ῖο ἢ σοῦ βυδαιςαϊοα Ὁ {μ6 [ΌΥΤΊ6Γ), 88 ΠΟΥ Πᾶνα 
θδθῃ γοδά ἰορϑίῃοῦ θυ Ρ Βῖηο6 {π6 ἀδγ8 οὗ {π6 Αβιρομϑδηβ οὐ Μίδοοα- 
Ὅ668, δηα 48 {Π6 7 οοῃίίΐηθπα ἰο 6 γοδᾶ ἴθ {ῃ6 νυ οὰΒ ΒΥΒΑΡΌΡΊΙΘΒ 
ΤΟ ὉΒΕΣῚΒ ἴο πὸ ἘΣ ρΊΒηῃ, Ῥογίαραοδβο, 1ἰα]ϊδη, Πλαἴοι, δρα (ὐδσιηδη 
ΟὟΒ. 

ἔτοτη [86 ΟῸΡ ΘΟΥΠΟΙΒ οὗ 6 οΑγίἢ, δη ἃ Ἰοδὰ 18 ἴῃ βϑίδιυ ἰο οὔγ ἰδαπὰ : [Ὁ (διοῦ ατὲ ὁ Οοὰ 
ΓΚ ηρ; Βαϊ γαϊΐοη, δηὰ ἴμου μαϑὲ ομΌβθα 08 ἔγοπι ΘΥΟΓΥ πδίίοη δηᾶ ἰοηραθ, δηὰ ἴμοὰ Παβὶ 
ἀγαυγ 8 ΠΟᾺΓ ἴο [ΠΥ τοδί ΝϑΊΩΘ [ῸὉΣ ΟΥ̓ ὙΠῈ ΓΑ] πο886, Ὅ76 σῖτα ᾿ΏΔΉ ΚΒ πηΐο [Π66, 
δηἀ ἃτὸ πηϊϊοα υηΐο ἴπθ6 τὶ ἰοσο. ἘΒΙοββοά δὲ ἴβου, Ο 1ωογὰ, ο σμοοβϑῖδ ἢὶβ Ῥθορὶο 
16γ86] [Ὡτουρἢ Ἰογο. ---- “ ὙΏΘῺ ΓΠΟΥ͂ σογη6 ἴο {18 ᾿ρΓΑΥΟΓ, ΤΏΘΥ ΤοΟἸ]6οὐ [86 ἐγίηρα8 Ομ ἴΠ0 
ΤΟΌΣ ΠΟΥΠΟΓΒ οΟὐὗὨ {86. Ταϊί δι" (ἃ νοδιπηθηῦ τὶ ἔγηροβ αὖ [86 ΤῸΠΣ ΘΟΓΠΘΓ5), Ὀοίτνγοοπ 186 
1016 ἥηροῦ δηὰᾷ [86 ποχί ἴὸ 1, δηὰ Βοϊ]ὰ ἱξ ορροβίϊο ἴο ἴ8ο μοαγῖ, 'π βῃρροββά δοοογάβποβ 
ἢ [86 ἸἸαποίίοι ἰη Πεαῖ. νἱ. 6. (Α4πα ἐλεδε ιροτάς ιολϊοὶ 7 σοπιπιαπα (ἧδε δλαϊ δὲ ἵπ οΤ 
ὍΡΟΙ ἐλίπο ἀεαγί.) πὰ ΠΟΥ ἃγὸ Πεοϊὶά δο ἀυτίηρ [86 τοροι τίου οὐἁἨ 1ἪἘπ6 Κι τίοι- ΒΒοῖηᾶ. 
ὙΥΒ θη ΤΠ6Υ σοΙηθ ἴο ἴ86 δρο, «πὰ λοι δλαῖΐί διπα ἰΐεπι 70᾽ α δἰσπι προπ (λίπε λαπά, απὰ 
ἔλεν δλαϊΐ δὲ α8 7)7Γοπίϊείδ δείισεεη ἰλέπε ἐγε8 (δαὶ. Υἱ. 8.), [ΠΟΥ τουοῖ ΒοΙ ΡΕΥ]Δοιοτίο8, δὰ 
ΚΙδ8 τ οῖσ ΒΔ Πα 8 ἴῃ [Π6 Ρ]800 ὙΒΘΓΟ [Π6Ὺ τουομοὰ τ ῬΕΥ]Δοίοτῖθ8: δῃ ἃ Ὑγβθηθνοσ [ΠΘῪ τοροδῖ 
ἴμ6 ψοτγὰ Ζαζοίλ, οὐ )γίπρφοβ, ἸΠΟΥ ὑουςὶ {οὶ ογ68 τ] [16 ἔτίηροβ, αηὰ τμθὴ Κὶβ8 [6 η}.".--Ὁ 
Μαγροι οι “ Εὐπάδπηριίαὶ ῬΓΠΟΙΡΙο8 οὗὐἠ Μοάοτῃ Ψυάαίβιι ἱπνοδβιϊραιβά," ΡρΡ. 81, 82. 
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Ἀ ΤΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΒ ΡΑΒΑΒΟΗΙΟΤΗ͂, οκ ϑεοτιονΒ ΟΕ ΤῊΗΕ [ΑῪΡ, Α8 ΠΕΑΡ 
ἹΝ ΤῊΒ ῬὈΠΕΡΕΈΒΕΝΤ “ΖΕἼΊΒΗ ΞΥΝΑΘΟΟΌΕΒ ΕΟΒ ΕΥ̓ΕΕΥ ΘΑΒΒΑΤΗ ΟΕ ΤῊΒ 
Ὑελκ. 

ΘΕΝΕΞΙΒ. 
ΡΟ Δ Βογοδῃ ἢ, ὶ. 1. ἴο ν]. 8. 

ἰϊ. ΓΤ ΠΥ. Τοϊδάοί Βοδος, Υἱ. 9. ἴο χὶ. 82. 
Εἰ]. μος Ἰεςδ, - χὶ!. 1. ἴο χν]!. 927. 
ἵν. ΡΥ Ψ δίγογδ, ΧΥΪ, 1. ἴο χχίὶ!. Φ4, 

. ΠΛ ",ΠΊΟΒΑΙΥ ϑδιδῇ, 
: Ὅλο, Ῥοϊεσοῖὰ, 

Ἢ Ψαϊγεῖδε, 
᾿ Ὁ Ψ ιν 5} Δ οῦ, 

. ΔΌΣ Νδϊγοβιοῦ, 
ῬῸ Μικκοῖς, 
Δ ΝΨαὶϊγ αχδςἢ 

ἰ. ΤῸ ἈΚ ΤΝ ̓ 

ΤᾺ ἀλισις ΒΕ Δ τθὰ 

ΕΧΟΌΌΞ. 

ΧχΙϊὶ. 1. ἴο χχν. 18. 
χχν. 19. ἴο χχνυϊϊὶ. 9. 
ΧΧΨΤΙΙΪ. 10, ἴο χχχῖϊ. 3 
ΧΧΧΙΙ. 4. ἴο χχχνΐ. 45 
χχχνυ]ὶ. 1. ἴο χ]. 25, 
χΧ]!. 1. ἴο χὶῖν. 17. 
χ)ὶὲν. 18. ἴο χΙν"!. 27. 
ΧΙΥ. 28. ἴο ]. Φ6. 

'.. 1. το τνἱ. 1. 
χὶν. γί. 4. ἴο ἰχ. 835. 
χν. πρὴὸ ἐς ἩΣ Βο εἰ Ῥατδόβ, Χ, 1. ἴο ΧΙ! 16. 
χΥϊ. [70 ΒεβἤοΪδοῖ, ΧΙΙ!. 17. ἴο χνὶϊ. 16. 

Ὑν Υἱτῆτο, - 
.. ὈΌΡΦΌ Μιβῃρδίϊ πῃ, 

ΤΟΥ ΤΕγυ δι, 
ΤΎΣΏ Τοίβδυςῃ, 

ε 

Ι εἅΨ'εε͵ε:ει:: 

ΧΙ. 1. ἴο Χχ. 46. 
ΧχΙ. 1]. ἴο χΧχΙγ. .18. 
χχν.]. ἴ0 ΧΧΤΙ!. 19. 
Χχνυῖ!. Φ0. ἴο χχχ. 10. 

Χχν.]. ἴο χχνΐὶ. Φ. 

χχὶ. ΝΌΣ 5 Καὶ εἰκ68, Χχχ. 11. ἴο χχχίν. 85. 
χχὶὶ. ὅτ ΨΔΙγ κῆεὶ, ΧΧΧΥ. 1. ἴο χχχγΐὶ!. 90, 

Χχιϊὶ. ᾽ἹΡῸ Ῥεκυάον, ΧΧΧΥΣΙ. 4]. ἴο χ]. 38. 

ΤΕΝΙΤΙΟΟΞΚΝ. 
χχῖν. Ν᾿ δὶ - - 101. νἱ. 7. 
ΧΧΥ. ἿΣ ἘΓΦ) ζχσῆη Τραυ, - - νἱ. 8. ἴο Υἱῖ!. 86. 
Χχν!. Ὁ Θδειηϊηὶ, - - Ιχ.].τοχί. 47. 
Χχν!. ΨῚΣ Ταστὶλ, - - “χἠ. 1. ἴο ΧΙ. δϑ. 
χχνὶ. ϑὙΧῸ Μείεοτα, - - αν]. ἴο χν. 38, 
Χχὶχ. ΠῚ ἼΠΝ ΑΟΒΆΓΟΥ Μοίὰ, - - χνὶ.]. ἴο χϑὶὶ. 80, 
Χχχχ. Ὁ ΟΥΡ Κοεάυδῃϊμ, - - - αχιἰχ.Ι. ἴο χχ. 27. 
Χχχχ. ὋΝ Επηοσῦ, - - - χχί.]. ἴο χχῖν. 23. 

ἱ, 2) ὙΠ Βεθδγ 51 ηδὶ, 
ΡΠ Βεοδυμκοῖδι, Χχνὶ. 8. ἴο χχυὶϊὶ. 84. 

ΝΌΜΒΕΗΒ 
χχχὶν. τάς Ὁ ΒΕΙΒΙΔΒΕΓ, - - - 1.1. ἴο 'ν. 90. 
Χχχγν. αὶ ἊΝ κω ἦν. 4]. το γιΐϊ. 80. 

Χχχτὶ. ἜΡΤΣῚ Βεμολϊοεῖοα, - - “ νπτιῖ. 1. ἴο χιὶ. 16. 
ΧχχΧΥΪὶ ΝΗ ΟΪδΟΏ, - - - οαχιϊὶ. 1. ἴο χν. 4]. 
ΧΧΧΥ. ΤῸ Κογβοῦ, “- - - «- χνὶ. 1. ἴο χνὶ. 82. 
Χχχῖχ. Π ΟΠ Κι, .- - - ασχὶχ.]. ἴο χχὶϊ.]. 

χὶ. » Βα δίε, - να ἰμαν ᾿Ξ χχὶϊ. φ͵ ἴῖο ΧΧΥ͂. 9. 

ΧΙΙ. [514 }} 5) Ῥιποῦδϑ, μηνὶ ἊΘ π ΧχΥ. 10. ἴῖο ΧΧχ. Ἰ. 

ΧΙ. ΠΥ Μαίιοῖ!ι, - - - Χχχ. ἃ. ἴ0 χχχὶὶ. 42. 
ΧΙ. ὌΌΌ Μαιρῦγ, “- - - -“ χχχὶδϊ. ἴο χχχνὶ. 8. 

ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎ., 
ΧΙ͂ν. ὈΤΣῚ Πορδγίηι, - - “1611 1ὸ 11]. φ2. 
χὶν. ὉΠΠΕῚΣ Μδειϊμοδηδη, - - {{|.8. ἴο γ!. 1]. 
χῖνὶ. ᾿ ἰοῦ - -" γιὶ. 12. ἴο χὶ. ῳ5. 

χΙν!. τὐρα ἈδεΗ, - - - ΧΙ. 26. ἴο χνὶ. 17. 
χὶνϊ. ὈΝΘΡΌ ΒΟΡΒεξίπι, - - - χνὶ.]8. ἴο χχὶ. 9. 
ΧΙΙΧ. ἩΝΏ Τοῖβο, - - - χχΙ. 10. ἴο χχυ. |9. 

Ἰ. ΜΠ ΤΡ - - - χχνὶ.]. ἰοχχὶχ.ϑ. 
Ι:. ὈΝΜ) ΝΙ9ΔΌ1πι, - - - χχίχιϑ. ἴο χχχ. 90. 
}}, Υ Ψαίγεϊες, ᾿Ξ Ξ- - χχχὶ.]. ἴο χχχὶ. 80. 
Ἰϊ. ΝΠ Ηδαδσίηα, - - - χχχί!. ]. ἴο χχχίϊ. 52. 

ΧΧΧΙΙΙ.1. ἴο χχχῖν. 12, Ἰν. ΠΟ Π ΓΝ Μεζοί ΗΔΌΔΙΔΟΔΗ, 

δ ΤῊ δηᾶ [πὸ [Ο]Ἱονίης; [8016 ἀγὸ σορὶοἃ ΠῸΠπι Ὦγ. Α. ΟἸανυκο᾿ Β ΟΟσητπίΑῪ οἡ Του. 
χχχὶῖν., ψΠ0 δβίδίθβ ἐπαὶ ἢθ δδ8 ἢ βΌΠΟΓΑΙ (0] ονγοὰ [86 ἀἰνἼβίοπΒ 'ἰπ 6 Ὀεδὲ Μαβοσοῖίο ΒΙΌΪΘα, 
ἔτοπι ψ Ἀ]ς ἢ οὔτ οΘοπηταοπ ἘΠρ] δ ΒΙΡ]68 ἴῃ βοπὶθ οΆ868 ΝΝ}}} Ὀ6 ἔομπὰ (0 ΥΑΣΥ͂ ἃ 1116. Οἡ 
1η6. δθονυθ 8065, τ. ΟἸασκα τοπιδσκα, (παὶ του [86 26 νγ8 τὸ δρτεϑᾶ ἰῃ (86 Βεο 008 οὗἁ 
1.0 Ἰανγ τὲ δγὸ γοδὰ ΘΥ̓ΟΙΥ͂ ΒΒΌΌΔΙΝ, γαῖ (ΠΟῪ τα ποῖ αρτεοὰ ἴῃ 16 ΠΕΡ ΓΟΓΟΙΝ, ΟΥ δοοζοῃϑ 
ἴτοὰ [δ6 ΘΙ ΒΡΟΡΒΘΙΒ: δῖησ9 1 ΔΡΡΟΔΙΒ ἴπδὺ ἴπ6 Ταῖς δηὰ ἀοττωδῃ 9008 αἰ Σ ἴῃ δουθγαὶ 



282 ΟΥ̓ ϑαογεα ῬΙαοο8. 

Α ΤΆΑΒΙΕῈ ΟΕ ΤῊ ΗΠΑΡΗΤΟΒΟΤΗ, ΟΚ ΒΚεΕΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΕΤΑ, ΑΒ 
ΒΕΑῸ ΙΝ ΤΗΕ ΡΙΕΕΕΒΕΝΤ ΘΕΎΤΙΒΗ ΞΥΝΑΘΟΟΌΕΒ ΕΟΒ ΕΥ̓ΕΕΥ ΒΑΒΒΑΤῊ ΟΕ 
ΤῊΗΒΕ Υ̓ΕΑΒ. 

Ῥονίμρμειο αμᾶ Πιαίίαπ «“ειυε. Οεγηιαν ακά Σωίοΐ «ειυε. 
ϑΕστ. '. ἴ6δ. ΧΙ !. δ-2}. - [58. ΧΙ] τὶ, 5-25. ΧΙ. 10, 

ἰϊ. [58. ἵν. 1- τό, 158. Ἰῖν. 1-.17. }ν. 1--ὸ. 
1}. [88. Χ]. 427-81]. Χ] 1-Ξ16. Ξ Ξ - Ρπῖο. 
ἷν. 4 ΚΙηρθ ίν. 1-235. - - - - φΚιηρεῖν.]-87. 
νυ. 1 ΚΙημβδΙ, 1--.8]. - - - - Ριῦο. 
τί. Με]. '. ]-.-14.1 ἰὶ. 1--. - - ἐπε Ὠιῖῖο. 

τι. Ηοϑ. χὶ. 7-.ς12. χὶ!. 1--ὶὶ. - - - Ριῖο. . 
γὐ. ΟὔὈδή. ἱ. 1-.}. - - - - ἩἨἩοε.χίϊ. 12---.[]:4. ΧΙ !. 1-16. 
ἰχ. Ἀπιοβ ἰὶ. 1-Ἱ6. 1. 1---8. - - - Ριτο. 
χ. 1 Κίηρε ἰἰϊ. 15--38. ἵν, ]. - - - Βιῖο. 
χί. Ἐσεῖς. ΧΧΧΥ͂Ι!, 106-28. - - - μιο. 
ΧΙ. 1 Κιηρβ ὶ!. 1--12. “- - - - ῬΡπῖο. 

28. ΧχγΪϊὶ. 6. ἰο χχίχ. 23. 
Ἀιτῖο. 
Τιτῖο. 
ΨΔυάρ. ἱν. 4. ἴο Υ΄ 1--Θθ1}. 
158. υἱ. 1-.-18. τἱὶ. 1-.-6. 1χ. 6, 7. 

ΧΙ. Φοτ, ἱ. 1-.19. 1]. 1.8. 
χίν. Ἑξεοι. χχνὶϊἱ. 25. ἴο χχὶχ. 9]. 
χν. Φοτ. χ͵ὶνὶ. 138-98. «- 

χνυὶ. Ψυάᾳ. ν. 1--9]. - 
ΧΙ, [48. νἱ. 1-..91]. 
ΧΥΪΪ. Φότγ. χχχῖν. 8---22. δπὰ χχχὶϊ!, 425, 26. διτῖο. 
χίχ. 1 Κίηκεν. 122-18. νἱ. 1-.18. Ἀιῖο. 
χχ. Ἐζεῖϊι.. ΧἹ!. 10--27. θιῖο. 

1 Κίηρε χΥὶ. 1-89. 
1 Κίηκε νἱ]. 40--ὅ0. 
1 Κιηκε νἱῖ. 51. νἱ δ. 1..-9Φ]. 

χχὶ. 1 Κίηρε χΡΙ]]. 90--89. 
ΧΧΙΙ. 1 ΚΙηβε νἱῖ. 18--.Ὠὔ0Ὁ6. 

ΧΧΙΪΙ. 1 Κίηβρε νἱὶ. 40--60. 

χχῖν. 148. ΧἸ  ἰ!. 2]---48. ΧΙΪΥ. 1--95. - - Ριεῖο. 
Χχυ. ΦετΓ, νἱῖ, 21--δ4. ν"}}. 1--.8. ἸΣ. 88, 4. - - Ριῖο. " 

χχνὶ. φ Δ. ΥἹ. ].-..19. ἊΝ ἡκω - ῷ ὅΔ1). ΥΙ. 1.23. ΨΙΙ. 1---]7. 

χχνΐ!. ὦ Κίπρε ἵν. 42---44. ν.}--195.. - - - Βιο. 
Χχν,  Κίηρε νὶ!. δ--20. - - -- «. Ριεῖο. 
Χχίχ. Αἴηοε ιχ. 7--1ὅ. - - - - ἘἘσεκ. χχὶ!. 1-}9. 
Χχχ. Ἑ ζοῖς. χχ. 8--90. - - « - ἈΑ)08 ἰχ, 7---1δ. 
χχχὶ. Ἐσοϊ. ΠΥ. 16--3]. - - - Βιῖῖο. 
Χχχί!. {ετ. χχχὶϊΐ. 6--27. - - - Ριῖο. 

ΧΧΧΙΙΙ. ΑΥΤᾺ ΧΥΪ. 19--..]. χυὶϊ. Ἐμ-4. ἡκὰ - ἊΝ ῖο. 

χχχῖν. ΗΕ. ;. 10, 11. 1, 1--,ὸ. - - - Ριιεο. 
Χχχυ. «Ψυάᾳ. ΧΙ]. - - ΡΒ. 

χχχνὶ. Ζεεῇ. ἷϊ. 10--.8.. ὄ{{ἰν 1--ῖϑ, ἱν. 1--ῦ. - - ΒδΒιῖο. 
χχχυὶἹ. Ψοδβῇ. 1]. 1-294. - - - Ριῖο. 
ΧΧΧΥΐ. 1 βδιη. χὶ. 14, 15. χὶϊ. ι--ε. - - - Βιῖο. 
Χχχχίχ. Ψυάᾳ. χὶ. 1--83. - - - Ριϊδο. 

ΧΙ. ΜΙοΒᾺ ν. 15. νὶ. 1--8. τῳ ἑκα - Ὠμεῖο. 

Χ]}. 1 ΚΙηβε χχ. 46. χὶχ. 1-2]1. - - - Ριῖῆο. 
χ . Φοτ. ἰ. δι ΣΊΟ, ᾿ἰ. 1.8. - - - ΡῬιο. 
ΧΙ. «({6γ. ἰϊ. 4--28. 17.1;, 4. - - - Φοτ. ἰϊ, 4--.28. ᾿ἰἰ. 4, 

χῖῖν. ἴδδ. ἱ. 1-27.Ψ - - - - ιῖο. 
χῖν, χὶ. 1-.26 - - - Ἀϊιῖο. 
χίτὶ. χΙΪϊχ. 14--.96. ]. .-:8. - - - ιιῖο. 
χὶ νὶ!. Ἰν. 11-.]7. 1τ. 1|-.5. ὑνα - ιν Ἀιτῖο. 

χιὶν!. Ιὶ. 14..-Φ3, Ἀἰὶ. Ι“19, - - ἊἜ Ἀιῖῖο. 

ΧΙΙΧ. Ἰῖν. 1--|Ἰ..ὕ ἐμ τὸ ἊΣ ἱχαὶ Ἀιῖο. 

᾿ ἶχ. 1-- 92. - - - Ριο. 

}}1. Ἧς. χὶν. 1|-Ὁ. ΣΤῊ τἱϊ. 18-20. - ἴεΔ. ἵν. 6---18. ἵγ]. }---8. 
11}, 4 ἤδη). χχί!. 1--Ὁ]. δόῖιε ΒΥ σεῖς, χνίῖ. 44.--424. 

ΧΡ, 1-82. Ἦσονε. χὶν. 1--9. 906] ἰδ. 1--.27.1 
Ιἷν. ΦΔοόδἢ. ἰ. 1-18. Ἑροῖει ἱ δὴν ἀπεια λίνα: - διο. 

ΟΑδΟ5. ἔγοτῃ ἴ86 Π4] Δἢ δηἃ Ῥογίαρτιοδβα ; δηῃἃ {π6ΓῸ ἈΣΘ ΒΟΙΏ6 δἰ ἐσ ΟΣ ναί βεϊοηβ Ὀοεὶ θα 
ἴΠο86 δῦογοϑ, γὩ]οἢ 6 δ88 ποῖ ποιίοθὰ, Α δἰ τα δὺ αἀἰθοσοΡΘΠΟΥ οχίβιοα ἰῃ 186 ῥγδοξίοα οἵ 
16 ΒΑΥ]οηΐδη δηὰ ϑγτίδῃ {608 ἰπ ΕρΥγρῖ, ἴῃ ἴῆ6 ἔπ ΔῈ ΟΘΠίΌΣΥ. [ὨΠΟΓΑΙΥ οὗ Βεῃ᾽δπιὶπ 
οὔ Φυάτα, ἰγϑῃβιδίοα τυῖτἢ γα ΔὉ]6 ποῖοϑ Ὁ Μτ. Α. Αββοσγ, νο]. 1. ρῃ. 147, 148. Ἰωοπάοῃ, 
1840. ὅνο. 

δ 1 ἰδ δ οἰτοεππιδίαποα μἰ ἢ ἀοβογυΐϊηρ οὐὗὁἨ ποιϊοο, (πα [86 φοἸοὈγαϊθ Ῥγορῆθοῦυ ᾳαοϊοὰ 
ὈΥ 126 Δροβϑίϊο Ῥοῖοσ οὐ ἴδ6 ἀδὺ οὗ Ῥομῃύθοοβι ἔτοσῃ [816 Ῥγόρμοῖ “06 (ἰϊ. 28.---82.) (ὈΣΙ8 ἃ 



ΟΓ ἐδλε ϑυπαφοσιιος. 288 

Τη [Π6 βυπαρορίθβ οὗ {π6 Πο]]οη δίβ οὐ ατροῖς 9 6γ)78, (86 Ἰανν νγὰ8 
ΔΙτγαγ8 τοδα ἴῃ 17π6 ΑἸοχαπασδη οὐ σϑοὶς νϑγβοπ᾽ : Ὀαὺ ἴῃ ὕποβα οὗ 
{[Π6 παίϊνο “6078, [86 ΔᾺΥ Ὑγα8 δἰ τγγ8 γοδα ἰη Ηθῦγον ; Β6ΠΟΘ 16 δ6- 
ΟΔΠ16 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂,; 88 ΒΟΟῚ 88 ἰδμαὺ ἰδηριαρα οδαβοα ἰὼ Ὅ6 Ὑϑυῃ δοῦν 
διηοηρ᾽ {π6 «6078, [0 ΘΒΔΌ]1Βἢ δὴ ἱηίογργοίθσ, ὈὉῪῚ σοι {π6 «6 18 
ΒουιρίυΓοΒ ΟΓ6 ΘΧΡΟΌΠΘΘα τη {π6 ὥγτο- Βα] δὶς ἀϊα]θοῖ, τυ ΒΙΟ ἢ τα 
Βρόκϑῃ ὈΥ {μοι αἴνοῦ [Π6 τϑύυγῃ ἔβομχ (86 ΒΑΌΥ]οηδη οαρυγγ. Αἡ 
ΘΧΔΙ}0]6 οὗ {818 Ῥγδοῖίοθ οοοῦσβ 1 Νοἢ, νι}. 2--8ὃ. Ὅ[θ ἀοοίογ οΥ 
Τοδάογ, ἱποσοΐογο, μανίηρ ἴΠ6 1 ογρσ ον ΔΙΑ 8 ΟΥ̓ πὶ, ΒΟΓΕΠΥ ψ Π18- 
ΡΟΙΘα ἴῃ ΔΒ ΘΑγ8Β ὙΠδὺ Π6 8414, δηα (818 1 ΓΟΥΡΓοίοΣ ταροαϊθα δου ἴο 
186 Ρ6Ορ]6 ψμδῦ δα (8 Ὀ6Θη σοματηυηϊοαίθα ἰο ἔτη. Τὸ {818 οὐι5- 
ἴοπλ ΟἿΥ ΘΑΥΙΟΟΣ 18 ΒῸρΡροβθα ἰο παν δ θὰ θη 6 βαιἃ ἰο [ἰδ 
αἸβοὶρ! 68, ξλαέ γε ἔξαν ἐπ ἐδδ θαν, ἐλαέ ργεαοῖ ψὲ Ὡροῖκ ἐλ ἢλοιιδείορϑ8. 
(Μαΐῖι. χ. 217.) 

4, ΤὨδ ᾿αϑύ ραγύ οὗ [16 ΒΥΠΑρΡΌΡΤΙΘ ΒΟΥ 106 νγ88 (6 ἰχροϑβίέΐοη οΥ ἐδ 
ϑογίρίμγοβ, δὰ γοαοσλίηφ ἰοὸ ἐλ ρεορίε ἤγοπι ἔΐζεπι. πα ἤγθὺ γγ88 
Ρογοστηθά αἕ {πὰ {π|6 οὗ τοδαϊπρ' (μο, δῃὰ {86 Οἵ μοῦ αὔεν [86 τϑδά- 
ἴῃ Οὗ {86 ἰατν δῃᾷ [86 ρΡγορμοία. 
ἴ Τακο ἵν. 1ὅ----22. γὸ ᾶγα δὴ δοοοιπὺ οὗ {86 βογνίοα οὗ {88 

ὁγπαβορυο ἰπ [86 ὕπηο οὗ ΟΒγιβῦ ; ἔγοτα ψΒ]Οἢ 1ὔ ἈρΡρθαΥΒ {μαῦ Βα ἰδυσῃύ 
{π6 96ν))]1 πὰ ὈΟΐᾺ {8686 ψΑΥΒ: “πὰ ἦε ἑαμσλί ἐπ ἐλεὶγ συημασοσιιο8, 
δεὶπρ σίογὶπεα ὁ αἰ. ΑΙπά ὧδ εαπιὸ ἐο ΔίαζαγοίΝ, ιοΐεγα ἢ λα δεεη 
ὁγοισλέμρ; απα αϑ8 Πιῖβ σμδίοπι ισα8, ἦθ τισεπὲ ἵπίο ἐδ δυπασοφιθ οἡ ἐΐδ 
ϑαῤῥαίμ-ἄαψ, απα 5ἰοοά μΡ τ ἰο γοαά. ἊΑἀπα ἐΐθγε ισαϑ8 αἀοἰϊυογοα μπίο 
ἀϊπι ἐν δοοΐ 90 ἐδο ρ»γορὴεί δβαῖαϑ: απάὰ τοΐδη ὧδ λαά πηγοϊϊοα ἐΐδ 
υοἰμηιοϑ ἦθ οιπαά ἐδ »Ῥίαςο τολοῦὲ τὲ ισας ιογίξέοπ, “1ὴλε δριγὶὲ οΥΓ ἐλὸ 
Τιογα ἐθ Ὡροπ πιο, δεσαιι8ε ὧδ ἠαΐἧ αποϊπέοα πι6 ἐο ργεαοὴ ἐΐλ6 Οὐοερεῖ ἐο 
ἐλδ Ῥοοῦ; ἦε λαΐΐ βοπέ πιο ἐο ἤδαΐ ἐὴλ6 ὄγολεη-ἀδατίοα, ἐο ργεαοῖ αεἰϊυεγ"- 
απ66 ἰο ἐδ οαρέϊυεδ, απα γεσουογῖης οΓ εἰσλέίο δε ὑϊηα ; ἰο 5εὲ αἕ ἰἰδογέν 
ἐλόηι ἐλαΐ αΥὸ δγιἰβοά ; ἐο ργεασὴ, ἐδ ασοορρίαδίο ψεαν ὁ ἐδ6 2»ογά 1 
«πὰ δὲ ἐοϊ{εά ἐλ υυΐμπιοι ἀπά ἦς σαῦυο ἐξ ἀσαϊπ ἰο ἔδι6 πιϊπι βίον ἀπά 5αὲ 
ἀοιοη : απά ἰΐδδ ἐψε8 ΟΥ αἰΐ ἐδιοηι ἐπαΐξ ἰὐογὸ ἐπ ἐδ δγπαφοσίθ τρογὸ ξα8- 
ἐεπεά οπ ἀϊπι. ΑἸπά ἦξ δεσαπ ίο δβαν τιπίο ἐδεπι: Τὴ ἀαν ἐς ἐδ ϑοτὶρ- 
ἔτ μιϊιίοα ἵπ ψΟΊ ἐαγ8. Αἀπα αἷΐ δαγο ἀϊΐπι ιοϊέπ658, απά τοοηαεγοά αἱ 
ἐλε ὍΤΈΡοΝ: τιοογαϑ ἰλαὲ ργοσεοάεοα ομὲ 9. ἢϊδ πιοιιέλ. 

ΤΟΙλ {18 Ῥᾶβϑαρθ Ὑ7χ6 ἰδδγῃ, [μαῦ τ θη “68ὺ8 (Ἰσῖβί οδης ἰο Ναζα- 

Ῥατὶ οὔ [180 Ῥοηϊθοοβίαὶ βου 6 οὗὨἨἉ [Π6 Καγαῖίθ ΖΦ6 78 ἴῃ (80 Οτίτηθα. “Βποῃ, ΠΟΎΤΟΥΟΣ, 18 
186 δεῖ ; Δῃ ἃ ΣΩΔῪ Ὑ0 ποῖ σοποϊαάᾶθ, ἔγοτῃ [πὸ ΡΟΣ Δ ΟΠ Υ͂ ἢ τ Β1Ο ἢ Ἐ8 18 δποίοηΐ βεοῖ ἤδνθ 
ΔΠεΓοεαὰ (0 [Πο ὲΓ ῥτί τη ἶνο Ἰηδυ αὐ οη8, {π8ὲ [86 δ8π|6 οΟἰΠοΙ ἄθηοο ἴοοῖς οἶδοθ ἰπ (6 δροδ8- 
[0] ]ς ἀρὸ ἢ" Ὧγ. Ηοπάρυβου᾽ β ΒΒ]. 4] Ἐθϑοᾶσο 68, ὅτο. Ὁ. 326. 

1 Τοσί ]]Πδηὶ Αροϊορία, ς. 18. 
3 Ὧγτ, ΤΙ οοι 5 ον ΗΘΌταϊοβο, οὴ Μαίϊ. χ. 27. 
5 “᾽Αναπτύξας τὸ βιθλίον. ΤῊΪΒ τγογὰ 5: χη 168 ἴο μηγοϊά, μπγοῖ. ΤΏ ῬΟΟΚΒ οὗ [80 δη- 

οἰοπΐ8 ὝΕΙΘ ὙΓΙΓΟΠ ΟἹ ΡΒΙΟΒηοης ἀπά το] ὩρΡ. Ηδποθ ἴπ ποσὰ υοἰμπιθ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ 
ἀναπτύξαντες αὐτοὺς καὶ τὼ χεῖρε περιδαλόντες ἀλλήλοις ; ὝΤΗΥ ἃο νὸ ποῦ πῃ[0]ἃ ΟἿΓ Διτη8, 
δηἃ οἶΔ8Ρ δεῖ οἵμοῦ ἰη τποῖὰ ἢ Τὴίοπ, Ἠδ)ίοδτγη. 110. νἱ. ρ.392. Ηυάδοη. Τὴν ἐπιστολὴν 
ΑΝΑΠΤΥΈΑΣ, υῃ Ο] ἀΐηρ [Π0 Ιοἰΐοτ. Φοβορθυβ ἀς νἱιἃ 8π8, ἢ. 31. Ηδνογοδίαρ. Γράψας 
ἐς βιθλίον τὰ ἐβούλετο, ἁλίην τῶν Περσων ἐποιήσατο, μετὰ δὲ, ΑΝΑΠΤΥΞΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ; 
116 ΨΟΥΥ͂ ἜΧργοθδίοη οὗ [86 ὀυδηρο δι. Ἠτγοάοίυδ, 110. ἱ. ς, 125. ἴοι. ἱ. Ρ. 158. οἀϊῇ, 
Χοη. 1809. Ὦγ. Ηασποοά δ [αἰγτοάαυοίίοῃ, γνο]. 1ἱ, Ρ. 181. 
4 Πτίξας τὸ βιϑλίον. 
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τοίη, Πῖ8 οσσῃ ΟἸΥ͂, Π6 νγαβ 68]16α ουΐ, 88 ἃ τοιοῦ οὗἨἁ {παὐ Βυπαρόρτια, 
ἴο τοαὰ {88 μαρμίοσδῃ, ἐμαὺ 18, {π6 Βθοῖοη ΟΥ ἰθβββοι ουΐ οὗ {πΠ6 ῥτο- 
Ῥμοίβ ἴον ὑμαῦ ἀδΥ ; τ ΒΙΟΝ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο ἴᾶνθ Ὀθθη {π6 ΠΕ γ-ἢγβὺ μᾶρἢ- 
τοΥδῆ, δά ἴο μᾶγῦθ δοιισηθησθα 1 {86 378 γο Βα οὗ 188. [χὶ. δῃα ποί 
τ {86 τΘητἢ, 88 ἴῃ {86 ἰΔ0]6 δῦονβ ρίγθῃ. “δυο [δΠ6 968,7 4818 
8. δ ποηΐ σοϊητηθηΐαίοῦ, “ δἰ ογοα {19 Βαρῃίοσαι, Κπονιηρ [Π6 1186 
ὙΠΟ. ΟἿΥ Ὀ]ΘΒββοα Τωογὰ τηδάθ οὗ ᾿ὸ ἀπιοηρ' {Π6ῚῚ δποδβίουβ 1 ΕἾτγ- 
{ΠῸ07Ὶ Βα βίοοά ὉΡ (485 16 νγαϑ οιδβίομπηδτυ, δὖ ἰϑαϑί ἔὸγ {πΠ6 οἰδοϊαιπρ 
τηληϊβίον ἰο ἄο ουῦ οὗ γϑύθύθησο ἔοσῦ {πΠ6 ψοζὰ οἵ (χοᾶ) ἴο γϑϑδᾶ {6 
ϑουϊρίυΓαβ ; δηα ὉηΓῸ]]6α {Π6 τη δοῦὶρῦ ὉΠῸ}] ἢ6 οδπγ6 10 {Π6 ἸΘββοὴ 
Δρροϊηΐοα ἴον {παὺ ἄν ; τ ΒΔΟΙ παυϊηρ᾽ τοϑα μα το ]]6α 10 ὉΡ ἀραῖπ, ἀπὰ 
σαγα 1Ὁ 0 1Π6 ὈΓΌΡΟΣ ΟΠΘΟΓ; δῃα {μθ Π6 βαὺ ἀσσῃ δῃα θχρουπαρα 
10, ἀρτ ΘΔ Ό]ν ἴο 1Π6 ἀδασὰ οὗ {π6 «68.323 Βυΐῤ πῆρ ΟἸγτῖδέ δπίογοαᾶ 
ΔΏΥ ΒΥΠΑΡΌρΡΌΒ οὗ ὙΒΊοΟῆ ἢ6 νγα8 ποῖ ἃ τη ΘΓ, (848 1Ὁ ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγῸΠλ 
Τα ᾿ν. 16. Β6 δἰτυδυβ αἸα Ομ ΘΥΘΟΙῪ Βα δ ἢ -αἀαγ, ΠΟΥ Υ ἢ6 ᾿γ88,} 
ἢ ἰδυρῇῦ [16 ῬΡΘΟρΪ]6 ἱπ ΒΟΥΙΩΟΏΒ δέθυ {Π6 ἰὰνγ ἀπ {π6 ῥτορμοῖβ δα 
Ὀδϑη τοο. Το δαογοα ὙΠ ΠρΒ, υ8βοα ἴο {Π18 ἀΔΥ ἴῃ 41} [Π6 «6 18} 
ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΘΒ, ΑΓ τσ! ῦθ ἢ ΟἹ ΒΚ1η8 οὗὨἨ ρϑγοῃγηθηΐ οὐ υβ]]αμ, δηα (1Κ 
τῆ δῃοϊοῃῦ 6Ο0Ρ168) ΤΟ] οἢ ἔνχο σ  Ιο ΓΒ, Ὀορίπηϊηρ αὖ δδοὴ οῃηᾶ: 80 
{παΐ, 1ῃ τοδϊηρ ἔτοπὶ τρῃῦ ἰο Ἰοὔξ, {Π6Ὺ το] οὔ᾽ ψι} 186 [67, τὰ 116 
ΠΟΥ͂ ΤῸ]] οπ τῆ [86 γίσπὲ παπα. ὃ Τα υἱρποίίο, αὖ [πΠ6 Ποδα οὗἁὨ {818 
Βϑούϊοῃ, Ὑ071}} ΘΟΠΥΘΥ͂ ΒΟΠ16 Ἰάθα ΟὗὨ [Π6 ΤΩΔΠΠΘΓ ἴῃ ψ ΒΙΟἢ [Π6 δυπασορσιιθ 
Ἐ0]18 ἃγ6 ὑηγο ] 6, [0 18 ἴδίκθῃ ἔγοπη [886 οὐἹρίπαὶ δηᾶ Ὑ ΓῪ νδἰυδῦ]6 
τηϑηπβουρύ ἴῃ (86 Βυιβη Μαβουπι. 

“ΤΙ βῃου]ὰ βϑϑιῃ αἷβο, δὖ ἰθαϑύῦ 10 [οσαῖρτι ΘΟ 7168 ὙΒΘΤΘ Ρ] 4068 
ΟΥἨ τουΒΡ σγογα οβίδ 18ῃ64, [μαὺ ὙΠ ΘΗ 8 ΕΓΒ, ὙΠῸ Ὑ6Γ6 «6008, 
ΔΥτινοα δὖ βιιοῦ ἴονγῃβ, δῃα υνϑηΐ ἰο οὔδν {ποὶγ ἀθνοίοηβ, 10 τγαβ υϑυδ] 
ἴον {π6 ῥγϑβιἀθηΐβ οὗ ἴῃ ΒΥΒΔΡΌΡΊΈΘ, αἰτοῦ 1Π6 Δρροϊηΐρά ρογίϊοη ουΐ 
οὔ {88 αν δηα {π6 ρσόροίβ τγαϑ Γοδά, ἴο βθῃηά ἃ βεσυδηὺ ἴο ἔπϑιω, δηᾶ 
ἴῃ ἃ ὙΘΓΥ͂ ΓΕΒΡΘΟΙ] ΤΔΠΏΟΙ ἴο τααπαβί {μπαὺ 16 [ΠΘΥ οου]ά ἱτηρατῦ δὴν 
τϊηρ {πᾶῦ ταὶσῃῦ οοπίσιραϊα ἰο {πΠ6 το] σίου ᾿πδίσασίοη δηᾶ θα δοδίίοη 
οὗ [16 δυάϊοποοθ, πον σπου]α ἀοἸ νοῦ 1, ὙΤὨ18 τοῖο οὗ σοϑρϑοῦ δπὰ 
ῬοΙ] θη 688 Βμουγ ἴο ΒΙΓΔΏΡΘΙΒ, ἈΡΡΘΑΙΒ ἔστοτα (Π6 [ΟΠ] Οἱ μρ' Ῥαββαρα ἴῃ 
{06 Αοἰδ οὗ [6 Αροβίεβ. (Ἀοίβ χμι. 14,156.) Ὑμοα Ῥϑὺὶ δηθὰ ἢ18 
ΘΟΙΡΔΒΙΟΠΒ, ΟἹ {Π61Γ ΔΥΤναὶ δ Απίοοῦ ἴῃ ῬΊβι αἴ, νγθηΐ ἰηΐο {86 
7 ν 8}} ΒΥ αρΌρι 6 οἢ πὸ βαρ αι μ- αν, δηὰ βαὺ ἄονῃ αδὔοσ [86 γοδά- 
ἱπρ οὗ {86 ὰνν δὰ {π6 ῥγοόρμοίβ, [86 συ]οσβ οὗ ἴπ6 βυπαρόριθ βοηΐ 
ἴο {π6πὶ, βαγηρ, ΜἼεη απ ὑγοίλγοπ, ἐγ γε ἔαυθ απ τοογὰ 0 ουλοτγί- 
αἰίοπ ΚὉΥ ἰδ ρεορίο, δαν οη. ἴδροπ ιολῖοῖ Ῥαμὶ εἰοοά μ}, απά δεοζοπ- 
ἔπ ιοἷὰ δὲ ἡαπά 5αϊά, επ ὁ Ἰδγαοῖ, απα γὸ ἐλαὲ ὕεαγ αοα, φίυε 
αταϊοποο,," 4 

1 Ὧγ, Α. Οἴασγκο, ου σϑαϊ, χχχῖν. 
2 Τῃ {|Κὰ πηδηποῦ, δοοογάϊηρ' ἰο ἴΠ6 συδίοτῃ οὗ [Ποῖν ΡῈ]: ς ἐπδεγαοίογα, να ἤπὰ οογ βαυϊουῦ 

ϑὲεϊες ἄοιοη (Μαῖῖ. νυ. 1.) θείοσε μθ θορββδῃ ἴο ἀβἰ ἶνοῦ ἢΪ8 Βουτηοῦ οἡ ἴπ6 τομῆς ἴο ἴπΠ6 ἀϑββοι ]οὰ 
ται τ 468 ; Δη ἃ προῊ Δ ΠΟΙΠΘΓ ΟςΟΑΒίοη δίξζίησ ἄοισπ, δῃα ουὧἱϊ οΥἉ 186 δῃηΐρ ἰοδοδέηρ [Π6 ῬΘΟΡΙΘ 
ὙΠΟ ὙγοΓῸ οΟ]]οοἴοα οη ἴ86 δῆογθ. (Μαϑδιῖ, χὶϊ!. 1.) 8.0 αἶϑο ἷξ 18 βαϊὰ οὐ [Π6 βογίθ65β, νῆο ὑγ 6 ΓΘ 
ἴῃς δεν 8} ΟἸοΓρΡΎ, ἰμαῇ ΤΟΥ 8αὲ (Μαϊξ, χχὶϊ. 2.) ἴῃ Μοδοε᾽ ἐδλαὶγ : τολαίευεν ἱλογείονε ἰδεν 
διὰ ψομ οὗδεγτε, ἐμαὶ οὔδοτυε ἀπά ἀο, δι ἀο ποῖ αὐεν ἰλεὶγ τσογὰδ, 70 ἰδεν δαν απά ἀο ποὲ. 

8. Ὧγ. Α. ΟἸαγκο, οὐ 1μκὸ νἱ. 17. 
4 Ὧγ, Ηασνοοῦ᾿β [πιγοὰ. νοὶ. ἰ,, Ρ. 182. 
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ΤῊΘ ΒΥμαροριιοβ, ΒΟΥΘΥ͂ΘΙ, ὙΟΓΘ ποί ΟὨΪΥ ὈΪδοοθβ βοὲ ἀραγύ [ὉῸΓ 
ΡΓΔΥΟΓ; ΤΠΘΥ ΜΘΥΘ 8180 800.0018 ΒΘ γΘ γου ἢ ΤΟΙ Ἰηβίχιιοίοα, ὙΠ6 
ΒΑΡ6Β (ογ 80 ὍΓΘ (86 ὑδδομουβ 041164) βαῦ Ἱροη οἰθναύθα ὈθηΟ 698, 
ψ}}16 186 Ῥ0Ρ118 βίοοα δ {μ6ὶγ ἔδβοῦ οὐ. θδΐοσα ὑπϑηχλὶ ; τυ οἢ οἰγοιπλ- 
βίδῃοα οχρὶδῖῃηβ δί. δ} 8Β τηθϑδῃϊηρ (ΑΑο(8 χχὶὶ, 3.) ΒΘ η 6 βᾶγ8 {μα 
ἢς νὰβ ὁγοιισὴξ ρ ΑἹ ΤῊΕΒ ΕῈΕΤ 07 ααπιαϊϊοῖ. 

Υ. Τμοβα στο μδὰ Ὀθθὴ ρΌ ΠΥ οὗἨ Δ}Υ ΠοΟίΟΓΙΟΙΒ ΟΥΠ6, ΟΥ̓ ὝΘΓΘ 
οὐμοῦνγῖβο ἐπουρμῦ πυγοσίῃυ, γΈσο οδβί ουὖ οὗὨ [πΠ686 Βυῃαροραθδ, {παΐ 
18, Θχοοχῃπιπϊοδίοα, δηα Θχοϊυ θα ἔγοτα ραγίβκίηρ τ 186 γαϑὺ ἴῃ τμ6 
ΡΟΌΪΟ ῬΓΆΥΟΥΒ δηα χα]!ρίοιβ ΟΠΟ68 ΠΟΓῈ Ρδυξοιτηθα; 8ο {μαὺ {πεν 
“6 Γ6 ἸοοκΚοα ὉΡΟῚ 88 ποτ Ηθδίμθηβ, δηά βμυῦ ουῦ ἔγομῃ 411 Ὀθποῆϊ οὗ 
1.6 “6 ]8ῃ σοὶ] σίοη, ἩΔΙΟΝ ὌΧ 810} τν88 οϑίθοιηθα βοδῃήδίουβ. Ὗγ6 
Δ΄α ἰο]ἃ {μαὺ ἐπ “}6ν͵γϑ ολπλ6 ἴο ἃ γϑβϑοϊυτ]1οη, (μαΐ τσλοουεῦ σοη εεδοά 
ἐλαξ «68:8 τοας ἐδ Οἠγιδί, ἦε δλοιϊία δε ρεξ οτιὲ οὗ ἐδ6 δγπαφοσιιο. (ΦοΒμ 
ἰχ. 22.) Απὰα, {μογοΐοσο, θη {π6 Ὀ]1ηα τηδῃ, το δα θθη χϑβϑίογρα 
ἰο βρῃΐ, ρΡογδιβίβα ἴῃ οομίθβϑιπρ' (μα΄ μ6 θα] να [Π6 ρϑύβοῃ ὙΠῸ μδάᾶ 
Ῥδϑῃ 8δ0]6 ἰο οσκ ΒΟ ἢ ἃ ταῖσδ οουἹὰ ποὺ μᾶνα ἄοπο 11, 1 λδ Ἰσθῦὸ 
γηοΐ 0. Οοὐ, ἰλεν οσαδὲ ᾿ἴπι οἱ. (γοτ. 383, 84.) 

ΥΙ. ΤΆ [ο]]οντῖπρ ἀγὸ {86 ϑλεηιοποὴ Εἰ δγοι ΟΥ πἱπούθθῃ ῬγΑύ θγΒ οὗ 
116 968, τοξοσσοα ἴὸ ἴῃ ραᾶρα 279. 88 ὑγδῃβαίθα ὃγ Ὦσ. Ῥυϊάδαυχ. 
Τμαὶ τ ΒΟ πτὰ8 ΤΟΥΤΩΊΘΥΪ [86 πὶποίοοηίδ 18 ΠΟῪ [μ6 ἐισοι ἴθ {Π6 
ΟΥ̓ΘΓ ἴῃ ΜΒΙΟΩ {Π6Υ δβίαπα ἴπ [ἢ6 «Γ οὙ 188 Πἰἰγρῖθ8. ὙΠ βγϑύ οὐ }γ6- 
εσαἴογτψ ματὶ οὗὁὨ ΘΔ0ἢ διί1ο016 γγ88 ργοποιποθα ὈΥ [6 ῥγιθβί, δῃὰ {86 ᾿αδϑί 
ΟΥ σμολαγιδἐϊσαὶϊ 788 1Π6 ΤΕΒΡΟΏΒ6 οὗ (86 ΡΘΟΡ]6. 

“1, ΒΙ]οδβοα δα βοὺὰ, Ο 0Ὲ} οὖῦγ ον, (6 (Οὔ οὗ ουγῦ ἔλίμοΥβ, 
{86 ΟΡ οὗ Αργδβδῃ, [μ6 (ΟΡ οὗἉὨ 18δ8ς, ὑπὸ (ον οὗ “4000, {π6 στοαί 
ον, ρονγοσῆι! ἀπ ἐγοαθηάουβ, {π6 Βῖρῃ αοά, Βουμ 1} ἀἰβροηβίηρ 
Ὀαμοῆΐβ, {μ6 ογοδίοσ δηα ροββθβϑοσῦ οἵ {π6 Ὁπίνοσβο, ὙΠῸ σϑθιογθδβὺ 
1Π6 ροοά ἀ6648 οὗ ΟΌΓ [λΠο6 18, ἀπά ἴῃ {ΠΥ ἰονα βεπα οί ἃ Βθάθθηιοῦ ἰὸ 
ἐποβ ὙΠῸ δῖα ἀθβοαπαβϑα ἔγοπι [Π6πλ, ἴῸΓ {ΠΥ Ὡδηλθ᾿Β βαῖζθ, Ο ἸζἸηρ οὐῦ 
ΤΙΟΒΌ πᾶ ΠΟΙΡῸΥ, ΟἿσ ϑανίουῦ ἀπά οὐ 8816]. ---- 6554 αγὲ ἐλοι, Ο 
ΠΟᾺ. τοῖο ατὲ ἐλε δἠϊοϊα οΥ Αὐταλαπι 

“2, Τπου Ὁ, Ι0ΒΡ, τ ρονογα! ἔου ονοῦ; ἴδοιι σαϊϑοδί [ῃ6 ἀδδά 
ἴο 1188, δπὰ αγῦ ταὶρ νγ ο βαᾶυα; (ποὺ βοπάοδῦ ἄοσῃ (86 ἄσνν, Β.}10εΐ 

1 ΕἸΘΌΓΥ, ΤΆΤΩΥ, ἀπὰ οὐ ποῦ δμϊποηὶ οὐ εἰς8, ἤανθ βιρροϑοα (δα 16 «7618 γουτἢ φαΐ οἡ 
Ἰον δβοδίβ οῃ ἴμ6 στουηά, δὲ ἴδ ἴροϊ οὔ ὑποὶγ Ῥγεοορίοσβ, ὙΠῸ οσουρίοα δ ἸΟῪ ομαῖν; θα 
ψεπηρσα [88 8. ΟΠ, ἴγοτλ 65} δυι ουγ, ἴηδὲ 16 ἀἸ8010]68 ΟΥ̓ (Π6 γα ὈΪΠ8 δίοοά Ὀοίοτο 
1Π6πὶ ἴῃ [16 ΤΏΒΠΠΟΙ ἀΌΟΥΘ ΓΟρΡγαβοηϊθα. ὅ66 δΐἷ8 ᾿ἰσοδίϊδο ἀ ϑύπαρ. γ᾽ οῖ. 110. 1. Ρ. 1. ς. 7. 
Ἔγρκο (Οὔδοσν. ϑδβοσγα, 'π Νου. Εωά. 1,10 ΓῸΒ, νοΐ. 11. Ρ. 114,15.) 48 Το] δοιὰ ἃ νδγί ον 
οὗ Ῥαββαρ 8 ἔγσοτλ ΟΥ̓ΘΟΪκ ἩΤΙΟΓΒ, ἴ0 ΒΠΟῪ (Πδὶ 186 ΟΧΡΓΟδδίοη παρὰ τοὺς πόδας, αἱ (δε 7εεΐ, 
6 οαυϊναϊοηϊ ἴο πλησίον, πεα; ΟΥ δεζοτε. 

2 Το ρῥγοσοαϊῃρ δοοουηῖ οὗἩ [Π6 «6 υγ δ} ΒΥΠΑρΌρτιο8 85 θΘΘἢ ΘΟΙΏΡΙΪ ἃ ἔσομλ ΤιΔΠγ 8 
ἈΡρδγδίῃιβ ΒΙ δ] Ιου, νο]. 1, ῬΡ. 219---22]. Ῥγιάδθδιιχ᾽ βΒ (Οηηροίίοηβ (ὈοΟΚ νἱ. δ δπηοῸ 
414.) νοἱ. 1, Ῥῃ. 374---391. ΕἸΘΌΣΥ Β ΜΔΠΠΟΓΒ οὗἉ [}Ἰ|6 ΙΒγδ 6 168. ΟΥ̓ Ὦγ, ΟἸάσκα, ρρ. 336-- 
338. Ῥοιοῦ, Απίᾳ. Φυάδίαμοδ, ΡΡὈ. 12---14. (ΤΈ60]., ΟἩγοῖ. ἴοτη. 111.) βοβα ζὶὶ Ασομεοὶ. 
Ἡοῦγ. ΡΡ. 2256, 226. Ἐοϊδπἀδββ Απίῖα. Ηδοῦγ. ρατὶ ἰ. 6. 10. ρὑρ. 126--140. ΙΚοηὶϊὶ Απεὶᾳ 
Ἡδεῦγτ. μαζὶ 1. ᾿ς. 9. ΡΡ. 100---06. δοβδοδῖῖ ΑἸἩἰπιδ γογβίομοβ δὰ Ἱκοηϊλ Απιὶᾳ. Ηοῦτ 
ῬΡ. 452---470, ]μαγάηοτ᾽Β ΟΥΘαΙ ΘΙ, ὈΟΟΚ ἱ. ς. 9. ὃ 6.ἁ ῬΥΙ Ιπισοᾶὰ, δὰ Νον. Τεβῖ, 
ΡΡ. 447. 5695---608. ; δῃᾷὰ Ὦγ. Φεπηΐηρ 88 {6 ν 15} ΑἸΠΙ αἴ 168, θΟΟΚ ἰΪ. ς. 2. Ῥάγοαι, Απιίᾳ 
Ἡδεῦτ. ὑρ. 204---208. ΒοΔυβοῦτο᾽ ΒΒ δηὰ 1, Επίδηϊ δ [πίτοὰ, Βρ. Ὗ αἰδοη β ΤῆθΟ]. ΤΊδςοῖ8, 
ῬΡ. 1568---169. Οῃ 186 δ πδροριο- ΟΣ οὗὨἩ ἴδς τηοάοτη ὁ 68, δες. Μγυ. 4116 π᾿ 8 Μοάοσχῃ 
Ψιυαίδιη, ΡΡ. 519 ---854. 
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1Π6 τὶπᾶθ, δηα τηδϊκοβὲ {π6 ταὶπ (0 οομῖθ ἄοτχα ὌΡομ ἐδ οαγίδ, δπά 
Βιβίαϊ ποδί τυ {Πγ ὈΘΉΘΒβΟΘΏΟΘ 8}] ὑπᾶὖ ΓΘ ὉΠ ΘΓ ῖη ; ἀπα οὗἩ ἴῃ γ δρυη- 
ἀδηΐ ΤΠΘΥΟΥ͂ τηδκοϑὺ [86 ἀοδά δἀρϑὶῃ ἴο 'νγθ. ὍΤθου χαϊβοαὲ ἀρ ἐποῖθ 
Ὑ80 [4]}1; ἰδοὺ ᾿ιοϑϊοδέ (86 β1οῖκ, ποὺ Ἰοοβοϑὺ μοὶ σἢῸ τὸ θουηά, 
Δα τοδκοδὺ ροοά ΠΥ πογὰ οὗ ὑγαῖῃ ἰο {πο86 τψῆΟ 8]66ρ ἱπ {π6 ἀπβί. 
Ὕ}ο [18 ἴο Ὀ6 Θοῃραγδα ἰο ἴπ66, Ο ποὺ Τ.ΟΒῸ οὗ ταϊσῦ  δηά 0 15 
Ἶκ6 υπίο ἰπ66, Ο οὖν Κίπρ, σθὸ ΚΙΠ]οϑὺ δηα σηρίζοθὶ αἰΐνθ, δηά 
τηϑκοϑὺ βα  γαῦϊοη ἰο0 ΒρΙΙΠρ' 88 {Π6 ργα88 ἴῃ {πὸ 6614} Του ατ 1 ἢ- 
[1] ἰο πιακα {86 ἀοδα (ο τῖβα δρϑίῃ ἴο 1166. ---- Βἰοβεεα αγί ἐλοι, Ο Π,0ΕΡ, 
εὐἶο ταῖϊβοδί ἐδ ἀφαά ἀφαΐπ ἕο ἰ{2 ] 

“« 8, Του ατῦ ΒΟΙΥ, δῃά (ΠΥ ΠΔΠ16 18 ΠΟΙΥ, δῃᾷὰ [ΠΥ βαϊῃίβ ὁ ῥγαῖβο 
{Ππ60 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Αγ. βοίδῃ, ἘΕῸΓ ἃ ρτοδαῦ Κιῃρ' δῃᾷ ἃ ΠΟΥ ατέ ἴπου, Ο 
605. --- Βίοςφοα ατὶ λοι, Ο 7,.0Ὲ0 600}, πιοεὲ λοῖν } 

“4, ὍΤΠου οὗὨΤΠΥ τπλοτὸνὺ ρίνγοδῦ Κπον]θᾶσα ἀηῦο πλ6η, 8πη4 ἰδροοδέ 
(Βοῖὰ υπαογβίδπαϊμσ : σῖνο ῥτδοϊ οΌ ΒΥ ἀπίο τ8 Κπον]οάρθ, ᾿Ὑ]Βά οι, 
δια ὑπ ἀογβίδηαηρ. --- Βοεδεα αγὲ ἐλοι, Ο ΠΟᾺΡ, τοῆο σταοϊοιζῳ σίυεδὲ 
ἀποιοϊοάψε μπίο πιθη ] 

“ς δ, Βυίηρ 8 Ὀδοῖ, Ο οὔῦ Εδίμον, ἴο {π6 οὔβοσνδῃοα οὗ (ῃγ 1ανν, 
ΔΗ͂ τη Κ6 ὰ8 ἴο ΔάΒογο ἴο {ΠΥ ργϑοθρίθ, δπά ἀο {μοὰ, Ο οὖν Κίηρ, 
ΟΥ̓ΑῚ 8 ὩΘΑΓ ἴο {ΠΥ ὙΟΥΒΏΡ, 8πα οοηνοσί 8 0 {π66 ΟΥ̓ ρογίδοϊ το-- 
Ροῃΐίδῃοα τη (ΠΥ ΡΓΘΒ6ΠΟΟ.--- Βίο58ε( ατί ἕζοι, Ο ΠΟΒΡ, τοῖο υοκιο]ιϑαϊεεέ 
ἐο γϑοοῖυο τιι8 ὃψ γοροπέαποο ] 

“6, Β6 δου τηοσγοῖδι! υπΐο υ8, Ο οὐν ΕἈΙΠΟΥ : ΤῸΓ γα Βδνο βἰππηοᾶ: 
Ῥᾶτγάοῃ α8, Ο οὖν Κίηρ, [ὉΓ νὰ πᾶυα ὑχαηβργοββοα ἀραϊπϑύ ἴἢ66. ΕῸΓ 
{ποὺ ατὸ ἃ (ὐοα, ροοα δἃπα ΤΟΔΟῪ ἴο ῬδγΆοη. --- ίοδδεα ατὲ ἐΐοι, Ο 
ΤΠΟῈΡ πιοδὲ φγασίοιιϑ, τοῖο πιμίέρἰϊοϑὲ ἐδν πιεγοῖος τη ἐδ Γογφίυοποδε Οὗ 
4ἴη5 

“7, ἸωΟΟΚΚ, γχα ῬΘΒΘΘΟΙ {Π|66, ΠΡΟ ΟἿΓ 8 ΠΟ οπ8. Β6 δου οἢ οἱ 
Βιάθ ἴῃ 411 οὔὐσ σοηίθη!οη8, δηα ρ]οαά τποὰ ΟΡ οαυβθ ἴῃ 8]}1] ΟἿΓ 
᾿Πραίοπδ; δηα τηδῖζο μαϑίθ ἴο στϑάθϑιη ὺ8 ὙΠ ἃ ρογίβοὺ σϑαθιρ- 
(ΟῚ [ῸΣ ΠΥ παμ]θ Β βακθ6. ΕῸΓ ἰδοὺ ατὖῦ οὔγ 6ΟΡ, οὖν Κῖηρ, δῃᾶ ἃ 
βίσοῃρ' ΒΘ θοπ,θυ.---- ΒΒ ο88οα ατὲ ἐποι, Ο ΠΟᾺΡ, ἐλε ε(οοπιον ο ]ατγαοῖ] 

“ς 8, Ηρα] τ, Ο 080 οὖ (ΟἹ, δῃηᾶ νγο β88}} "6 μϑαϊϑα : βᾶνδ 18, 
Δα ὑγὸ 8}4}} θ6 βανοὰ, ΕῸΣ ἰδοὺ ἃγῦ οἿἿ ῥγαΐβθβ. Βυῖῃρ' υαπίο υὑϑ 
Βοχῃᾷ ΒΟ], δπα ἃ ρογίδοῦ σοιη αν ἔογ 41} ΟἿ 1πῆβττηλ168, πὰ [ῸΓ 41] 
ΟἿΓ ρτ]ἱοίβ, δῃα [ῸὉΓ 411 οὐ σουπαά8. ἘΕῸΓ ποὺ ατῦ ἃ ΟἹ γιὸ μιραϊθϑῦ 
ἃ Πα αχῦ τη το ]. ---- Βοθ8οα αγίὶ ἐΐοι, Ο 7.0ΕῈ} οἱν 60}, τολο σμγεδὲ ἐδ 
αἴδοα865 0 ἐὰν ρεορίο 18γαεῖ ] 

“ς 9, Β]6588 υ8, Ὁ ζ0Ε} οὺγ (ΟἹ, ἰῃ ΘΥ̓ΘΥΥ σου κ οὗ οὐγ βδηᾶβ, δῃὰ 
1688 απΐο 8 ἐμ ΒΘΆΒΟΠ8 οὗὨ {π6 Ὑϑϑῦ, δηᾶ σίγα ὺ8 {Π6 ἀΘῪ πα (86 
τα ῖη ἴο θ6 ἃ Ὀ]Θββίπρ' ππῦο 18, ΡΟΙ {86 ἔδοα οὗ 8}1] ουγ Ἰαπά, δηᾶ βαίϊδίβ 
{Π6 σον πῃ ΠΥ Ὀ]αββίησδ, πᾶ βοπα ἀονῃ ποδέστα ὉΡΟῺῚ ΘΥΘΥῪ 
ρατῦ οὐἩ [16 ϑαγίμι ἐπαῦ 185 Βα 1 40}]6. -- Βιεοδοα ατὲ ἕμοι, Ο ΚΚΟᾺΡ, υοἷο 
ίυοδέ ἐΐὰγ ὑἱοδοίηφ ἐο 6 ψοαγϑ ] 

“10. Οὐδίμου υ8 ᾿ορϑίμοῦ ὈΥ {Π6 βουμῃᾶ οὗ [86 στοαῦ ἰγυϊηροΐ, [ο 
16 Θδῃ]ογχημοπΐ οὗ οὐγ Πρ γίν ; δηᾶ 1" ἊΡ ΤΠ Ὺ Θμβῖρῃ ἴο 0811 ἰοροίμοσ 
411 186 σαρύινγ, ἔγοτα (86 ἔθ απαγίοτβ οὗ (86 οαυῦμ Ἰηΐο οὐγ οὐτα 
Ιδπά. ---- ᾿,οεεοα ατὲ ἐλοι, Ο 1.08}. τοῖο φαϊλογοοὲ ἑοσοίλεν ἐΐά οπίϊοδ ο 
ἐΐο ρεοορῖο ὁ ]1εγαοῖ " 
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«11. Ἐοδίοσα απο 8 ΟἿΓ [πα ρ68 88 αὖ {πΠ6 ἢγβί, πα ΟἿΤ ΘΟΌΠΒΟΙΙΟΥΒ 
48 αὖ ἴΠ6 ὈορΊΠηΙηρ ; Δηα ΤΟΙΏΟΥΘ [ὯΓ ἔγοπι Ὁ8 Δ] οὕ οι δηα ἰγου ]ο, 
Δα ἀο μοι ΟἿΪΥ Τοῖσι ΟΥ̓́ΘΡ 18 ἴπ ὈΘΠΙΘΉΙΣΥ, 8Π4α [ἢ ΠΊΘΙΟΥ, δῃᾶ 
ἴῃ Υἱρη θουβῃθδβ, δπα ἴῃ )υδί106.--- δ ,6ε566α ατγὲ λοι, Ο Π7,ΟΕΙ ΟἿ ἀπο, 
ιοἦιο ἰουοϑβὲ τὶσἠέφοιιδηθε5 ἀπά 7ιιϑέϊοε 1 

“412, Ἰ1,οὐ {μ6γ6 6 πὸ Πορ6 ἴο {ποῦ 0 δροδβίδίϊβα ἔγομλ [ὉΠ 6 {6 
τα] ρίοι ; δᾶ Ἰοὺ μοχβίϊοβ, ΠΟῪ ἸΩΔΗΥ ΒΟΘΥΘΥ {Π6Υ Ὀ6, 411 ρΘΥΙΒῊ 88 ἴῃ 
ἃ τοῦ, Απᾶ ]Ἰο3 τ86 Κιηράοιῃ οὗ ῥσιάθ Ὀ6 Βρϑϑα!γ τοοϊδα ουὲ 
δὴ ὈγΌΚΟΩ ἴῃ ΟἿΥ αΔΥ58. --- δΒε68.α αγὲ ἑΐοι, Ο ΠΟῈΡ οἷν Ὁ}, τοδο 
ἀεεἰγοψεβὲ ἐδ τοἱοκεά, ἀπά ὄγίηφοδέ ἀοιση ἐξ ρτοιιά 13 

“18, ΤΤρου {86 ρμίουβ δηὰ {μ6 )ι8ί, δῃα Ὁροη 4 [Π6 Ῥγοβοϊγίθβ οὗ 
7υβέϊοο, δ ϑϑάλο 186 τοιηηδπηύ οὗ {πγ΄ ῬΘΟρΡ]6 οὗ 186 ποῦβο οὗ [βγδοϊὶ, 
εξ ΤΥ ταϑγοῖθβ θ6 τηονϑᾶ, Ο ζ0Ὲ}0 οὔγ ΟΡ, δῃὰ ρἷνϑ ἃ σοοᾶ τονασὰ 
πο 411} τ 8ὸ ΓΑ ΠΥ ρΡαΐ {μοῖρ ἰσυβῦ 1 [ΠΥ Πδτη6 ; πα ρυδηΐῦ 118 ΟἿΓ 
Ρογοῃ σὴ [μ6 1, δηᾶ [ῸΓ Θυοῦ ἰοὺ τ8 ῃοῦ Ὀ6 δϑδῃδτηβά, ἴοσ ψ6 ρμαυΐ 
ΟὟΓΡ ἰγυαβὺ ἴῃ ([66. --- Βἰε55εα αγὲ ἔλοι, Ο ΠΟῈΡ, τοΐλο αγὲ ἐδ διρροτί 
απὰ εοηπάσποε Ὁ ἐλε 7ιϑ8έ ] 

“14, Ὥπε}] ἰοὺ ἴῃ 1Π6 τηϊάβὶ οὗἉ “γι βδί τω, (ΠΥ ΟἹ, 88 που δαδὲ 
Ῥτγοσαϊβοᾶ : θυ] Ὁ τ Ὴ ἃ Ὀυ] ἀὴρ ἴο ἰαϑὺ ἴῸΣ Ἔσο σ, πὰ ἀ0 {118 βρϑϑᾶ!ν 
ΟΥ̓ΘΏ 'ῃ ΟἿΥ ἀΔ4Υ8.--- 1.584 αγὶ ἑΐζοι, Ο ΠΟΒΡ, τοὴο διιϊϊο8ὲ ϑογιιϑαίοπι 

“15, ΜᾶΚο {86 οἤξβρτίηρ οὗ Ἰανια {ΠΥ βογυδηῦ Βρθοα]Υ ἴο ἡΤῸΟ 
ὍΡ, δπα Πουτίβῃ ; δῃηα Ἰοὺ οὐν Βοσῃ δ6 Θχαὶ (θα ἴῃ {ΠΥ βαϊναίοη. ΕὟὉΣ 
Ὑ6 ΠΟΡ6 [Ὁ ἰδγ βαϊνδϊοη ΘΥΟΥΥ ἋΔΥ. --- Βίοβδοα αγὲ ἰδοι, Ο 7.0ΕΡ, 
τοῖο πιαλεεδέ ἐΐε ἔογη 97 ΟἿ βαϊυναζίοη ἰο Ποιτγί ες ] 

“16. Ηρα ΟΌΣ νοΐϊοθ, Ο ζ0ΒῈ} ΟἿΣ (ΟΡ, τηοϑὺ τροσοὶῆ] ΕΔΙΠΟΥ, 
ΡΑΓάοη ἈΠα Πᾶγθ ΤΊΘΓΟΥ ὍΡΟΙ ι18, ἃπα δοοϑρίύ οὗ ΟἿἿ ῬγΥΆΥΘΥΒ ] [ΠΥ 
ΤΩΘΙΟΥ Δα ἔλνΟΌ, δηα Βοπα 18 ποί ΔΎΥΑΥ ἔτοτῃ [ΠΥ ργθβαῆοο, Ο οὔτ. 
Κιηρ. Εογν ἰδοὺ μοαγοδὺ ὙΠῚ ΤΆΘΡΟΥ {Π6 ῬΓΑΥΟΥ οὗὨἩ [ΠΥ ΡΘΟΡ]6 15γδ6ὶ]. 
- Βἰεδεοά ατὶ ἐΐοι, Ο 7,.0Ε, ισῆο ᾿ξαγοδέ Ἀγαψον ἢ 

“17, Β6 ἰδοὺ ν16}1 ρ]οδβοά, Ὁ 1ζ00ΒῈ} οὺγῦγ ον, σι {ΠΥ Ῥθορ]α 
6γ86]; δηα αν σορατγαὰ υπΐο {Π6ῚΓ ῬΥΔΥΘΙΒ; Ταϑίοσα {ΠΥ ὙΤΟΥΒΠῚΡ ἴο ὃ 
1η6 ᾿πΠ6Ὶ ρϑγί οὗὁἩ {Π ὴηγῚὦ Πουδθ, δηαᾶ τηδῖζα Βαδίθ ἢ ἴάνουγ δπα ἰόν 
ἴο δοοορύ οἵ [16 Ὀυγηΐ Βδουιῆοοβ οὗ [βύϑθ], δηα {Π6}} ῬγΑυΘΤΒ; δπὰ 

1 ΤΉΪΒ ἱ5 [06 ὈΓΑΥΟΥ τ ΒΪΟΝ 88 δά ἀοὰ Ὁ ἘΔΌΡΙ Οδτη 6116] ἀραϊηδὶ (86 ΟἾΓ 5.88, ΟΥ 88 
ΟἸΒΟΓΒ ΒΑΥ͂ ὈῪ ΒΔΌΡΙ βδσῃποὶ ἴῃς 1116, ΥοῸ τγ88 ὁπ οὗἉ ἢ͵8 βοθ  ασβ. 

3 Τῆς Βοχῃδῃ δ ρίγο. 
5 ΤΒο ἔπ ἢ ὈΥΔΥΟΙ, 88 ΠΟΥ πδοὰ ὉΥ͂ [Π6 «6178, γΑΓΪ68 ΘΟὨΒΙ ΔΟΥΔΌΪ ἔγοπι {πᾶ ΔθονΘ 

εἰνθη. [Ιἢ ἴπὸ ῬΥαΥΟΣ ΒΟΟΚ οὐ ἴ6 αόγαν απὰ οϊἑδὴ «ειυε, τὶ διδηὰβ [ἢ 08 :--- “Ο Ἰοὺ 186 
ΒΙΔΠΘΥΟΙΒ ΠΑΥ͂Θ ΠΟ ἢΟΡ6, 41} [Π6 τὶοκοὰ θ6 δῃῃι  Ἰαἰοα Βρθθάγ, δηὰ 411 [π6 ἔγταπίβ θ6 ουϊ 
ΟἹ ἀπ οΚ]γ; Βα ]ο τποῦ ΤΠΘτὰ ΟΣ ΟΚΙΥ ἴῃ ΟἿΌΣ ἀδγ8.---- ΒΙεκδεά ατί ἰδοι, Ο 7οτα, τοῖο ἀε- 
φίγοψεεῖ ἐπεηιῖεα απ ἐμηιδίεεί ἰγγαπία 1 ἢ Ἰη τπ6 Ῥγάγοῦ Βοοῖ οἵ ἴΠ0 ϑρδηΐϊδῃ δηὰ Ῥοσγία- 
τεδ «6 νγ8, [18 ῬΤΓΑΥ͂ΘΙ ΓΒ {Π118:--- “1.6 ΒΔ ἀοΓογΒ ΒανΘ ὯῸ ΠΟρΡΘ, δηὰ 4]} ργεβιιηρίθοιιδ 
δροϑίδίοϑ ΡΟ 8} 88 ἴῃ ἃ τηοτηδηΐ ; δηἀ ΤΩΔΥ ΠΐΠ6 ΘΠΟΙΏΪ68, αηὰ [ἤοΞ0 ὙΠῸ ἢδία ἴδοο, Ὅ6 
ΒΌΔΑΘΗΪΥ οὔὶ οὐδ βηὰ 411 ἰῃοδοὸ Ὑ8Ὸ δοῖ το κοαϊγ Ὀ6 βυάάθηγ Ὀγόκοπ, σοπβυχηθα, δηᾶ 
τοοϊοά ουδ; δηᾶ Βυσ]6 τοι ΤΠ 6 τὰ ΒρΡΟΘα ΠΥ ἰῃ Οἷγ ἀδγα.--- Βιίεβεεα ατί δου, Ο Ζωυτά, ιοῆο 
ἀεείγονεδέ ἰλε ἐπενιΐοβ απὰ ἀππιδίεες ἰλε 4" ΑἸΙοηΒ Μοάδοτη δυάαίδη, Ρ, 329. 

4 (ὐοποογηίηρ; [656 ΒΕΡΡΟΒΕα Ῥγοδοϊγίθδ οὗ πδίϊςθ, 566 Ὁ. 291]. ἐπγγὰ. 
δὲ, 6, Τῆο Αἀγίμιτῃ ΤοιρΙὶ, τυ εἰς ἰπ τῃ6 ἼδΙΩΡ]θ οὐὨἩ «6 γι βα] ἐπὶ τν 88 ἴῃ ΒΟΙΥ ΟΥ̓ ΒΟ] 68, 

ἐπίο τ δ οἢ ΠΟΠ6 αν δηἰογοὰ Ὀπὶ τῃ6 ΒΡ ῥὈτίθβὲ ὁὔθο ἃ γϑᾶγ, ου 16 ζτεδαὶ ἀδὺ οὗ Ἔχρίδ- 
ἰἴοη. Ἐτοπι ἐπ18 γ0]δςοο, δδοσ ἴπΠ6 ΒΟΥ ]ΟΙ δῃ ΠΑΡ Υ ΠΥ, ὙΟΤΘ νυ πτπς [Π6 ἀκ, (16 τ ΈΤΟΥ- 
δεϑῖ, ἴῃ 6 ΒΒοΟΒίπδἢ οὐὗὨ τῆς αἰνίπο ῥγεβθῆςα, δηά τῃς Ὀτίπι απὰ ΤΊ τη π), τ ΒΊΟΝ οαπδίην 
Δῃ ἱππροτίοοιίοη ἴῃ (Ποὶγ τουβῃ ἐπ Τεδροςῖ οὗ ψυμδὶ ἰδ τγα8 ΤΟΥ ΟΤΙΥ, ἃ τοδιοσαιίοῃ οὗἩ ἴΠοτὰ 
ΒΟΟΙΩδ [0 6 [ἢ6 δ )εςὶ οἵ {π|8 μοϊΣοῃ. 
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Ἰοὺ 1π6 ουβμὶρ οὗἉ Ιβϑγδ6ὶ {8 Ὺ ῬΟΟρ]Ὲ Ὀ6 ΘΟΠΕΠΌΔΙΪΥ Ὑ76}1] ρ]Θαβῖπο πηΐο 
{Π66.---ἰοοεοα ατὲ λοι, Ο ΠΟᾺΙ, τοῖο γϑβίογεϑδέ ἐδν αἰἰοῖηο ργέβοποθ 
ἐο Ζίοπ ] 

“18. ͵ε ν}}} σῖνα ἐμδηἶτβ απο {66 τι ργαῖβθ. ΕῸσ ἰδοὺ γέ (86 
ΤΟΒῸ οὐ ον, ἴμ6 (ΟΡ οὗ οὔν ἔδίμοσβ, [ῸΣ ουοσ δῃᾶ ουοσ. Τῆου γί 
ΟἿΣ ΤΌΘ, δῃᾶ {86 τοοκ οὗ οὖσ 11ἴἶθ, δπᾶ {π6 βῃ16]α οὗὨ οὔχ βαϊναίίοη. 
Τὸ 411] ρϑῃθγδίοηβ Μ1} ψ)1ὸ σίνα {μὴ κΚβ ἀπίο (Π66, δηά ἀθοϊασα (Ἀγ 
Ῥτγδῖβα, Ὀθοδιβα οὗ οὐχ 116, ΤΒ1ΟΝ 18 ΔΙ γα 8 1 (ΠΥ Βδηά8, δῃα Ὀδοδιβα 
ΟΥ̓ΤᾺΥ βρη, ὙΠΙΟΝ ΓΘ ΘΥΟΤΥ ἀδγΥ Μ]Π 18, ἀῃα ὈθοδιΒ6 οὗὨ [ΠΥ πτοηᾶογβ, 
Δ τηλγν 6 ]]008 ἸΟΥηρ- ΕἸ Πάπ688, Ὑ ΒΙΟΝ ΔΓΘ ΠΟΤ ηρ, δπα ονθῃΐηρ, δπά 
πϊρμῦ Ῥοίοσο υ8. ὍΤθου ατύ σοοά, [ῸΓ {ΠΥ τηθσοῖθβ ἃγῸ ποῦ δοῃβιπιϑᾶ : 
ποὺ γί τροσοῖῆι!, [Ὁ (ΠΥ Ἰονϊηρ- ΚΙ 68868 [81] ηοΐ, ΕὟὌΓΙ ΘΟΥΟΙ γᾶ 
ΠΟΡρ6 ἱπ 866. Απά ἴὉγ 8}} (π6886 τηθγοῖθβ Ὀ68 ΠΥ παπιθ, Ο Κίηρ, 
Ὀ]εββοα δῃὰ Ὄχαϊ δα, δηᾶ 1ἶοα ἊΡ οἱ σὴ ΓῸΓ ΘΥ̓Θσ δῃᾷ δυο; δηᾶ ]οδὲ 
411 τῃαὐ ᾿ἰν σιν {πη απο {μ66. ὅδ ΐδῃ. ᾿μπα Ἰοὺ ἔβη ἱπ ἰσ [ἢ 
Δηα β᾽ ΠΟοσ  ν ῬΓΑῖ86 {ΠΥ ἤδπι6, Ὁ (ΟΡ οὗ οὔγ βαϊναϊίοιῃ, ἀπᾶ οὐγ με ]ρ. 
6] Δἢ, -- Βἰο6ε.α ατί ἑλοιι, Ο ΠΟᾺΓ, τοΐοδε παηϊο ἐβ φοοά, ἀπά ἴο τολιοπι 
ἐξ 6. Πίξπο αἰἰοανϑ ἰο σῖυο ρῥγαΐδε] 

“19. (ἀϊνγθ ρβᾶοθ, θθπθβοθῃοθ, δῃᾶ Ὀθποαϊοίϊοη, σσϑθθ, ὈΘΩΙΡΏΪΥ, 
ΔῊ ΤΩΘΤΟΥ͂ απο 118, Δηα ἴο [8γ86] {ΠΥ Ῥ600]6. Β]6ὲβ 8, οὐγ Εδίβοσ, 
Ἕυύϑῃ 81] οὗ 8 ἱοροίμου ἃ8 ὁπ6 τηδῃ, Ὑχι {86 ΠἸσμῦ ὉΥ [ΠΥ Θουπίθπβῃοθ. 
Ἐὸγ ἴα {86 ΠἸρμΐ οὗ ὑῃγ οοχπύθηδηοα δαβϑὺ (ποὺ ρίνθῃ αηΐο ὰ8, Ο ΟΒΡ 
ΟΣ ὅΟΡ, ἰδ αν οὗ ᾿1ἴδ, ἀπά ἰονθ, δπα ὈΘΕΙρΉΥ, δηα στρ ΘοιΒη 688, 
Δηα Ὀ]Θββιηρ,, Δα Π]ΘΙΟΥ͂, δΔπα 16, ἀπ ρεᾶθθῚ. ΑἈμπά οὐ 10 βεθῖὰ ροοά 
15. 1λ1π6 ογθβ, ο 0]688 {ΠΥ ῬΘΟΡ]6 Ιβγαθὶ Ὁ} ΤΠῪ Ῥοδοθ δὖ 84}] Π1Π268, 
Δ 1ῃ ΟΥΘΣΥ ΤΟΙ] ΘΠ, --- ΜΒ ο58εα ατὲ ἕλοι, Ο ΠΟΒΙ, τοῖο δίοβϑοίς ἐὰν 
»εορῖο Ζεγαοῖ ιοΐϊλ ρεασο 7 Αταρπ. 

ΟΗΑΡ. 1]. 

ΒΑΟΘΒΕ. ῬΕΒΒΟΝΞ. 

. ΒΕΟΎ. 1. 

ΟΝ ΤῊΗΒ ὕΕΎΤΊΒΗ ΟΠΌΒΟΗ͂ ΑΝ ΣῚΒ ΜΕΜΒΕΕΒ. 

1. ΦΕΗΟΨΑΗ, ἱπ ἷβ ἱπβηϊα τῖβάοα δηὰ ροοάῃεββ, μανϊπρ Ὀ6θῃ 
Ὀ]Θαβοα ἴο ρῥγϑῖδσ (π6 ροβίδσ υ οὐ ΑὈγδμδια, 1886, δηα “4000, ὈΘΌΓΘ 
ΘΥΘΙΥ͂ ΟἿΟΣ παίίοῃ, απ ἰο βοϊθοῦ {πθπὶ ἔγοτῃ ΘΥΟΣΥ οἴμο Ῥ6ορὶθ, ἴῸΓ 
(86 ῬΌΓΡΟΒΕΒ οὗ ἱπιραγεϊπρ' ἰο [πο πὶ {π6 τονϑδοῃ οὐ Η18 Μ1]}, δῃᾶ οὗ 
ῬΥΘβοσυῖηρ; (16 Κπον]οάρο πὰ σσουβῖρ οὗ {π6 σας οα ; Ηδ 18 ἴμθπὸ0 

λ ΤῊΪβ βοοίίοη 8 ῥσποῖ ρΑΙ ΠΥ ἀοτίνβά ἔγοτα βου 12] Ατὐοβφοϊορία Ηουτδίςβ, 10. 11, ς. 1. ἀο 
Ἐποοϊοβὶα Τυάαίοα εὐυκαθο Μοπιρτίβ; ἰοχοῖπεσ τὶ Βολαβοῦγο απὰ 1 Ἐπέδηιν᾽ Β 1πἰγοὰ. ἴο 180 
Νον Τοδι. (Βίβῃορ Ῥ͵αίβομ᾽Β Ο0]]. οἵ Ὑγδοῖβ, υο], 11}. ρρ. 205, 206.)}ὺ ΙΚοπὶΐ Απιὶα. 

ΡΡ. 8348-- 847. ϑίοβομ, Οοπιρεπὰ. Ατομεοὶ. (Ἰὐοποχαίος Νον. Τεβῖ, δὃ 82---ὃ8ϑ6. Εανατγὰβ 
οἢ ἴδε Αὐἱδοτῖογ, ὅς. οἵ ϑδοτγίριαγθ, νοὶ. 11. Ρρ. 8138---.580. ΑἸΌογ, [πδὲ. Ηοιτη. οί. Τοδῖ. 
τότ. ἷ. ΡΡ. 181---186. ; Οδγρζονϊ Απιᾳ. Ηοῦτ. αομ8, ΡΡ. 839---δ0.; Φοπηίη δ᾽ 8 6188 
Απιἰᾳυϊεῖοθ, Ὀοοὶκ ἱ. οὗ, 8. Μγ. ΑἸ]οὰ πα αίνοῃ δὴ ἱπίοσγεβιίηρ δοοοὰοΐ οὗ [868 πιοάθ οἵ 
εἰχουπιοἰϑίοη ἐδαὶ οὈἰδίηΒ ἀιηοαρ ἴμο δεν οὐ 186 γγοδθηΐ {ἶπ|0 ἰῃ [ιὶβ “ Μοάεοτι υἀδίδμι," 
ΡΡ. 288.--290. 
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βδαϊὰ ἰο βαν οβόβϑῃ {Β6ηὶ; δῃηα {ΠΟΥ͂ 8.6 ἴἢ ΤΏΔΠΥ ὈΑΒΒΑρΡ ΘΒ οὗ δοσιρίυγα 
Τορτοβοηίθα 88 ᾿18 σμόβθῃ δηᾶ οἰθοὺ ρθορὶθὶ!: πᾶ Ὀθοδυβο {Π6Ὺ Ὑ6ΓΘ 
Ὀγ {μ6 ψ1}} οὗ ἀοὰ βού δραγί, δπα δρργορτγίαίβα 1}. ἃ βρβθοῖδὶ πιδῆποῦ (0 
ἢ1Β ΒΟΠΟῸΣ δηᾶ ορϑάϊθῃοθ, δηᾶ {ὈγμΘμοα ὙΠ ΟΧΙΓΒΟΓΙΠΑΤΎ ΤΟ ν 68 
ἴο ΒοΙΐπθβ8, Οοα 18 {μβογϑίοσϑ βαϊὰ ο βανϑ βαποι δα ἔμοτὰ. (μον. χχ. 8., 
χχὶ. 8., χχὶὶ. 9. 16. 82.) ΕῸΓ {ΠΉ86 ΓΘΘΒΟῺΒ [ΠΟῪ γα ἰουηθα 4 ΠΟΣΥῪ 
ΝΆΑΤΙΟΝ, ἃ Κιηράοτη οὗ ῥυιθδϑίβϑ, 8ηα δ͵βὸ β81η08᾽:; δηὰ {ῃ61} οονθῃμδηΐ 
τοίου ἰο αοἂ 18 υτροᾶ ὕρομ ἴμθπι 88 ἃ πλοῦϊνθ [ο ΒΟ π6β8 οὔ ᾿ϑαγί 
δηα ρῥσδοίϊοο.. ([μον. Χιχ. 2., χχ. 7, 8. 26., χὶ. 46. ; Εχοά. χχὶ!. 31.) Βαΐ 
16 } οὙ8 οὗ Ἰαίοσ. πηθ8 Ὀϑοομπρ ργουά οὗὨ (6866 168, δῃὰ οὗὨἨ {ποὶν 
ΘΟΟΙ 6 δ᾽ ϑβί 108] ρυῖν!]αρθ8, οχίθπαρα [ΘΙ ΟΒΑΓΙΥ ΟὨΪΥ ἴο {8086 οὗἁ {ΠοῚΓ 
οὔσῃ ἤδ ἢ; τ 8116 ἰοναγάβ [Π6 τοῦ οὗ τπδη κι ηα ὑΠ6Ὺ ΟΠοΥἸβῃθα ἃ Β0}] 6 ἢ 
απὰ ἱηνεοίεγαία μαίγοα, δοοουπίϊηρ ὑμοῖὰ ἴο 6 Ρῥχοίϑῃθ Ῥϑύβϑοῃβ δηᾶ 
ΒΙΠΠ6 ΓΒ. ΤὨϊ8 στ δῦϊνθ ΟΣ πὐραοῖ ΒΟΙΊΠ688 οὗἩ {Ππ6 6718 88 ἃ οονθηδηΐ 
ΡΘΟΡΪΘ, βοραγδίθα δῃᾶ οοῃβθογαῖθα ἴο [86 ψοσβῃρ οὗ (π6 ἔσθ Οοά, 
γγ88 ραγροΐῃδὶ (1ἰῃ οἴμοὺ τογὰβ 1ῦ γγαὰϑ [0 βιι δϑιϑύ ἀπ 0}} {86 ᾿ηϑυϊα ἴοι οὗ 
{π6 (ἀοβρε6ὶ ἀϊβρθηβδῦοι): αἰ πουρὴ (π6 906 0)718 Ο͵Θ Οἰἴθη Οχ γα 6] Ὺ 
ὁοΥτυρύ τη {ΠΟΙ͂ ΠἸΔΏΠΘΓΒ, 88 86 πυπηθγουβ ἀθηπποϊδίϊοηβ οὗ {Π6 ῥγο- 
Ρἢοίβ βυ] ο Θ]Υ ᾿παϊοαΐθ. Ηθποα βοιηθ οὗ {Π6 ΤΑΙ Π104] τυ [618 08] 
16 τιοϑὺ ψὶοκαα Κίηρβ οὗ [βγδθὶ δῃὰ «πάλῃ ΠΟΪγ,---ΠΟ]Ύ, οὐ σὶρ ύθομβ, 
δηα 18γ86]}16, Ὀοΐῃρ 18 {ποπὶ ΘΟ ΘΥΓΌ]Θ ἰθστὴβ (οοσήρασο ΥὟ 18. χ. 
1ὅ. 17. 20., χνἹ!. 1. 7. 9. 20.); δηᾶ ἴῃ {86 {ἴπη6 οὗ ον 1ωογὰ [86 «“6ν78 
με] 4 (π6 ρῥγαροβίθσουιβ ποίϊοπ, πὶ βουρᾺ (ΠΟΥ Βῃου]α οοπίϊηθα ἴῃ 
{Ποῖ β᾽η8, γοί, Ῥδοδιδθ {Π6Υ 6 Γ6 {86 οἤἶδβρηηρ οὔ Αὐγαῦδια, Οοάὰ 
σου ]ὰ ποὺ πηραΐθ {861} 81η8 ἴο {Π6πλ." 

ΤῊο ΑΡοβί]οβ Ὀοΐηρ 6718 ΟΥ̓ ὈΙσί, ἱδουρὰ {Π6Υ ττοῖθ πὰ τοῖς, 
Πᾶνα τοί θα ἘΠ 6ῚΓ παίοηα] 1ἀἸομι, δα ανα Ὀοττονοα {μ6 ΟΙά Τοβία- 
ταθηῦ ΡΒ ΓΑΒΘΟΪΟΡΎ, ὙΔΙΟΩ (ΠΟΥ θᾶνα ΔΡΡΙΙθα ὑο ΟΝ γΙβίίϑηβ, ᾿π οσάϑγ ἴὸ 
ΘΟΏΥΘΥ ἴο {ποτὰ δοουγαΐθ 146 848 οὔπ6 τηδρπιυαθ οὗ Ὁ ἘΒ Ιονθ ἴο {ππ6πὶ 
ἴῃ ΟἸτιβί, Τμὺβ (86 Αροβίϊθβ ποὺ ΟὨΪΥ 6411 {μθ πὶ ἀἰβοῖρ 68. δῃὰ 
Ὀχοίῃγθη, {πὲ 18, ΤΥ μα8 ἀπὶθα 1 τΠ6 βαιὴθ ῥγοΐδϑϑίου οὗ ἢ ὈγῪ 
Ὀοπάβ δαυλ}}ν οἷοϑο 88 ἰβοβα οὗ Ὀγοίμοσβ, λαυΐπο οπὸ Ζοτά, ὁπ ζαΐζλι, 
οπὲ δαρέϊδηι, Ὀὰΐ, Ὀδοδιδ6 8}1 ἔσθ ΟἸγιβίδηβ ἀτο ὈΥ {π6 Ψ1}} οἵ αοἀ 
Βοῦ ἀραγί δηα δρρζορσγιδίθα ἴῃ Ὧἢ θϑρθοΐαὶ ΔΉΠΟΥ 0 ἢΪΒ ΠομΟυΣ, Β6Γ- 
γἱοα, δηα ΟὈΘάΊΘηο6, δηά Αγ ἔσῃ βμοα τ ἢ ΟχίγβΟσἸ ΠΑΤῪ Π6]ρ8 δηὰ 
Τηοῦγ 68 ἴο ΠΟΙ Π688, (ΠΟΥ͂ 4Γ6, ἱμογοίοσγο, βαϊ ἃ ἰο 6 δαποίἑΠεὰ (1 Οὐν. 1. 
2., ν]. 11.; Ηθ}. 1. 11., χ. 29. ; Φυ461].); δηὰ δγθ, ἔισίμοσ, βίγ]ϑὰ 
λοῖψ, λοῖν δγοίλγοη, α λοῖν παίϊοπ δια βαϊπέδ.5 

1 Οοραῖο Ὀοαΐ, ἱν. 87., νυἱΐ. 6.) χ.ὄ 15.; 1 Κίηρδ γ᾽! 22. δέ δ. ; ἴ ΟἜΓΟΙ, χΥϊ. 18. : 
ῬΑ]. ον. 6., χχχὶϊ!. 12., ον. 48., ον. δ., ΟΧΧΧΥ. 4. ; 158. Χ]!. 8, 9., χΙΙΣ], 20,, χ]ῖν. 1, 2., χὶν. 
4.; δηὰ ἘΖοκ. χχ. ὅ. 

2 Οορατο Εχοά, χῖχ. 6.; ΤΙωνυ. χί. 44, 45., χὶχ. ῶ., χχ. 236. ; Ἀδαΐ, υἱΐ. 6., χἷν. 2. 21., 
ΧΧΥΪ. 19., χχυ]ἑ, 9., χχχῖϊ, 3.; 2 Οἤγοη. νἱ, 41].; Ῥβδὶ. χχχίν. 9., 1. 5. 7., ἰχχὶχ. 2., οχχχίϊ. 
9., οχΙγ . 14. 

5. Αγραὰ 'ρ808 68 οὐδιϊῃαῖα, πιβοσ ςογάϊδ ἴῃ Ῥχοτωρίι, βοὰ δάνοσβῃβ οἵῃῃ68 Δ] 08 Ποβίῖ]6 
οὐΐπτθ. ὅϑυ ἢ ἷμ ἐΠ6 σμδγβοίου οὗ ἴπ0 96 078 σίνθη ΕΥ̓͂ ἴ86 Βοτηδη Ὠἰβίοτίδη, δα (ΠΟΥ͂ ΓΟ ἴῃ 
186 {ἴπ|8 ΟὗἩἨ ΟἿΣ ϑανίουγ (Ἰδοὶϊ, Ηἰἶσβε. 110. ν. ὁ. δ. ἰότῃ. ἰϊ}. ν. 267. οὐϊε. Βίροπι), πμΐος 
δ ΔΌΘΠΔΠΗΥ οοπβετηοα ΌΥ [Π6 δδογοὰ πτίϊοσβ, 866 Μαῖὶ, ἰχ. 10, 11., χχυΐ. 45.; 6]. 1ϊ. 15. 
17.: 1 Τποβ8. ἱἰ, 1δ, 16. 

4 ὃθο ΥΒΙΌΥ οὐ Μαῖί. ἰἰϊ. 9. 
δ 86. Οὐ]. ἰἐ. 12.; 1 ΤὮδ8. ν. 27.; σοῦ. ἐϊ. 1.; 1 Ῥοῖ. 11. 9.; Δοῖδβ ἰχ, 82, 41]., χχυὶ. 10.; 

Ἔοπι 1. 7., χὶϊ. 18., χν. 25, 26., χυὶ. 15. ; 1 Οὐγ. ἱ, 2. ; 2 Οὐον. ἱ. 1. χἰϊὶ. 13.; ῬΏΠ], ἱν. 99.; 
Ἐρῆ. 1. 1.: ῬὨ]] 1. 1. ἀπὰ (οἱ. ἱ. 2. 

ΥΟΙ,. ΠΠ|. τ) 
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11. Τῇ ἥγεὺ ΜΕΜΒΕΒΒ ΟΕ ΗΕ ΦΕΎΊΒΗ ΟΗΈΟΘΗ ψ γα [Π6 ᾿πηπι6- 
αἀϊαΐα ἀθβοθῃἀδῃ!β οὗ ΑὈγαλιαπὶ ΟΥ̓ 1βαδο ἀηά «6000, ψ ποτὶ οὐ, μανίην 
ἀο] νογϑα ἔγου {86} Ορργϑϑϑῖνθ Ὀοπάλρο πὰ Εργρί, οἤοδβθ [ὉΓ ΒΙμλβο 
ἴο Ὀ6 δὶ ρϑοῦ αῦ ρθορίθ, δηά {ποῦ αἀἰγθοῦ ἰδβαθ, τι μουῦ ΔΠΥ ἱπίδυ- 
ταϊχίυγο οὗ (ϑηθῖ]6 Ὀ]οοα οΥ ἰδῆσυασο. ΤΉΘΒ6 ἀγὸ ἰοττηθᾶ Ὁν δ. Ραὰὺ] 
Ἠεδτειος οΥ᾽ ἐμ6 Ἠεῦνειος (Ῥ1]. 111. δὅ.), 88 ορροββᾶ ἴο (86 “ποϊίοη δὶς 
υὔειοδ, οΥ ἴμοβθ Ὑπὸ ᾿ἱνθὰ δηιοπρ (86 ἀσθθκβ, βόα Ἰδηρθδρα [ΠΥ 
ΒΡΟΪΚ6, δμα ψγὴ0 ατο οδ]]οα Πεἰίοηϊδίβ. ( Αοίβ νἹ. 1., 1χ. 29., χι. 20.) 
ΜδΩΥ οὗὨ {86 Ἰαϊίου νοσο ἀδβοθηθα ἔγομλ ρασοηίβ, ὁπό οὐ ψΒΟπὶ ΟὨΪῪ 
γγ͵ὰ8 ἃ 96. ΟΥὨ {π|8 ἀδβογιρίίου νγαϑ Τιποίηυ. (Αοίβ χνὶ. 1.) ΓΠΟβΘ 
Ὑγἢ0 ψ γα θοτὴ ἴῃ υάώα, οὗ ραγϑηΐβ σι ΠΥ ἀοβοοπαρα ἔγοτη ΑἸ γϑἤδμ, 
Δα 80 τοοοϊνοα {πΠ6ὶν Θἀ πολ οη 1π «ὰἀερ8, ΒΡΟΙΟ {π6 ἰδησπαρα οὗὨ 
{μον ἔογοία μου, απ ποτ ἱμοσουρΪΥ Ἰηδβίγιοίοθα 1ῃ {Π6 Ἰοαγηϊπηρ αδπά 
᾿ογαΐαγα οὗ (6 968, ΘΓΟ τϑοκοηθα σα ΠΟΠΟΌΓΤΑΘΪΙΟ ἐμδὴ (μα Ηοϊὶ- 
Ἰοηϑϑ᾽ ; δηά, ἴο πιᾶτκ [86 Θχοθι]θποθ οὗ {ποὶγ ᾿πθαρα δηα ᾿δησιᾶρο, 
ἸΠ6Υ τοτα οΔ]16 Πεδγειυϑ ; --- ἃ ἀδῖὴθ {Π6 πχοϑὺ δποϊοηΐ, δηᾷ ἱβοσγοίοσο 
{Π6 χιοϑδὲ ΠΟΘΟΌΓΔΡΪΟ, οὗ 411 [Π6 πᾶτηθ8 Ὀοσηθ ὈΥῪ ΑὐὈγαμαμ Β ἀδβοθπᾶ- 
Δηΐδ; [ὉΓ 1 νγα8 [8:6 δα ρίνϑῃ ἴο ΑὈγαμαπὶ μι πλβ86} ἢ, Ὀγ ἰ86 ὐδηδδη- 
1168, (0 βρη" {Ππαΐ Π16 μα σοιμθ ἔγοιῃ {π6 Οἰ]1οΣ β146 οὔ {πμ6 ἘΠ ρἢγαῦοβ. 
Α εῦτειο, ὑπογυίου, ροββϑϑβιηρ {Π|0 ΟΠΆΓΔΟύΟΥ πα αυλ] ΒΒ ολΟ.Β ἀρονο 
ἀοβουι 64, γγ8δ ΤΟΓΘ ὨΟΠΟῦΓΣΘὮΪ6 ἐμδη δὴ 715 Ὑαοϊϊέο; 88 ἰῃδὺ πδπλθ 1πα]- 
οδίθα ΟὨΪΥ ἰμαΐ ἃ Ῥϑύβοῃ Μ88β ἃ τ θη 6 Ὁ οὗἨ {{6 σοιωσοηνθα ἢ οὗ 
[βγϑϑὶ, τ ΒΙοἢ ἃ ον πρἢῦ 6, Γπουρὰ Ὀοτὰ ἀπὰ οἀποδίοα ἴῃ 8 ἔογοῖρῃ 
οουηίγυ. δ. Ῥδὰ], ἱπαθθά, νγαϑ ὈΟΤη δἱ Τασβαβ, ἴῃ ΟἸ] οἷα; γοὺ Ὀοϊηρ 
ἃ Ηδῦτον οὗ 86 Ηφῦτονβ, το χϑοοϊνοα ἢ18 δ ποδίιοι δὲ «6 χιιβ8] 61}, 
ΒΟ ΚΘ [Π6 Ἰδηρτιαρα 864 ἰπογο, ἀπά υππαἀογείοοα {86 Ηθῦχον ἴῃ Ἡ ΒΙΟἢ 
(86 δηοϊοηΐ ογβοὶοβ οὗ (ἀοά νγοῦα τσιθη, ἢ6 8 ἃ 6» οὗ {π6 τιοοῖ 
ΒοπουγΆ 16 οἷα88; δῃά {μογοΐοσο, πο σδυοπὶηρ 86 ῬΆΣΠΡΡΙΠΒ 
Δρδιηϑὺ 66 ]ϑῖηρ ὑθϑοθοτβ δηα ἈΠΡ6] 1 Θνιηρ; 678, ἢ6 ΘΠ απηδγαΐθϑ (18 
Ργν σα δπιοηρ ἴΠ086 οὗ ψΠΙΟΣ (1 βαϊναίοη γοσὸ ἴο 6 οὈἰαϊποα Ὀγ 
{Π6 11} 06 πιέφλέ μαυὸ οοηϊασποο ἐπ ἐδ εδιι. (ῬὮ1]. 1.1. 4, ὅ.}) ΤῺ ργὶ- 
Ὑ]Παρο8 οὗ {1|ὸ Ιβγϑο 68, ὑυμο ἢ} ΟΓΘ ὙΟΥΥ ὨΙΡΏΪΥ οβίθοιηθα ὮὈΥ 8}} 
16 078, ΔΓ6 Θηυτηογαίθα Ὀγ δὲ. ᾿8ὺ] 1ῃ 8ὶ8 ΕἸ)ρὶβί16 ἴο 6 Ἐβοιηδῃβ, ἴῃ ἃ 
ὙΘΓῪ δΔηϊπιαίοα ΤΏ 6 1.3 

ΑΙ] {π6 Ῥοβίθσι!υ οἵ Φδοοῦ γογθ δποι μα Υ οα]]οα Ζ7Ζγαεῖ, οὐ Ολιϊάγοπ 
9. 1εγαεῖ, ἔτοτα [886 βυσηδαῖαα οἵ (δῦ ραϊτγγοῦ, 8] (86 Ππι6 οὗὨ Κιηρσ 
ΒΒοΌοδμ ; μ6ῃ ἴσα ἰσ1ῦ068, τον  ἱὩρ' ἔγοσα (818 ᾿σῖποΘ δπα δαμοσιηρ 

1 ΤῸ Βα8 Ὀθθῃ γοπηδυκοά [πδὲὶ ατοοῖκ νόογὰβ ὁπάϊΐηρς ἴῃ ἰστῆς ΠΊΡῚῪ ἱπηίογιοσγ. Τυ8 186 
Ἕλληνες (οἰϊεπ 8) ποτὸ ἀϊδιϊηρυϊδῃοὰ ἔτοθ {πὸ ᾿Ἑλληνισται (Ἠ εἰϊεη181.:): ἴῃ ,σιπεν 
ἸΠΊΡΙΥ ρωγα οὐ παΐϊυε Ογθοῖκβ, το βροΐκα τῆ Οτοοῖς ἰοηρσαθ ἴῃ 18 ῬΌΓΙΥ; δηὰ [6 ἐαέίεγ, 
«7ειυδ ΟΥἩ ΟἾΒΟΓΒ δο)ουγηΐπ πος ἴ86 αγθοκβ, νυ ῆο ΒροΚα ἴ6 Οτγοεῖς Ἰδηρῦαρο δοςογαϊη 
ἴο πὸ Ηοῦτοῖν ἰάϊο!. ΤΏ 686 γογο [η6 ᾿Ελλενισται, ΗΘ] ]οηἰδί8 οὐ Οαγέοίαν γἢῸ πιυγηλιγεα 
αφαϊπεὲ (δε Ἠδεῦδτειοα. (ΑΕἰδ νὶ. 1.) “Ῥγιίδαρογαβ αἀἰϊν ἀρὰ ἢ15 ἀϊποίρ]68. ἰῃξο ἔνγο οἰδδδβοβ. 
ΤΠοΒ6, γΠ0 ΤΟΓΘ ΟΔΡΔΌΪ]6 οὗ οπίογίης ἰηῖο [Π6 Βρίγιῦ δηὰ τηΥβίοσυ οὐἉ μἷὶβ ἀοοίγιηθ, 86 οσδὶοὰ 
Πυθαγορειοι, Ῥγίλαφοπβακδ; ἴο8θ, νο ΤΟΥ οὗ ἃ ἀϊδοσθης οδϑί, ἢθ Ἰοσιηθὰ Πυθαγορισται, 
οΥ ᾿γίδαφομιδτβ. Τῇ ΤΟΥΤΔΕΥ τ γῸ Θπιϊηοηΐ, δηὰ ποίην οὗ ἐποὶσ πιδδίοσι [86 ἰδίου, ὑὰξ 
ἱπαϊ έγτεπί, Τῆς βδίηθ αἰδιϊηοῖοη 18 πη Ὀείνοθη ἴπ0866 ὙΠῸ Ὑογὸ ςἈ]]οὰ Αττικοὺς, ΟΥὉ 
“εἰς 8, ἀπὰ Αττκιστας, Οὐ ΑΑ({ 1876, --- [Ὡ6 Ρυγο δπὰ 1689 ρυσγυ ΟὝσθοῖκβ, ἃ8 Ὀδίνγθοῃ [ἰ058 
οδ]]οὰ Ἕλληνας δπὰ Ἑλληνιστας ΠείϊοπῈ8 ἀπὰ “εἰίοπιβτβ, μαγο Οτοοίζα, δηὰ Οτεροϊ βίης 
76νν»5." ΙΔῃ] ου8 ἀο νἱῖδ Ῥγίδαρ. ο. 18. δηὰ δοβοείίσζοη, οἰἰδὰ ὉγῚ 1901. Α., ΟἸασῖθ οὐ 
Αοἰδ νἱ. 1. 

3. 8.0 ὕτβ. ὙΥΒΌΥ, Ποδάγρα, Μδοκηϊρὶν, Α. ΟἸαγίκο, οσς Μοβασγβ. ϑοοῖϊ, ἩΘΏΓΥ, ὅς. ΟἹ 
Βομ, ἰχ. 4. αμὰ Ῥμ). 111. ὁ. 



ΟΥ̓ ἐλ “ειοϊςῖι (Ἰμε οἷ, ἀπά ἐϊ5 λίονιδονδ. 29] 

ἴο Φετγοῦοδπι, σγοσ ἐμοηοοίοσι ἃ ἀδθποιοϊηδίθα {Π6 “ἤομδο ΟΓ᾽ ]βγαοῖ: 
8116 {π6 ἔτο ὑγ1068 οὗ Ψυάδιι δὰ Βϑη)αταΐῃ, γμὸ σοηδϊηθα (δι ] 
ἴο 116 ἔμ] γ οὗἩ θανιὰ, νεσα βιυ]οὰ {π6 ἤουμδο ὁ Ψμάαθ. Αἴτοῦ [86 
σαρύϊνιγ, ταοϑὲ οὗ ποθ 80 σϑϊυγηιθα δηα τορ]Ὁ « ΘΓαΒβαίθτα δὰ {86 
1Θ}]6, δηᾶ σοϑίογοα {Π6 σιΐθϑ οὗ 186 Μοββϑῖο σγόσβ!ρ, μαυϊηρ' Βργαηρ, 
ἔγοπι 116 Κιησάομῃμ οὗἉ υαδὰ, [Π6 ἴθγτη «618 ὈΘΟΔΠΊΘ 8. ΚΘΏΘΙΆΙ ΔΡΡρ6]- 
Ἰαϊΐοῃ ἔου 411 ἴΠὸ Σηπαθιίδηΐβ οὗ Ῥα]οδίϊηθ, δπα δέ ο ἀΓὰ 8 ἰῸΣ {Πο86 
ὙΠῸ ΘΓ ἀοβοοηαρα ἴσομι μοι. (1) Δη. 11. 8.; Εδ(ἢ. 111. 8.; 2 Μβοο. 
ἰχ. 17.) Απά ἴῃ {818 οχύίθῃβινο 86η86 {Π6 ΜΟΙΤᾺ 18 δι ρ]ουοα 1 (86 
ΝΟ Ταεδβίδηθηίς 

111. ΑἸυδουρὶ ἴπ6 σοηδιαοη οἵ ἰμ6 «Θνν 188}. ΡΟΠΟΥ δηὰ (Π6 ἰατν8 
οὗἩ δίοβοϑβ αἰϊοτνθαὰ πὸ οὐοσ πδίϊοῃβ ἴο ραγοΙραίθ 1 {Π6ῚΓ βϑογϑα γλῦθ9, 
γοῦ την ἀϊὰ ποὺ Ἔχοϊαάθ ἔγοηι ἱμθπὶ βυοῖὶ ῬΘΥΒΟΠΒ 88 ΜΟΥΘ ὙΠ πηρ [0 
4υλ  Ὗ {πϑηλβοῖνοβθ [Ὁ σομέοσηληρ ἴο μθ. Ηδηοα {Π 60 δὐτηϊοα 
ῬΕΚΟΒΕΙΥΤΕΒ, ὙΠῸ Του πορα {6 ἸΥΟΥΒΏΙΡ οὗ 140]8, δῃὰ )οϊπϑᾶ ἴῃ {}6 
ΤΟ] σου Β ΒΟΥ 1668 οὗὨ {πΠ6 «}6γϑ; δπουρὰ ΠΟΥ τοῦτα ποί πο] ἴῃ 186 
ΒΆΠῚ6 ΘΒΟ Δ ΟΠ ἃ8 6 00708 ΟΥ̓ Οἰγίῃ, ἀσβοθηῦ, δηα ἰδησυδρθ, ὙΠΟ, τγ8 
ἢαγο 750 Β66, 6,6 ἰατιηοα ΗΠ ΌτονΒ οὗ μ6 ΗἨοῦγοννθ.Ό θυσηρ {Π6 
(6 οὗἉἩ «6808 ΟἸτῖδί, [06 «“6νγὺ8, δβρθοῖα!ν {π6 ῬΠΑΓΒθοθ, συθαῖν 
δχογίρα {ποιβοῖνοβ ἴῃ τηδκίηρ ῥγόβοὶνίθβ ἴο ΤΠ6ῚΣ το] σίου δπα βοοί. 2 

Οαϊμλοί, δπα βοῖλβθ οἴδμϑν ἰδαγῃθα τη ΟΣ ἢϊπὰ, πᾶνα αἰ ρ ἸΒῃ 64 
ὕννο Κιπάβ οὗ ρσχοβϑίγύθϑ, πδιηοὶυ, 1. δ γοθοίψέοα 90 ἐδ φαΐε, νὯο ἀν οὶῖ 
ΟΠ Γ ἴῃ οὐ ουῦ οὗ {6 ἰαπὰ οὗ 1ϑ9γ6], μα ν ουβιρρϑα {86 ἔγὰθ αοά, 
οὔβογνιοσ {μ6 Βαυθ ργθοθρίβ οἵ Νοδῖ ὃ, θυαὺ πιϊπουῦ ΟὈ]ρσίης ἱποιὰ- 
Βθῖνγϑβ ἴο Οἰγου ΠΟΙ ΒΟἢ. ΟΥ ΔΩΥ͂ ΟἴοΓ ἰοραὶ ΘΘΓΘΙΏΟΙΥ ; 8η4, 2. ΤΟ γοβοϊψέοϑ 
9 7μδεϊσο οὐ Γ᾽ τί σἠξοοιιδηο88, ὙὮΟ 6͵Θ ΘΟ νοσίβ ἴο «παἀδίδηι, δηα 6η- 
βασοα {Πδιλβαῖνοβ ἴο γϑοθῖνθ οἰγΓΟυ ΟἸΒΊΟ, 88 Μ706}} 88 0 οὔβοσνα (86 
ὙγΠ016 οὗ {π6 ίοβαιο ἰανν. ΤΏδγα ἀο68 ῃοΐ, ΠΟΥΤΟΥΘΥ, ἈΡΡΘΑΡ ἴο 6 δΔηΥ͂ 
Τουπάδθου ἴῃ {86 ΘοτιρίυΓαΒ ἔῸΣ Β06}ι ἃ ἀΙΒΌΠΟΙΙΟΩ ; ΠΟΥ οδἢ 88Υ Μ1ἢ 
ΡΓοργι θυ δ6 ἰοτιῃ θα ρῥγοϑοὶ γίθβ, οχοορὺ ἴθοβο Ὑγ1ὸ γε οι γδοθα 1Π6 
ΤΥ 8} το σίου. ΤΠ6 ΟΣ Ρ[Γ6Β τη ΘΒ ΠΟῚ ΟὨΪΥ ὑνγὸ ΟἾα8868 οὗ Ῥϑυβοῃβ, 
νἱΖ. (πΠ6 [ϑγ86 168 οὐ Η οῦγονϑ οὗ [πὸ ΗἩθῦγονϑ αὔονο σῃθη!οηθα, δηὰ 
116 (ἀαμΌ}]6 οοηνοσγίβ ἰο ἐπα βἴβη), ΨἈΙΟἢ Ἰαϑί ἀγὸ οα]οα Ὀγ [6 ὨδΙη6Β 
οἵ βύγαῃ σοΥ8 πα ΒΟ]ΟΌΣΠΟΥΙΒ, ΟΥ̓ΘΓΟΒΟΪ Υ 68." 

Σ Του ϊηδοπ᾿Β απὰ ῬαγκὨυγδι 1,Ἔχίςοοῃδ, γοοῦ ἰουδαιος. 
2 (οτηρασγο Ασίϑ Υἱ. δ., χἰϊὶ, 43., θὰ Μαῖξ. χχὶ!!, 15. νυ" Φοδορῆυβ, Απὶ, Φαά, 110. χὶϊ!, 

ς, 9. 8ὶ 1. διιὰ 110. χχ. ο. 8. ὶ 4. 
8 Ἴμοθο ὑγϑοορίβ σὰ ὉΥ͂ ἴπ6 “6 τν 88 ἀοοίοτβ ἱογπιοὰ ἴῃς βεύθῇ ργεςορίφ οὗ Νοδῇ, δῃὰ 

(ΠΟΥ ῥγοῖθῃά) νγογα ρίνθη Ὁγν ἀοὰ ἴο 186 δοῃβ οἵ Νοδ. ὙΠΟΥ δγὸ 88 [Ὁ]]}οὐνα:---ἰ. Τραῖ 
τηϑῃ Βπουϊὰ δὐβίδιπ ἔτοτα ἸάοἸΙΥΥ ;--- 2. Τὶ (ΠΟΥ δῃου]ὰ ὑνοσβμῖρ [86 ἴσα αοὰ δοῃο ;-- 
8, Τμδὶ [ΠΟῪ βου ὰ μοϊὰ ἱποοβὲ πῃ ΔΌΒΟΥΤΘΠΟΘ ;-- 4. Τιδὶ ΤΟΥ δῃου ἃ ποῖ σοχητηΐξ τη Σ- 
ἄογ;- 5. ΝΟΥ ΤῸ ΟΥ εἴθ! ;---6. Τρδὲ {ΠῈῪ δθουὰ Ῥαπὶϑη ἃ ΤΠ Σοῦ τ ἀσδιῇ ;--α 
7. Τδβαῖ ἸΠ6Υ ββοι]ὰ ποὶ οδὶ Ὀ]οοΐ, ΠΟΥ δῦ πίη ἴῃ ΜΙ οἢ Ὀ]οοα ἰ8, ΘΟΠΘΘΟΑΏΘΏΠΥ, ποιμίης 
δίγα:ρ]οᾶ, “ΕὙΘΓΥ ΟΠ6,᾽ 58γΥ8 8 ᾿ἰνίης Φον 88} ἩΤΙΤΟΣ, “δὲ ΟὔΌΒΟΣΥΟΒ. {Π6586 Β6ΎΟΠ ΟΟΠι- 
ΤΔὨ ἀΙηΘη(8, 8 6: 16ὰ το Ὠδρρίποδβ, Βυϊῖ ἴ0 Οὔβοσνο ἴθ πη ἸΏΘΓΟΙΥ ἴγοπὶ ἃ δ6η86 οὗ {πο }Γ 
Ῥγοργίοῖγ, 18 ἀδοσχεὰ ὈΥ Μαϊπηοπίε8 ἐπϑυβηοϊοηΐ ἴο οοπβιϊπἴὸ ἃ ρμίοια αοηεἶ]ς, ΟΥ ἴ0 σοπίεγ 
ἃ 116 ἴο Βαρρίῃφδε ἴῃ 106 σου] ἴο οοσηο ; 1 18 τοαι βῖῖο 1πδὲ 1ἸΠῈΥ "0 οὈϑεγυθὰ δεοαιδε 
ΠΟΥ ἀγὸ ἀἰϊνὶ πο σομηπημη 8. 866 ΑἸΙ6η 8 Μοάοχγῃ Ψπἀδί8πι, ᾿. 107. 

4 ὝΠοϑο ἔννο οἰαββοβ 816 ΥΟΓΥ ἐγοαΌΘΠΠΥ τηοπίϊοηοα ἰπ (πα ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβϑὸ; ἴδ ἴῃ 
1δν. χχυ. γὸ ἤδνθ “ ἴπ6 οἰ] άτοη οὗ [βγβοὶ " (νϑγ. 2.) δηὰ “116 βἴγβηρεσβ 1μδὶ 5Ξο)ΌΓη ᾿ 
δηοηρ ἔμ πὶ (νοῦ, 45.). 866 6150 ΕΖΕΚ. χὶν, 7.--- “ ἘΥΟΙΥ οὔ οὗ ἴ86 Βουδο οὗ [δγϑοὶ, οὐ οὗ 
τῆς βίγβηροῦ (Πδῇ Βοϊοῦτποῖῃ ἴῃ [στο], τμδὲ βεραγαίθι ἢ Πἰη56 1 ἴσοπὶ τηθ, 8 ἃ βοιῖει}} ἃ} 1408 
ἐπ ἢἷ9 ποατι.᾽--- ἴς ἰδ ουνϊάθης τΠαῖ, ὈΥ͂ τὴ “ Βιγδῆρον" ἴῃ [Π18 Ῥαδββᾶρσο, 18 πιδδηῦ 8 ὑχγοβοί γῖθ 
Ὑ8Ὸ0 μβαὰ ὕεθὴ οοηνογιοα ἰο τΠ6 ᾿νογβὶρ οἵ Φεμονδὴ, οὐμογυνίδο 6 σου] ποῖ πᾶνε Ὀσοη 

υ 2 



202 ϑησγοι ΡΥ 80Π 5. 

Ιὴ {86 Ἰη:|}]ο0η οὗὨ ῥγοββϊ γίθβ ἰο {πὸ “ αυσιβῃ γ ]]ρΊομ, δοοογάϊηρ ἰο 
{π6 τ ηῖοαὶ τυιοτβ, ὑπ6 ἴπτθα [Ὁ] ησ ΟὈβουνδῆοθοβ ΜΈΣ 80- 
Ροϊηἰθα, ὨΔΙΆΘΙΥ, ΟἸΓΟυ ΓΤ ΟΙ βίοι, Ὀδρίδηι, δηα (Π6 οἴἴετγίηρ οὗ ββογιῆοο ; 
8.1} οὗ νοῦ, Ἔχοθρί οἰγοα π οἰ βοη, ΟΣΘ ΡΟΥοσηθα ΒΥ [86 ὙγΟΙΊΘΏ, ἃ8 
Ὑ}6}1 25 ὈὉΥ [86 τηθῃ, 0 Ὀδόϑηη6 ργοβοὶγύββ. 

1, ΟἸγοιπιοϊδίο (16 Ἱπιροτῦ οἵὁἨ πυμϊοῖ 186 τόσα {ΠΠΗΥ  Ἔχραἰποά 1η 
ΡΡ. ἘΠΕ ΤῊΣ {16 8Β6αὶ οὗ {π6 οονθηδῃῦ ᾿πΐο ἡ ιοἢ {Π6 ρτοβοὶ γίβ 
δηίοτθα τι (ὐοά, ἀπα οὗ {Π6 βοϊϑιμῃ ργοίδϑϑιοῃ ῃ]οἢ μ6 τηβάθ ἴὸ 
οὔβοσυο (6 ΘΟ χα αν οὗ Μόοβϑβ: δπᾶ 1: ἴΠ6 ῥγοβαϊγίθ ψγοσὸ ἃ ϑδηιη- 
ΓΔ, ΟΥ̓ ΟὗἨἁ ΔΏΥ ΟΥΒΟΓ παίϊοη ἰμαὺ δορὰ ἰμαΐ σῖΐθ, Ὀ]οοα γγὰβ ἰο 6 
ἀγανῃ δίγοθῃ ἔσομαι [86 ρασὺ οἰγουμπγοϊβοά. 

2. Τὴ Βθοοπα ΘΘγΘ ΠΟΥ νγὰ8 ἢ αδλίπφ οὐ αρίίδηι; “ΈΪΙΘΒ ταυβὶ 
Ὅ6 ρογίοσιηθα ἴῃ {Π6 ργθβθῆοα οὔ δ Ἰϑαδὺ ἰθτθθ «ονγχ8 οὗ αἰδβιεϊποίίοη, 
δηα 1η {Π6 ἀΔγ-ῦπλ6, ὑπαὖῦ ποίπιπρ' παρ Ὀ6 ἄοπα ἴῃ βοοσοί. Αἱ {Π8 
(τὴ6 οὗ 18 ραγξογηδησοα (Π6 Ὀγοβοϊ γα ἀθοϊαγθα ἢ18 δ βοσγθῆοο οὐ [18 
Ραϑὺ 116, πὰ [πὲ πὸ βθοιϊαῦ πιοῦνοβ, Ὀπύ 8. ΒΙΏΘΟΙΟ ἰουα ἴὉΓ {8π6 ἰδ 
οὗ Μοβοϑβ, ᾿πάυοδὰ πἷπ ἰο Ὀ6 Ὀαρ(Ζοα ; δηα Π6 γγᾶ8 {μ6ῃ ἱπβίσγαυοίοα ἴῃ 
[86 πχοϑῦ Θββθῃ 8} ραχίϑ οὗἉ {π6 ἰΙατσ. Ηδ Ῥγομιβθα, αὖ [6 βϑῖηθ {1πη6, 
[ο Ἰο8Δα ἃ ΒΟΥ 116, ὕο τουΒ}}Ρ {πὸ ἔσθ (ἀοά, δὰ ἴο δορ 18 δοιω- 
ΤΔΠΘΙΙΘΏ [8. 

Βαρύδηι νγᾶ8 α͵80 δαταϊηϊβίοσθα ἰοὸ {μ6 οἰ] άγθη οὗ ρῥγοβοὶγύθβ ψ}Ὸ 
ὍΘ͵Θ ῬΟΥΠ δείογο [μ6]γ ρῬαγοηΐβ Ὀθοδπιθ Ῥγοβοὶ γύθβ, Πα σΘΏΘΓΑΙ]Υ αἱ 
[86 βδηη6 {πὴ6 ὙΠ {π|6 1 Ῥαγοηίβ: Ὀυΐ 1ὖ νγγα8 ποί δαῃηηϊβίοσθα ἰὸ 
σμΠ]άγθῃ Ὀοση αἶον ὑπαὶ ονθηΐ, Ὀθόδυβα (6 ραγθηΐβ ἀπα {π6ὶγ οββρτγίησ 
ΘΓ ΘΟΠΒΙΔοΥΘΩ͂ 88 [8γ86]168, οἰθδη ἴγοὰ μον Ὀἰγί ἢ, δηᾶ ἰμογοίογα 
ψ 6.6 Ὀτουρὶῦ Ἰηἴο οονθηῃδηΐ ὈΥ̓͂ οἰτουτλοΙβίοῃ 8] 06. 

8. Το {μ|τὰ ΟΟΓΟΠΊΟΩΥ ἰὼ Ὀ6 Ρογίουπιθα τὰ (παὶ οὗ ογεγίη 
ϑαογίοο. 

10 γ88 ἃ ΘΟΠΊΠΊΟΠ ΠΟΙ͂ΟΣ διηοηρ {Π6 «6718, ἱπαῦ ΘΥΘΟΥΥ͂ ΡΘΙΒΟῺ ὙΠῸ 
μα ἀν Ῥογίογπιθα 41} [86 ργθοθαϊηρ σου ΘΟ Π168 7188 0 6 ὁ0η- 
ΒΙἀοΓΘα 88 ἃ 6  -οσῃ Ἰηβηῖ. Τθυ9 Μαδι πο 468 ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ Ββαγβ":--- 
““Α Οἀθῃῦ]θ τὸ 18 Ὀθοοίηθ ἃ ργοβοϊγίθ, δηἀ ἃ βευυδηῦ Ὑπ0 18 βοΐ 
δῦ Προγίγ, αγὸ Ὀοίδι 88 1ῦ ΓΘ πον - ΟΣ ὈΔ068 ὃ ; δηᾷ 4}} {ποβ6 σϑὶδ- 

ϑοραγϑίϑα ἤοτι ῃἷπ). ϑομ 0 21} Ατσοθοὶ. ἩθΌτ. μὲ δεργὰ, «Φοπηΐηρ ΒΒ 96 ἶδ ΑἸεΙαυ 168, 
ὈοΟΚ ἱ. (ἢ. 111. Ρρ. 683-80. Ὦγ. 1αγάηοῦ [88 στοπιασκαά, [Πδὲ (ῃ6 ποίΐοπ οἵ ἔνο ϑογίβ οὗ 
ῬΓΟΒΟΙ γῈ68 18. ποῖ ἴο ὃ6 ΤὈππᾶ πῃ ΔΩΥ ΟἾ γί βεῖδη τὶ νοῦ Ὀαίογο ἴΠ6 “υμγίδεν ἰἦ σΘΏΓΕΣΥ ; 566 ἢ18 
ἈΓΩΖΟΙΩΘΉ5 δὲ ἰασρο,  ογκαη, νοὶ. νἱ, Ρῃ. 522 ---588. ὅνο., ΟΥ̓ ΤΟ]. 111, ΡΡ. 397---400. 4ἴο., δὰ 
νο]. χὶ. ὑρ. 8318--524. 8γνο., ΟἹ γοὶ. ν. ρῃ. 48ὅ---493. ἀῖζο. ΤῊΐ8 ΟὈΒοσυδίίοη γοπάογβ ἰΐ ῥγοὸ- 
ὈΆΡΙ6 εᾶῦ 186 ὑεῖ δ ῬΓΑΥΟΙ οὗἨ [80 6 )0}78 ἴῃ Ρ. 287. ϑιφγὰ, ἰΒ ποῖ ΟΥ̓ 80 ΘΑΙΙΥ ἃ ἀαίο ἃ ἰ8 
ΘΟΠΊΠΊΟΠΪΥ δι ρροθοά, 
 Τλρποοι δ Ηον. Ηδοῦτγ. οἡ Μαῖίί, 11}. 6. 
2 Τριὰ.; Ὑεἰδιοὶπ οἡ Φοδη ᾿ἰ, 2.; δηὰ ὙΥΒΠΌΥ οἡ Φοδη 1ϊ. 4, δ, θ.ἁ ϑοπιθ Ἰθαγηθὰ πποῃ 

ἤδνο βυρροδοὰ {πᾶν οὖν Τγὰ αἰϊαἀοὰ ἰο {π|8 τα δἰ πῖοα] τγαάϊοη θη ἢθ τοργοδο θὰ 
Ν᾿οἄει8 τνῖτἢ θοΐηρ᾽ 8 πιδϑίοῦ ἴῃ Ιβγϑοὶ (Φόπη 1]. 10.), δηὰ γοῦ Ὀοίηρ δ {Π6 βαπιὸ {1ΠῚῸ 
Ἱσηούδηῦ ΒΟΥ 8 τηδη σοὶ Ὀ6 ὈΟΙΠ 8 βοοοπὰ [{ἰπ|6. Βαϊ ἱΐ 18 τηοϑὲ ῬγοῦΌΔΌ]6 (Π αὶ «6508 
ΟἸιγῖβυ τοίετγοα ἴὸ {121 Βρὶ γί 14] πχοδηϊηρ οΥἁ οἰγουτ οἰ βίο νυν ἢ οἢ 15 ποι] σοὰ ἰπ Ρ. 296. ποῖο, 
ἑηγὰ. Τῆς δγραπιοηῖθ οἡ {Π6 πηυοῇ ἀϊδρυϊοαὰ αὐοϑιίοη, ΤΥ ΠΘΙ ΠΟΥ ὈΒρΟΐΒπιὶ ν'Δ8 1η τι56, ΟΥὉ 
ποῦ, θαίοτο 6 τη ΟὗἨ ΟἿΣ ϑΘαυ] ΟΌΓ, ΔΓῸ σου ονγοα ΟΥ̓ ΟἌΓΡΖΟΥ ἰπ ἷ8 ΑΡραγαῖιβ Αιὐπαιτα- 
ἔα οΓΑΓΆτη, Ρ. 49., δηὰ ὈΥ 101. Φοπηΐηρδβ ἴῃ ἢ 8 δ ν 5) Απο χα 65, θΟΟΚ ἱ. ς. 8. [Ὁ ππδῪ 
6 ποῖ ἰγγοϊονδηῖ ἴο τοιηϑτκ, [παΐ [Π6 Ἰοαγηοὰ τ, ΟΔΡΌ6]} τοῖοτβ ΟἿὉ 1 ογἶ8 οοηβατο οἵ 
Νισοοάσιηϊ8, ποῖ ἰο πὸ γα δἰ πἰσαὶ ποίΐοη δοονθ-τηθπιοηοα, Ὀπΐ Γαῖθοῦ ἴο ἢ]8 Θπί γα ἰσῆο- 
ταηςα οὗ ἴπδὶ οἰδιιβίοη ΟΥ̓ (Π6 ϑρί τς τ ]οἢ νγ88 τὸ ἴα κα μΐδοα ἀπιὸν (6 Μοδβοίδη, δπὰ πνοῇ 
ἢδα ὈΘΟῊ 80 οἰθδυὶγ Τογοιοϊὰ Ὁ [Π6 Ῥγορῃοῖβ, Ὑταηβιδιΐοη οὐ ἴῃ6 ΕὐυΣ ΟοΒβροΐδ, νοὶ]. 1]. 
Ρ. 515. 84 οὐἀϊε, 

5 ἴμπι δ]]αδίοῃ πιοϑὶ ργοῦδο!ν ἴο ε"|8 συϑίοπι, δι, Ῥεῖοτ δ ἄγαββοβ {π6 ΗἩΘΌγοννΒ τηῸ Βδὰ τὸ- 
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ἰἰοὴ Ὑμ1οἢ ἢ6 δά ψὮ116 οἰ ἴΠοΣ ἀδη}]6 ΟΥ βαυυδηΐ, ΠΟῪ οθᾶβο ἴγΌΤὰ 
Ὀοϊηρ 80.ἢ 

Οπ {86 ρῥγοβεϊ γύϊβυῃ οὗ 186 ονβ, Φεβὰβ ΟἸγῖιβὺ Ἀρρθασβ ἴο ἢδνθ 
οσαθα {Π6 ῬΥποῖραὶ αυ.8}}168 τ Ὠ]οἢ Π6 τοαυϊτϑα 1π {ΠπΠ6 ρχόβοὶ γίββ οἵ 
λὲς οονθηδπῦ “ΤΠ6 ,γϑδέ ΘΟΒαΙ ΠΟ. οὗὨ τόδ υὕβση διηοηρ' {86 «“}6νν8 
γγ8, ὑμαὺ 6, Ὑοὺ οδὴθ 0 διργδοο ὑποὶν στο σίοη, ἐμοῦ] σοΙη6 
ψΟΪΠίΔΥΥ, δα {μαῦ ΠΟΙ Ί ΠΟΥ [ὍΓΟΘ ΠΟΥ ᾿πῆἤποποθ βῃουα 6 οιωρὶογεάᾶ 
ἴῃ [18 Ὀυδίησθα. ΤῊΙΒ αἷδβο, 18 186 ,327γ8ὲ Θομα! θη τοαυϊγοα ὈΥ «688 
ΟὨτῖβί, δα τ Β]οἢ Π6 ΘΟΠΒΙΑΘΙΒ 88 186 ἔουπάδίίοι οὗὁὨ 411} {86 τοδί. 70 
απῃ πιαπὶ ὃ6 ιοἱϊπφ (ἔν τι5 ϑέλει) ἐο σοπιὸ αὔον πιο. (αι. χυὶ. 24.) -- 
ΤῊο ςεοοπά δοπαϊοη τοαυϊγοα ἴῃ {8π6 «Φ 618} ργοβοϊ γί 788, (μαῦ ἢ6 
Βῃου α ρουίδοῦ! Υ σοθοῦμ 6 8]] 818 Ῥτου]ο68, 18 ΘΥΤΌΣΒ, 18 16 ο] αἰ ΥΥ,᾿ 
Πα ΘΥΘΙῪ ὑδὶπρ τμδ΄ Θοποογηθα Ἀ18 ἔμ]66 γα] ρΊοπη, δπα {μαΐ 6 βῃουϊά 
ΘΩΟΓΟΙΥ Βοραγαῦθ ᾿1τη 861 ἔγομι ἢ18 τηοβύ ᾿π τηδία ἔΓΙΘ 48 ἀπά δαυδὶηῦ- 
ΔΠῸο8. [10 γγὰβ ΟἹ {π|8 στουπα ἰμαύ [86 «6ν)7΄8 οΔ]16 ἃ ̓ γοβο Υ ὑ18πὶ ἃ 
ΠΘῸ Οὐγίδ, δπα Ῥγοβο γύθβ πεῖ δογη πα πεῖ πιθη ; ἃπὰ οὐ Ἰμογὰ σὸ- 
αΌΪΓΕΒ πθπ ἴὉ δ6 ὈΟΓῚ ἈρΆ1Π, ποῦ ΟὨΪΥ οὗ ψδίοσυ Ὀαΐ Ὀγ 86 ΗοΪγν 
μοί. (ΦόΒὴ 13}. ὅ.) ΑἹ] (818 οὖν Ἰωμογτὰ Ἰποϊ 68 ᾿π {118 ποτά, ἰοέ λΐηι 
γοποιποο ἐιἐπιδοῖ --- ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. (ΜΑΙΚ ν1}]. 84.) Τὸ {818 1Π6 
[Ο]ονηρ βουιρίαγοϑθ τοίου : Μαίξ χ. 838.:; “οῇπ 11]. 8. ὅ. ; 2 (ον. ν. 
17. -- Τα ἐλίγα σοπάϊοη, οα ΒΟ ἢ ἃ ΡΟσΒοη νγδδ δατηϊοα ἰηΐο [(Π6 
οὐ ἢ Θμυγοἢ 88 ἃ ργοβαὶ γίθ, νγα8, (μαῦ Πα βδῃου]ά βυταῦ ο {π6 γοῖκο 

οὗ {π6 618} ἰανν, δηα Ρδύ ΘΠ Υ ὈΘαΓ ὑπ6 ᾿ΠΟΟΠΥΘΙΘΠΟ6Β ἃπα Βα βοτ- 
ἴρΒ, ψὶ ἢ ὙΠΟ ἃ ῥγοΐδβϑέοῃ οἵ [Π6 Μίοβαϊος σϑ]οῖοη ταὶρῃῦ θ6 
ΔΟΟΟΙΏΡΆΠ16 4, ΟἸ γχιβῦ σθαυγοβ Π6 βαὶθ οοπαϊίοι, Ὀαΐ, ᾿πδίθδα οὗ 
1Π6 γοῖκε οὗ ἐπ8 ἴανν, Π6 ὈΤΙΠΡΒ 1π 18 οὐσῃ ἀοοΙΓΊ6, Μ᾽ Ὠϊοἢ ἢ6 6418 ἢ18 
ψοῖες (Μαῖί. χὶ. 29.}, ἀηα 18 εγθ65 (Μαί, χν]. 24.: Μαῖκ υἱ}]. 834.) 
1Π6 {Δ Κιηρ᾽ ὩΡ οὗὁἨ Ὑγ1 οἷ 1 Ρ]168 ποὺ ΟὨΪΥ ἃ Ὀοϊὰ φῬγχοξδδϑβϑίοῃ οὗ (ῃγῖβί 
Οὐ θα, Ὀὰὺ 4180 ἃ σμθοΥα] δα ταλ πρ' ἴο 41} {Π6 βυβοσηρβ δπὰ 
ΡΘΥΒΘΟΌ ΟΩΒ 0 ΜὨΪΟΣ ἢ τρηῦ θ6 ΘΧροβϑα, δῃὰ δυθη ἰὃ ἀδθδίμ 1861. 
-- Το ͵7οωυγίδ οομαϊίοη γγα8, ἰπαῦ (ΠΟΥ δου] βο]θπλ]ν θηραρα [οὸ 
οοηέϊηπ6 ἴπ {Π6 6 18} σο] σίου, ἢ ἈΓῸ] ον απίο ἀθαίῃ. Τ8 οοη- 
ἀϊάοι ΟἾ τῖϑὺ α͵8ο γθαῦϊγοβ ; δηα Ὁ 18 σοΙα ρΥῖβοα ἴῃ {818 ψογά, ἰδέ λΐπι 
οϊϊοιο πι0.,} (Μαῖ. χνὶ. 24----26.; Μαγκ νι, 34---87.) 

ΙΝ. [πῃ οομβοαῦθησα οὗ {π6 ΒΑΟΥ]οΟ δ σαρίινιν, {86 96 }}8 6ΓῈ 
ἀἸΒροσβθα δυοπρ ὑπ νϑυϊουβ ργονίηοοβ οὗ {Π6 ρτοαὺ ΒΥ ]οηδη Θηλ- 
Ἀῖγα ; 84 {βου ρΡὮ ἃ ἰᾶτρα ροχγίϊοῃ οὐἁἩ {πϑ σϑίασηθα πάθον Ζογιθθα- 
06], 1Ὁ ἀΡΡρθδγβ τδξ ἃ. ΘΟῃΒΙ ἀθγαὉ]6 ραγῦ σοιαϊη θα Ὀθῃ πα, ἘΕἼΟΙ {Π18 
Εἰχοιπηβίδηοα, 88 Μ06}1 8ἃ8. ἔϊῸΠπι νΆΓΙΟῸΒ ΟἾΠΟΙ ΟΔΈ.868, 1 ὨΔΡΡΘΩΘΩ͂, ἴῃ 
1ῃ6 {π|6 οὗἩἨ οὖ Τωοτά, {πα΄ ργοαῦ πυμη 6 Γ8 οὗἉ 96 )718 Ἴ6γα ἰο ΡῈ ἔοαμα 
ἴῃ τσϑθοθ, δηα 411 {μ6 οὐ ραγίϑ οὗ {π6Ὸ6 Βομιδῃ ΘπΠΊρΡΙΓΘ, συ ῃ] ἢ αἱ 
{παὖ {π|6 84 πο οἶβασ [1τλ]8 θὰ (μοθθ οὗἨ (Π6 ὕπο Κποόνσῃ που ]ὰ. 
1 νψὰ8 οὔ πὸ 8Ὺ} 8 ὈΙΒΡΕΒΒΕ. ΑΜΌΝΟ ΤῊΕΞ ΟΙΝΤΙΙῈΒ ΟΚ ΟἜΈΕΕΚΒ, 
(μαῦ ταθη το 18 τηδᾶα ἰῃ Φ 088 νἱῖ. 36.: δθαὰ ἴο ἴῃθπὶ “688 (Ἰγὶβὺ 18 

ΠΟὨΕΥ Θτηγδοθά ΟἾ γί βιϊδη Υ, 8 πεισ- δον Ὀαῦεβ (1 ἘΡ. ἴϊ. 2.), θοοδαθο [86 μδὰ Ῥθομ ὈΟΓΏ 
δρδὶπ ποῖ οὗἉ σοσταρεῖθ]6 δαεὰ, θὰξ οὗὨἉ ἱποοσσαρεῦ]ο, οτθη ἢπΠ6 πογὰ οὐ Θοἀ π ῖο ἢ ᾿ΐνϑα δηὰ 
ΔΌΣ ΘΒ ἴον δνοσ. (ἰ. 28.) 

ι Ὁ γ. Α. ΟἸασγίς οἡ Μασὶς νυἱῖϊ. 34. 
3 ῬΈΙο, ἀ9 1,εραϊίοπο δὰ Οδίυμ, Ρ. 1081. οἱ ἴῃ ΕἸδοοῦμ, Ρ. 971. Φοβορῆπβ, ΑὩξ. πὰ... 

110. χυΐ, ο. 6. 11}. χἰϊ. ο. 8. 1ἰ. χῖν. ς. 10. Οἰἴςετο, Οτδῖ. ὑτοὸ ΕἾδοῦςο, Ὁ. 28. 
υ8 
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αἶθο Βαρροβοα ἰο αν δἰ υἀθα στ μθα 6 8814 ἐμαΐ μ6 ᾿ιδὰ οὐΐιϑὺ βῆθερ 
(Φ968ὴ χ. 16.), θυ πψιϊουῦ Ἄχοϊαάϊηρ τπ6 (ὐΘη[1168, ΤῸ αἶ8θοὸ γθσα ἴὸ 
ΘηΐοΥ ᾿πίο 818 βῃδορίο]α, οὐ θ6 δἀῃγι θα τηΐο 18 ομυγοῆ. Τὸ ἐΠ686 
ἀἰθροιβοα δον 10 ψ8δ8, ἰμβαῦ Ῥϑίθυ δὰ “δίμθϑθ ᾿πβουι θα (Ποῦ τϑβρϑο- 
γ6 Θρ᾿ 8168; [89 ἔΌΓΠΔΟΓ ἴο {Π|0886 γὯ0 γα βοαίζογθα {πγουρὴ Ροη- 
ι8, (ὐαἰαἰϊα, Οδρρδάοοϊβ, Αβϑία Μίπογ, απὰ ΒΒ: γα (1 Ῥεῖ, 1. 1.); 
Δα (6 Ἰαύζον ο 126 ὑγγαῖνθ ὑγῖρθαβ το Ὑ6Γ6 αἰβρογβθα ἱμβγουρδουῖ 
116 16 Κπονῃ ψου]α. (}8Π168 1. 1.) ΤὴΘ “ονγ8 ὙΠῸ ΓΘ δββοι ] 6 
αὖ ϑτγαβα θα οα [86 ἀΑΥ οἵὗἨ Ῥοπίθοοβί, ογθ οὗ [89 ἀἰβρογβίοη, (Αοἰβ 
11. ὅ---1]. 

Υ. ΝΑ ΘΓ αἶ80 «ον γ8 ψἘΠ0Ὸ ἰϊνϑα ἴῃ [Π086 σου γ165 τ ογο τρεῖς 
τ8 {π6 ᾿ἰνηρ ὑδρ6, 8Π4 ρΟΥΠΔΡΒ ΒρΟΚ πὸ οἴμου. ΤΏΉθδ6 διὰ α18- 
Πηρυ 8Π6α ἴῃ (6 Νεὸν Τοβίαμηοηῦ ἴσομη [86 Ηρ γονβ οὐ παζέυε “6νν8, 
80 ΒΡΟΚα ψμδὺ 88 (6ὴ 0411.ὁ64 ἩΘΌγον (4 ἰαἰπά οἵ ΟΒα] ἀδίοο- ϑυγίδο), 
ὈΥ ἴΠ6 Δρρο)]δίίζοπ οὗ ἨΕΙΈΝΙΒΤΒ, οὐ (Υ̓ΘΟΙΔΏΒ 88 {Π6Ὺ ἀγὰ ἰογπχρα ἴῃ 
οὐ δυϊπογιβοα Εηρ] δ γογϑίοη. Τἢμ686 ἴῃ 81} οἴμοὺ τϑβρθοίβ νι γ8 
ΤΟΙ ΌΘΓΒ Οὗ [πΠ6 618 ὁπυγοῖ ; Π6Υ͂ τὰ σοροδίθα! νυ τηϑηςοηθά ἴῃ [ἢ 6 
Αοἰβ οὗ [μ6 Δροβίϊθβ ; δῃὰ 10 τνᾶϑ ἃ ραῦίυ οἵ (86 Η 6 ]]θηϊβς 9 6) {πα 
τοαπαϑίρα 0 866 «6508. 

ΥΙ. θυύΐπσ (μ6 ἴπη6 οὗ οὐῦ ϑδυϊουῦ {Ππ0ΥΘ γ188 ἃ ΘΟ, ΒΙ ἀογΔ Ὁ ]6 
ΒΌΤΩΘΘΓΙ οὗἨ “6 }0}78 τοϑιἀϑηῦ αὖ Ἰλοιηθ: ΦόβθρμΒ δϑυϊπχαῦθθ ἔμθτὰ αὖ εἰσὶ ῦ 
1πουβαῃα ; ἀπὰ ῬΆ]ο, 80 ταοϊαῦθα ἐμαῦ [ΠΘΥ Τὀοουρὶοα ἃ ἰαῦζα αὐδγίου 
οὗ 116 ΟἿ, Βα γ8 ἰδαὺ {6 Ὺ γα ΟΠ ΘΗ͂Υ διιοῖῖ 88 μα Ὀθθη ἰβκϑῃ σαρίϊνα 
αὐ ΑἸ δγθηΐ ἀπηθβ, ἀπ μδα θθθῃ οδιτ θα ̓ πΐο αν, τ οσο μον Πα 
ΒᾺ ΡΒΘαυ ΠΟΥ δοαυϊγοα {πον ἔγθοάοτῃη δηἃ γοτα οα]οα 1.1ΒΕΒΤΙΝΕΒ. 
ΤΠ6 βυπαροψζὰθ οὗ (86 11 ογ 68, πηθηΠοπθὰ ἴῃ Αοίδ γἱ. 9. 15, ὈΥ͂ 
ΒΟΙ6 ΟΥ̓ 65, Βαρροβοα ἴο αᾶνθ Ὀθὶοηροα ἰο {8}8 οἶαδ5 οὗ 6 08.2 

ΥΠ. [ἢ οοπβοαιθηοθ οὗ {Π18 ἀἸβρογϑίοη οἵ [πὸ αν (πτουρδουΐ {116 
ἘοιλΔη ΘΙΏΡΙΓΟ, δηα (Π6 Θχύθηβινθ ΘοΟηηογοΘ ὙΒΙΟΝ (Π6Υ ΘΑΥΓΙ θα ΟὨ 
Ὑ10}| ΟἾΠΟΥ πα οη 8, {Π6}ν το] ρου Ὀθοδηλα Κηονγη, δπα (ἢ 6 Ταβ}} Ὁ νγὰ8 
{πΠ6 Ῥγϑυϑίθῃοα οὗ ἃ βοιῃονῃαῦ ρυτοῦ Κπον]θάρο οὗ {86 σὰς (οά 
ΔΘ ηρ {Π6 (θη 11.68.0. Ἡρδποο σὰ δΒηά, (Παῦ (Πογα ὝΕΓΘ ΤΏΔΠΥ 0, 
{πουρσὰν 6 αἀἸὰ πού δἀορὺ {π6 τ οἵ οἰγοιπλοϊβίου, γαῖ μα δοαυϊγοὰ 
8 δοίζον Κπον]οᾶρσο οὗ (6 Μοβὶ ΗΘ ἰμδῃ (86 Ῥασδμ τμθο]οσῪ ἔπγ- 
ΠΙΒῃΘα, δηα Ὑ}10 1η βοὴθ σϑϑρθοίβ δοῃϊοσμιθα ο (6 “618 το σίοη. 
ΟΥ̓ 1τ18 ἀσβουιρίίοη δρροᾶσ 0 Ὀ6 86 “ΘΕΟΣ ΜῈΝ τοδο εαγεά 
Οαοάί,᾽ ψὮο δα ἔγθαυθην τηθηθοποα ἴῃ (Π6 Νεονν Τοβίδιμθηΐ , ἀπά 
Ῥαγ ου αν [86 ρΡιουβ οοπίυγίοι (ὐογηθαΒ, οὗὨ τι οπὶ Π6 βδοτθα ΤΊΤΟΥ 
[8 ρΊνΘ 118 80 μ]6αϑιηρ' δη δοοουηΐ, (Δοίβ χ.) 

Υ1Π1. ΑἹ] 686 ρϑύβοῃβ, σι {86 Θχοδρίίοῃ οὗ {Π6 Ἰαβϑύ οἶββϑ, τν 6 Γ8 
ΤΟΙ 6 Γ8 οὗ {π6 «6 18} ομ χοῦ, ρατγυϊοι ραῖθα ἴῃ 18 τνοσβθῖρ, δα τοσὰ- 
Ἰαϊδα ἱπϑυηβαῖνθθ ὈΥ {πὸ ἰαν οὗ Μίοβοβ (ογ δἱ Ἰθδβϑῦ ργοξβδεϑϑὰ ἴο ἀ0 80), 
8ηα ὈΥ 6 οἴδμοῦ ᾿ηβρὶγοὰ ἩθΌγον θοΟΚΒ, μθ ποθ {Π 6} βαογθα σιίθϑ 
δα χορ] οΟυ8 Ἰηδβίγιοιοη ὑγογα ἀογὶνοᾶ. ΝῸ ρδϑσϑοῃ, ΠΟΥΤΕΥΘΓ, γ᾽ 88 

. Φόδῆ χίὶϊ. 20. ὅ.ο α͵80 Α-ςίδ νἱ. 1., ἰχ. 29., αηὰ χὶ. 20, δῃὰ [μ6 σοπιπιοπίδίοῦβ οὐ 1056 
ῬΑββαρθδ. 

2 Φοθερῆπδ, Απὶ. Φυὰ, 110. χνυὶΐ. ς. 11. (41, 13.) 110. χυί!. ς. 8. (4]. 4.) 8ὴὲ 4, 5. ῬΊ]ο 
ἄς Ιοραῖ. δά Οαΐππι, Ρ. 1014. Ταοΐϊαβ, ΑΠπα]. Ἰἰδ. 1], ς. 85. ϑδυοιοηΐπδ ἐπ ΤΊθοτίο, ς. 36. 
ὙοΙῆα8 οὐ Αοἰδ γνἱ. 1. 45 ἀοίδι]οἀ [Π6 νδγίοιιϑ ορἰηΐοῃβ οὗἩἁ ἰθασῃθὰ τηοθη τοβροοιπρ [ἢ 
ΓΛΡΟτΕἶΠ68.--- 866 ΡΡ. 276, 377. δωρτὰ. 

3. ὅ.ο Αοἰδ χὶν, 48. δ0., χΥὶ. 14., χυὶ!, 4. 17., απὰ χυὶὶ. 7. 
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Δ] οτσθα ἰο ραγίαβκα οὐ {μ6 ββογθά ογχαϊπδηοθθ, ἀπ] ἢς δα ππάδγροπο 
(6 το οὗ ΟἸπούμοιϑιον. ΤΒ18β σία 18 βγϑί τωϑπ οηθᾶ ἴῃ ἀθῃ. χυἹ!. 
10---12., τογο γγχὸ τοδα ἰδῇ 1 τγᾶβ ἃ βοαὶ οὗ [16 οουθῃδῃΐ νοῦ αοά 
τη8 16 νι ΔΌΓΑΒδΙ δηα ὮΪ8 Ῥοβίθσγ. Αὔἴοσναγάβ, ἤθη Οοἂ ἀ6- 
Ἰϊνοσοὰ ἢ18 ἰδὺν ἴο {μ6 οἰ] ἄγθῃ οὗ [βγϑ6], 6 σϑῃθιγοα {6 ογάϊπδησο οὗ 
αἰγουπχοϊδίοη, ἩὙΔΊΟΣ ἔγομλ (μα ΠΠ16 ὈΘΟλτη6 ἃ βδογαθηΐ οὗ {μ6 ον 8 ἢ 
το σίοη. ποθ [86 ῥγοίοιμδσουσ ύθρμθη 08118 10 [ῃ6 ““οονοηδηῦ οὗ 
αἰτουτηοίβίοη" (οί ν]}. 8.); δπα “688 (σιβύ αἰ8δὸ δδοσῖθ68β 118 1ῃμδ[1- 
ταὔοπ ἰο Μοβϑβ, {πουρῇ 10 νγᾶϑ ἀογινϑα ἔγοπι 186 ραίγίδγομβ. (Φ ἢη 
νυ, 22.) Β6βί468 ἱπ6 ἀδϑίχη στ ϊοῖ (ἀοά ργοροβθα ἴο Εἰμηβο] ἢ ἴῃ δβίϑ- 
ὈΠΒΏΣΩρ 1818 ΘΟΓΘΙΙΟΩΥ, Ὧ6 Δρροϊηϊθα 10 [ΟΥ 80π16 ΟΕΙ 6η68, βιι6ἀ 
ἴο {86 οἰγουτηδίδηοοσϑ οὗ (6 1Βγϑϑ 1068 ; ἃ Ὀτιοῦ οοποιἀογαίΐοη οἵ το ἢ 
Μ0}}1 1] γαῦθ ΤΔΩΥ πηροτγίδηῦ ραβϑαρθδ οἵ δουιρίυσγο [Ι}ἢὴ (ῃ6 ἢγϑί 
ΡΙαοθ, 10 ἱποϊυἀοα ἴῃ 10 80 80] μη δηὰ 1Πα ρθη 88 08 δὴ ΟὈ]ραίλοη ἰο 
οὔϑοσυα {86 ὑ]101]6 ἰανν, (μαῦ οἰγουμπιοίβιοη ἀἸὰ πο ὑγοῦὺ {Π|οβ6 ψἢο 
ἰγαηδθρτοβδοά, (οι. 11, 28.) Ηδπορ ἰδ 678 ἀγα ἰπ (86 δου ρίυγοϑ 
(γϑαυθ}  ἰοτταθα {Π6 οἰγομπιοϊδίοπ, ἰμαῦ 18, ῬΘΥΒΟῚΒ ΟἸΓΟΙΙΠΟἰΒ6 4, ἃ8 
ΟΡΡοβϑα ἴο 6 υποϊγουμηοὶβοα (θη 1165, γ80 ἀγα βίγ]θα {μ6 μποίγομηι- 
οἰδίοαπ (Βοτα. 111. 1. 80., 1ν. 12.; (ἀ8]. 11. 7---9.; ΕΡἘ. 1..11.; ῬΆ1]. 
1. δὅ.); 1Π6 αὐρϑίγδοι Ὀαϊηρ ραύ ἔογ {Π6 οοῃοσοῖθ. Τθυδ, ΟΣ ΘΑΥΪΟΟΣ 
18 641|16ἃ {86 υυϊπιδίον οἵ οἰγοιπιοϊβιοῃ : δα ἱπογοίοσα δῖ, Ῥϑὺ] βαυ8, 
(μαὺ ὙΒΟΟνΟΣ 18 οἰγουμηοϊδοά, 18 Ὀοσπα ἴο Καορ {86 ψ 1016 ἰαν. ((!]. 
γ. 3.) Εογ {86 88Πη6 ΓΘΆΒΟΩ «688 ΟἾ γὶδὺ νγ88 οἰχουμηοϊβοά, (μα ἢ6 
τηϊρσῃῦ θ6 τπιδᾶδ ἀπᾶον [86 ἰανν, ἰο ἢ14] {16 Ῥγοχηῖδθ οὗ 16 Μρββίδῃ, 
δηὰ γοάθοιῃ ἰμοδα ἡ 0 6 Γ6 Ὁπάθν [Π8 ᾿ανν. ((ΔΑ]. ἱν. 4.) Θθοομά!γ, 88 
ΟὨΪΥ ΟἰΓΟΙ ΠΟΙ Β6α ΡΟΓΒΟῚΘ ΟΣ ἀδθηιθα ο Ὀ6 Υ]810]6 τῃθι 6.8 οὗ (Π6 
“6 νυν 158} ΘΒ ΌΓΟΝ, 80 ποηα θυ [8.686 ἡγ6Γ6 ροσιηλ 64 [0 οΟ]ΘὈχαίθ {π6 στοαὶ 
ἔδαίινα θ, ραγυου] αν ὑπ 6 ραββονοσ. Οἱ {818 δοοουῃί 10 τγγα8 (ῃδὺ “οβῃυδ 
δοπιηηαπάρά 41] (πΠ6 [δγϑϑὶ τἴθβ, το πανηρ Ὀ6οη θοΓη 1 {86 1] ἀΟΥΘ 88 
ῬΟΙΠΔΙηΘα ὑποϊτουπχοὶδοα, ἰο ὑπαοτρὸ {π6 χτιΐα οὗ οἰγουμπιηοίβίοη, ρῥχο- 
ψἹΟ ΒΥ ἰο {πο ὶσ δηΐοσϊηρ {Π6 Ἰαπα οἵ (ὑλπαδη (Ψ08Ἀ. ν. 4. θ. 9.); οἡ 
ΠΟ. οσοδβίου (ἀοα [014 {ποπὶ {μαῦ 6 δα τοιμονθα οὐ στ ]]θα υσδΥ 
186 Τοργόδοὶ οἵ Εμγρύ ἔτοπι {Ποῖ ; ἴῃ οἴμοῦ πογάβ, ὑμδῦ {μον βου α 
1ποποοίογι ἢ Ὀ6 Τοραγαὰ θα 88 [18 ῬΘΟΌ ΑΓ Ρ6ΟΡ]6, δπα ΠΟ ἸΟΏΡΟΙ 88 186 
βίανοβ οἵ ΕσργρῦῦΌ Ὑπὸ Κηον]εᾶρο οὗ {18 οἰγουμιβίδποα θαυ} Υ 
"Π υϑίταΐοθ ἘΡΉ. 1). 11----1 8. ; πόσο δὲ. δαὶ, ἀθϑουιθιηρ (π6 ψιτοίομοά 
βίαία οὔ {6 (ὐοηθ]θ8 Ὀθίοτο {πο ῖγ σομνοσβίοη, σαργοϑθηΐβ {μὰ 88 
Δ] 16 8 ἔγοπι {Π6 Θοπμοη  } ἢ οὗ Ιδγαθὶ, δ], σομβοα θην, Θχοϊυάρα 
ἴσοι 4}] 118 θυ] ροβ δηὶ Ὁ] θβίησθ.Ό 1] γα ]γ, οἸΓοΟι ποδί ο νν 88 Δῃ 
ΟΡΘἢ ῥγοΐξβϑϑβιοῃ οἵ {Π6 ΟΡ οὗὨἨ {86 ἴσὰ (ἀοα, 8Δη4, δοῃβαα θην, 
δῇ ΔΟ]ΟΓΔΉΟ οὗὨ 1ἸΔο]αίσΥ ; ὁ (818 δοοοιηῦ γα ἃ [ο]4 {ῃαὶ ἀυχίησ 
{86 ρΡοεγβοουοη οὗ Δπίϊοσμυδ (μ6 Ὠοδίθη ραὺ ἴῸ ἀοαίι πόδα ἜΠΕῚ 
ἸΟΙΘη ΜῈ0 πα οδυβοα ἐδοῖν σὨ]ἀσθὴ ὑρ Ὀ6 ΟἸΤοΟυϊηοϊθ6α 3; πη βυοῇ 
ον }8 88 δροβίδεβοα ἴο πϑαι βοηἾ8η) τοοῖς ΑΥΥΔΥ 88 πο 88 ρΟΒΒ10]6 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ γοδίϊρα οἵ οἰγουμλοϊβίοθ. ἊἈἋ8 (18 για γὰ9 δὴ ρθη Ρῥγοίδββί οι 
οὗ τ1π6 «ΘνΥιϑὴ το] ρίοη, βοῖλθ Ζϑϑὶουϑ οοηνοσίβ ἔτοτη ἱμαῦ {10} ἴοὸ 
ΟἸὨ ΓΒ ΔΏΥ ΒΓ μου] ὑτροα 118 οοπθϊπυαδηςθ, ΘβρθοἉ ΠΥ διλοηρ 

1 (αἸτηοὶ μα δὴ οἷδδογαί ἀϊβααίβιἔοη οα ἐμ οτἰσία διὰ ἀθϑίρῃ οἵ οἰγουπιοίδίοη,  18- 
ΒΕΓ διίΟΠ5, ἴοσ,. ἱ. ΡΡ. 411 ---422. 

21 Μδεος, ;. 68. ΦΔοβερίνυδ, Ληϊ, Φιαὰ, Ὁ χὶϊ. ς. 7. 
νυ 4 
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τόδ ψῆοὸ σοσο οὗ “6 18}. οὐἱρίῃ ; Ὀαΐ {Π18 ψγχᾶ8 ΘΧΡΥ ΘΒ Υ ργομιθι θα 
Ὀγ δι. Ῥαυὶ. (1 ον. νἱ!. 18.) 

1,501, οἰγουτη οἰ βίο γγἃ8 Δρροϊηὐθα [ῸΓ ταγβύϊοαὶ Πα ΠΟΤᾺ] ΤΘΑΒΟΏΒ: 
10 γγχᾶβ, 88 βαρίϊβιι 18 ὙΠῸ Ὧ8, 8ῃ δχύθγῃαὶ βίρῃ οἵ Ἰπνγαγα ΡΟΣ δπᾶ 
ΠΟΙ Π688: ἤθποα {6886 ΘΧΡΥ ΒΒ 08 οὗ ““ ΟἸσου πο βῖηρ (Π6 ἐογοβκίη οὗ 
1Π6 Ὠραγί," (8.6 ““ οἰγουμηοϊδίοῃ οὗ (86 Ὠραγί," [86 ““ ΟἸγΓουχηοίβίοι τηΔ46 
σψιτουΐ Παπηά8,᾽ {16 ““ πυποϊγουτμηοϊδοα ἴῃ μοεατί,᾽ ὅς., 80 οὗὔϑηῃ οοουγ- 
τηρ ἴῃ {86 δοτιρίαγοβ. 
ὙΝ ΟΥ̓ πδπο6 οὗ οἰγουτηοἰβίοη γγ88 6 Π]Ο 64 ἴο Ὀ6 ΟὐὈβογνϑᾶ οὐ (δ6 

εἴσῃ ἀαγ (ἀφῃ. χνῖ!. 12.), ᾿ποϊυάίηρ ἴπ6 ἀδΥ θὰ (π6 ΟὨ]]ἃ τγα8 
Ὀογῃ, δᾶ ἐμαῦ οὐ ψ ὨΟΝ 10 νγ8β ρου οστηθα ; δηα 80 βου ρυϊουβ ΤΟ ΓῸ 
{πΠ6 ΨΦ6νγγχ8 ἴῃ ορουῖηρ [Π6 Ἰούο οὗ {π6 ἰανν, [πα΄ ἰΠ6Ὺ πόνο ῦ πορ]οοίοα 
1ϊ, ὄυθῃ ὑμπουρὰ 1Ὁ Βαρραηθα οἱ {ἢ 6 βαρ Ὀα ἢ -ἀδΥ. ι οὔπ τἱ, 22, 23. 
ΤῊ [ΒΟΥ ἐοττηθα “΄ ΑΥΤΥἹπρ' ΔΥΓΔΥ͂ [86 ΒΑΌΡαΙἢ." {{π1Π6} τ το Οὔ] ρα 
ἴο Ρουΐοστη οἰ ΓΟυ ΠΟΙ ΒΊ0 ἢ Οἱ ΠΟΥ ΒΟΟΠΟΙ ΟΥ̓ ἰδίοσ, 1ῦ γγχἃ8 δοῃδι ἀογθα 88 8 
τηϊδέογίαμθ, δα {86 οἰΓΟΙΓΔΟἰβίοη 80 δαμιϊηιδίοσοα, {πουρὶ να], νγ88 
πού ἀφοιηθα δαυλ}}γγ ροοά σι} (μαὺ ἀομθ οἡ {86 οἰ ἢ ἀν : ἀπὰ τ Πθ πα 
1818 ΘΘΥΘΙΔΟΠΥ͂ Μγ͵8 ἀθίοστθα, 1Ὁ τνᾶβ ΠΟΥ Σ᾽ υϑθ0α ἰο αΥ͂νΘ ΑΥΤΔΥ (86 π58Ὁ- 
θα. [10 νγαϑ [Ὁ {Π18 τϑᾶβου (δα δι. Ῥδὺ] δοοουηίοα 10 πο βιη8}} 
ῬΓΙνΙ] ρα ἴο μαᾶγο θ6 6 ΟἸΓΟυΠοἰβοα οἡ {86 οἸρὮ ἀαγ. ΑΑΟΟΟΓαΙ ΡΥ 
“οἢ ἰδ6 Βαρῶδι (1μυΚὸ 1. 569.) ἀπά «688 Ομ γῖδί (μυῖα 11. 21.) στ γα 
αἰγουτηοὶβοα Θχϑοῦν οὐ ἰμαύ ἀαγ. ὙΠΟΓΘ 8 ἃ Ῥθου Δ Ὶ Βἴμθββ πὰ {86 
ΟἰἸΣου ΟἸβο οὗ 6808 ΟΝ γιβῦ : [ῸΥ, δ {86 “6γὕὉ τοοκοηρα 1ὑ αἰβῃοηουτ- 
ΔΌΪ6 ἴο αβϑοοίϊδίβ Ὑ Σὺ ὉΠΟΙΓΟυΙΊΟΙΒ6α ρουβομβ (οἵδ χὶ. 8.), 1Ὁ ψγ88 π6- 
ΟΘΒΒΑΤΎ ἰμαῦ Β6 βου] Ὀ6 ΟἸΓΟΙΠΔΟΙΒΘα ἴῃ ΟΥΘΓ (0 ΠΌΔΙ ἢϊπὶ ἴον 
σον ογβίηρ᾽ [ἈΓ]]ΠΑΥΪΥ ὙἸ {Ὠθτὰ, δῃμα 4180 ἔοὸσ αἰβομβαγριπρ {π6 ΟἿΟΣ 
ἀυΐῖ68 οὗ δὲΒ παϊηἰβίσγ. ΒΒ ϑβί 68, 88 (16 Μϑββιδῃ νγαβ ἴο Ὀ6 ἀθββοοπάοα 

1 8360 ἴζν. Χχυϊ. 41, 42.; Ὠδαΐ, χ. 16., χχχ. 6.; “76τ. ἱν. 4., ἴχ. 95, 96δ.; ἔσοπι. ἰΐ. 95---29.; 
ΟΟΙ. ἐϊ. 11.; Αοῖβ νἱῖ. δ1. ΟἸἰγομιηοϊβίοη τνα8 ἐπδῖὶ το οἵ 1πΠ6 Ἰαὺγ ὈΥ ᾿νΐο [ἢ 6 1ΕΓ86 168 
ΜΟΤΟ ἴάΚθη ἰηἰο αὈά 8 οςονθηδηῖ; δηὰ (ἴῃ 186 Βρὶγὶϊ οὗἩὨ 10) γγχαβ ἴῃ 8 1)6 88 Ὀδρίδπὶ ἈΠΙΟηρ; 
ΟΠ γίβιίδηβ, ΕῸΓ, 88 ἴ86 ἴοστα οὗὁἨ Ὀδρίϊβπι ΟΧΡγθ8868 (ἢ6 Ῥατηρ᾽ ΔΥνΑΥ͂ ΟΥ̓ βίη, οἰ γι πη ΙΒ 0. 
ΔΒ ΔΠΟΙΠΟΓ ἴογπι 0 ([Π6 Β8πὶ0 οἴδοοῖ. Ὑη6 δογίρίαγο βρϑακβ οὐὗἩ 8 “ οἰγουπηοϊβίοη τηδὰο 
υἱοὶ παηά8," οὗ νεϊοῖ [πδὲ ταδὰθ τὐτ θη ἀ5 88 ΠΟ Ἰοτὸ [ἤδη δὴ οὔϊιγατὰ βρη, ν Ὠϊ ἢ 
ἀεποιϊοά “1η6 ρυϊηρ οδ΄ ϊο Ὀοὰγ οὗἉ [6 5'π8 οὗ [86 Ηδδὶι" (( οἱ, ἰϊ. 11.), δὰ Ὀδσοοταΐης ἃ 
ΠΟ ογοδΐαγο; Μ ΏΙΟΝ 8. [Ὧ6 δ6Π86 οἵὗὁἨ ΟἿΣ Ὀδρίϊδιῃ. ΟΥ̓ [μΐ8 ἱητατὰ δηᾶ βρὶγιπα] σταος οἵὗἁ 
εἰγουτης βίο [ἢ ΔροΒῖϊ6 ΒρΡοδ 8 ΘΧΡΥΟΒΒΙΥ ἴῃ ποῖ ΠΟΥ ΡΪΔ06: “ Ηδ 15 ποῖ ἃ δεν ἡ Π]Οἢ 18 ΟΠ 6 
Οὐ ΓΪΥ, ΠΟΙ ΠΟΥ ἰ8 (πὶ ΟἰΓΟΌ ΠΟ ΒΊ 0} τυ ϊοἢ 8 ουξιγαγὰ ἴῃ ἴ[Π6 Πο8}}; Ὀπὶ ἢθ 8 ἃ 96} 
ὙΠ 1Οἷ '8 ὁπ6 ἰηννγάϊγ, δορὰ οἰτοιπιοίβίοη ἰδ {πδὶ οἵ ἴδο Ὠδατῖί, ἱπ τ[Π6 Ββρί γῖῖ, ἀηὰ ποῖ ἰπ ἴδ6 
Ἰοῦτοτ." (οι. 11. 28.) 016 ΤΏΔΥ ΒΊΡΡΟΒΟ δαὶ {1118 Βρὶιϊα 4] ΔΡΡ]ἰς δ, οη ΟΥ̓ οἰγοιυτ οἰ βίοῃ, 
ἃ8 ἃ Βδογοϊηθηΐ, νγὰ8 ἱπηνοηΐθα δἰθοῦ ἴΠ6 Ῥγοδοπίηρ οὗἩ ἴπΠ6 Οο5ροὶ, ττῆθη [6 γο}]} νγᾺ8 'δ κοι 
ἔγοτῃ ἴΠ6 ἰανν; δὰ [}}}5 ἀοοσπαε 188 οπἷν οπίοσοοθα ἰοὺ ἴῃοϑ6 τγῶο μαὰ ἴὑ Ὀοΐοτο, δηὰ πδὰ 
ἀοραγίοα ἔτοπι 1Π6 8686 οὗ ὑἐποὶγ οὐνῃ ἰανν; [ῸΓ (ἢπ8 ἀϊὰ Μοθρβ ἱπβίσιιος (9 7678, {πὶ [6 ΓΘ 
8. 8. “ (ογϑδκίη οὐ 16 Ὠσατι᾽ πο νγὰ8 ἴο Ὅ6. “ οἸγουχηοϊδοά ἢ ἴῃ ἃ. τηογα] ΟΥ̓ ΞΡΙ ΠΑ] ὙΓΑΥ, 
Βοίοσο ΤΠΘΥ οου]Ἱὰ 6 δοοορίθἃ 88 [86 δογνυδηίΐβ οὔ αοά; δηὰ δραίπ, (μδὲ 1πὸ [τὰ σψουἹὰ 
“ οἰγουσηοίβα (ΠΟῚΓ Ὠραγί, ἴο ἴον δἷπὶ Ὑἱ 4}} {ποὶγ Ὠοασῖ, δὰ πῖιπ 41} τπΠοὶγ 801} 
(θευς χ. 16., δηὰ χχχ. 6.); ΠΟ ἢ τγ88 16 ΒΆΣΠΘ ΔΒ ἴΟ0 ΒΔΥ, ἴμαῦ μ6 τνου]ὰ γῖν ἴπθπὶ τ μδὶ 
αἰγουτηοἰϑίοη δ᾽ πὶ θα, τηακὶηρ [Ποπὶ 76 078 ἱπυναγάϊγ, δὴ οἰ νὶηρ ἴμοπὰ ἴἢ6 ἱπννασὰ ζτδοθ 
ννἢ [86 ουϊνναγὰ δίρῃ; ψὶπουῦ τ] ἢ [πὸ ἸοΙΟΣ οὗἨ ἁ Ὀδριεΐβαι δυδὶ 8 πῸ τηοτο ὩΟῪ ἴλη [116 
Ἰοςοῦ οὗ οἰγουπηοίδίοη ἀϊὰ [Π6Π: δηἃ νγγὸ ΠΊΔΥ ΒΑΥ͂ ΟΥ̓ [6 ΟἿ6 8.8 ἰ8 βαϊὰ οὗ (8 οἱοῦ, “Ηδ 
ἷ8 ποί ἃ Οτίβιίδη Ὡς ἢ '8. οΠ6 Οαἰνγαγάϊγ, δὰ Ὀαρΐίδπι 18 ποὲ ἰλε με ίπφ αἰοαν (δε Μὰ οὗ 
ἐλεὲ Πεολ ὈΥ ναβῃϊης ἢ Ὑγαίου, Ὀπὲὶ ἐδέ ἀπδισεν Οὗ α φοοά ςοπδοίεπος ἰοισαγάς Οἷα," 
(1 Ῥεῖ, ἰϊ.. 21.) -- ον. 7. Φοπεβ οὐ ἴῃς ΕἸρσιγαιίνο Ταησιαρο οὐὗὁἨΎ Βεσρίυσο. (οσΚβ, 
γο. 11}, ΡΡ. 77, 78.) Οη 1818 δι 0)εοἱ Ὦτ. ατγᾶνοβ ἢᾺ5 80Π|0 Θχοθ]οπῦ γοηαγκβ, ἰἱπ ἢἷ8 1.6Ο- 
ἴαΓ68 Οἡ ἴ᾽6 Ῥοηϊδίθθος,, νο]. ἱ. ὑΡ. 241]---250. 8.66 αἶβδο 8 ἀϊβοουγβο οὐ Βίβῃπορ Βονογί ἀγα, 
πιο “Τῆο Νον Οτγοδίατο ἴῃ ΟΝ γι βιϊληϊγ." ὙΌΥΚΒ, νο]. 1, ὅβοστω. χίχ. ῃΡ 417, εἐ 
6εᾳ. ϑνο. οαΪϊ, 
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ἔγοιη ΑΙ σγαμδτα, ἡ 086 Ῥοβίθυ!υῦ 6 αἰ ηρυ Βη6α ἔγοπι {π6 τοὺ οὗ 
ἸΏΔΗ ΚΙ ΟΥ̓ {818 σὶΐθ, 6 τϑοοινοα (6 868] οὗ οἰγουσηοιβίοηῃ ἰο ΒΗΟΥ 
{παῦὺ Β6 γγαϑ σὶρ ΠΟΥ ἀοβοοπαθα ἴγοτῃ ὑπᾶΐ ρα ΓΙ το : ΔΠα 88 ἜΥΟΓΥ Ῥ6Υ- 
805 {μα γγαϑ ΟἸΣΟ ΤΩ ΟἰΒοα 88 “4 ἀθυῦοσ ἰὸ ἴμ6 σμ0]6 ἰαν "ἢ (6,Ἱ. 
ν. 3.), 1Ὁ γγὰβ ἔα ΠΟΥ ὩΘΟΘΒΒΑσΥ, {μαΐ «688 (Οὐ τὶδὺ {μ6 ἔσθ Μοβϑιδὴ 
Βῃου]ὰ 6 οἰγουμπλοϊδοα ; Ὀθοόδαβθ, Ὀοΐηρ {πυ8 Βιι]θοίοα ἰο {π6 αν οὗ 
Μοβββ, 6 νγαϑ ρυῦ ἰῃΐο ἃ οομαϊοη ἴοὸ [18] 411 σὶρ θουβηθββ, δπᾶ 
τοάδομλ [Π080 ὙΠῸ Ὑ6ΓΘ Ὁπᾶον [86 αν γ.} (( 4], ἷν. 4, ὅ.) 

Αὐ (λα βαθ ἔμηθ μα (ῃ6 ἢ] ἃ νγᾶβ οἰγουμηοϊδοα, γγο ἸΘΑΥΏ ΤΓΌΙΩ 
{π6 αοβροϊὶ, ἰμαὺ 10 γγαϑ δι] ἴον {86 ἔἈΊΠΟΥ, ΟΥἩ ΒΟΙΩ6 ΘΓ στο δίοη, ἰο 
δῖνα δ1πὶ ἃ πδῖθθ. ὙΤμὰ8 Φο.π {π6 Βερθδ δπὰ «“6δὺ8 Ομ γιβί βού τὸ- 
οοἰνοα {ΠΘΙ͂Υ πᾶπιθ8 οἡ ἰδμαύ ἄαγ. (Κὸ 1. ὅ9. 1]. 21.)ὺ [Ὁ ἀρρθδϑγβ, 
Βονθυοσ, {παὺ {Ππ6 «6 τ7ὺ8 μβα βΒευθσαὶ πϑῦγοϑ ἀυγίησ {π6 ροσὶοα οοπηρτιβοα 
1ῃ. 186 Θνβηρθ 08] Πδίουυ. Τδυβ 1Ὁ γ88 ουβίοιῃηασΥ τὶ ἰΒοτὰ, ἤθη 
{γᾶν 6] Ἰὴρ Ἰηῦο ἔογοῖρη ΘΟυΠ Γ168, ΟΥ ΦΆΤ ΠΑΥΪΥ Θοηγοσβίηρ τ ἢ (ῃ6 
Οτσθοκβ δηα Βοιθδηβ, (0 δββιιπ16 ἃ ἀὐσθοῖκ οὐὁἨ 1 ,δζη πδιὴθ οὗ ρτοϑαΐ 
ΔΙΠΠΙΥ, δα βοιηθπιθβ οὗ [ῃ6 ὙΘΓῪ βαῖαθ β'σῃὶδβοδίίου πὰ {παᾶὺ οὗ 
{μοῖν οὐ σου συ, ὈΥ̓͂ ΚΣ ἌΙΟΝ Ὡδηλ6 (ΠΟΥ ὙΓΟΓῈ ἀι8118}}γ ὁ4116ἃ διωοηρ; 
1:6 ἀομ]ο8. ὅο Τβογηδθ νγ88 οδ]]ϑὰ θιάσντηυβ (9 ομη χὶ. 16.); {86 
0Π6 ἃ ϑὅ'υσίδο δῃὰ {π6 οἵμδὺ ἃ σϑοὶς ποῦ, θαῦ θοίἢ βρη γιηρ α ἑιοΐη. 
(866 Αοίβ 1. 23., χὶϊ, 12.; 2 Ροί. 1. 1. ; (ο]. ἰν. 11., ὅς.) ϑοχμηδθίϊπχθβ 
[Π6 ὭδΙη6 γγὰβ δα ἀθα ἔτόοσα {Π|6]Γ ΘΟ ΣΎ, 88 ϑηοη ὑπ6 δηδδηῖίθ, δηα 
ὰἀΔ8 Ιδοαγοί (Μαιί. χ. 4.); Ὀυῦ τλογο ἔγδα ΘΠΕΪΥ ἔγοσα {μι  ῖῦ δβϑυση- 
Ἰη ἃ ΠΟῪ δὰ αἰογοθηῦ πδλθ ὌΡΟΠ ῬΑγ ΑΓ ΟΟΟΌΣΓΘΏΘΘΒ ἴῃ [1{6. 
(ϑ8εε 2 ΟἌγοη. χχχνὶ. 4.; 2 Κίηρβ χχῖν. 17.; Φοόδῃ 1. 42.) ΤῊΘ βδῃγθ 
Ὀγδοίϊοθ οὐίδϊηβ ἴῃ {[Π6 Εὐδδὶ ἴο {818 ἀΑΥ. 
ἩοΟΥΘΥ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ΟἸΓΟΌΠΊΟἾΒΙΟῺ γ788 ὙὙ8116 [ἢ 6 ΟΟΓΙΘΙΊΟΙΪΑΙ ἰδ το- 

τηΔι 64 ἴῃ ἴοσγοο, 10 Ὀθοδτη6 δαυλ}}Υ ᾿πα βογθηῦ Δῃα ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΤῪ οἡ ἰῃ6 
ΔΟτοχαίάοῃ ΟΥ̓ {παὖὺ ἰανν ὈΥ {86 ἀοδίσυοθοῃ οὗ ἴδ ἴοαρ]6. [058}} ὑπαὶ 
(πα [ἢ6 Δροβίϊθβ δ] ονσοὰ 11 ἴο θ6 ρογξοστηθα οἡ {ἢ6 «ϑυυϑἢ οοηνογίβ 
ἴο ΟΠ Υἰβ οι ; Ὀαὺ (Π6Ὺ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ Ῥγομι τ 6α (Π6 ᾿τπροδιοι οὗ βυοἢ 
8 γόΚα οα {Π6 προῖκβ οὗ {π6 (ἀθηί]6 σοηγνοσίβ : δηᾷ ἱβοσγοίοσα δι. Ραυὶ, 
ὙΠῸ 88 ΠΥ ῥγονθα ΠΟῪ ὈΠΡΤΟβΙΔΌΪ6 Πα ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΥΎ 1ζ 18 (1 Οοσ. 
νι, 19.), πουρἢῦ 10 ῬΤΌΡΟΣ (9 βανα ΤΊ ΠΥ οἰγουχηοϊδοά, Ὀθοδιιδα ἢ18 
τοῖο Υ τὴ88 οὐ “618 οχίγδοίΐοη (οίβ χνὶ. 1--- 8ὅ.); ἐπουρὰ πὸ σου ὰ 
ποῖ, οὐ δ6 οἴβοσς μδῃηά, δ᾽] ον 1818 σουθ Δ ΕΥ̓ ἴο Ὀ6 ρογοστηθα οἡ ΤΊζι8, 
θδοδιδα ἢ6 γγὰ8 ἃ τρεῖς (6. 1.. 8.):---ἰἤὰβ αἰνιηρ ἰο 6 ΘὨυγοῦ ἴῃ 
411 αρ68 ἃ τἸηοβὺ ϑχοδ]θηΐ ραΐίζοσῃ, δ Σ οὗ δομαθβοθῃβίοῃ ΟΣ σϑβοὶα- 
[ἴοπ, 1 1Πβ᾽βἔϊπρ' ΠΡΟῚ ΟΥ̓ οταϊ ηρ' {πὴρβ ᾿πα ογοηῦ δοοοσάϊηρ ὑο [Π6 
ἀἰἴδγθηοα οὗ ἄπηθ8 δῃα οἰγουπηβίδηοα8. 

ΒΕ0ΊΤ. ἢ. 

ΟΝ ΜῈ ΜΙΝΙΒΤΈΒΒ ΟΥ ΤῊΒ ΤΕΈΜΡΙΞ ΑΝῸ ΟΤΗΕΙ ἘΟΟΣΕΒΙΛΑΤΙΟΑΙ, ΟὉὉ ΒΑΟΒΕΌ ῬΕΕΒΒΟΝΒ, 

ΤῊΕ ὅδονβ, οἢ ἐπ6 Θβί δ] ἸΒμπηθηῦ οὐ {μοὶ σϑρυῦ]ῖο, δα πὸ Κίπρ' Ὀὰΐ 
ΦοΠονδὰ Βἰπλ861: δπᾶ τπ6 ρἷδοθ δρροϊηίθα ἔὸσ {πμοῖὶγ βαουῦῆοθθ ἀπὰ 

᾿ Μεοκηΐρεϊ δπὰ ΣΟΥ οὐ 1κῖκο 1]. 21. 
3 ὅρο Ἠδσιλοσ᾿ 5 ΟὐὈδοσυδίίοῃδ, νοὶ. ἷν. ΡΡ. 4951--433. 
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ῬΓΔΥΘΙΒ γ788 αἱ [π6 βᾶπι6 {1π|6 ὈΟΙΠ (16 ἰοῖαρ]6 οὗἉ ἐμοῖς αοἀ δηὰ {86 
Ρδΐδοθ οὗ {μοὶγ βονϑσοῖρῃ. Τἢ18 οἰγουμηβίδῃσα Ὑ011] δοοοιηῦ ΦῸΓ {86 
ῬΟΙῺΡ δηά βρ] πάουν οὗ ὑμ6ὶγ ΨΟΥΒΏΙΡ, 88 Ὑ76}} 88 ὑπῃ6 πυτηῦον, ναγιοίυ, 
δηὰ ρταἀδύϊοηβ ἴῃ τϑηῖκ οὗ {ΠΕ ΤΩΙ ΠἸδίρθυβ ἢ ΜΉΙΟΒ Το γα ἢγθὺ οβία- 
1864 ὈΥ Μοβεβ, δῃὰ αἰϑουασαβ σοπονθα ὈΥ Πανὶ, τ }}Δ ἱπογοαβοά 
ΒΡ] μου, ἔοσ [86 δογνῖοα οὗ {πὸ ἴθαρ]6. ΤῸ {Π]18 βοσυῖοα {86 ἔσθ οὗ 
1,6] γγχὰδ Θβρϑ δ} ἀδνοίεα, Ἰηδίοδα οὗὨ {86 βγεῖ- οση οὗ {μ6 ἐτῖθθβ οὔ 
18γδϑὶ, δῃᾷ τγᾶβ αἰδϑοησασοα ἔγοσῃ 411 βϑουΐαῦ ἸαῦοισαΌ ΤῊΘ Βοποὺτῦ οὗ 
[86 ῥυγιθϑίμοοα, ΠΟΥ ΘΥ, τγ8ἃ8 γοβοσυθα ἰο 186 [Ἀπ ΪΥ οὗἨ Δδτοη αἱοης, 
{μ6 τοϑῦ οὗ π6 {γῦ6 Ὀϑὶηρ διωρίουθα ἴὰ {μ6 τηἤοσίοσ οοοβ οὗὨ (16 
Τθηιρὶο : 80 {μδύ 4}1 {π6 ῥγιθδίϑ σγοσθ 1μονιθβ, Ὀαΐ 81} (6 1μονἹῦοθ ὑγογα 
ποῦ ῥγιδβία. 

Ι. Τῆς τῖῦ6 οὗ 1μονὶ νγα8 αν δα ᾿πίο {π6 (πγϑα [81}1}168 δηα οΥάοσΒ 
οὔ Ουββοῃιίοθ, Κομαϊμιῖοθ, δὰ Μογασιίθβ (1 Οἤγοη. υἱ. 16, ὅο.), 
ΤῊδ ῥυΐμοραὶ οβῆοα οὗ (ῃ68 ΕΥΙΤΕΒ ψγ88 [0 ψγαὶῦ ΡΟ {Π6 ῥγοδίϑβ, 
Δα θ6 δϑϑιϑίηρ ἴο ποτὶ ἴῃ [Π6 Βούυῖοο οὗ [λ6 ΓΔΌΘΓΏΔ0]6 δπα ἰθαρὶςο ; 
80 {μαΐ ΠΟΥ ὝΘΥΘ ὈΓΟΡΟΥΪΥ {186 τι Ἰδίογα δηα βογναπίβ οὗ [86 ῥτγιθδίβ, 
δηᾷ οὈ]σοα ἰο ΟΡΘΎῪ {ποὶΓ ογάθγβ, (ΝΌΠΙΡ. 11}. 9. ; 1 ΟΠ τοι. χα. 28.) 
Βιῖὲ {π6 ραγσυϊαν ἀπ{168 Ἰπουμαι θηῦ ρου {π6 πὶ πο σὸ αἰ γθηΐ ᾿π [86 
{6 οὗ Μοβοϑϑ, νυ ἢ}}6 186 1Υγβ 6} 1068 6 ΓΟ ἴῃ 6 2] ΘΓ 685, ἴσοι {Π|086 
ΒΊΟΝ (ΠΘΥ Παὰ ἰο ἀἰβοῇαγρα αἴθουγαραβ, ἴθ (ἢ 6 ἀαγ8 οὗ Ἰθλανιὰ δηᾶ 
ΘΟΙοθοη. [}ἢ (ἢ6 ψΣάΘΥΠ688 {πὸ ἰΑΌΘΓΏΔΟΪΘ 85 ΔΙ ΥΔΥΒ ἴῃ ἃ τηονο- 
ΔΌ]6 οοπαοη 88 νγ6}} 88. {86 [ΒΓΔ6]1[68: δηᾶ αἱ ἰδμδὺ ὑ1πι6 116 οΠϊοῖ 
Ὀυδβῖη688 οὗ ἴπ6 1,ονιαβ νγαβ, ὙΠ6 πη {Ππ6 ΙΒγβ6 1165 ἸουΓποΥΘΩ, ἴο (αἸκα 
ἄἀονῃ {μ6 ἰΔΌΘΓΠΔΟΪ6, 0 ΟΔΥΓῪ 1ὖ Δρουῦ 88 (86 μοβύ τοιγουϑά, ἴο ἰδἶκα 
ΟΑγ6 ΟΥὗὨ 4}1 {π6 1πδίγαπιθηΐβ δηᾶ βαογοὰ νβ8886}8 Ὀϑἱοηρίηρ ἰο 11, ἀπα 
ὙΠ 6η {Π6 ὩΓΙΩΥ͂ ΡΙΓΟ6α {Π6 1} ἰθηΐ8 ἰο βεὺ ἔμϑὰ ὯΡ δϑϑίῃ. 

ΕῸγ {Π6 ΠΊΟΓΘ ΓΟρ ΑΓ ρου οστηδησο οὔ [Π6 βουθσαὶ ἀπ ε168 θο]οηρίηρ, [0 
τπ6 [Δ Ὀότηδοῖθ, (ἢ 6 γῆ 016 θυ 81Π688 γ 88 ἀϊνιἀοα θοΐνοοη (ἢ 6 ΚΟΒΑΙ  ἴ68, 
16 (ἀοσβῃμοπιῦθβ, δηὰ ὑπ Μογαγιίθβ. Τὴ6 ἢγδῦ σοῦ ὈΥΙΠΟΙρΡΑ ΠΥ σοη- 
ΟΟΥΠΘΑ 1ῃ σΑΓΓΥΪΏρ {86 ΔΥἸκς Δηα βϑογθα γ688618 Ὀθ]οηρίησ ἴο [806 ἰΔροτ- 
ΠΔ61]6 ἀπᾶον {86 οοπάαοῦ οὗ ΠΣ] ΑΖαΣ {Π6 ργιοδὺ (ΝΌΡ. 1ν. 16.), ψ Β]οἢ 
δοϊηρ [.6 ταοϑῦ ΠομοῦγΆ]6 οιαρὶουτηθηῦ, ν88 σίνϑῃ ἰο ἵποτα, τχοϑῦ ρτὸ- 
Ὀαδὶν ουἱ οὗ τοβρϑοῖ ἴἰο Μοβββ, ὕχιο νν88 ἀδβοθῃαάβα ἴσοῃῃ {118 ἈΆΙΪΥ. 
ΤῊς (Δουββοιῖῖζαβ δηὰ Μίοσγαγιίθθ, πάθον {π6 ἀϊγοσοη οὗὁὨ {{παπγᾶγ, δα 
{6 Ὀυγάδῃ δηὰ οἰιᾶγρα οὗ ΘΥ̓ΘΥῪ ἰδῖπρ' οἶδα Ὀο]οηρίηρ ἴο {πΠ6 ἰλθόσπδοὶο, 
δϑ 6 σον ΣΊΏΡΒ8, ΔΩ ΊΠρΡΒ, ΜΟΟα-ἸΝΟΥΚ, σογ8, ρΙη8, ζο. (νον. 24---84.) 
ἌΥΠΉΘη {Ππ|Δ 1Βγ8 6} 1068 ΤΟΙ͂Ο Θποδιηροα, (Π686 [ἤγ66 ἔατ}} 168 οὗ [μον 
ὝΘΓΟ (ο Ρἱ οι {Π6ῚΓ ἰαπίβ τουπα [ΠΓ66 81468 οἵ [86 ἰαὈοΥπδοῖϊο, δηα Μίοβοβ 
δὴ Λαιὸη ἢ ὉΠΟῚΓ 8008 τουπα {πΠ6 ἔουγ ἢ αὐδτίογ ; ΕΥ̓  ΠΙΟἢ Τηθδἢ8Β 
{ΠΟΥ ΘΓΘ 80 ἀἸβροβοϑά, 48 ἴο Ὀ6 ϑαοῦ οὐ {βμϑὴλ 88 ὩΘΔΓ δἃ8 σοη ΘΟ ὨΠΥ͂ 
{Π6Υ οοὐἱὰ ἴο {Π6ῚῚ ταβρθοῖνο ὁμαῦρθθ. ὅὅοἷι γγὰ8 (η6 οἰῆςα οὗ {16 
Τ,ονιίαϑ 1 ἴπΠ6 ἴπη6 οὗ Μοβοθ. Αἰἴογναγάβ, ἤθη {Π6 [9γπ6 1065 τύ ΓΟ 
βΒοι ]6ἀ τη 1Π6 Ῥγομπηβοὰ ἰδηά, {818 δι ρ] ουταθηΐ οὗ 1Π6 1,ανιῖο5, ᾿ῃ σαγ- 
Υγΐησ [86 ἰδΌΘΓΏΔΟΪ6 δηὰ 105 αὔθδη8118, οα4864 ; δῃηά τῃογοίογο Πανιὰ 
θα ϑοϊοπιοη Δρροϊηΐθα {πθπὶ 0 ΠΟῪ οἤἶοθβ. ΤὙΤθοΥ πο σο μον ἴη- 
ἀοοά ορ]ουθᾶ αρθουΐ ἴἢ6 βογνῖοθ οὗἉἩ {μ6 ἰθπιρῖ6 : Ὀὰΐ ἀπτίηρ [ΠΘΙΓ 
ΤΌΘΟ58, ΜὙὯ116 (ΠΟῪ τόσα ἢοΐ ἴῃ αἰϊοπάδλποθ {Π6Γ6, {Π6Ὺ οσὸ ἀἸβρογβοα 
{γουρῇ {86 τ οΪΘ6 σου πΊΓΥ, απ ορίογοα ἴῃ (Π6 βούνὶςα οὐ (6 8ἰδίβ 
8.8 Ὑ61] «8 οὗ {π6 συγοι, αν τηδᾶς βἰχ τποιβαπὰ οὗ {π6πὶ ΟΥ̓ΟΟΓΒ 
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δηᾶὰ ἠυάροβ (1 ΟἸ σοι. χχὶ. 4.}); ΠΟῪ αἶθο ὑοοῖς οαγα (0 ἱπβίγποῦ (ἢ 6 
Ρδορὶα σμογα ἉΠΘΥ͂ τοϑιἀβὰ ἴῃ 1πΠ6 Μοβαῖο ἰανν, ὈΥ̓ Θχρουμῃάϊηρ {Π6 
ΒΕΥΘΙᾺΙ ραγίβ οὗ 10; δῃα, δοοοσάϊηρ (0 ἴΠ6 «6178, ἴΠ6Υ Κορύ {π6 Ῥυ]1ο 
ΤΟΟΟΓάθ δηα ρθη θδ]οσΐοΒ οὗ [Π6 ΒΕνΘΓᾺΪ {{1068. 

Ιπ {η6 Ὀυβίηοθβα δρουΐ (6 ἰδ} ]6 βοπιθ οὗἁὨ 16 οἰϊοῦ διηοηρϑί {ἢ 6 πῃ} 
Πα 186 οἤδγρα οὗ 116 ββογϑα ἰγϑαβυτοθ. (1 ΟἜγου. χχυἹ 20.) ΟἸΠΘΥΒ 
οὔ Ἰοῦοσ σϑὴῖκ Ὑ6Γ6 ἴο Ῥγορᾶγο {Π6 Βῃο  -ὈΓΘδα δηα υπ]θδυθηθα οΔΚ65, 
σὴ [86 ῬτΟΡΟΥ αυδηίν οὗ ΠΟῸΓ ον [Π6 τλογηϊησ' Ἀπ ΘΥ̓ΘΠΙ Πρ ΒΟΥ ]ςΘ. 
(1 ΟΒτοη. σχχῖ!. 290.)}ὺ Βτοτῃ ψ ΒΙΟἢ ἰοχὺ 1Ὁ ἈΡΡΘΑΓΒ 8180 {παῦ (ΠΥ Παά 
ἴῃ {πον ουϑίοαν Μη (ἢ βαποίυαγυ {Π6 ΟΥΡΊ ΠΑ] βίδπαδγα [ῸΣ τ οἰ σ ἢ (8 
ὉΠ τηθΆΒΌΓ68, Παυ]Ἱα Δηα ΑΥΥ, δοοογαϊηρ 0 τ ΠΐοΠ ΘΥΘΣῪ {πϊηρ οὗ (18 
Κιπὰ νὰβ ἴο Ὀ6 τερ]αίοα, Ηδποα ἴὖ ἰ8 γα οἴἴϑθη γοδ ἴῃ ϑουιρίαγε οὗ 
{Π6 86 Κ6] οὐ {Π6 Βα ΠΟΙ ΣΥ ; πού (Βδῦ {Π6γ6 Ἴ6ΓΘ {π|ὸ Βοσίβ οἵ βῆ]. 6]8, 
026 ϑβογρὰ δῃᾶ δῃοίμου ον], Ὀαῦ Ὀθοδιβα νοὶ ἢ 8 Δ Πα τη αΒΌΓΟΒ, Ὀοϊησ 
γοΚοποά διηοησ {Π6 ββουθα {πίηρθ, τ γα Καρί 1π [Π6 ΒΑποίσαγΥ, ἃ8 
ΠΟΥ ᾿ΟγΟ ἴῃ {Π6 ἰοΙΏ}]68 οὗὁὨἨ 76 ῬαΑρδηβ, δηᾶ δέογττασαβ ᾿ῃ ΟΠ γιδίίλη 
σπυτοῆοβ. Μδηνυ οὗἉἨ {πὸ 1,ονιΐοβ τπτοτὸ ΠΠἸΚουν 186 ΘΙ οΥΘα ἃ8 ροσίοσϑ, 
ἴο ρυαγά {Π6 ρμαίεβ δπα Ῥαϑβᾶρϑθ Ἰηΐο 1π6 ἴδ} ]6. (1 Οἤγοι. ᾿χ. 17.) 
ΟΥΒΟΥΒ ΘΓ ΤΊΟΤΘ ὨΟΠΟΌΓΔΌΪΥ ΘΙ ΡΙΟΥ ΘΑ 88 δἰ ροΥΒ, δηα ὙὍΓΘ [0 βίδα 
ΟΥ̓ΟΓΥ͂ ΠΊΟΥΠΪΠρ 0 ὑπβηκ δηα ῥγαϊβα {π6 Ἰωοτὰ, δπα ᾿κονσῖθο 1η [Π6 
ανϑηΐηρ (1 Οἤγοη. χχῆΐ. 30.)}; δπα {Π18 σα πα {ΠοῪ αἰὰ ἴῃ 8 υϑῦῪ 
ΒΟΪΘΤΩἢ ΤΩΔΉΠΘΥ δὺ {πε ἀθαϊσαίοη οὗὨ {π6 ἐδ ρ]6. (2 ΟἸ σου. νυ. 12, 18.) 
ΤῊ 8016 ὈΟαῪ οὔ {πα 1,ονιῖο8 ἴῃ Πᾶν 8 {1{π|6 ἀιπουπηίθβα ἰο {μἰτίγ- 
οἰσπῖ τπουδαηά, ἔτοπι ὑπ ΓΥ γοδγ8 ο]α δῃὰᾶ ὑρταγὰβ (1 Οἤγοι χχὶ!, 3.}); 
οἵ νηοῦ πυροῦ ἢ6 Δρροϊηϊθα [ΟΣ δηα Φγθηίν ᾿πουβαηα το δἰἰθηά 
1Π6 οοπϑίδην ἀυΥ δπα σόοῦκ οὗἩ {ῃ6 ἴδιαρ!α: δηᾶ {π656 δείηρ αἰν! 4οα 
ἃ8 {πΠ6 Ῥγὶθϑίβ ὙΟγΟ ἰηΐο ΤΟΣ ἀπα ὑΥΘΠΟΥ ΘΟΌΥΒ68 (838 ΔΡΡΘΆΓΒ ἔτῸ πὶ 
1 ΘΒ γοη. χσῖ!, 24, απὰ 2 Οἤτοη. χχχὶ. 17.), {πο γα 6.6 0η6 1βμουδαῃά 
ῸΓ δδοῖ τ οκ, β8δ᾽΄Χχ ἐπουβαπα ἀρϑὶῃ ψΟσα ἰο Ὀ6 ΟΠΟΟΥΒ απ Ἰυάσοϑ, 
88 ΔΙΤΟΔΟῪ τηθητοποα, ἔουν ἰδουβαηα [ὉΓ Ρογίεσβ, δῃᾶ ἴουσ ἱπουβαπά 
ἴον βίῃσοσβ. (1 ΟἾγοη. χχἹ]. 4, 6.) ΤΏΘ ΤΟῸΓ πὰ ὑνγθη τ ΟΟυ 868 οὗ 
ΒΙΠΘΟΥΒ 8.6 ΤΠ ΗΠ ΟηΘα ἴῃ 1 (γοη. χχνυ. 8---81. ΤῊΪ8 ἀἸβροβιτοπ οὗ 
Ποὺ νγ88 δἴϊοσνγαγαάβ σοηβιτηθα ΌὈΥ ϑοϊοιμου σι θα {86 [6Ώ}0]6 ν᾽ 88 
δηϊθμοα (2 ΟὨτοι. νυ}. 14.); δηα 11 {8686 μδα {πθὶν οὨθῖβ Οὐ ουϑῦ- 
ΒΘΟΓΒ 83 Ὑ76}} ἃ8 {πΠ6 Ῥγοβίβ, (γα νυ]. 29.)}ὺ Τῆι ἀσίγ οὗ {π6 ρογίδγβ 
γ 88 πού ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ἃ τ] ἈΤῪ συλγά ἀροη {Π6 ἰοπηρ]6, Ὁ 4180 ἴο [βἸκθ 
σϑγο ἐμπαὺ πὸ ρϑύβοῃ ὙΠῸ τγῶ8 ὉΠοΪθδ ἢ ΟΥ̓ ὉΠΟΪΓΟΙΤΩΟΙΒΘα ταϊρηῦ οπίον 
{Π6 σουτέ οὗὨ μα 1ϑγδϑ οι. (2 Οἤγομ. χχὶ!. 19.) Απα ΠοΟν ἜΥΘΥ πιθϑῃ 
{Πποῖν δα ρογιηθηΐ μ88, γοῦ Σὐ γ)γχὰ8 [Π6 Ρἱουβ ἀδβῖγο οὗ [αν], γαΐλον 
ἐο δὲ α αἀνογλεξροῦ ἵπ ἐλε ἤοιιδο 9} αΟοά, ἰλαπ ο ἀιοοεῖζ ἐπ ἐΐ6 ἐεπίβ Ὁ 
ιοϊοκεάπε58. (Ῥ 84]. Ιχχχῖν. 10.)ὺ ὙΠ ογάοσ οὗ βίπροσβ γγ͵1Ὃ8 ᾿πβιϊαϊοα 
Ὀγ Τθανιὰ, ἀπά 10 ἀρρϑδᾶγβ {παὺ ἴπ6 ψΠΟ]6 ὈοΟΪΚ οὗὨ 88] 8 νγχαβ οοτη- 
Ροβοά ἔον {Π18 Κιπὰ οὗ ἀδνοίίΐοη. αν! (ΌὉΥ ποῦ {π6 στεδίαδῇ παην- 
ὈΔΓ νγ͵ἃ5 σοιῃροβοϑαλ) ἀἰγθοϊθα τᾶπυ οὗ ἰδ τὸ {πὸ σὨϊοΥ τη βιοῖδῃ, [ῸΣ 
{118 νοῦν Ρύυτροβο, [μὲ {μου πρὶ 6 πο ἴῃ [86 βούνὶοο οὗ [88 ἤουβθ 
οἵ αοά. Απᾶὰ νῷ πδύθ ὁῃ6 Ῥδγθουϊαῦ ᾿πβίδῃοα ἴῃ ΒΊΟΝ 1Ὁ 18 καά, 
(αὺ Ταυϊά ἀεϊυεγοα (λῖ6 ρβαΐπι ἰο ἐβαπὰ ἐλε 7ιογὰ ἱπίο ἐδε ᾿απὰ Γῇ 
“εαρὰ απὰ ἢιὶς δγεοίλγεπ. (1 Οἤτοπ. χυΐ. 7.) ΤῊ ῥγίποῖραὶ ῬΘΥΒΟΠ8 οὗ" 

1 Νογοῖβ οἵ Φα5ιἰπίδη, πον. 1328. σδρ. 15. 



4300 Θαογοῶ ΡΥ 8ΟΉ8. 

{18 οὐᾶθσ πὸ Πα [06 Βυρου θοῦ ΟΥΟΣ 4}1 {86 τοδὶ, ὝΟΊα. 
Ἡδϑη ἀπ Αβδρῇ οὗἉ [86 [πὸ οὗ (ἀογβῆομι, δῃά “οαυίαη οὗ {π6 11π6 
οὗ Μοχσϑσὶ, οὐ ποῖ γα δαγα δὴ δοοοιῃηῦ ἴῃ 1 Οτοη. χχυ. 

ΤἼδ ΔΘ Γ6 Οἰγουπηϑίδῃοθ οὗ ΟΣ ἀἸα ποῦ σίνα {π6 1μανἱΐθβ ἃ {16 ἴο 
οοϊαία ; ΤΠ6Υ “6 Γ6 ΟὈ]ροα ἴο τοῖν ἃ βοτῦ οὔ δοῃβθογαίίοῃ, συ οἷ 
οοηΒί βίο Ομ ΘΗ ἴῃ ΒΡΓΙΏΚΙΙπρ πολ Σὰ ψαῦθυ, ἱπ γϑϑῃϊηρ,, δηά ἴῃ 
οδυῖηρ βδουϊῆοοθ. (ΝΌμ. νη]. 6, 7, 8.) Αοοογάϊηρ ἴο Ναπιθ. ν]]}. 
24, 25., (π6 ἀρ αὖ ψῃοι [6 1,μονιῖθβ ΤΟΥ ἴο ϑηΐου οἡ {ποῖὶν οὔ σα 
88 αὖ ἔνε δῃὰ ὑθηίυ Ὑ68 8, δηα {Π6Υ οομτ παρα {11 ἢν. Βαϊ ἴῃ 
ΝυμΡ. ἀν. 8. 23. 80. 83. ἀπὰ 48., να τοδα {μπαὺ ἐλίγίν ψϑαγε οἷά απά 
μρισαγάς ουεη ἰο ΠΙ͂Ψ γοαγϑ οἷά σσουα {π6 ἀρὰ αὖ ΒΟ ἢ (ΒΘῪ 6 γα ἰοὸ ἀο 
1[π6 ψοτκ οὗὨἨ 186 {δθθγηδοὶθ ἴπὰ ὑπ 6 οοηρτορδίίοη. ΤῊ βϑϑιμληρ 418- 
ΟΥΓΘΡΆΒΠΟΥ Ὀοΐνγοοῃ {Π686 Ἱ7|ῺοἅῸ ΑἸ ΓΟ Β 18 ὑΠπ8 Τοσοηο θα ὈΥ (86 
}6νγ8.} ΤΠ 1μονιΐοβ ΟσῸ δατητοα ἰο ἰοαγη {μοὶγ ἀυΕΥ͂ αὖ ἔνε ἀπά 
ὈΘΏΓΥ, ΔΠΑ [0 τ ΠἸβίοσ αὖ ΨΠΙΣΤῪ γὙϑᾶγθ οὗ ἀρθὸ. αὐ 18}ῖ18 ἰαϑῦ ἀρὰ 
ΠΟΥ ΟΓΘ ΔΙ]ονγθα ἴο ΟΔΙΤῪ ἴπ6 ὨΟΪΥ {μπῖπρθ Ῥϑοηρίηρ 0 {Ππ6 βδᾶπο- 
[ΠΆΥῪ ; τ ΒΙοἢ Ὀοϊπρ' {Π6 τηοϑὺ νϑ] Δ0]6 δπὰ ᾿πηροτγίδηϊ οὗὨ 118 χηον 6 8}}168, 
ΤΟαΌΪΓΘα ῬΟΓΒΟΙΒ οὗ συϑδίου. Ὄχρϑυίθηοα δῃηα βίσοηρίῃ. Αἰἴοσναζαβ, 
θη Πανιὰ που -τοου θα {Π6 οοπδα οι οὗ [(ῃ6 1μονἱΐο8, μ6 (Ὁ 
1π6 βᾶτὴθ διίοΥ Υ ὙΒΙΟἢ ΘΙαρονγογοα τὰ [0 ρσὶνο αἰγθοίοηβ ἀδουΐ 
186 Ὀυϊ]αϊηρ δηα δβιζπδίϊοη οὐ [86 ἤουδα οὗ (ἀοα) ογαογθα ἐμδὺ ἔὸσ 186 
[αΐαγα {16 1 μονιῖοβ βμῃου]ὰ Ὀ6 δαιηϊ θα αἱ {Π6 ἂρὰ οὗἩ ὑνθητν ὙθΆγΒ. 
(1 ΟΒζοη. χχὶ, 24.) 1 ἀοο8 ποῦ ἈΡρϑᾶῦ ὈΥ̓͂ 86 ἔγβί :πβε το οὗ 
1π6 1μονιο8 μαὺ ἰΠ6Υ δα ΔΩΥ͂ ὈΘΟΌΠΔΡ Παῖς ἴῃ [Π6 ΘΟΥΘιηοηΐ68 οὗ 
ΤΟ] ρου ὈΥ τ μΙΟΣ (πο γοσο αἰβπρι βηοὰ ἔγοσα οὐμοῦ 15γϑ6] 1068. 
Νοπα οὗ 186 1μονϊῦθθ, οὗ τιμαὶ ἀθρίθα ΟΥὁἹΎ ΟΥ̓ΘΥ ΒΟΘΥΟΥ, μδα δὴν σὶρ 
ἴο βδουϊῆοσθ, ἴοὼγ ἰμαῦ 88 {Π6 ὈΥΌΡΟΥ ἀαΐγ οὗὨ (Π6 ῥγιθβίβ οὐἱυ : [Π6 
1,μοντῖο8, παρα, ΕΓ ὅο αϑϑιβύ {π6 ῥγιθδίβ ἴῃ ΚΙΠηρ δηᾶ βδγιηρ [86 
Βα Γῆ οβ, δηα, ἀυσῖπρ {μ6 πηθ πο ψοτο οἴδγθα Ὁρ, ἴο βἰπρ' ὑγβῖβθβ 
ἰο αοἀ : δηά 1 ἰΠ18 δθ6ηβ6 [6 ὕνγο ραββᾶρϑθ ἴῃ 1 Οἤγοη. χχὶ. 81. δηὰ 
2 ΟἼτοη. ΧΧΧὶ. 2. Δ’ ΘΟΙΩΠΊΟΏΪΥ Ὀπαογβίοοα ; ποῖον δα {ΠῸῪ δὴ 
16 ὕο Ὀυγπ ᾿Ἰποθηβα ἴο {πΠ6 Ιωογτὰ ; δηὰ {μπουρῇ {Π6 Βρθϑοὶ οὗ Ηχοκίεὶ 
(πμοπιϊοποα ἴῃ 2 ΟἜγοη. χχῖχ. Ῥαγ ΠΟ ]ΑΥΪΥ γοσ. 11.) βθθβ ἴο ᾿ΠΠΡ]Υ͂ 
ΟἸ ΠΟΥ 186, γοῦ 16 οὐρῇῦ ἴο ΘΟΏΒΙ6Γ {παῦ μ6 18 [6 γ6 βροδκίηρ ἴο [86 
ὈΥΙοϑίβ ἃ8. Μ76}] 88 ἰο ἔῃ Ἰμονιῖθ8. [0 γγχαβ οἡ δοοουπὶ οὗ (Π6ὶγ δϑριτϊηρ 
ἴο {86 ῥγθβίβ οῇῆοθ ἴῃ {π|8 ραγε οι !αν οὗἩ θυγηΐηρ' ᾿Ἰποθηδθ, {πα Κογαπ 
Δα ἢ1Β ΟΟΠΡΆΠΥ (ἩΠΠῸ ὝΘΓΘ [μαν][68) ὙΘΤΘ ΙΩΙΓΔΟΌΪΟΙΒΙΥ ἀοβίτογοα, 
Δηα {Π6ῚΓ ΟΘΏΒΟΙΒ οΟΥἀογοὰ το δα Ὀδαΐθη ἱπΐο Ὀσγοδα ρ]αῖθβ, δαῃὰ χοᾶ 
ὌΡΟΣ ἰῃ6 αἰΐασ, ο Ὀ6 ρογροίυδὶ τηοπυτηθηΐβ οὗ [Π6ὶΓ Ὀγοβυσηρίαοιβ 
ΒΘΟΥ]6ρ 6, δηα ἃ δυο ἴο 411} {μ6 Ομ] άτθῃ οὗ 15γϑ6], {παῦ ἤοπθ ῥσγθ- 
ΒΙΠ16 10 ΟΥ̓Γ Ἰπσθηβα Ὀαοΐοσο ἴῃ6 Τῳογτὰ Ὀαΐ [Π6 Βοοα οὗ Αλζο, 80 
ΔΪΟΠ6 ὝΘΓΘ ΘΟΓΙΊΣΩΒΒΙΟΠΘΑ [0 {Ππ6 ὈΥΙ δι] νυ ΟΠΘΟ. 

ΑΒ ἴδε [μεν]ῖθ8 6 γ6 βυιδογαϊηδίο ἴο {Π6 ργἹθβίβ, βοὸ ἔμυ ((μ6 [μα ν1}68) 
Δα οἴποσβ Ὁποῦ θη, ο8|16 ὦ ΝΕΤΗΙΝΙΜΒΆ, τ βοθ6 ὈΏΒΙΠ688 1ὕ τῦϑβ ἴοὸ 
ΟΔΙΤΎ ἴπ6 ψγαΐου δὰ σψοοά, {παὺ γγλβ υδηϊθα ᾿ῃ [Π6 δϑιαρ]θ ἴοσ [Π6 τι86 
οὗ [ῃ6 ΒΔΟΣΊΟ68, πα ἴο ροσίοστη οὔδοσ Ἰδθοσῖοιβ βουυΐοθθ ἴμθγθ. ΤΉΘΥ 
ΘΙ Ὠοΐ ΟΥΙΡΊΠΑΙΙΥ οἵἩ ΗΘΌΓΟΥ ἀσβοθηῦ, θὰΐ αγ βυρροβθᾶ ἴο μᾶνβ 
Ῥδθῃ μἰοῆν ἐμο ῬοΒίοσ ΤΥ οὗ {86 ΟἹ ΘοΙΙΐοβ, το ἴον {μον ἰταυάυ]οηΐ 

1 (οπιασὰ Βα Υϊο σα ἀροη [6 {116 Ολοίϊη; ἀπὰ Αὔοη Εζγα οὐ ΝΠ. Υἱϊῖ., εἰϊοὰ ὉΥ 
Βίββορ Ῥαίσίοϊς ἰὼ ἷἰ8 Οου τ ΠΙΘΤῪ οα Νατῃῦ. ἱν. 8. 
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δβἰγαίασθηι ἴῃ ἱπηροβίηρ' ὍΡΟη “Φοβμπα δηα (86 Η ΌΣΟΙ ῥγΐποεβ (088. 
1χ. 3---.27.) Τογα οομαροεηηρα (0 {π18 δια ρ]ογτηθηΐ, ΜΓ Π1ΟὮ τγα8 ἃ βογί οὗ 
ΠΟΠΟΌΓΑΡΙΟ βοσυϊὰάθ. 6 τοϑδα 1 ΕΖγα, {πὶ (Π6 ΝοΙΒΙ 8 6ΓΘ 
ἀενοίοα Ὀγ αν! δηὰ {86 οἴμοσ ῥγίποθβ [ο {Π6 βογνΐοθ οὔ {Π6 ἐθιῃρ]θ 
ΕΖγα ν1]. 20.), δηα {Π6Υ 4γα οδἹ]δα (86 Ομ] ἄγθη οὗὨ βοϊοιηοπ᾿Β βασυϑηΐδ 
κα 1, 68.), Ὀαϊηρ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ταϊχίασα οὗ {Π6 τϑοθ οὔ 6 ΟἹ δομίίθα, 
δηα δοῃῖο οὗ [Π6 ΣοΙη41η8 οὗ (ῃ6 (ὐδηῃδδηῦοϑ, γοπ ΘΟ ουλοῃ οομβίχαϊποα 
ἴο γαγϊουβ βογυϊυάθθ. (] ϊηρβ ἰχ. 20, 21.) ΤΏΘΥ Παά ἃ ραγίϊου δῦ 
Ρίασθ ἰῃ Ψογιβαίθπιη ΏΘΓΘ ὑΠ6Ὺ αἀνγο]ῦ, ο4116ἃ Ορβοὶ, ἔοσ ἴῃ6 οοῃνο- 
ΠΙΘΏΟΥ͂ οὗ θαϊηρ᾽ ΠΘᾺΓ [Π6 Βοσυϊοο οὗ {86 ἰθαρ]6. (ΝΟ. 1]. 26.) 

Τῃ οτάοσ ἴο δηδῦϊο {π6 Ἰμονιίδβ ἰο ἀδυοῦθ ὑμϑηβοῖνοβ ἴο ἐπα Βούνιοο, 
ογίγ -οἰσῦ οἰ68 ΤΟΥ δϑδιρηθα ἴο ἴμοπλ ἔοσ {με ῖγ σϑβιάθῃοθ, οἱ {ἢ 
αἰν!βίοῃ οὗ {π6 Ἰαπὰ οὗ δῃμαδη; {πισίθοη οὗἉ {Π686 ΟΓ6 Δρργορτγὶαἰθα ἰο 
1Π6 ὈΓΙΟδίβ ', ἴο ὙΠΙΟᾺ τ γα δα θα {Π6 168 οὗ οοτῃ, ἔγυϊ, ἀπ οαίι]α. 
Το Ἰμονταβ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ρα ο ἐπ6 ῥγχίθδίβ ἃ ὑθηῖῃ ραᾶγΐ οὗ 41} {π6ὶγῦ 
ΕΠΠ68; δηᾶ 88 πο Ὺ ΓΘ ροβϑαββθα οὗ πο ἰδπαϑα ργοροσίῃ, [86 {{{Π68 
ὙΠΟ. [86 Ῥχοβίβ γτοοοϊνοα ἔτοσὰ ἰμοτ ΘΓ ΘΟΠΒΙ ἜΘ ΓΘα 88 (Π6 Ηἢγδὺ ἔγυ 8 
ΒΙῸΣ (ΠΟΥ 66 (ο οΟὔον ἰο οὐ. (Νυπιῦ. χυἹ!, 21-- 24," 

11. Νοχὺ ἴο [86 1μοντΐα8, θοῦ ΒΌΡΟΥΙΟΣ [0 ὑΠ6ηλ ἱπ αἸηΥ, Το το [Π6 
ΟΥ̓ ΔΙ ῬΒΙΕΒΤΒ, ὙΠῸ ΜΓ Γ6 ομόβθῃ ἔτοπὶ (ἢ 6 ΤΆΤΑΙΪΥ οὗὁἨ Αδγοη δχοὶὰ- 
βίγεϊυ. ὍΠΟΥ βοσνθα ᾿πημθαϊαίο Υ δ {Π6 δἰΐδσ, ργαραγοά {6 νἱούπη8, 
δηα οἴεγοα {86 βδουιῆοθβ. ΤΟΥ ἵερι ἋΡ ἃ ρεογροίιυδὶ ἔτ οἡ {86 δ]{λὺ 
οὗ {η6 Ὀυγηΐ βου! ῆςαβ, βδῃα δἷδ8οὸ ἴῃ (86 Ἰδιὴρβ οὗ {6 ροϊάδθῃ οδπα]θβίιοῖς 
ἴπ [Π6 ΒαποίθαγΥ ; (Β6Υ Κηδδαθα [86 ]οΔΥ68 οὗ ἀν ἐπδίι, τ οἢ (ΠΟΥ 
ῬακΚεά, ἀπά οβδσοᾶ οῃ 186 ρο]άθῃ αἰίαγ ἴῃ {π6 βαπούυδγυ ; δα ομαηροᾶ 
[λθπὶ ΘΥΟΙΥ͂ ΒΑ ὈΡΑΙἢμ-ααγ. ΕἸΨΘΥΥ ἀδγ, τποσπϊηρ' πα Θυθῃ,ηρ', ἃ ραβδὶ 
(γῆο σγαϑ δρροϊηϊοα αὐ ἐῃ6 Ὀοριππῖηρ οἵ ὑμ6 σψϑοὶς ὃν ]οὐ) Ὀσγουρὶι 
Ἰηὐο {Π6 ΒΑΠΟΙΌΆΔΓΥ ἃ ΒΠΔΟΚΊΏΡ' ΘΘΏΒ6Γ Οὗ ἸΏ6ΘΏΒΘ, ἩΙΟΘΝ Ιὲ Βαῦ ΡΟῺ [Π6 
δο]άσπ {80 16, δηα τ μΙοἢ ο πὸ δοοοιηῦ ψγ)88 ἴο 6 Κιπα]θα τυ} βίγδηρο 
ἤγο, {μδαὺ 18, ἢ ΔῺΥ ἤτο δυΐ [μαν ΒΊΟΝ τγα8 (]κθη ἔσομαι ἴΠ6 8187 οὗ 
Ὀυπτγηῦ βδοῦῆοο. (μον. χ. 1, 2.) Απὰ δ8 [786 πυῦοῦ δηά νδτοίυ οὗ 
{πον πο] οη8 τοαυϊγοά μοὶ ἰο Ὀ6 τ} 611 χσοδα πὰ {πον ἰανν, 1ῃ ΟΥΘΣ 
{πᾶ ΠΟΥ ταϊρῃῦ 6 806 ἰο Ἰυᾶρᾳ οὗὁἩἨ ΌΠ6 νδγίοιβ ἔοσαὶ ὑπο] ΘΑ ΠΏ ΘΒΒ6Β, 
ἄς., 1Π18 οἰγουτηδίδῃμοθ οδυδβο ὑμθαλ ἰοὺ 6 ΘΟμΒυ δα 88 ᾿  Υργθίοσβ οὗ 
(Π6 αν (Ηοϑ. ἱν. 6. ; Μαὶ. 1}. 7., δια. ; μον. ΧΙ, 2. ; Νυμῦ. ν. 14, 1ὅ.), 
88 Ὃ6]] ἃ8 )υάρσο8 οὗ οοῃίσουθσβιθβ (Π ϑαῦ, ΧΧΙ. ὅ., ΧΥ]], 8--- 18.) [ὰ 186 
{116 οὗ ναῦ, ὑποὶς Ὀυβίη688 Μγὰ8 0 ΟΔΥΤῪ ἴΠ6 δὴῖκ οὗ {πΠ6 οονθηβδηΐ, ἴο 
δοιιπα {Π6 ΒΟΙΥ ἱσυπηροίβ, ἀπα δηϊηγαΐθ {Π|6 ΔΥΤΩΥ ἰοὸ {π6 Ρδσίοσιαδῃσα οὗ 
18 ἀυσοθ, Τὸ {ποτὰ αἷἰβδο 1ὺ Ὀε]οηροα ρΡΌ ΠΟΥ ὕο Ὁ]688 [86 Ῥθορ]6 ἴῃ 
(Π6 πδῖὴθ οἵ [86 Ἰωοχα. 
ΤῊ ῥγϊοϑίβ ὑγοσ ἀϊνι θα Ὀγ Ταν]Ἱα 1πἴο ὑνθμέυ -ἔΟῸ ο148868 (1 Οἤγοη. 

χχῖν. 7----Ἰ 8.); ψ Π]ΟΝ ΟΥ̓ΘΓ γ͵188 τοί ηθα Ὀγ βοϊοιαοιῃ (2 Οἤγοη. νυ] ]]. 14.) 
8η( αὖ {86 Τοίοστηδίιοῃβ οὗ [Π6 “618 τοὶ ρίοι ὈΥ [86 Κίηρβ Η6ζοκίαι 
δηα «“΄οβίδῃ. (2 ΟΒσοη. χχχὶ. 2., χχχν. 4, ὅ.) Αβ, βονϑυοσ, ΟὨΪΥ ἔΟῸΣ 
οἰαββαβ σοίαγμθα ἔγοτα ὑπ6 ΒδΟυ]ομῖβα οαρανιν (ΕἰΖτα 11. 86---89. ; 
Νεῆ. νἱῖ, 39---42.., χὶ], 1.), {1686 ΕΥΘ ἀρδῖὶῃ αἰν) 64 ἰηΐο ὑὐγΘἰΥ -ὉὉ Γ 
οἶδββθβ, δδοῖὶ οὗ τ βιο γ͵88 ἀρ με ὈΥ [18 οτἱρίπαὶ δρρϑὶ]αίίοη. 

᾿ 8566 Ρ. 1]. δὲ τὰ. 
5 Ἡοιχηθϑ ϑοτίρι. Ηἰδὶ, οἵ ὅονγβ, νοὶ. 11. ρῃ. 214-221. δ οΒ}]2ι: Ασεδροὶ, Ηδῦτ. ΡΡ. 2327 

--28]. 
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ΤῊ8 δοοοιπίθ ἴοὸσ {π6 1ηἰγοαποίοηῃ οΟΥἩὨ {Π6 οἶδθθ οὐ ὁσάθνύ οὗἔἩ ΑΡίδῃ, 
τηθηΠ]οποα ἴῃ 116 1. ὅ., Μ ὨΙΟΝ τς ἀο ποῦ ἢηά ποίϊς64 διγοηρ; ἴΠ086 
80 τοίατηθα ἔτουὰ {μ6 οαρύϊνιγ. Οπα οὗὨ ἴμεβα οἰδββθβ τύθηΐ ἊΡ ἰοὸ 
δ) ΥΌ Βα] θὰ ΟΥ̓ΘΥῪ ὝὙ66]ς ἰο ἀἸβοπαγρο {π6 βαοοσγάοίαὶ οβῖοθ, δῃά βις- 
οοοαρα οπα δῃοίπου οα ἴπ6 βαθθδ - αν, {1}} ΠΥ Πα 411] αἰϊοπᾶρα 1ὴ 
{ποῦ ἴὰτη. ΤῸ οδοῖὶ Ἵγάδὺ νγὰβ δββ:ρηῃρα ἃ ργοϑιάθηῦ (1 Οἤγοι. χχὶν. 
6. 381.; 2 Οἤγοῃ. χχχυῖ. 14.)}, βοὴ βΒοπλθ Οὐ 168 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰο 6 [δ6 
ΒΆΠ6 ἃ8 {Π6 οὐίεῦ »γΥ᾽οβίβ 80 οἴζϑθη τιθη!οηθα ἴπ {Π6 Νον Τοδίδηγοηΐ, 
δηἀ ἴῃ {ῃ6 ΓΙ Ωρ οὗ Φοβορῃυβ.: Τὴθ ῬΓΙΠΟΘ ΟΣ ῥγοδοξ οὐ βαοὶ οἷδβ88 
ΔρΡοϊηθα δὴ δηΌγο ΓἈΓΩΠΥ ἰο ΟΗΟΡ {Π6 ΑΙ Βδογιῆσαβ; δηᾶ δὲ {Π6 
οἷἶοβα οὗ (86 ψγϑοκ {ΠΟΥ͂ 4}] )οϊποα ὑορϑίθοῦ 1π βδουιδοίησ, Απᾶ 88 ϑδοὴ 
ΤᾺΙΏΠ]Υ σΟηΒΙβίοα οὗ ἃ στοδαῦ Πυμαο Γ᾽ οὗὨ ῥυἹθβίϑ, Π6Ὺ γον Ἰοΐβ ἔοσ (Π6 
αἀἴογθηΐ οὔἕοο8 ὙὨΙΟΠν ὙΠΟΥ ΤΟΥ ἴ0 ρδυίοσπ. [10 νψἂβ ΕΥ̓͂ νἹἱγίι 8 
οὗ βυςἢ ἰοῦ (πα {Π6 οὔἶῖοα οὗὁ ὈΌΓΗΙΠσ ἸΠΟΘΏΒ6 νγ788 δϑϑιρῃθα ἰο ΖΔΟΠΑΥΙᾺ8 
{86 ἔΔΓΒ6Υ οὗ Φοΐη (86 Βαρυϊδῖ, τολοπ ὧδ τσοπὲ ἱπέο ἰΐδ ἐεπιρῖο 9 {ἰι6 
1ογά. (ἴμαϊκα 1. 9.) ΑΑσοογαϊηρ ἴο βϑοιηβ «6 8}: Ὑτὶύοσβ, {8616 ὙΧΟΥΘ 
ἴγοα ῥγιθϑίβ δημὶογοα πὶ πὸ οἴθσίηρ οὗἉ {Π6 ΙΠΟΘΠηΒ6; ΟΠ6, ὙΠῸ ΟΔΥ- 
τα ἀν ἴΠ6 48Π65 ἸοΕ οἢ {ΠῸ ΔΙᾺ δὖ {π6 Ῥυθοθάϊηρ ΒΟΥ ΊΟΘ ; δη- 
οἴου, σγὰο ὈγουρὨῦ 4 ρᾶπ οὗ Ὀυγπὶηρ' ὁ04}8 ἔγοτα [Π6 Αἰ ΤᾺΣ Οὗ Βδουιῆςο, 
δηᾶ, Πανιησ Ρ]Δοοα τὖ οὐ ἐπα σοϊάθῃ δἰΓᾺ}, ἀοραγίθα:; 4 {πϊγὰ, ν ῃο 
τθηῦ ἴῃ  {Π6 ᾿ποθῆβο, ΒρΕΙΠΚ]Θα Ὁ οἢ {π6 ὈσΓΗΪΏρ' Θο418, δῃα τ᾽ 8116 
[Π6 βιβόῖα δϑοθηαθϑά, τάδ 1 ΘΓ ΘΒΒΙ0ὴ ἔογ ἴ[ῃ6 Ῥθορίθβ. ὙΤΠ18 τγὰ8 1Π6 
Ῥαγίϊσυ αν οδσα, νυ ΒΊοἢ [611 Ὀγ ἰοῦ ἰο ΖαἼοθδυῖαβ ; ἀπά 1{ γχῶ8 δοοοιηίοα 
{116 τηοϑύ Ποποιγαῦ]α ἴῃ (86 ΤΟΪῈ βοῦνῖοθ. ΤῊ] οβῆσα οουἹὰ Ὀ6 Π6]α 
θυΐῦ οςα ὈΥ {π6 βαῆλα ρουβοῃ. 
ΤῊ βαοοσγάοίαὶ ἀἰσηιν Ὀοϊηρ ΘΟΠΗηΘα ἴο Θογίϑϊ [Δι] 168, ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΠ6 

ὙΠῸ δϑριγθα ἰο 1Ὁ γγαϑ σϑαυγοα ἰο Θβίδ 18} ἢ18 ἀθβϑοθηΐ ἔγοσῃ [Π086 
ἔἈγΩ11168 : οὐ ἐπ18 δοσουηῦ {Π6 ρΈ ΠΘΔ]Ορ 68 οὗἉ [Π6 ῬγΥἹοβίβ νν6ΓῈ 1ῃΒο 64 
ἴῃ {Π6 ΡΌ]1ς τορι βίογβ, ἀπ ΤΟΥ͂Θ ᾿γοβουνθα ἢ τπ6 Δγοθῖγαβ οὐ {ἢ 6 
(οι 6.5 Ηρφηςο, ἴῃ ογάθν [0 ῥγοβοῦνα {π6 ῬΌΣΙΥ οὗὨ {π6 βασοσάοίαὶ 
Ὀ]οοΩ, πὸ ῥιϊοϑῦ γγὰβ Ῥογτγαϊ [6 [0 ΤΛΑΥΤΎ ἃ δαγ]οῖ ΟΥ̓ ργοίδῃβ Ὑγ ΟΙΏΔΠ, 
ΟΥ̓ΟΩ6 ὙΠῸ Ὠαα Ὀδθη αϊνογοθα; δηᾶ 1 ΔΠΥ ὁπ ἰδθουγοα ὑπάρθν ΔΩ 
Ῥοα ΠΥ ἀοΐδος, {18 Ἔχοϊυἀδα Πλτὰ τοι βοσυϊηρ αὖ [86 ΑἸΐαγ. ῬυΣΙΥ οὗ 
Ὀοάν, βδῃοίν οἵ 116, δα ἔγοοάοτηῃ ἔγοτῃ Ὀ] στη ϊβῆ, γα τα 4ΠΠ|κὸ Ἱπα!ερθη- 
ΒΔ 016. (μον, χχὶ, 7. 17. 28.) Ασοοογαϊπρ' ἰο Μαϊτηομ! 68 4, {Π6 ῥγιαδβί, 
ὙὙΠ056 σΘΩΘΔΙΟΟῪ ᾿γ88 ἀδἰθοῦγ 1π ΔΠΥ͂ ταβρθοῖ, νγ͵ὰβ οἱοῦμοα ἴῃ Οἷδοῖ, 
Δηα νϑ]οά ἴῃ ὈΪδοῖ, δηᾶ βοηΐ σψιμουῦ ὑπ σοῦρα οὗὨ {86 οουτγί οὗ ἰῃς8 
Ὀγοϑίβ: Ὀαΐ ΘΥΟΥῪ ΟὁΠ6 {πᾶ νγ88 Τουπά ρογίοοϊ δηα στρ νγαβ οἰοι μοᾶ 
ἴῃ ΜΕΘ, 8Πα σψτοηΐ ἴῃ δηα τηϊηἸδίογοα ὙΠ} ἢ18 Ὀγοίμγθη {Π6 ὈγΙΘϑίβ. 
Τι 15 ποῦ ΠΩΡΤΟΌΔΌ]6 {μαὺ 86. Φοϊιη γϑίθγβ ἴο {18 συβύομι οὗ (6 618} 
Βα αγιη ἴῃ Εν. 11. 6. ὙΠοβ6 ρῥγϊθδίβ, μοβο Ὀἰγ τγᾶ8 ρυγο, ᾿ἰνϑα 
ἴῃ σοΥίϑ] ἢ Δραγίπηοηίβ οὗ {Π6 ἰθρ]6, ἢ ΠΙΟΝ τ͵88 ἀθροβιιθα τγοοά ΓῸΓ 
1Π6 Δ] ἴαγ, δηἃ στοσοὸ δ ρὶογοᾶ ἴῃ βρ] σ᾿ δηά ᾿γοραγϊηρ 10, ἴο ΚΘΘΡ 

Σ ὅςς Μαῖῖ. χχυΐϊ. 1.; Αοἱβ ἱν. 93. υ. 24., ἰχ. 14. 21., χχῖϊ. 80., χχὶ, 14., χχυ. 15., χχνί. 
10.; δηὰ αἷἶβο Φόβερῆιβ, Αηἰὶ. ΖΦαυὰ, 1}. χχ. ς. 8. ὃ 8.; [)ὸ Β6]]. Φυά. 110. ἱν. ςο. 8. ὶ 7. ο. 4. 
ὃ 8. οἵ ἀο νἱῖα βυα, 88 2. δ. 

5. Μδεκηϊρῆι, δπὰ ὟΥ εἰβίοϊη, οα Τῖξα ἱ. 9. 
" Ἑστα ἴϊ. 62.; Νεῖι. νἱῖϊ. 64. ΦΖοβθρβιβ οοπίγα Αρίοπ, 110. 1, ὶ 7. εἴ ἴῃ υἱῖα δι, ὃ 1. 

ΜΙΑΙποηΣὰθ8. ἢδ8 δπαπηθγαῖδά Ὧοὶ ἔδνγεσ ἔπδὼ 140 ὈΟΑΙγ ἀοίεοιβ τ πῖοΒ ἀἰδαπα! Βοὰ 
ἘΕΥΒΟΒΆ ἴον τ1π6 Ῥυίεβιμῃοοά, 866 Ζοβθρδυβ, Απί. πὰ. 110. ἢ, ς. 12, 8ὶ 3., ἀπά ΘΟΠΙρΡΑΓΘ 
ἌΓΡΖΟΥ Β Αρραγβίιιβ Απιϊααί διαπι βδογδγαμ, ΡΡ. 89. εἰ δέῃ. 
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ἋΡ ἐδα βαοσρά ἔσο: ΝῸο γρδυθουαῦ ΘΘΥΘΠΊΟΔΥ ἈΡΡΟΑΙΒ ἤο Βαγα ἰβίϑη 
Ρἶδοο δ ἴμ6 οομβθογδίίοῃ οἵ [16 ΤἭγαϊ συ ῥγιθϑίβ, ΒΟ ψεσα δαπη θα 
ἴο μα αχοσγοῖβ οὗ {πον ποθ ὈῪ “ Αἰ ἕπ ἐλεεῖ ἢαπά," 88. 1ῃ9 
δουρύαχαβ ἴασηι 10,--πδὺ 18, ΕΥ̓͂ Τρ τηρ ἴθ ρϑγίοστῃ {π6 οβῆ 68 οὗ 
1ῃοἷν ογάοσ, Βυΐῦ ψΒ6Ὼ [Π|ὸ Ῥγιοϑίβ δὰ ἀδραγίβα ἔγοτῃ {π6ὶν σϑ!σίοη, 
ΟΥ δὰ Ὀδθὴ ἃ ἰοὴρ ἄπμθ ψιπουΐ ἀἰβομαγσιησ {Π6}γ ἔπ ομ8 ( ΒΙΟΒ 
ΠΑΡΡομΘα ὑπάθσ βοῦια οὗἨ [μ6 ἰαίθγ Κίπρβ οὗ 6 4}}}, 1Ὁὺ σγὰβ ἀδεοιηρα 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΎῪ ἰο ΒΆΠΟΙΥ ΔΠΘῊ ΒΟ ῥγίθϑίϑ, 88 Ὑ16}} δ {8οβθ πὸ δά 
ΠΘΥΘΥ ΘΧογοιϊβοα {Π6}Ὁ τηϊηιϑίσγ. (2 (ἤτοι. χχιχ. 34.) 
Τα ρῥτίαβίβ σοῦ ῃοῦ ἀἰβηρυ βμδα ὈΥ {861} Βδοθσάοίαὶ Βαθ1ΐ8, υἢ- 

1688 θη οηραροά ἴῃ {86 βογνῖοα οὗ ἴπ6 αἰίΐασ, Οὐ {π686 ρμαγιηθῃίβ 
{Ππ6Γ6 γα ΤΟΣ Κιπαβ τηθαμοηδα ἴῃ (Π6 ὈοΟΚΒ οὗ ὕχοααβ (ΧΧΥἹ],}) δηὰ 
1, ον ὰ8 (ν11}.}; ΥἹΖ. 

1. Ζήποη γαιοοτε. ΤὮΘΒ6 ΤΟΥ͂Θ ῬΓΘϑΟΥ 664 [ῸΣ {Π6 ΘΧΡΓΟΒ8 ρΌΓΡΟΒΘ 
οὗ οουεγίπο ἐλπεὶγ παλραάποδε; ἰμαῦ ἿΒ, ἴο ρύββοσνυβ {1:6 ᾿γ]οδίβ ἔγοπὶ ΔῈ 
Ἰηἀθοοσουβϑ δπα Ἰυἀ]ογοῦβ ἀρρθάγαῃοθ, θη {Π6Υ βίοοα οἴ Π6 Υ ἅθονα 
1Π6 Ποδάϑ οὗ {π6 Ῥθορὶθ, οὐ βθῃ ἐμοῖς ΟΥ̓Θ σϑαυϊγοα ἃ ναγϑῖυ οὗ 
βοάν σοδίαγοβ 1π [16 Υἱ ν οὗὨἨ {π6 του] ταάθ. Τ7Τ}}8 ραττηθηΐ που]Ἱὰ 
τονϑηῦ [8086 ἱπαάδοθηΐῦ ΘΧροθυγαΒ οὗ [861 ΡΟΥΒΟΏΒ, ΣΕ ἘΝ ΒΟ.16 ὨραΙἤΘ ἢ 

ἸΔοἸαίοσβ οϑίθοηθα Βοπουγαῦϊθ, ἀμ ὄν τγο]ρίουβ, ἴῃ 186 ᾿τοσβὨρ οὗ 
1Π6γ σοῦβ. 

2. Α 1ἵπεη Ταπῖς, ΠΟ. τϑδοηθα ἀονγῃ ἰο (86 δ κΚ]68, βἰηρ 
Οἰοβοὶν ἰο {μ6 Ὀοάγ, δῃᾶ {ΠῸ βἰθενθβθ οὗ Ὑδιο γοσ ΠΡΏΌΠΥ ἀγάνῃ 
Του πα (Π6 ΔγμηΒ: 1 νγχξὰϑ ὙΠ Βοαῦ 8θᾶπι, 8Πα πόυθῃ ἔγοιῃ {μ6 ἴοὸρ 
Τπγουρμουῖ, βοὴ τγα8 {π6 ἴμπηὶσ γοσῃ ὈΥ͂ 6808 ΟἸγιβῦ, ἔου πο ἢ 
16 ΒΟ] ἀΙΟΓΒ οδϑὺ Ἰοίβ.2 

3. Α Οἰγαϊο οὐ Ἰοὴρ βαβὶι, τωδᾶθ οὗ ᾿'πθὴ ΘΟΣΙΟΙΒΙΥ δ σγοϊ ογοά, 
Δα Ιηἰοπαδα ἰο διηὰ μ6 οοδὺ ΟἸΟΒΘΙΥ δγοιηα (μθιη, δηὰ {18 ἴο Βοῦνθ 
δῇ ὁπο6 {Π6 Ρυγροβοδ οὗ ὑγασαίῃ δρᾶ δβίγθηρίμ, οὗ σορυθῆϊθποθ δηά 
ΟΥ̓Δ Θηΐ, 

4, ΤΏ ΖΤίἴατα νγὰ8 ΟΥΑΙ 4 ροϊηίοα Κιπά οὗἨ Ὀοπποί οσ {πγῦδῃ, 
τηδάα οὗ βανοσγαὶ σὺ ἱ]θ οὗ ᾿Ἰπθὴ οἷοί ἢ {πνιϑίθα τουπα ἰμ6 Ὠοδά, θυΐ ἴη 
1ῃ6 ὥχτηδ οὗ Φοβαρμυβ 1 ἀρργοποϊιϑα βοιῃθιν δῦ ἴο ἃ ρου ΪΑΥ ἔοστη. ὃ 

ἴῃ ογάον {παὺ [6 ῥυγἹθβίβ, 88 γῦ6}} 88 1π6 1ϑνῖῦδδ, ταϊσμῦ θ6 τ ΠΥ 
δὶ Προσὺν το {Ό]]ονν ἰμοῖσ βαοσγοᾶ ῥγοίδβδιο, [Πμ6Ὺ ΓΘ δσχοιηρίοθα ἔγοτη 
811 βου ϊαγ υσίμθηβ οσ ἰαρουσβθ.0 ΟἿ [86 1ωμϑυλ 8] οἰ(168 αἰγοδαν 
τηϑηΠ]οηθα, {πἰγίθθῃ γα αϑϑιρηθα ἴον μ6 γϑβϑάθηοα οὗ {π6 ῥγιββίϑ, 
ΜΠ} ὉΠ6ῚΣ τοβροοῦνο βυρυσθβ (ΝΌαΡ. χχχυ.); [86 11 π)}18 οὗ ψῃϊοὶ 
ὝΕΙΘ ΘΟΠΗ͂ΠΟα ἴο ἃ ἐμουθαηα οὐδ1}8 Ῥαγοπα [86 ν}4}18 οἵ {μ6 οἰΐγ, 
ΒΟ ἢ. δεγσνοα ἔοσ ουΐμοιιδ68, 848 βίβὉ]68, ὈΆΓΏΒ, Δα ρου Ρ8 ἴῸΓ ραγάθῃϑ 
οὗ μου δῃὰ ἤοννειβυ Βαγομᾶ {π18 {π6ὺ δὰ ὕνο ἱμουμεαηα οὐδι[8 
ΠΟΤ ἔοὼσ (Π6Ι ραβίασθ, οα]δα ῬγΟΡΟΥΪΥ {μ6 Μεῖάς 977 ἐλδ βεδιιγῦ5. 
(μον χχνυ. 34.) 80. ἰδμαῖ ἴμοσα πσόσα ἴῃ (86 τ }016 ἴπγοο Ἰπουβαπά 

 ΤΆΤΑΥ, Αρραγδίυβ Β δ] οι, νο]. ἱ. ̓ . 213. 
5. Φοβερῆυ5, Απὶ, Φαά. 110. ψ1]. ο. 7. 8. 2. Ἐγησϑιῖ, [πδεϊταιῖο Τπίογρσοιὶβ Νονὶ Τοβίδτηθητί, 

Ῥαγὶ 1Ἰϊ, ς. 10. ὃ 88. Ῥῃ. 371--- 3578. 1 τγδϑ [ῸΓ δ Ἰοῃς {ἰπιο διιρροδοὰ {Ππδὲ [Β6 τὶ οὐ πιὰκ- 
ἴῃς 880 }} νοβὶ8 γγΧ88 ἸΓΓΘΟΟΥΟΥΘΌΪΥ ἰοϑ, Βιδυηΐῃβ, μΒούγουοῦ, γοἀϊϑοονυογοά ἱξ, ἀπά ῥὑσγοουτοὰ ἃ 
Ἰυοπιὶ ἴο θ6 τηδάς, ἱπ Ὑἰς ἢ τὰπῖ 8 ΤΌΤ ΨΟΥΘἢ 8} οὗ ὁπ ρίϑθοθ. 860 ἰδ ἰγϑαῖίδο ἀθ Υ δδβίϊει 
ϑαςογάοίαπι ΗοΌγαοτγαπ,, 110. ἱ. ο. 16. Ρ. 264. 

5. δοβορῇπβ, Απιὶᾳ. Φυὰ, Ἀἰδ. 1]. ς. 7. ὃ 8.1. Ταρραη 1δοϊ. οἢ 6 8} ΔΗ ΟΣ Ἶ6 8, 
μΡ. 155---157. 
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οὐδ τουπᾶ {16 ΟἷΌΥ ; δηὰ ἴῃ {818 βΒ6ηὴ86 γΧ7ὕ2Ὴ 81΄6 ἰο πηἀογϑίαπα ΝΌΏΩΡ. 
Χχχν. 4, ὅ., Πογο {π6 ψογὰ βυρυγθβ σοι ρυθμομαβ δοίι [μ6 Βουδο8, 
γι Βουῦ. (ἢ 6 νγ8}1}58, δ 4180 (ηΠ6 Β614858., Βυΐ [Βουρὰ {86 {106 οἵ 1,ονὶ 
ΠΔα πὸ ρῬογίίοη ἴῃ Οὐδηδδη δϑϑιρηθα ἔποῖ ἰῃ {86 βγδὶ ἀϊνβίοῃ οὗ 11, 
γεῦ ΠΥ ΓΘ ποῦ ργονθηίβα ἔγοτῃ ρυγομδϑίηρ᾽ ἰδ πα, ὨοιΒ68, σοοαβ, ΟΥ 
οαίι]α, ουἱὐ οὗἁ ὑμ6]γΓ οὐ ΡΓΌΡΟΥ οἴδοίβ, Τἢ8 γγχὰ τοδα {πὲ ΑὈΙδίμΑΓ 
μδὰ δὴ βϑίαϊα οὗ ἰδ οσῃ δ ἀμπδίμοί, ἴο τοῦ ϑοϊοιηοη ᾿δηϊβηρα 
84 οοπῆποα Πἰπὶ (1 Είηρβ 11. 26.}); δηὰ {86 Ῥγορμδί “θγοιίδῃ, ῃῸ 
Ὑγ88 880 ἃ ὈΓἰϑϑῦ, ρυγοῃαβοα ἃ 86]ἀ οὗ 15 ὑπο] Β βοὴ 1ῃ 8 ΟὟ ΤΟΎΤΗ. 
(7 6γ. χχχῖι 8, 9.) ϑυοὴ ποῦ {Π6 τΤαβι ἄθμοθβ δ]]ο θὰ ἐο {π6 Ῥγίβδβίβ. 
ΤΒΘΙ͂Ρ ταδὶ πίθμδηοθ νγἃ8 ἀογγοα ἔγοτῃ (Π6 ὑπΠ68 οἴἑχοα Ὀγ {16 ἔν ας 
ουέΐξ οὗ 186 {π68 ΟΥ̓ {ποτὰ τϑοοῖινϑά, ἔγοτα {π6 βγϑίγυϊίβ, ἔγσομα {Π6 
ἢγϑῦ οἷ] οὗ ο0] σθη (86 βῆθθρ 6,6 βῇοσῃ, ἔγτομι (86 ΟΠΈΤΙΩρΒ 
Ἰη8416 ἰπ {π6 ἴδηι ρ}]6, δηα ἔτοτα {πο ὶγ βῆαγθ οὗἨ {Π6 81-οἴδυϊ ῃηρβ δπὰ 
{παη Κθριγησ- ἴδ ΥΙρΒ βου βορά ἴῃ {Π 6 ἐδιαρ]6, οὗ οὶ οογίδιη ραγίβ 
ὙΟΓΘ ἈρΡΡγοργιαίθα τὸ {86 ῥγιθθίβι Τθὰβ ἴῃ {86 ροδοθ-οδουῖηρβ, [ΠΟΘ ΥῪ 
μδὰ {π6 βῃουάδθσ απὰ ἰῃη6 Ὀγοαβδὲ (1μαν. νυἱῖ. 838, 84.}: ἴἰπ {86 βἰη- 
οἴἴοσιησβ, ΠΟῪ Ὀυγηῦ οἡ {Π6 αἰΐδν {μ6 ἔαρ {μα΄ οογογθα οογίαϊη ραγίϑ 
οὗ [6 νἹοῦπι βδουβορα ; [16 τοϑὺ θοϊοηροα ἴο {86 ρῥγίαοϑδί, ([μαν. νἱ. 6. 
10.) Τὸ εἴπῃ αἷβδο 88 δρργοργίαιϑα ἐξο ΒΚ οὐ ἤδθοα οἵ ΘΥΘΓῪ ὙἹἱὸ- 
ἔπ; δηα 6 δὴ [βγδϑ 6 ΚΙΠ6 Δ ΔΏΣΏΔ4] [ῸΓΣ 18 ΟἼΤ 1186, {Π6 76 
ΜΟ͵Θ οοΥΐδ! ἢ Ραγίβ δδϑιρῃθα ἴοὸ {μπ6 ῥγχιοϑί, (Ποαΐ, χυῖ!. 8.) ΑἹ] 6 
ἢυβύ-ΒΟΓῺ αἷ8ο, τ δῖ οΣ οὗ τηδῃ οὐ Ὀδαβί, σογὸ ἀοαιοαίθα ἰο (οὐ, δηὰ 
ὃγ νἱγίαθ οὗ ἐπαῦ ἀδνοίίζοη Ὀεϊοηροα ἰο {Ππ6 ὑγιοδίβ, Τὴ6 τθῃ Ψ6ΓΘ 
Τοἀθοιηθα [ῸΓ ἔνα 86 Κ6]5 (Ναπν. ΧΟ. 16, 16.): (86 βγβύσθοτη οὗ 
ἸΠΊΡΌΓΘ 8Π1Π18]8 6Γ6 Τα θοιηθα ΟΥ δχομδησρα, ὑὰΐ {Π6 οἰδδη δηϊη8}8 
6 Γ6 ποῦ γοἀθοπιοᾶ, ΤΟΥ γΟσΘ βδοσιοοα (ο {π6 Ιμοχὰ ; {πον Ὀ]οοά 
ὙγΑ8 ΒΡΥΪΏΚΙΘα δροιΐ [Π6 ἰδ, δηα {πμ6 τοϑὺ Ῥοϊοηρϑα ἴο {π6 ρῥυγιαβδῦ; 
0 4180 πε {6 ἤγοίςγυϊ8 ΟἿ ἴσθοβϑ, ὑπαὶ 18, [ἢοβα οὗ [86 ἔουγίῃ 
γοᾶς (Ναμρ. χυἹ. 18.; μον. χῖχ. 28, 24.), 88. ὙΧ16}1 85 ἃ βῆδγο ἴῃ (16 
ὈΥΠῸ8. οὗὨ (86 Βρ0118 ἰαίζθῃ ἰὰ ψαγ. (Νυαῦ. χχχὶ. 28---41.) ϑυοὴ 

ΓΘ [86 ὈΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ χουθηι68 οὗ (86 ρῥγιθβίβ, μοῦ, ἐμβουρ ΠΟΥ͂ 6 Γ6 
βυ ποῖος το ΚΟΘΡ ἱμθῖ δον τναηΐ, γοῦ γεγο τοὶ (88 Βοπὴβ ὙΥΙοτΒ 
Πᾶνα ἱπηαρὶ 64) 80 4016 88 [0 6806 {Πθηὰ (0 δοουμαυϊαίθ τΊΟἢ 68, ΟΥ 
ἴο αι ρονθυῖϑῃ {π6 Ἰαϊγ. ΤὨυβ {πο ῖν ΡΟ 1168] ᾿πἤποηοθ, γι βιηρ ἔγοπα 
{Ποῦ βαογοά βίβίοη, 88 γ76}} 88 ἔγοσω {πον ΒΌΡΟΙΙΟΣ Ἰοαγηϊηρ δᾶ 1η- 
ἐογπιδίίοη, νγ88 ομθοϊοα ὈΥ τοπάθγϊηρ ἴθι ἀδροπάθηῦ οα [6 ΡὈΘΟΡΪΘ 
ἴοσ {μοῖν ἀν Ὀγοδᾶ, Βυ {818 νγῖβα οοῃδιχξαοη οὗ Μίοβθ8, ΠΥ ὑγχθγθ 
ἀερτγῖνοά οὗὨ 81} ρονγοσ, ὈῚ στ μῖο ἘΠΘΥῪ ταῖρμύ Ἰαΐατο [86 ΠΡΟΣ οὗ (86 
ΟΥΠΟΙ {ὙἸΌ68, ΟΥ ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ ΘΩΘΔΩΡῸΥ ἴΠ6 [ΒΓΔ] ΙΒ.) ΡΟΙΟΥ, ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ 
ΔῊ Ὀἰ Γ1ο01}8 ὙἸ ΘΒ ΟΥ̓ΡΓΟΒΡΘΟΙΒ: Ὁ ποῦ ΟὨ]Ὺ Ὑ6Γ6 4}} {Π6 Θδίδίββ οἵ [88 
Ι1,ονιΐδβ ἃπα ῥυιθθῖβ, θὰϊ 4180 {πο ῖγ ρθύβοῃβ, σίνθῃ ἰμύο {86 μ8η48 οὗ 
{Π6 ΟΥΒΟΙ ΕΥ 68, ἃ8 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΠοΒίαρ!αΒ, 8Πα 88 8 ΒΟΟΣ Υ [ῸΓ {Π6]Ὁ 
βοοαᾶ Ὀομανίουσ. ΤΟΥ ὙΟΙΘ 80 βαραζαίβα ἔγοϊωῃ οὔθ δποίμοσ, δα 
ΠΟΥ οου]ὰ πού αβϑὶϑί ϑδοῖ οὐ ὺ ἴῃ δὴν διωθιθουβ ἀοδίσῃ; δηα {Π6Ὺ 
ΕΓΘ 80 ἀἰβρογβθα διηοηρ {86 οἰμον {γθ68, {πὶ {Π686 οου]ὰ αἰίκοῦ 
1η6 ψΠ0]6 βιιϑἰβίθβῃοα 88 γ7ὺ6}} 88 αγγαϑὺ 411 1ῃ6 Ῥϑύβοῃβ οὗ [86 [μονιύθϑ 
Δηα ῥγίθδίβ αὖ ὁποθ, ἴῃ {π6 δυθηῦ οὗ ΔῪ ὩδΌομα] αὐᾶγτγοὶ, οὐ 1 ΠΟῪ 
ὙΕ͵Θ Βαβραοίοα οὗἉὨ ξουτηϊηρ ΔΗΥ͂ 6ν1] ἀθϑῖρῃβ αραϊηβύ [Π6 ΟἴΠ6Γ ὑγ1068 
οὗἩἨ ἴβγαβθὶ.0 Ἡθηῆοθ γγχα ΠΙΔΥ ρογοοῖγθ, ὑπαὶ, ἩΠπαίθυου ΡΟΝΟΣ ΟΥ̓ Ϊπ- 
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βυδηοα 186 Μοβδαῖο οοηδιϊξαου σᾶγνο (86 1,ον]685 ἰο ἀο ροοᾶ, {868 
βδτηθ οοηδί 0 ΟΘΔΓΘΙΌΪΙΥ ῥγουθα, {παῦὺ {Π6Υ δῃοιυ]ὰ ἢᾶνθ πο 
ΡΟΥΤΟΥ, ΟἰΠ6Υ ἰο αἀἰδίασ (06 ῥθδοθ, οὐ ἴο δηάδηρσοσ [86 ΠΡογί68 οὗ 
{Π6ῖν σουπίγυ 

111. Ονϑσ 411 {88 ρυϊθδίβ νγαϑ8 ρ]δοϑᾶ {6 ΗΊΘΔΗ ῬΕΙΈΒΤ, 80 6ῃ- 
)ογοα ρϑου ταῦ ἀϊρη 168 δηα ᾿ηἤμσθημοθ. Ηθ δἷοπθ οου]ὰ βηΐοσ [868 
Ηοὶγ οὗ Ηο]168 ἴπ [86 ὕθιῃρ]θ : {Π6 ΒΌΡΓΟΙΩΘ δα πλ]ηϊϑίγαϊοη οὗ βδογϑα 
(Βιηρβ Ὅ͵ὃλ08 οοηῆηρα ἴο ϊη; ἢ6 νγδὰβ {86 ΗΠ8] δύθιίοσ οὗ 411] οοηΐγο- 
ὙΘΥΒΙΘΒ; ἴῃ ἰαίθυ ἰπθ8 ἢδ6 ργαβι θα ονοῦ {Π6 Βαημ ατγη, δηα μ6] ἃ {ῃ6 
ποχῦ σϑῺκ [0 [Π6 Βονθσοῖρῃ ΟΥ Ργΐηθ6. Η]8 διιίπουῖΥ, ἱΠΟΓΘΌσο, νγἃ8 
ὙΘΓΥ στοδύ δὖ ]] ὑπη68, Θβρθοῖ  γ ἤθη ἢ6 υπιρα {86 ρομ 1 θο8] δπὰ 
ΤΟ] αἰρη 168 ἴῃ 18 οὐσσ Ροσβοῦ. [ἢ {Π6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηῦ Π6 18 ϑοιηθ- 
{ἰπ|68 4116 ἃ ἐΐδ ργίεβέ ὈΥ͂ ΦΥ͂ οὗ ϑγαΐποηοα (Εχοά. χχῖχ. 80.; Νϑὶ). νῇ}. 
θ6ὅ.), ἀπα βουμθίιπιθδ (86 684 οΥ ομϊοῦ οὗ {86 Βὶρἢ ῥσιθβδίβ, Ὀθοδιιβθ 
186 Δρροὶ]δίίοη οὗ λίψὴ ργίθβίβ 8 αἰΐουνσασαβ ρσίνθη ἴο {μ6 μοδαβ οὗ 
[ῃς6 βαοοσγάοίδὶ ἔδυ} 168 ΟΥ Θουγδο8, ΩΟ ὝΟΣΘ χῃϑιδοτβ Οὗ [Π6 Β8ῃ- 
Πράτιη. ΤῊϊΒ δρρο]δύοη, πὰ 186 Νον Τοβίδιηθηῦ, ἱποϊ 168 ποῦ ΟὨΪΥῪ 
1Π6 ῬΟΥΙΒΟΩ ὙΠῸ δοίυδ! ἢν μ6] 4 {π6 οΥ̓͂οα οὗὨ ΒΙρὰ ῥγιθδὶ οὔ ἴπ6 “6ν8, 
Ὀυΐ 4180 {{π᾿ο86 ῆο, μᾶυϊηρ οὔοα Η]1]6α {παὶ οἵἶδοο, 811}}} σοίδϊπθα {16 
Πϑη6. (Μαί, χχνὶ. 67, ὅ8.; 1 0Κ6 χχὶϊ. ὅ0. δ4.; Φοδη χὶ. 49. 6].) 
ἩΒ6η {86 Βίρἢ ῥγϊθϑῦ Ὀθοδτηθ ο]4, οὐ δα δοοιἀθηία! ]υ Ὀθοη ἐχροβοὰ 
ἴο 8ΔΥ ροϊ]υοη, ἃ [)Ὁ (βααα Ν) οὐ βιιρβιιπ8 τὴ ἀρροϊηθα (0 ῥοσ- 
ἴοστα 818 ἀυ68. Ζορμδηΐδῃ, [86 φΦεεοπά ρτίεϑέ (“7 6γὉ. 111. 24.} 186. δὰρ- 
Ροβοὰ ἴο βανβα θθθπ {86 βαρβϑη οσ ἀδρὶ οὗ [μ6 ΒἸρἢ ῥσιθϑί ϑογαίδῃ. 
ϑυοἢ, 8 ΟΥ̓ΟΟΥ ΒΘΘΙῚΒ [0 Ὀ6 Ἰηϊαπαθα ἱπ Ψοἢη χυἹ!. 18. δα Αοίβ ἱν. 
6. ; ἰῇ ΠΟΙ Ῥαβϑαρθβ Απηδ8 15 08]]6α ἃ Οἰϊοῖ ῥγιδβί, δ 6. 88 Βανιηρ 
οσταουὶν Ὀ6θη Πρ ῥυϊθδῦ, ΟΥὁ 88 {θη Ὀοΐηρ; δούυδ! }ν ἷ8 βασδη. - 
1 ογάοσ {δαῖ ἧι ῬΟσβοι Οὗ [186 Βῖρἢ ῥγιθδὺ πρηῦ 6 ἀθοτηθα τηοΓΘ 

ΠΟΙ, 6 νγαϑ ἱπαυριιγαίοα νὴ ἢ ρτοαῦ Βρ] μά ουν ; Ὀοΐηρ ἱπνοβίβα (ἴον 
ΔΌΪαΠΙΟἢ νγᾶ8 Ῥογίοστη θα) τ 1 ἢ τ. 6 βαογθα Πα 1] πιθηΐβ τυ Π] ἢ σοπέοστοα 
1Π18 αἰ ρΥ, ἀπά δποϊη θα 1 8. ΡΥθοϊουΒ Οἱ] ργοραγοα ἀπά ργεβογνυϑὰ 
ἴον {Π1|8 ϑχοϊ δῖ ρυσροβο. (Εἰχοά. χχῖχ. 7., χχχ. 28. εἰ δε. ; [,ω6ν. ὙἹ]]. 
12.) Βαῖ, αἴϊον {16 δγθοῖίος οὗ (86 βοοοῃᾶ ἴθιωρῖθ, {818 δῃοὶ Πρ; 
ΟΕΆ8866, δηᾷ {πῸ ᾿Ἰπδυραγαίίοη οὗἩ (16 ρα ῥυὶοϑὲ νγὰβ Βοσορ] 18ῃ6α ὈΥ 
ΔΥΓΓΑΥ Ωρ; Ὠΐπὶ ΣᾺ 1[Π6 ΡΟ Η64] τοῦθ 8 οστὶ ΟΥ̓ 18 ῬΥΘαΘΟΘββοσ. 

Βαϑίαθβ 186 σαγταθηΐβ Ὑ ΒΊΟΒ ΤΕΓΘ Θοτμμηοη ἴο 86 δἰρὮ ῥγθδβί, 88 
.6}} 28 ἴο {Π6 1ΠΥΟΥΪΟΥ του θογβ οὗ 1Π6 βαοοσάοίδὶ οσάθσ, {ῇθσα ΨΘΣΘ 
ἴουΣ ΡΘου ΔΓ ἴο ΠῚ πηΒ6 1: νἱζΖ. 

1. Το Οὧαΐ ογ Ποδε 90 ἐλε Ἐρδοά, ν Ἐιο ἢ τγᾶ8 τα οὗὨ Ὁ] γγοο] ; 
οἢ 118 Βοτὰ ἴΠ6σα ΤΟΥ βαυθηΐγ-ῦχο ρο] 6 061183, Βεραγαΐθα ἴσοι ομ 6 
ΒΏΟΓΠΟΣ ΟΥ̓ ἃ8 ΤΔΗΥ τα δοιαὶ Ροιωδρυδηδίθθ Ἀἐὰβ (6 ρομηδρταμαίθϑ 
δαάρά ἴο {π6 Ὀοδυΐν οὗ [86 τοῦθ, 8ὸ {π6 βουπᾶ οὗὨ [Π6 Ὀ6118 ραν ποίϊοθ 
ἴο {86 ῬΘΟρὶΘ ξὴ 186 ουδοσ οουσχί οὗ [86 Πὶρἢ ῥυθδῦβ δηίγαμποα ᾿πΐο {Π6 

1 βόδι ϊσὶὶ Ατοβοϊοσία Ἡδεδγαΐςα, ΡΡ. 231---286. 1οντωδη ΟἷνἹ ἀονογητηοπηί οὗ 180 
Ηρῦτενβ, Ὁ. 124. ᾿ 
ἀπ: Μοβοβ δῃὰ Αδγοῃ, Ρ. 18. 1Ζὐἰσμεοοι δ Ἠογτο Ηεδταὶςβ, απ ἃ Καϊπδεῖ, οα 

6 11, 2. 
8 Θιγηῖϊαν Ὀ6115 τὸ 8.}}} ἴῃ τι8ὸ ἰῃ ἴΠ6 ἘπΔδί. 866 Ηδδββοϊαιι ϊοῖ 8 Τγαγοὶδ, Ρ. 58., δηὰ 

Ῥ᾽Ασνυϊουχ Β Ττδνο 'η Αταδίδ [0 Ποϑοσί, Ρ. 226. 

ΥΟΙ,. ΤΙ|1- Χ 
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ΒΟΙΥ ῥΪΙαοθ ἕο θυ 'πΟΘηΒ6; 1 ΟΥ̓ΘΡ ὑπαὺ {Π6Ὺ τοϊσῃῦ ΤΠ6η ΔΡΡΙΥ 
{ποιηβοῖνοθ ἰο {πον ἀθνοίζοῃβ, ἃ8 δῇ δυργδβδδίοι οὗ {πον σοΠΟΌΓΓΘΏςΘ 
ὙΠ Βῖπὶ ἴῃ Π18 οἴου, δπα οὗ {πεῖν ΒορΘ ἰδαὺ {6 }]Γ ῬΥΆΥΘΥΒ, δοοοτη- 
Ρϑηϊοᾶ πῖτὰ [Π6 'ποθπβα οβδσθα ὈΥ δῖπι, σου] ἀβοθπὰ 848 ἃ γαρτδηΐ 
οἄουσ Ὀοΐογα (ἀοά. 

2. Το Ερλοά ᾿88 ἃ γϑϑί, βῖοἢ ττ88 ἔδλϑίθηθα ὁπ [Π6 βΒῃου]άοσγε, (ἢ 8 
ΒΙΠΑ͂ΘΥ ρατῦ γοδοίηρ ἄονγῃ ἴο [π6 Π66]8, χγ 8116 [86 ἴΌγ6 ρατῦ ἀδβοοπάοά 
ΟἾΪΥ 8 {016 θοϊονγ ἰμ6 νγαϊδὲ, 10 γγ88 οὗ ἤπϑ ἱπιϑίθα ᾿ἰπθη, βρ]οπ1ἀ]γ 
τ τουρ ῦ 1} ρο]α ἀπά Ρυγρ]Θ: ὑο ϑδοὶ οὗἉ [816 Βῃοι)αθγ- δίσαρβ οἵ (Π18 
τος γὰ8 ΑΠχΧοα 4. ργϑοίουβ βίομθ, ου ὙΔ1Οἢ Ὑ6͵ΙῸ Θηρτανθη {μ6 

᾿ Β8ΙΩ68 Οὗ [Π6 ἵνγεϊνα {1068 οὗὨ [Βγδ6]. 
8. 16 Ββγοαεί-ρίαίε ο77 ὕκμαάσηιεπέ, ΟΥ ΟΥ̓Δ0]6, γᾶ8 ἃ ρΐβοα οὗ οἱοίῇῃ 

ἀουθ]θα, οὔθ βρᾶῃπ βαυδσθ, δῃὰ οὗ β'παν ἰαχίαγο δηα ΤΟΣ ΚΙ ΠΒΒΙΡ 
σὰ 1η6 ΘΡΒοΟα: ὁπ 1Ὁ γΟγῈ βοῦ ὕὑνγῖνθ ῥγθοϊουβ βίομββ, οι δἰ ΠΙηρ᾽ 
116 δηρτανθα πδη)68 οὗ {86 ἔγγοῖνο 8Βοη8 οὗ Φδοοῦ, 8πα αἷβο {6 ψογάβ 
ὕτίπι δὰ Τλιηιηιῖηι, Βιση γιηρ “ ΠἸρηΐθ ἀμα ρΡογίθοοΠΒ," δα οπι- 
Ὀ]οπιαῦοα] οὗὨ αἰνίπα 1]υμαϊηαύΐοη. (ὑοποθσηῖπρ (86 παίυγα οὗ {6 
χα πὰ ΤὨυτϊομλΐπ), ᾿θαγ μα τηθῃ ἅτ πού ἀργϑοὰ. ΑἹὶ ἐμαὶ τ 
Κηον Ὑἱἢ οογίδιπίν 18, [δὲ στ βθη {μ6 Πρ ῥγιθδῦ πϑηῦ ἴο δὲκ 
ΘΟ 86] οὗὨ «“Θποναμ, μ6 ργθβϑηίθα Β]πηβ6]  δυταγϑᾶ τ [818 Ὀγαδδῦ- 
ΡΪαῖθ, 8δπηα τϑοοῖνϑα {π6 ἀἰνῖπα οοπιηδπα8. ΤῊΪΒ πιοάδ οὗ σοηδβυϊδίοη 
ΒΌ θϑιδύθα ἀπάθσ {86 ἱδθοσγμδοὶο ογοοίθα ὈΥ͂ Μίοβεβ ἴῃ {π6 Ὑ:|ΔΘΓΏΘΒ8, 
δηα ὑπ}]} (86 Ὀυμ]άϊπρ οὗ ϑοϊουμομ  ἴοιρῖθ. ΑΒ ἀοἂ ν88 {δ ρο]1- 
[104] βουδγοῖσῃ οὗ ἰ86 Ηφῦγονγθ, {86 ΒΙσῊ ῥσυὶθδὶ τγ88 οὗ δοῦυγβο ἢί8 
τ ἰδίου οὗ βίδία : (Π6 Ὡδπῖοβ οὗ [868 ἼΣΑ: ἐγ θ68 Ὀοΐηρ ΤΟΣΏ δἱ ἢΪ8 
Ὀγααβί, πο Πα ψοηῦ ἰὸ δ8:ς οουηβοὶ οὗὨ 18 βονδσϑῖσῃ, σα ἃ δἰ 
ΡΙοᾶρσα δηὰ πηράϊυμα οὗ αἀἰνίπο αἰτθοοῃ. Αὖὐ {86 βαπιθ {1πλ6, {π686 
ΠΔΙΔ68 βοΐηρ ότι ὈΟΐ᾿ οἢ Πὶβ Ὀγθαδί ἀπα βῃου]ᾶθιβ σου ]α ΤΌσοῖθ]Υ 
1ηβίγαοσί πὶ ἐο ομουβῃ {Π6 ἰοηάογοϑὶ αδοίζοη, δηα ἴο οχοσί ἢΐβ υἵ- 
τηοβὺ ΡΟΤΘΡ, ἔου {Π 6}. ψο]αγο. 

4, Τῇ ᾿αδῦ ρου] αυῖν ἴῃ [Π6 ἀγθ88 οὗ (88 Πιρἢ ῥυϊθϑὺ 88 ἃ (ὔοιοπ 
ΟΥ Μρϊγο, οα ἴΠ6 ἔγοηῦ οὗ ΠΟ ἢ γὰ8 (164, ὈΥ 4 δἷπ6 τ θαῃά, ἃ ρῥἱαΐθ οὗ 
Ῥυγα ρο0]4, ου ψ ῖοΝ οσο δηρτάνθη {Π6 ἔγὸ ΗΘΌτον νου 8 ΠΊΠ Ὁ γῚΡ 
(ΚΟΌΕΒΗ 1 ΠΕ ΗΟΥΑῊ), οσ Ἡοϊϊποθς εἰπίο ἐδθ ]ογαῖ, ΘταὈ] Θμμαίϊοαὶ οὗ 
[Πα΄ ΠΟ] 688 Ψ ΒΙΟἢ γγ88 [Π6 ΒΟΟρΘ δὰ οπᾶ οἵ {ΠπῸ ἰανν. 
1} 41} τΠπ686 νϑϑηθηΐβ (86 Βὶσἢ ῥγίθϑὺ ν88 ΠΘοθβθαυΥ δυγαγοα 

ΒΘ ἢ ἢδ τηϊηϊβίογοα ἴῃ {86 ἰΔΌΘΥΏΔ016. ΟΣ ἴθιαρὶθ, θυΐ αἵ οὔμασ {Ππ68 
᾿6 τοῦ {86 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ ἄγθ88 οὗ [16 ῥυιθϑίβ ; δῃὰ [818, ϑοσοσαϊηρ' ὕο Β0Π16 
Ἰοαγηθα μϑυβοηβ, ψγ)ὰ8 (86 σϑᾶβοὴ ΨἘῪ δὲ, δὰ], ψῇὸ μαᾶ θθθὴ Ἰοῃρ 
αὐϑοηΐ ἔγοτα «6γαβα πὰ), Κη ποῦ ἐπαὺ Απϑηΐαβ τγα8 {πὸ ΠΙΡῺ ργιοβῖ, 
ΜὙΠΘη Π6 Δρροαγθα Ὀεβίογθ πίστη ἴῃ {86 ϑβ'δημθαγη. (Αοίβ Χχῖ. δ.) 
Το ἔγοαυθηῦ ἀπά υἱοϊοπῦ σἤδησαδ ἱπ (μ6 ρομ ρα] οβοα, Β1Οἢ Πᾶρ- 
Ροπρά ἴῃ ὑμοβ6 {{π|68, οοηβττηβ 1Π6 ργορδθ! ν οὗ (1186 οοπ)θοΐαγθ. 
ΤΠΘ ΒΌΡΓΘΠπιΘ Ῥομ Π τγὰ8 ποὺ Δ] ονγοὰ ἴο σομα 818 ρασιηθηΐθ, 88 (16 
ΟἾΒΟΣ ὅς νν8 αἀἸα, οὁἢ. ΔΩΥ ΟΟΟΔβίομΒ οὗ ἀομπχδβϑέϊο οα]τι γ (μον. ΧΧΙ. 

1 ΤΆρΡΡΑΠΒ 1,οἰγ65 οἡ ον δῇ Δηΐίᾳ. ΡΡ. 157.---1 60. 
2 Το ἀγοδδ πὰ οσγῃδιηθηίδ οὗ ἴπΠο πἰρσἢ ῥχίοδὲ δῦονυϑ ποιϊοοθὰ, ἑοροῖθοῦ τὶ τη τηοᾶο οὗ 

ἡρομρνδοσο Ηἷπο, 88 ἀἰγϑοίθα ΟΥ̓ Μίοθ68, ἃζὸ ἀοσδοσί θὰ δὲ οι ἴῃ Εχοά. χχυϊ!. πὰ χσχίχ, 
-- 397. 

ἐ 
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10.); θυΐ ἴῃ [86 ἐϊπια οὗ “688 ΟἸγῖδὺ 10 Πδα Ὀδοοὴθ ἰδαν ι}, ΟΥ αἱ 
Ἰοαδὺ τνὰϑ ἰοϊογαΐθα 88 δῇ δχρζββϑίοῃ οὗ ἸΟΥΤΟΣ αὖ ποαυῖηρ ὙΜδὺ τ 88 
ἀδθιηθα Ὀ]ΑΘΡΏΘΙΙΥ ἀραϊπδί ἀοὰ, ΤὨ1Β ψ1]] Ἔχρίδιπ ἰμ6 οοπάμποὶ οὗ 
Οδίδρμδϑ, το 18 βαϊα (Μαίι. χχνὶ. 65.) ἴο μᾶνα σεηΐ δὶ8 ραγῃχθηίβ. 

ΤῊ6 Ψον 8} πυσιῦοσβ παν ἀϊϑοονοσοά τηυοἢ Σθοομαϊΐα τθδηϊηρ ἴῃ 
(16 μοίρα! νϑβϑίπηθηΐβΌ Ἀσοοσϊησ ἰο ΦΦοβαρθυβ δὰ ῬΏ1]ο, ἰμ6 
ΒΙΡὮ ῥγίθϑυβ ᾿ἴπθη σαγιηθηΐ τοργεβαηίθα {μ6 μον οὐ (6 δαγίὶ; {Π6 
σ]οσγίουβ σοῦθ ψϑῖομ Θηοομηραββθα 10, μθαυθῃ; ἴμ6 06118 Δπα Ροπιθ- 

δἴθβ, ἰυπᾶοσ δηᾶ Ἰσῃίμϊηρ, Οὐ, (86 δρβοα οὗ νϑυϊουβ σοϊουχϑ 
18. 186 υπίγοσβο ; {π6 Ὀγδαδβῦςρἰδίθ, (86 θαγίῃ ἴῃ 118 οδηΐγο; (88 ρίγάϊο, 
{86 866; {π6 ΟμΥχ-δίοῃμθ ΟἹ ϑϑοῦ βΒβου]άον, {86 8 δηά τηοοη; {Π6 
ἔνοῖνα 76 γ6}58 ᾿π (π6 Ὀγδαβίςρ]δίθ, (μ6 ὕνχεϊνο βίρτιβ οὗ (6 ζοάϊδο ; ἐπ6 
ταϊίγα, μοδυθη ; δπα ἴπ6 σοίάθη ρῥΪδίθ, τιτἢ (86 παπια οὗ αοα δηρτανθῃ 
οπ 1ξ, {πΠ6 ϑρΙοπάουΣ οὗἩ «6 μονδῇ ἴῃ βοάσθη. ὅϑοιηθ ΟἸσ ϑεδῃ αἰν]η 68 
ανο Δ᾽]θροσιβοὰ {πθὴλὰ ἴῃ ἃ ἸΩΆΠΠΘΥ ΘΑΌΔΙΪΥ͂ οχίγαναραπὶ: Ὀαῦ δυο 
Ὑ1 Θομπμηθηΐβ Β6Υν 6 ΠΟ ΟἴΠΟΥ ῬΌΓΡΟΒΟ ἴμδῃ ἴο ΤὨΓΟΥ 8 δἱγ οὗ τὸ- 
Πλ8Π06, Οὗ υηοογίδιηἴγΥ, δηα οὗ τ] 60}16, ΟΥ̓ΘΣ δαογϑα ἐμῖηρβ. [{ 18 βυΐς- 
βοθηΐ ἴου ὺ8 ἴο ὈὰῈ δϑβιισθά, ὑμαῦ ὑμ686 τιϊηαῦθ Ῥσθβου ρί]οη8 ὙΤΈΓΘ 
Δααρίοα ἴο τυῖδ δηὰ Ἵχοθὶ]θηῦ ῬυγΡΟΒΟΒ, ἴῃ 16 οοτμραγαίνοὶυ ᾿ἰπΐδης 
βία οὐ 1η6 οἄυσοῖ; δηα, μαγίου αυγ, ἐπαὺ {ΠῸῪ βοσνθα [86 σϑηθγαὶ 
1868 Οὗ δὴ δι ]διηδοαὶ δπα ὑγρὶοδὶ γο]]σΊοη, πὶ ὑπὸ γγ88 ἰηἰοηἀ6α ἴο 
ΡΥ 88 τηοχαὶ δη4 βρὶ για] ὑσα ἢ ΟΥ̓ 6 ΠΒ10]6 δηὰ βίυκίπο ΤΕΡτο- 
βϑη (δ οη8.2 
ΤΟ ΒΙΡὮ ρῥτγιοδῖ, Ὑ8ὸ νγὰβ {86 ομϊοῖ τπδπ 1 [δγϑοὶ, δῃᾶ δρροαγοὰ 

Ῥοίογο αοα ἴῃ θο 41} οὗ {86 Ρρϑορὶβ ἴῃ {πον βδοσϑα βοσυΐοθϑ, αῃὰ ψ ῆὸ 
439 δρροϊηϊοα ογ βδουῆσα, ἰὼ Ὁ] ββϑίηρ, δηα ῸΓ πῃ θγοθββίοη, ψγὰ8 ἃ 
ἴγρα οὗ Ψεβὺ5 ΟἸγτιϑί, (δαὶ στοαὺ ΒΙΡῊ ῥγιθδί, ψῃὸ οἴδσεα Πϊπιβεὶ ἃ 
ΒΔΟΥΙ ΠΟΘ ΓῸΓ βῖη, 80 Ὀ]68868 ἢ18 Ῥ6Ορὶθ, δῃηά ψγ δφυέγηιογο ἰἰσοίἑ ἐο 
πιαΐο ἵπέογοοσδδίοπ 707 ἐδεπι. Τἢθ ὕθύτῃ φγίοϑέ 18 4180 ρρ]164 ἴο δυθσῪ 
ἴσια Ὀ6]ΠΙΘνοσ, ΏΟ 16 ΘηδὈΪΘα ἴο ΟΥ̓͂Σ ἊΡ ὨΙΠ1661} 4 Βριγιζι8] βδοῦιῆοθ 
ΔΟΟΟΡίΔΌ]6 ἰο οὐ {Βγουσὰ ΟὨγιδί, (1 Ῥϑ, 1.. δ. ; Εν. 1. 6.) 

ΤΠα ροη σαὶ αἰρηῖγ, ἴῃ 118 βγδὺ ᾿πδυιαϊοη, τγαὰβ πο] ἀ ἔοσ 116, 
πεὴ {[πΠ6 διρῇ ῥγιθδὶβ θσο ποὺ σι ΠΥ οὗὁὨ οΥμλ68 1δαῇ τιογ θα 
ἀοροβιίοη ; ἴοσ νὰ γοβὰ {πα δοϊοιαοι ἀθργίνοα ΑὈιδίμασ οὗ {μ18 οβῖοβ 
ἴοῦ Ὀδηρ ΘΟΠΟΟΙμ θα ἴῃ ἰχοδϑοη 0 }]6 ῥγϑοίίϊοθβ ἢ ΑΔοὨ) ἢ, ψῃο 
ἀδρὶγοά ἴο [Π6 Ἰῇτοπο οὗ 1βγβε]. (1 Κ ΙηρΒ '1. 27.) ΑΥ 18 βγϑῦ ᾿πϑθι- 
[ἴοπ, αἷ8ο, {π6 Βῖρῃ ῥυεϑίβοοα νγα8 τηδ46 Βϑγθα ἑασυ ἴῃ {86 ἔΆΠ]Υ οὗ 
Αδγοη (Νιυῦ. 111. 10.}, γμὸ γγαὰϑ {π6 βτϑῦ ρϑύβοῃ ἱηνϑβίρα ψι} {Π|8 
αἀϊρηιῖγ. ([μον. γὙ111. 1. δἕ δόφ. ; ΗἨδ65. ν. 4, ὅ.) Ετομλ Αᾶγοι 1ὑ ἀδβοοθηαεδά 

. Τάρρδπδ 1οίτοβ, Ὁ. 164. 
5 Βοδβίάἀοϑ ἴπ8 δας ΠΟΥ [268 ΑἸΓΟΔΑΥ͂ εἰϊοὰ ἴῃ ἰδ6 σΟΌΓΒΘΟ οὗ {ἢ }8 Δδιίῖοϊθ, (ῃ6 τόδ ον 80 ἰ8 

ἀοβίτου οὗἉ ἱηγοδβιϊ αιτίηρ [06 παίτσο δηὰ ἐπηο 08 οὗὁὨ 186 «6 τ] ἢ ῥγιοδιποοὰ ἰβ τοίοστοα ἴὸ 
Ἠεἰαπ 5 Απεϊχαϊιδί68. γοϊοσυμι ΗδΡγογαηι, ραγὶ ἰΪ. σα. 1---6. ΡΡ. 141---238. ; ΙΚοηΐα5᾽ 8 
Απιϊᾳυϊδίο8 ΗδὈγδίςβο, ρασὶ ἱ. ος. 10,11. ΡΡ. 105---128.; δηὰ ἴο β΄ Βδοθ 5 Απἰπιδανογθίοηοβ 
δὰ [κϑηϊὶ Απιϊᾳυΐϊίδιοδ, ρΡ. 471---544. ; Ὦτγ. Φοπηίϊηρθ δον δ Απιϊᾳυΐεῖοδ, ὈοΟΚ ἰ. ς. δ. 
ΡΡ. 95ὅ---174.; ΜΙςἢ46118᾽ 5 ΟΟπιπηδηἰασίοβ οἢ {Π60 1,δὺν οὗἩ Μοβοδ, το], ἱ, ὑρ. 251---262.; Ὁγ. 
ἱχμείοοι 5 οὐκ, νο]. ἱ, ὑρ. 401. 918---918., δΔηὰ τοὶ. 1ϊ, ΡὈ. 8577---880. 8397. 681.; ΟδΓρ- 

ΤΟΥ Απιϊαιϊ διε Ηθῦσ, Οδηιίδ, ΡΡ. 64---1 10. 
8 ΤΏ ἰγρίοδὶ πδίογο οἵ ἔπ6 σον ῥτὶοδιμβοοά, ἐβρος8}}}7 οὔ δα Βἰσἢ ῥγίοϑι, ἰ8 ἀϊδοπεδοὰ 

Ὀγ τπ6 Βον. ὟΥ. Φοποβ, ἰῃ ἷἶ8 1οΐαγεθ οὐ ἰπ6 ΕἸρυγαῖννα Γδπρσααρα οὗ ϑεγρίαγο, δηὰ οἢ 
1.0 Ερίδι19 ἴο [0 Ηοῦτοντο. (ΟΣ ΚΘ, το], 11}, ὑῃ. ὅ8---69. 225---227.) 

Χ 2 
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0 Ε]68ΖΑΡ, 18 οἰοϑὲ βοῇ, ἔγοιῃ μοι, δὲ {πΠ6 οπὰ οὗ ἔνγο πυηάτγρα 
ΔΑ ΠΙΠΘΙΥ-ΒΙΧ Ὑ6Ά 5, ἰὉ Ῥαθβοα ἰο ΕἾ}, (86 Ηἰγβὺ μισῈ ῥτγιθδὺ οὗ {π6 ]1π6΄ 
οἵ ΤΠ αλᾶγ, (6 ἔουτίδ βοὴ οὗ Δδτοῃ. Ηον ΟΣ ΜὮΥ [Π18 ΑΙΡΉΣΟΥ τνὰ8 
ἰγδηβέοστϑα ἰοὸ ΕἸ} ἔγοσα [86 Ἀπ γ οὗ Ε]ΘαΖαγ, [μ6 οἰ ἀοβύ βοῃ οὐ Δϑγοῃ, 
6 ἢδνα ΠΟ ἱπέοστηδθοη. [Ὁ ΙΔ ἤδυθ θθη οοηξοιτθα οἡ ΕἸ], ΟἸἿΠΟΣ 
βοοδυβο {π6 Ἰορ!τηδῦθ βυοσββοσ ἴο {Π6 ὨΙΡῊ ῥγθβίμοοα οὗ τ1π6 οἰ θγ 
Ἰὴ6 νγῶ8 οἰ ΠΟΥ ἃ ΤΪΠΟΥ ΟΥ ΟΥ̓ΒΟΓΎΤΙ86. Ἰποδρδοιίαἰθα; οὐ Ὀθοδιβα ΕἸ] 
νγ88 ἡυᾶρα οὗ [βγϑ6]. Ταῦ 1ὖ νγγαβ8 ποῦ ψιπουῦ ΔῈ ΘΣΡΓΘΒ8 ἀθοϊαγαίϊοι 
οὗ 16 ἀϊνίπα Μ}11}, γγχθ ΤΩΔΥ ἱπίδν ἴσοι 1 ὥὕδιω. 11. 27, 28. Τῇο ΒΙρἢ 
ῥγϊοϑίμῃοοα οοπϊπυρα ἴῃ {μ6 ἔλγαΥ οὗ ἘΠῚ, ᾿βγουρὰ ΑΒαΡ, ΑἸϊδἢ, 
δὰ ΑΝ ]θοἢ ἰο ΑΙΑῖμαῦ ; συ βότὰ δοϊοιηοη ἀδθροβϑά ἔγουμ [8 σὴ 
ΟἾοΘ Ὸγ 818 συ Υ ρα οραῦίοα ἴῃ ΑἀΟὨ) ἢ 8 αἰΐοιηρί ὑρο ἦμο 
Τῃγόηδ δέοσ {16 ἀοδίῃ οὗἉἩ Πανὶ ; δῃα ἰγδηβίογγοα (86 Βῖρσῇ ρῥγιθδίμοοά 
ἴο Ζαάοκ, γμὸ σαϑ οὗ {π6 ἔδυ οὗ ΕἸδθαζαῦ (1 Κιηρβ 11. 3δ.), 'π 
μοι 1 τοπιδίηθα ὑπ} (Π6 Βαρυ]ομῖδη οαρνιγ. δδυτίηρ {πα 
Ροσιοα {π6 ΒΙρὰ ρτοδῦ ψὰ8 οἱβοίοα ᾿Ἂ ἴπ6 οὐδοῦ ῥγιθβίβϑ, οσ οἶβα ὉΥ͂ 80 
ἈΒΒΟΙΔΌΙΥ ΡΑΣΌΥ ΟΟὨΒιβύϊηρ᾽ οὗ Ὀγιθβίϑ. ᾿ 
ΤΏ ἔγδι διρὶι ρῥυιθδῦ, αἴνοσ {Π6 γοΐυση ἔγοτα {π6 σαρο ιν γ, τνᾶ8 

]οβῆσα, [16 βοῃ οἵ “οββάορῖ, οὗ [86 ἔδταϊν οὗ Ε]θαΖαῦ; σῇ θποα {86 
Βιιοσοββῖου θη ἰπΐο ἃ ῥυϊναία 1ου] 108] ἔδτἶγ. Τῃ6 ΟΠΟΘ γταβ 
το 4116 ὈΥ βοιηθ οὗ [π6 ὑσίηδθϑ οὗ {6 Μδοολρθδη ἴδταῖυ. ΔΑο- 
οογάϊηρ ἴο 186 ἰανν, 10 γ88 οσ ουρῶύ ἰο παν Ὀδθῃ μ6]α ἔον 138; Ὀαΐ 
118 νγὰ8 ὙΘΥῪ 1}} ορογϑὰ υπάος ἐμθ Βογίδη ρονουμτηθπῦ, ΘΒρΘΟΙ ΔΙ ]Υ 
ἀυτίηρ {π6 πη οὗ Οὐ ϑανίουν, θά ἴῃ ἴΠ6 ἸαίοΥ γϑαγβ οὗ [86 “68 ἢ 
ΡοΙ]ῦν, τ μ6η οἰθοοι δηθὰ {86 τρηῦ οὗἩ βυσοθββῖου Ὑγ γα ἰοία]}}Υ ἀ18- 
Τοραγθα, Τηα αἰρσηλΥ, Βα ΠΟΌΥ, δηα δ Ποῦ οὗὨ {π6 σὰ ῥγιθδὺ 
ὙΟΓΘ ἰΠ 6 αἰπιοδῦ δηη1 1] αἰθα ; ἀπα (ἢ]18 ΟΠΟΘ 88 πού τυ γθα ΘΟ ΠΥ 
8014 ἴο {π0 ϊσβοβδὲ Ὁ ἀοσ, ἴο Ῥθύβοηβ γῆο Βα ποῖ ΒῸΣ ἀρ, ἸΘΑΓΏηνσ, 
ΠΟΙ ΤΆΠΪς 0 ΤΘΟΟΙΩΙΘΠα ἔμθ ; ΠΔΥ, Θυθη ἴοὸ ἘΣΉΒΕΝΑΝ ὮΟ ὙΓ6ΓῸ 
ποΐ οὗ (ἢ6 βαοοχάοίβὶ γᾶσα : δῃα βοιηθίϊπηθβ {Π6 ΟΥ̓ Οα γγδ68 π866 δπηπ8)].} 
ΤΊΙ8 οἰγουμηβίδημοθ {01} δοοουῃῦ ἔῸΣ {π6 ναγϊαϊϊομθ ᾿π {Π6 1188 οὗἩ {6 
ΒΟΟΟΒβίοη ἰο {86 Βὶρῇ ΡυἹοϑίῃοοα σοπίβιπϑα ἰῃ (Π6 δογιρίαγοβ, ἴῃ 
“οβορἤι8, δηά ἴῃ 16 ἩΠαΤαυάῖοαὶ Γι ουθ᾽; δηᾶ Ψ}}} 4180 Ὄχρί απ [80 
οἰγουτηβίδησα οὗὁἩ βουθγαὶ Βὶρῇ ῥχγίθβίβ Ὀοὶπρ ἴῃ οχϊβίθῃοα αὖ [86 βΒδῖηθ 
{ἴπη6, οὐ, ταΐδμοσ, οὗ {πόσο Ὀοὶπρ ΒοΎΘσΆ] ροπί 64] τη πο, Παυϊηρ; 
οὔσα ι6]4 {86 ΟΥ̓οα ῸΣ α βῃοσί {ἴπ26, βϑϑῖὰ ἰοὸ ἢαγο σγοίαϊποα {86 οσὶ- 
σῖηαὶ αἀἸρ ΣΟΥ δὐδομθαά ἰο [Π6 Ὡδσηβ.ὃ 

1 ΨΦόβορῆπβ ἀ6 Β6]], “αἀ. ᾿ξὉ. ἐν. ὁ. 11. δ 7, 8. 
2 Τηαῖ [18 ψγῶ8 ἴ16 σδδὸ ΠῚ ΑἸΠ88 δηὰ Οὐἰδίδρμβε, ἰ8 {}]}γ ὑχγονυθὰ ὉγῪ Ὦτ. ΤδγῃοΓ, 

ΟΥ̓ ΠΥ, ὈοΟΚ 1ϊ. ο. 4. ὃ 1. (Ὄ͵οτκϑ, νοὶ. 1. Ῥῃ. 888 -- 3886.) Ὅδα νασίουβ βιισςοββίοῃβ οὗ 
16 ὲρἢ ῥγίθβίθ ἂῦὸ ρίνοη δ Ἰοησίὰ Ὁγ Βοϊαπά, Απεὶᾳ. ΗΘΌγ. μαζί ἰΐ. ο. 2. ὑῃ. 160---168. 
υιγεοδῖ, 1210. 1717; δπὰ ὃγ ΟδἸπιοῖ, 1) δβογί δι ἢ 8, ἴοσα. ἱ. ΡΡ. 487.---490., δηὰ Ποῖ, υοῦα 
Ῥυίοϑί, ἔγτοσῃ ὑνοπὶ γγ6 ἢᾶγο οορίοα ἴδ6 ἐδ 00 'π 16 ΤΟ] ηρ Ραροδ. 

5 Απηίᾳ. Ψυά. 110. Υἱϊϊ, ο. 2. αὶ 2. ο. 4. ὶ 9. 



ΟΓ ἐλὲ Πίφῇ Τγιοοί, 909 

ΤΙ (] ον ΤΑΒΙ,ΕΣ Ἔχ 18 8 

ΟἨἩΒΟΝΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΘΕΒΙΕΒ ΟΥ ΤΗΕ ΗΙΟΗ ῬΕΙΕΒΤΒ ΟΡ ΤῊΕ ΗΈΒΒΕΜΒ, 

Τγοπι ἰλ6 Οὐπιπιοποοηιδηΐ ἰο ἐλο ϑιιδυονοη 07 ἐλοὶγ ϑίαίο απ Οοὐυογηπηιοηί. 

ὥ,. ϑκοοεδείον, 4, ϑιοοσεεδίοη, ἰαλεπ 
1. ϑιοοοδείον, ἑαΐεη δευεγαὶ ἐαΐεπ {ροῖκ 7 τοπι ἐλο οεισίελ 

Ῥίαοες οὗ ἐδεὲ ἩἨοῖΐν ἜΤΩΣ 1 Οἴγοη. νἱ. ΟἸτολπΐοεῖε, ἱκειεἰεα 
8---15. δϑ'εεν Οἰαται. 

1. Αδζοη, 1Π6 Ὀγοίδον οὔ Μοβθοβ,ἱ 1. Αδσγοῃ. 1. Αδζοῃ. 
ογοδαιοα δὶσἢ ῥχίδδι, ἃ, Μμ. 
2514, ἀἰοαὰ 2552. 

9. ΕἸΘΑΖΑσ, ογθαίβα ἴῃ 3552, αθὰΐΪ 3. ΕἸΘδΖΑΓ. Ὡ, ἘΠΟΔΖΑΓ, 
ἀϊοά δϑουϊ 257]. 

8. ῬΒίπομδδ, ΑἹ. 3571, ἀϊοὰ [ 8. ῬΔΙΠΘΙΔ8, 8. ῬΒΙΠΘἢ 88. 
2590, 

4. ΑὈίοσοῦ ΟΥἽ Τίθδο στοσοΪ] 4. Αἰ, 4. ΕἸ]. 
ΑὈίβησδ. ὉποΥ (ἢ6 

ὅ. ΒΟΚΚΙ, πάξο8. ὅ. Βυκκί. δ. ΑΠΌ. 
6. ὕχαηι. 6. 22. 6. ΑΙ ΔΙ Αγ. 
7. ΕἸΊ, οὗὨἨ 16 τὰςο οὗ ΠΠπαπμαγ, 7. ΖΟγδ ἢ. 7. Ζαάοϊ. 

οτοδίοἁ ἰὴ 9848, ἀϊοὰ ἴῃ 
2888. 

8. Αδπαῦ 1. 8. Μογαΐοι. 8. ΑΠπηΔΑΖ, ὨΠΙῸΓ 
ἘΒΟΌΟΔΠ.. 

9. Αια, Ηο Ἰἰγοὰ ἰῃ 2911,] 9. Ατοδγίδῃ. 9. Ασαγίαι, ὉΠῸῸΣ 
ΟΥ̓ 2912. ΑΡίδῃ. 

10. ΑἸ οἰ οςἶ, ΟΥἹ ΑὈἱδΙΒ ΑΓ: 86} 10. ΔΒ 1, 10. Φοποδοβαβη, πὴ- 
88 τηυτάἀογοὰ ὈΥ αι], ὧἀοσ ΦΔοδοββα- 
2944. Ῥἢδέ, 

11. Ανἱδίθασ, ΑΔ οϊθο ἢ, οΥὐἱ 11. Ζδάοκ 1. 11. Φεομοίαγι θ, υπᾶοτ 
Αἱ πο] οοἢ, ἀηάοῦ Ἰαυϊά, Ψ ΘΠοσϑηη. 
ἔγοσα 3944 ἴο 2989. 

12. Ζαάοϊ 1. ππᾶον ὅδ, θαυϊά, 12. ΑἸ π882. 12. Φομοθβαρῆδί, πη-᾿ 
δηα δοϊοϊωοη, ἴΤοπὶ 2944 [0 ον ΑἸΒδζί δῇ, 
δδους 8000. 

13, ΔΒίηδΔΑΖ, υπᾶοσ Ἐδδβοροδϑι,͵ 18. Αζϑγίδῃ. 18. δοδοίααεαι, 7 "Ὁ εἰ 
δυοαΐ Α. Ἀν. 8080. { Ε 

14. Αζατγδῇ, ΠΟΥ Φομοδδδρηδὶ;} 14. Φο δηδΣ, 1 14. Ῥηδάδίδι, 2) 5: γὉ 
ῬΟΥΠΒΡΒ ἴΠ6 βατο 88 Ατηδ- ΟἼγοη. τὶ. 
τΔἢ. (2 (Ὦγοη. χὶχ. 11.) 9, 10. 

15. Ζεοαεῖκίαι, πηάον 15. Φομδηδῃ, ροσῆδρβ 9οβοῖδαβ, 15. ΑΖζδγίδῃ. 
Απιδσίδῃ. πη [ὴ6 τοῖρτι οὗ Φοδβῆ, 2 

ΟἸγοη, χχῖν. 15. ἰπ 3196 
Ης ἀϊοὰ δὲ Π6 δρὸ οὗ 180. 

106. ΑΖασίδῇ, βοσβδρβ [06 βατηθ] 16. ΑἸλδτί ἢ, 
ἢ ΖΟΟΠασ δῃ, βοη οὗ ὅ6- 
δοϊδάδη, νῦο νγδϑ Κι ]]οὰ ἴῃ 
3164. 

17. ΑἸπασίδῃ, Ῥοσλρ8 Αζαγίδη, 17. Αἰ ΤΠ, 
Ὠηάον ὈξσζΖίδη, ἰη 3291. 

18. ΑΒ 11. Τὐπάον Φοίδδμι,͵ 18. Ζδάοκ 11. 
19. Ζαάοκ 11. ( Κίηρ οἵ διπάδῃ.} 19. 5411 π|. 

16. Φοο!, πον ὈΣΖΣΖίδἢ, 

17. Φοίδεασ, τἰπᾶοζ 
Φοδίηδιῃι. 

18. τδπιηΟΓΑ ΑΖ. 
19. Νοίδα, ὑπ ᾶον Ης6- 

το κίδῆ. 
20. Ογίδῃ, πον Αἤδσ, 3965. 20. ΗΙΚίΔἢ. 20, Ἡοβαίδῆ, ὑπΠος 

Μδηδεδο. 
21. Βα στ, [π6 ἔλῖΠοΥ οὐὁἩ Α.Ζ28-} 21. Δξαγίδῃ. 21. ΒΒΔΙ Ια, ὑπο Γ 

τίῖϑι, δηὰ οτδη δ ΠῸΥ ἴοὸ Ατοῃ. 
ἨΠΚΊδΗ. 

92. ΑΖασγίδῆ, ψῆο ᾿ἱνοά ἰη πὸ} 22. β γα δὴ, 32. ΗΙΠΚΙαΒ, υπᾶοΣ 
εἰπλο οὗ Ηεσεκίαῃ (2 ΟἸγοη. Ψοκίδῃ,. 
χχχὶ. 10.), 3278. 
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γοῆς δουεγαΐὶ 
ογὶρέωγεξ. 

1. ϑιοοερείοη, ἑαΐεη 
»ίαεεε ὁ ἐλε Ἡοῖν 

23. ΗΙΚίδἢ, απάον Ηδξοϊκίδῃ. 

94, ΕΠῚαΚίση, ΟΥ «οαϊεῖπ), ππάοσ] 234. Φοβδῦδ. 
Μαμπαδββοῆ, δηὰ δὲ 86 {ἰπ|6 
οὔ 16 δίοζο οὗ Βοῖδυ]18, ἴῃ 
3848. Ηδ οσοπιϊημυοά ἴο ᾿ἶνο 
πΠάοσ Φοβίδῃ ἴο 3880, διὰ 
Ἰοῆζεοσ. Ηδ ἰκ αἷϑβϑο Ἵδ δὰ 
ΗΠΚίΔη. (Βαγαοῖ ἱ, 7.) 

25. Αφατίδῇ, βοσῆδρβ Νοσίδῃ, [ῃ 6 
ΓΑ οὐ ϑογαίϊδῃ δηᾶ οἵ 
ΒαγυοΝ. 

26, ϑογδίδῃ, [ΠῸ ἰδδὲ δ ζἢ ῥτίοβί 
Ὀσίογο [86 οδρο ν Υ; ρμαϊΐ ἴο 
ἄσοδι ἴῃ 8414. 

7. Φοζαάακ, ἀυγίης [6 οδρί- 
ὙἱΣ οὐ ΒΑΡΎ] ΟΣ, ἴσοι 84] 4 

98, 7οβῆσβ, ὁσ “6808, [86 δοῃ οὗ 
Φοχδάδκ: μὸ σοϊυσποα ἔγου, 
ΒΑΌΥΪοη ἱπ 8468. 

23, Φεμοζϑάδκ. 

ΙΣ Ὁ. χχ. ς. 10. 

28, ΑΣαυϊδῆ, ὑηᾷοσ 
Ψψομοϊακὶπ δηὰ 
Ζεὰοϊίδν. 

24, Φεῃοζδάακ, δῇῖοσ 
[1006 ἰδἰίης οὗ 
ΨΦοΓΏΒΑ] 6 Πι. 

48. Οἀσθ88. 

24, αι δι. 

95, 6818, δοη οἵ 90- 
«δάδκ, αἴοσ ἰὴ 6 
ΠΘΔΡΩΥ ΣΙ. 

Τλε 7ο]Ποισὶπρ᾽ εμσοεϑδίοη ἐς οοἰϊοοίεα 7γοπι Ἔστγα, Νελεηιαΐ, απὰ «οσορλιμ. 

29. Φοδομίπι, ππάθν {μ6 τεῖσζη οἵ ΧΟΓΧΟΒ, 
208. Απὲὶ, 1. ̓ ,. ς. 5. 

80. ΕΠ Δα, Φοβδϑὶθ, οὔ ΟἸμμδβδίῦ, πηᾶογ 
ἹΝΟΠΟΙ ἰΔἢ, Α, ΜΚ. 3550, 

39]. Φοίδάβ, οὐ Φυὰδ, ΝΙοὮ, χιὶ. 10. 
“92. οπαίδδῃ, οὕ δοδη. 

88. Φελάάιια, ΟΥ εδᾶάπθ, νῖο χοοοϊνοὰ 
ΑἸεχδηάογ ἴ06 ατοδὶ δὲ Φογυβδὶ πὶ ζὴ 8678, 
δΔηα ἀἰοὰ ἰῃ 8682. 

84. Οπΐδβ ]. τηδὰθ μισὴ ῥγίοδὶ ἴῃ 8681, 
πονεσγηθα 21 γϑδσγθ, δηὰ ἀϊεὰ ἰπ 8702. 

85. δίιηοη 1. σ᾽] οὰ [0 δαβῖ, τηδὰθ Ὠἰρἢ 
ΡΓϊοβὺ ἴῃ 3702 οὗ 8708, δπὰ ἀϊεὰ ἴῃ 8571]. 

86. ΕἘἸοαΣΖδΥ, τιϑᾶάς ἰη 8712. ὕπάογ τη ΐ8 
ῬοπΙ͂Σ [Π6 τΡΔηβ᾽διίοη οὐὗὁἩἨὨ 1πῸ δορίπδρίηι 18 
Βαϊὰ ἴο αν Ῥδθὴ τηδᾶθ, δροιὶ [Π6 Ὑϑδγ 
9727: πα ἀἸοά ἰη 8744. 

87. Μδηδββοῆ, τηδᾶθ ἰῃ 8745, ἀϊοά ἱπ 

38. Οπίαβ Π., τηδάϑ ἱπ 8771, ἀϊεὰ ἱπ 

39. δίπιοη ΠῚ.) πιδὰθ ἰη 3785, δηὰ ἀἱοὰ 
η 3805. 

40. Οπίδ 1Π., τηδᾶθ ἴῃ 3805, ἀεροδβοὰ 
3829, ἀἰϊοὰ ἰη 8884. 

41. Φ680.8, ΟΥ ὕδδοῃ, τηϑὰθ ἴῃ 3880, ἀθ- 
Ῥοβαὰ ἴῃ 8883]. 

42. Οπηΐδ8 [Υ͂., ΟἸμοτγννῖδο οΔ]]οἃ ΜΠ οΪδι5, 
Ἰηδάα ἰη 8882, ἀϊοά ἴῃ 3842. 

43. 1 γβιτβοθυ8, τἱοοχοεγοηΐ οὗ Μοη θ᾽ 808, 
ΚΙΠοὰ ἴῃ 3884. 

44. ΑἸ]οἰπιηβ, ΟΥ «6οἰπιαΒ, ΟΣ Φοδοδίῃ), 
τηδάρ ἰῃ 3842, ἀϊοὰ ἴῃ 8844, 

45. Οηΐα8 . Ης αἰἱά ποῖ Ἔχογοῖϑο ἢΐδ 
Ῥοηιρίβοαῖα δ᾽ “ογτιβαίοσυ, Ὀπΐ τοι γοὰ ἰηΐο 

ἙἘχγΥρὶ, ὙΒεγο Β6 Ὀθ δ6 ἰδτηρ ρα Οπίομ ἴῃ 
3854. 

46. υάκ8 Μεοοδθιθυδ, τοδίογο [ἢ 6 ΔῸΣ 
δηᾷ [ἢ9 βδοσίῆςσοδ ἰη 3840, ἀϊοὰ ἴῃ 3843. 

47. Φοπαδίδδῃ, [6 Αβιλοηθοδσι,, Ὀσοῖδοσ ἰὸ 
Ψυδλ8 Μαοοδθεοαβ, ογοδίθὰ ΕἿΡΆ ῥσίοδὶ ἰπ 
3843, απὰ ἀϊοὰ ἴη 3860. 

48. διοη Μδοσβδῦδουβ, τηδᾶὰθ ἱπ 3860, 
ἀϊοὰ ἰπῃ 8869. 

49. δοδη Ηγτοδησβ, πιδὰο ἱπ 8869, ἀϊοὰ 
ἷῃ 8898. 

δθ0. Αὐδίοθαϊπβ, Κῖηρ δηὰ Ροπιὶ δ᾽ οἵ [Π0 
2ἐπὸ, ἀϊοὰ 3899. 

51. ΑἸοχαπάᾶοσ Ζ8ηπεοῦβ, αἷδὸ Κίηρ δηὰ 
ῬοπΕ ἀυτίηρ 27 ΥΟΔΓΒ, ἴγοια 3899 ἴο 3926. 

δῶ. Ἡγτοδημβ τγὰϑδ πἰρἢ ῥχίοδὶ (Ὸγ ἴδθ 
ΒΡΘΟΘ οὗ 82 ΥΟΑΓΒ ἴῃ [86 ὙΠ Ο]6, ἔγοῖὰ 3926 
ἴο 89ὅ8. 

δ8. Αγἱδίοναϊαδ, Ὀγοίθποῦ ἰοὸ Ηγτγοδππδ, 
πσυτροὰ [06 Ηἰσῇ ῥγοβδιῃοοά, δηὰ μεϊὰ ἱξ 
[ΠγῸ6 Υ̓ΘΑΓΒ πὰ [γθ0 ΣΩΟΠΙΒ, ἴγοση 3985 ἴ0 
8940. 

δ4. Απεϊζοπαδ, δἰ8 βοη, δἷϑδο πϑυσροᾶ 16 
ἀδριωβου νας ἦπ Ῥχοῤαάίοο ἴο [π6 χὶβμίβ οὗ 
ὙΓΟΔΏΌ8, δη ἃ ρΡοθβοβδαα ἰξ (ὉΓ [Ὦτοθ ΥΘΑΣΒ 

δΔηᾷ βούθῇ ΣΟ 8, ἴσοι 3964 ἰο 3967, ὙΠΘΗ 
Βο τγῶϑ ἰδίκοῃ ΟΥ̓ ϑοβὶβ. 

δ5. ΑἼΔΗΘ6) οἵ Βαῦγϊοῃ, τοδὰθ δἰ ρὮ ῥτγίεβὲ 
ὉΥ Ἡοτοὰ ἰπ 8968 111} 3970. 

δ6. Ατίβιοϊαϊδ, 1Π6 1δδὲὶ οὐἨ [86 Αδιῆο- 
ΠΡΒΆΏΒ: δα ἀἱὰ ποῖ ΘΠΙΟΥ͂ [ἢ6 Ῥοπιϊβοδῖθ 8 
ΨΠ0]6 γοασ, Ηδ ἀϊεὰ ἰῃ 8970.0 Απδηροϊ 
Ἧ88 Τη846 ΠΡ ῥγἱοδὶ ἃ βεοοῃὰ [π|0 ἰῃ 897]. 

δ7. Φοδα8, ἴΠ6 βοὴ οὗ ῬΒδθὶθ, ἄορο οἂ πῃ 
5981. 



ΟΓ ἐλὸ Ηϊοῖ ΤΡγιοϑί. 81] 

ϑμοοοεείοη οὗὁἩ ΗἸἰρὰ Ῥγίδείς αὔον ἐλ Οαρευϊίῳ. 

58. ϑδίπιοῃ, βοῃ οἵ Βοοίδυβ, πιδᾶὰο "ἱρὴ 
Ῥτίοβὲ ἱπ 3981, ἀοροδοὰ ἴῃ 3999. 

59. Μαιιίδϑ, βοὴ οὗ ΤΠ ΘΟΡὮἢ 8, τηδο 
Βῖρ ῥγίοδὲ ἵπ 8999. ἘΠΙΟῚ ᾿γ88 ϑ0δι}- 
ταϊοὰ 1 Ὠΐ8 ΡΪΔ66 (ὉΓ 8 ἀΔΥ, Ὀεσδῦβο οὗ δη 
βοοϊάθης ἐπδὶ Βαρροηοὰ ἰο Μαιίαβ, νυ ηϊς ἢ 
Ἠἰηδογοὰ Ἀἷπὶ ἔσο Ῥοσίοστηϊπρ δἷ8 οδῖοα 
[μδὲ ἀδγ. 

60. Φοκσϑσ, βοὴ οἵ Βίπιοῃ, δβοη οὗ Βορίδι8, 
τηδὰο δίρὶι ὑγίοϑε ἰῃ 4000, [δ:|ὸ γοδσγ οἵ 6 
δίγιἢ οὐὗἨ Φοδ5 ΟἸγίδὲ, ἰΟῸ γεασβ Ὀοίοσο [ἢ6 
σοιησοηςοσηοηΐ οὗ [Π6 γ]ΡᾺΓ ΟΓΆ. 

61. Ἐ]ΟΑΖΑΓ, Ὀγοῖθογ (0 Φοδζαγ, πιδὰθ ἰῇ 
ῬΓίοδὲ ἱπ 4004, οὗ ΟὨγίδὶ 4, οὗ [πὸ γυ]ᾺΓ 
ΟΥ̓ 1. 

62. “2688, δοη οἴ δ΄ δῇ, τηδὰθ δἰ ἢ ὑγίοδὶ 
ἴῃ [Π6 γεδδγ οὔ [6 γαραῦ οσὰ 6. ΦοδΖΑΥ 88 
ΤΩΒ6 8 δοοοπὰ {ἰπηθ ἰη 7, δῃὰ ἀοροδοὰ ἰη 18. 

68. Απδῃῦβ, δοὴ οὗ ϑ'ειἢ, ἴὉΓ 11 γοδγβ, 
ἔγοσῃ 4016 ἴο 4027, οἵ [6 νυ ϊρ δ ῦ ογα 24. 

64. ἸΙΒΗτηδοῖ, βοὴ οὗ ῬῃδΌὶ, ἰπ 94, 
65. ΕΪοδσαΡ, ϑοὴ οὗ Απδππᾶ, τδο ἰῃ 394. 
66. δίπιοῃ, δοη οὗ Οδι 3, τηβὰς Ὠἰχἢ 

ῬΓΙεδὶ ἴῃ 25. 
67. Φοβορῆ, βαστῃδιηοᾶὰ (ἰδ δρἣδδβ, τηδὰθ ἴῃ 

26, δηὰ οοπεϊπυσὰ {11} 85. 
68. Φοπδίῆδη, βοὴ οὗ Αὔδησῦβ, τηδὰδ ἰῃ 

35, δῃηὰ οοῃτηποὰ {1}} 37. 
69. ΤΠΘΟΡΒΙ 8, ϑοη οὗ Φοηδίμδη, τηδὰθ 

ἷη 837, δηὰ οοπιιηποὰ 111} 41, 

70. δίηιοη, Βαγπδτηοα Οδη ΠΥ, ἃπᾷ βοὴ 
οἵ ϑιθοη Βοοίδηθ, γγὰ8 τηδὰθ ἰρῆ γῥγίὶοδι 
ἴῃ 41. 

71. Μαιίδδ, βοὴ οὗ Απδησβ, τοδὰς Ὠἰσἢ 
Ῥτίοδὲ ἰη 42. 

78. ἘΜΠΙΟΏΘΌΒ, τηδ9 ἱῃ 44, κπὰ οοπίϊηποάᾶ 
111 456. Βίπιοῃ, δοῇ οὗ Οδηζθδστιβ, 88 ἃ 
Βοςοηά {πιὸ τοϑὰθ ᾿ἱρἢ Ῥχὶοβι, Δ... 45, δπὰ 
ἀεροδβοὰ [6 880 ΥΟΔΤΥ. 

78. Φοδορῶ, βοὴ οὗ ΟἸμΘΏβ, τγδἀβ πιδο 
Πχ ῥ»σχσίοδι ἰὴ Α.Ὁ. 45, {11} 57. 

74, Απδηΐδδ, ἴπΠ6 ϑοὴ οὗ Νονοάσοιιβ, ννὰ8 
τηδλάς ἱρὴ ῥγίοδι ἴῃ [06 γδδγ οὔ ἴῃς νυ ]ρασ 
ΘΓδ 47, δηὰ οπἰογοὰ (6 ῥὈχίοδιποοά 1}}} 68. 

75. Ἰδβτηλοὶ γ88 ογσγάδίηῃοα εἰ ρσἢ ῥγὶοδί Α. ἢ. 
68. 

76. Φοθορῆ, βαγηδιηθὰ Οδροὶ, ἰπ 68. 
77. ΑἼδημ8, ἴΠ6 δοῃ οὗ Απδημδ, ἰη 68. 
78. “6808, (ἢ δοη οὗ ΑἸδηα8, ἰη 64. 
79. Ζ26808, ἴΠ6 βοὴ οὗ (ὐδιηβι ἰοῖ, ἰῃ 64. 
80. Μαδηΐδβ, (η6 ϑοη οἵ ΤΠΟΟΡὮ 5, να 8 

τηδὰθ πρὶ ῥχοβὲ ἴῃ [06 γεᾶγ οἵ [6 συϊραγ 
ΟἸ γι βιείδη οσγβϑ 70. 

8]. Ῥηδηηΐαδ, ὑπ6 βοὴ οὗ ϑαϊηποὶ, ττὰβ 
τηδᾶθ ἱρὴ Ῥγίοδὲ ἰπ ἴδ γοᾶγ 70, ἱῃ νυ Ὠϊοἢ 
γοδ Φεσυβδίοιη δηὰ (6 ἰθρὶα τ γα ἂς- 
διτογοᾶ ΌΥ͂ [80 ΒοιϊΏδῃβ, δῃὰ ἃ πα] ρμοτὶοὰ 
88 Ρα ἴο (η0 96 5} ῥυἹοδιΠοοά. 

ΟΥ̓ δοβὲ το ἀἰβομβαγροᾶ {π6 {πποίϊομβ οὗ Πρ ῥτγὶθϑὲ ἀυσίηρ {16 
ἀθο]1η6 οὗ {π6 “6 188} ΡΟΪ ΠΥ, ΤΠΟΤΘ ΓΘ ὑνχο ῬΑΥΠΟΌ]ΑΥΪΥ τηθῃ ]οΠθα 1ῃ 
16 Νὸνν Τδβίαιμοπί, Πα Ο Υ ΑΝΝΑΒ (Φόδη χυτὴ. 18. ; Αοἰβ ἰν. 6.), 
δΔη4 ΟΑΙΑΡΗΑΒ. (Μαῖίι. χχυὶ. 8. δ7. ; ΨΦοῃ χυἹ. 18. 24. 28.) Το 
ΌΤΤΔΘΣ 18 ὈῪ «“Φοβϑρι8 Τα] Απδηι8, οὗ ΒΊΟΝ πὴ ΑΠηΔ8 18. δῃ 
Δυσιαρτηθηΐ : ἴμ6 Ἰα ίο ἢ6 64118 “΄οδορῆ, ἱπευϊπιδίϊπρ 4180 {παὺ μα νγαβ 
Κποντῃ ΕΥ̓͂ [86 πῆγα οὐὗἩἨἁ Οὐδίδρμαβι:ὀ Αππδδ δι)ογϑᾶ {86 βἰῃρΏϊαν [6]1- 
οἷἵγ (το ἱπἀοοα Βα πονοῦ ΒΑρΡροπμΘα ἴο 8}γΥ οἶδμοσ οὔ {ὴ6 “εν ἰῇ 
ΠΡ ῥγθβίβ), ποῦ Οῃ]ἹῪ οὗ μανΐπρ Ὠλη86 1} Β6] ἃ {6 Βα ρτοπηθ ροπεῆροαδὶ 
ΟἸἾΟΘ ῸΣ ΠΊΔΠΥ ὙΘ ΔΓ, Ρθυΐ 4180 οὗἉ βθοῖηρ 1ῦ 8116 ὈΥ ΒΕΥΘΓΆΪ δυο βθο 18 
ουΐ οὗὨἨ δ᾽8 οὐγῃ ἴα, ἔνα οὗ ἴμθπὶ Ὀοϊηρ ΕΒ 8018, δη4 οἰ οτβ [8 
ΒΟη8-1η-ἰαν. Ηρποο, ΔΙ Βουρἢ π6 ταῦ ἀορτγίνοα οὗἁὨ {86 Βιρὶι ῥγἱϑβῦ- 
Βοοά Βγ ἐδ Βοζηβδῃβ, δα αἴογναγάβ οοπεηυσδα ἴο ἰβῖκα [Π6 οἰ] οἴ ΒΥΔΥ 
1η {Π6 Δ π)] ]ϑίγαίιοι οὗ (86 6188 ααῖγΒ ; δα 18 γοργοβοηΐθα ἴῃ {86 
ΒΒΟΓΘΑ Ὠἰβίογγ, ἱοροίμοῦ τι τ Οὐαί ραβ, 88 Ὀθίηρ ΟΠ ἢ ῥσιοβί δπὰ οὁχ- 
ΘΓΟΙΒΙ Πρ ΒΌΡΓΘΙΣΘ δι ΒοΥ}γ. 

ΙΥ. Ναοχὺ ἰοὸ {πο 1,ονιῖ68, ρῥτὶοβίβ, απα ἰρὴ ῥγιθϑίβ, {π6ὸ ΟΕ ΕΙΟΘΕΕΒ 
ΟΕ ΤΗΕ ΘΎΝΑΘΟΟΘΌΕ ΤΩΔῪΥ 6 ΤΔΘὨΠΠΟΠΘα ἤΟΓΘ, 88 θαΐηρ' ἴῃ Βοηο ἄδρτοο 
ΒΒ ΟΓΘα ἀὐδφιρα βίποα ἰο {πθηὶ 8 οοηδαρα {86 βυρογιπίθηαοηοα οὗ 
{8086 μΐδοββ νυ ἢ Τ6Γ6 βοῦ δραγί [ὉΣ ὑγδαυϑγ δηᾶ ᾿ἰηβίγυοίίοθ, ὙΒοῖγ 
ἔυποίϊομβ δῃα ροόυγοσβ πανα Ὀθθη Ὰ]Υ βἰαίθα ᾿η Ρ. 278. ξιρτὰ. 

Σ ΊΑιΚα 1}. 2.) Αὐτοὶ ἱν. 6. Ι͂π ᾿ἴκὸ ΤΏΔΠΠΟΥ ΦΦοβορῆαβ ῳ Βο]. Φαά. 110. 11. α. 12. ὃ. 6.) 
Ῥΐδεοβ Φοηδίμδη, τῆο ᾿δὰ Ῥδοθὴ πἰχὰ ῥγίθβδε (Απιὶᾳ. δὰ. 11. χνῇϊ!, ο. 4. ὃ 8.), ἀπά ννῆο δι}}} 
ςοπιϊππεὰ (0 μοββοδβ ρτεϑὶ δι Υ Υ, θείογο Απδπίϑθ, ψῆο δὲ ἐπδὲ (πιὸ ἀϊβομαγροὰ {πὸ 
[ἀποιῖοπα οὗὨἨ δονογοῖστι ροπιῆ (Αηξ. συὰ. 110. χχ, ς. δ. 8 3.) 8566 8150 ᾿λσγάποσ Οτγοάὶ- 
δ) εν, ὍΟΟΙ ἱ. 6. 7. 8 1. δπὰ ΒΟΟΚ ἰϊ. ς. 4. (ἢ οτίκβ, το]. ἰ. Ρρ. 148. 8388---389.) 

Σ 4 ᾿ 



512 ϑαογοα ΤΕΥ ϑΟΉ5. 

Υ. Τῆς ΝΑΖΑΒΙΤΕΒ (85 ἴ[Π6 ΗθΌτον ποσὰ ΝΑΖΙΓ ᾿ΏΡ]168) Τ6Γ6 ροΓ- 
ΒΟΠΒ ΒΟΡΑΓΑΙΘα ἵγομ (ἢ 6 186 οὗἉ οογίδιη ΤΣ ηρ8, δηα Βοαιιοβίογθα ΟΣ 60ῃ- 
Ββοογδίθα ἴο ϑονυδῃ. ΤΟΥ ΔΓΘ ΘΟΙΠΤΔΟΗΪΥ ΓΕΡΆΓΑΘα 88 ΒδογΘα ῬΘΙΒΟΏΒ: 
ὃ ποίϊοα οὗ {Π6}]} ᾿πβιϊςαΐα π11}} θα ἔουπα ταβὰ ἴα Ομαρίεγ Υ. ϑεοίξ, 1. 

11]. 2. 
ΥἹΙ. Το ΒΕΟΒΑΒΙΤΕΒ δΓῸ ὈΥ̓͂ ΠΙΔΗΥ͂ ἩΤΙΓΟΥΒ ΘΟΠΒΙΔΟΓΘΑ 88 ἃ. 6488 οὗ 

ΒΟΙΪΥ ῬΘΙΒΟΊΒ, σγἢο, πὸ τ[86 Ναζαγιίθβ, βοαραγαίθα {μϑηλβοῖ θα ἔγοσῃ [ἢ 6 
τοβϑίὶ οἵ {π6 “6νῖ8, 'π ογάοσ {μαὺ {Π6Υ ταὶρμΐ Ἰοδα ἃ πιοτὸ Ῥίοιβ 116. 
Βυ 18 18 ουἹ ἀ ΠΟΥ ἃ ταϊβίαϊα ; [ῸΓ ΠΟΥ ΓΘ τοΐ [ΒΥΔ6]1068 ΟΥ̓ 678, 
Ὀαυύὺ Κοηϊΐοβ οὐ ΜΙαϊδηϊίθθ, ΠΟ τι86α ἴο ᾿ἴνα ἴπ ἰδπίβ, δπᾶ {γῦΆγογεθ 
1Π6 ΘΟΙΠΙΤΥ͂ ἴῃ αποϑὺ οὗ ραϑίυγα ἴον (Π6 1 οδύν]6, δ (86 Ναραίδη 
Αὐδὺβ δῃσιθἶγ αἷά, ἀπὰ δα {π6 τηοάοσῃ Ασδθίδηβ, δα Οὐη- Ταΐδγβ 
(οσΣ. Ταγίαγβ 1) 811}} ἀἍοϑ. ΤΉΘΙΣ τηδηποῦ οὗ ᾿ἰνἱπρ 88 ποῦ [86 σϑβ]ὲ οὗ 
ἃ ΤΟ]Ιριουβ ᾿ηϑίλξαϊα, Ὀαὺ ἃ τη Γ6 οἷν] ΟΥά ἤδποα, στουπα θα Ὡροη ἃ π8- 
τ᾿οπ8] οαδίοη. ΤΏΘΥ ἀοσῖγϑα {ποῦ πϑῆηθ ἔγοστὰ «οπϑάδὺ {π6 βοὴ οὗ 
Ἀδοπαῦ, ἃ τοδῃ οὗ δυλϊποηΐ ΖΘ8] ἔοσ {πΠ6 Ῥυγα πόσυβρ οὗ (σοα ἀραϊηδβί 
ἸΔΟΙαίγΥ, 0 δβϑιβίθα Κῖηρ' 68ι ἴῃ ἀοδίσογίηρ (Π6 Ὠοσδα οὔ Αμιδὺ δπὰ 
186 ὙΓΟΥΒΕΙΡΡΟΓΒ οὗ Βαδὶ. (2 Κίηρβχ. 16, 16. 23.) 1Ὁ νγᾶϑ ΒῈ ὙΒΟ ρᾷνθ 

Οἀδ6 τὰ ]6 οὗ πὸ ἴο 818 ΘΠ] γθη δηα {πο Ῥοβίουιυ, ὙΒΊΟὮ 18 τοοοτάθα 
Ὀγ {π6 ῥσχορμού Φοσγοιῖδῃ (χχχν. ὅ---Ἶ.); δια τ ΒΙΟὮ οομβιδύθα οὐ {Π 686 
ἴχγοθ δυίλοϊθβ: 1. Τμδὺ (Π6Υ βῃμουὰ αὐπκ πὸ σῖπα; 2. Ταῦ {86 Ὺ 
Βῃου α ποι. Ῥοββθϑ8 ΠΟΥ ΟΟΟΌΡΥ ΔΗΥ͂ μουΒ6Β, 6148, ΟΥ̓ ΥἹΠΘΥΔΓΙΟΒ ; 
δηά, ἃ. ΤΠιαῦ Π6Υ βου] ἀντ 611 ἴῃ ἰθηΐβ. [ἢ {Π686 ἀξιμηανα Β6 
ΔΡΡΘδΥΒ ἴο ἤδύα Ὠδα πο το]ιρίουβ, Ὀαὺ τ γον ἃ ρυυ θη 118] νἱονν, 88. 18 
Ἰηθτηαὐβα ἴῃ {Π6 ΓΘΆΒΟΙ Δβϑιρηθα ἔογῦ {Ππ6πὶ, υἱΖ. μαῦὺ ΠΟΥ τιϊρ ῦ Π1ν6 
ΙΩΔΩΥ͂ 4ΑΥ5 ἴῃ [Π6 Ἰαπά τ ΠΘΓΘ ἸΔΟῪ ἸΤΈΓΟ βίσαηροσβ. πᾶ βίοι, Ἰη ζαοί, 
σψουα 6 {6 παίαγαϊ σοπβοαῦθηςς οὗὨ {Π61 ἰδ ρογδαίΐα δηα αὐϊοΐ το 6 
οὗ ᾿νῖησ. Οἱ {μ6 ἢσϑί Ἰηναϑίου οὗ Νορυομδάμοζζασ, τ ἢ Ἰηΐοπί ἴο 
Βαοβίθρθ “6υυβα]θηι, {πΠ6886 ΒΘΟΒΔ Ι68, ἀρργομομαϊηρ {ΠπΘηΊΒο]νοθ ἴῃ 
ΤΊΟΤΕ ἀδηρσοῦ ἴῃ {Π6 ΟΡΘἢ ΘΟΙΠΕΓΥ, οδτὴ6 ἴο «ΘΓ Βα τὰ ἔοσ βαίεϊυ : ΒῪ 
1686 ροορὶθ αοα ἱπίθμαρα ἴο δοηγῖῃοθ {Ππ6 {6718 οὗ {Π6}} ἀἸΒοΟ ΘαΊΘ ΠΟΘ 
ἴο Βίτῃ ; πα, {πογοίοσο, μ6 οσγάογϑα μὶβ ργορμοὶ “θγοι δῇ ἴἤο Ὀτὶηρ 
{ποῖ ἴο ἂῃ δραγίπηθηῦ οὗ (Π6 (6016, ἀπά (ποσγο ΟΥ̓ ἵποῖὴ τὶπα ἴο 
ἀσῖηκ : πθοἢ θη ΤΠΟΥ͂ γοΐαβοα, οἢ δοοουπύ οὗἉ 118 Ὀ6Ιηρ ΠΟΙ ΓΑΓῪ ἴο 
186 ῖν Ἰηδβθαϊα, ψΒΙΟΘΒ {ΠΟΥ ΠΟΥ μα νἱο]αἰθα, {π6 ῥγορδιοῦ, δἰεσ ἀτθ 
οσοπιηοπαείίοη οὗ {μοὶν οὐοάϊοποο, δα ἀγοββοᾷ {πὸ «δν8, ΔΠα τοργοδομοα 
τμ6 πὰ 0 όσα (οαἀ Β ρϑου ΑΓ ΡΘΟΡ]6, ἔοΥ Ὀοΐπρ; 1688 ορβασναπὺ οὐ ἢ18 
]ανγβ, ἔπδη {π 686 ροοῦ ΕΘοΠα λο5 μα θθϑη οὗ ἰδ ᾿π]υποίίομβ οὗἉ {πεῖν 
δησαβίογ. (6γ. χχχυ) ὙΠοσοίοσο Φ μονδὴ ἀσοίαγαβ (νοσ. 18, 19.) 
{παΐ, δόοαιδε ἐλ6 Πἰεολαδίξεδ παα οδογοά ἐΐδ ργεοορέε ο77 “Ψοπαάαὸ ἐλεῖγ 
7αΐέλον, ἐλεγοΐονγο Ψοπαααῦ δοιαὶ ποὲ ιοαπὲ α πιαη ἐο δίαπα δείοτε ᾿ϊΐπι ΤΧῸΥ 
εὐεγ,323 Τῆς Βοομδθι68 ΠουτΒη 64 ἃ8 ἃ δου υλυ Ι Υ δροαῦ ὁπ6 μαπατοα 
δ Πα οἱ ΓΥ ὙΘΏΓΒ, 8Πα ὙΓΟΥΘ ΒαρΡΡοΒοά ἴο μανθ θθθῃ ἀϊβρεσβοα δος (ῃ8 
ΟΡΕΥΣΥ ; Ὀμ τηοάθγῃ ἰγανθ θυ πᾶνο ἀϊβοονογοᾶ {πεῖς ἀαβοθπάδηϊβ 

1 ὅθ Μιβ. ΗἨοϊ θυ 88᾽8 Νοίοῦ γοϊδιϊης ἰο [86 ΜΑΏΠΟΥΒ δηὰ Ουδίοχῃβ οἵ πο Οτίτη- ΤΑΙΔΥΒ, 
Ἱοπάοῃ, 1821. 12π|ο0. 

8 ΤΑΙ ΑΡΡδγαΐτβ Βι ]οπθ, νοΐ. ἴ. Ρ, 323. Μ|ο Δ6115᾽8 Οὐτατ θη ασῖθβ οα ἴπ6 1π οὗ 
όο865, νο]. 1. ΡΡ. 227, 328, Μοάδθβ Ὕουκβ, Ρ. 127. Οαϊπιοῖ, Οοιηπηοπίαῖσε 1 ότδ!ο, 
ἴοπγα νἱ. Ρ. χυὶϊ. ΤΠ γσϑϑάϑσ ψ1}}} βπά δὴ ἱπβιγπσίνα ἀἰθοοῦγβο οἡ ἴΠ6 ἰδίου οὔ [μ6 Β6- 
οἰ Ὀΐτ6 5 ἴῃ Ὦγ. ΤΟ ὩΒοη Ὁ ὟΝ οτῖκα, νοΐ. ἰΐϊ. ὑρ. 218 --- 225, 
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ἴῃ ἃ {γἶρὲ οὗ Βοάοιυϊη Αὐαθ8, ψ 8 ἀ νγ6}]} δἴοπο ἴῃ {Ππ6 υὙἹ οι γ οὗ Μδοοα, 
Δπα ἀσὰ οδ]]εα Βθηὶ ΕΚ Πα γ, οὐ 1Π6 Βοη8 οὗ Κι πδὶῦν ({Πδΐ 18, οὐ Η 661). 
ΤΉΘΥ οοηίϊπαθ ἴο ΟΌὟΘΥ {Π6 ᾿π) ποίϊοηβ οὔ {ΠῚ δησοδίοσ ομδὉ. 
“Τὸ {μὶ8 τηοταθηῦ {ΠΟῪ ΟΠ Ὸ τῖηθ, δπα πᾶν ποῖίπον νἱπογασῆ, 
ΠΟΥ 614, ποῦ δ6θα ; ρυΐ ἀν6}} 1κ6 Αὐδρβ ἴῃ ἰδπίβ, δηἋ ἅγα υδηαουϊηρ; 
ποιηδᾶθα. ΤΏΘΥ Ὀ6]16να δπᾶ οὔδεγνο {86 ἰὰνν οὗ Μίοβοβ Ὀγ ἰγδαϊ θη, 
ἴον ἐΠ6Υ ἀγα ποῦ 1π ροβϑβϑβϑίοῃ οὗ (86 συ ύθῃ ἰανν.ἢ "ὦ 

-. ΜΠ. Το ῬΒΟΡΗΕΤΒ ΘΓ ΘΙ ΠΟ ΠΥ αἰβ σι Βη6α διηοηρ {Π6 Ρ6Γ- 
Βόη8 ϑοοοιηϊθα ΠΟΙΥ ὈΥ (δ6 «6008 : [ΠΟΥ͂ ὝΟΙΟ Ταϊδαα ἃρ ὮΥ ἀοά ἴῃ δὴ 
ΘΧΙΣΔΟΓΙΠΑΓΥ ΤΩΏΔΏΠΘΥ [ῸΓ (86 ῬδΥΓουβποο οὗ {Π6 τηοϑὲὺ βαογϑᾶ ἔμπο- 
ἴοη8. Οὐρίπα! νυν ΠΟΥ͂ ΘΓΘ ΟΑ]16α ὅϑεσγε: ὑπο ἀϊθοονογοα {πϊηρβ 
γοῦ ἐυΐυγοα, ἀοοϊαγοὰ ἴπ6 “1}} οἵ (ἀοά, ἀπὰ δηποιπορᾶ {ποῦ ἀϊνίηθ 
ΤηΘΒΒαΑρ68, Ὀοί᾽ ἰο Κπρβ δηὰ ρϑορίθ, τι ἃ οΘομβάσδποο δπά ἔγθοάοιι 
1πδὲ σου] ΟΕ] Ὀ6 ῥτοάδυορα Ὀγ (δ οοηνϊοίίοι {μαὺ ΤΠ6Υ ΤΟΣ ᾿παοοᾶ 
ΔΓ ΒοΥ ΒΟ τηθβθοηροτβ οὗ Φεθοναμ. Τμο οι οΥὗἁὨ ργοΟΡΒΘΟΥ ψγ88 ποῖ 
Αἰ Αγ8 δημοχϑα τὸ {π6 ῥγἹθϑίβοοα : ποῦ ΓΟ Ρτορμοίβ οὗ 8}1 {88 
ἐγῖθοθ, δῃηα βοιμθσηθθ οὐ διηοηρ {πΠ6 Οδη.1168. ΤΏῈ οἶος οὔ 8 
Ργορμοὺ νγαὰϑ ποὺ σοῃῆποα ἴο {π6 ῥγϑαϊοίίοη οὗ διΐαγο ονυθηΐβ; ᾿ὖ νγ88 
{861 Ῥσόυϊηθα (0 ᾿πϑίγαοσὺ (Π6 ΡΘΟΡΙΘ, δα {Π6Ὺ ᾿πἰογργοίθα 1μ6 αν οὗ 
αοά : Βοποα [86 ψογβ Ὡγορλοὲ διὰ ργορῆδθοψ 8.6, ἴῃ ἸΏΘΔΗΥ͂ Ραββαρϑβοῦ᾿ 
(86 δουιρύαγοθ, ΒΥ ΠΟΠΥΙΩΟΙΒ ὙΠ 1η οΥργοίοσ οὐ ὑθδοῃου, δπα ᾿πίθυργο- 
ἰδοῃ οὐ ἰββδομίηρ. [Ὁ 18 ὉΠΒΏΪΤΔΟΙΒΙΥ ἀρτοθα μοί ὈγΥ “6.18 δηὰ 
ΟἸ τϊβδηϑ {παὺ ΜΙ ΔΙΆΟΝΙ γα {πΠ6 ἰαδὺ οἵ [86 Ῥγορβοίβ ὑπάθγ {π6 ΟἹὰ 
Τοβίδιμοπί αἰβροηβαίίοι ; δπα 1 18. ἃ ἐρρῖ μα" τὸν ποι, ἐμαῦ 8ο Ἰοῃρ' 88 
{Π6Γ6 ἼΕ͵Θ ῬΓΟΡΠΘΙβ διοηρ' {Π6 «6078, {ΠΟῪ 6 ποὺ ἀν: 6 ὮΥ βΒοοίβ 
ΟΥ̓ Β6ΓΘδὶ68, δ πουρὴ (Π6Υ οὔΐαῃ ζ6}} Ἰπίο ἸΔοἰαίσγ. ΤὨ18 οἰγουτηβίδμοθ 
ΤΩΔΥ ἰπ8 Ὀ6 δοοουπίρα ἴοσ :--- Αβ {πΠ6 ῥγορβοίβ γϑοοϊνϑα {μ6ὶγ οοϊωσηι- 
ΠἰΟΔΙΟηΒ οὗ ἴπ6 αἰνὶπ6 ν11}] ἐπιμιεαϊ αἰοἶῖψ ἔτοτα (ἀοα Ὠϊπη8618, {πο γ6 νῦἃ8 
ὯΟ δἰίογηδίνα ἴῸγ {πὸ «68: ΟἰὝΒ6Ρ (6 Ρ6ΟΡΙ6 τηυϑὶ ΟΌΘΥ {π6 ῥσο- 
ἑκύαι. Δηα τϑοοῖγο {π6}Ὶ 1ηἰοσργοίδ 9η8 οὗ 186 ἰανγ, ΟΥ ὩῸ0 ἸΟΠΡῸΓ 86- 
πον]οᾶρα {μαὺ (ἀοα ᾿͵80 ἱπδριγοα {πθπν, ΒΘ η, μόνονοσ, (μ6 αν οὗ 

(ρα οαπηθ ἰο Ὀ6 Θχρ᾽αϊποα ὉΥ̓ σγοακ δηᾶὰ {8}}}0]6 τῆθη, ψἘῸ βθ]άοσῃ 
δέτε ἴῃ ΤΠΟΙΣ ΟΡ ΒΙΟΙΏΒ, βθοίβ δῃα ραγίϊθβ ὑσοσα (86 ππανοϊ 8016 τθβυ]ῦ 
οὗ βυσῖὶι οομῆϊοϊϊπρ᾽ Βα πλοηίβ. 

ΟΗΑΡ. 1Π. 

ΒΑΟΒΕΡ ΤΗΙΝΟΒ. 

Οη ἐδλε ϑαονύζοες απὰ οἷδεν Οἠβετίηρε ο ἐδε ὕειοε." 

Α ΒΑΟΕΒΙΕῚΟΕ ἴδ δὴ οἤδεγιηρ' τάς ἰο οὐ ὕροη [8 δ] αν Ὀγ [μῃ6 παπὰ 
οὗ ἃ ἰανα] μιϊπἰβίοσ. ϑαογίχοο ἀἰθουϑ ἔγοιῃ οδιαξίοη ἴθ [818 γοβρθοῖ, 

᾿ Ὑ7ΟΙ δ᾽ 8 Μ᾿ ββ ΟΏΔΥῪ “ουΓηΔ] δηὰ Μοπιοίγ, Ρ. 3δ7.; Οδσιοβ Ἐδοο]]οοιίοπα οὔ ἴπ6 ΕδΔὶ, 
ῬΡ. 95,96. Μτ. Μαγψου]ουιἢ πιοῖ τ ἢ 8 σδγαυδη οὐ ἘδομδθὶϊοΒ ἴῃ 110 Ὑ ΔΙῸ οὗἨ 1κ5Ὅα- 
Ὥοη. ῬΙρτίδχοα ἴο ἴμο9 [,Δπὰ οὗ πὶ ΕδΊΠοΤΒ, νοΐ. ἰΐ, ὑΡΡ. 395, 2326. 

8. Θαμεσδὶ δυιςβογίτϊε8 ἔγοση ἩΙοΝ τπΐδ ἙΒαρίοσ '8 οοτιρὶϊοὰ: -- Βαμα: Αὐτομοῖ. ΗςΡ, 
ῬΡ. 250---280. ΙΔΙΆΥ, ΑΡρασζδίυβ Βἰ ]ςβ, νοὶ. ἱ. ὑρ. 187---203, ἘοΙδηάὶ Απιᾳ. ὅδοτ. 
Ἡφτεθόσασα, ρασὶ ἰἰΐ. σδρ. 1 ---. ΡΡ. 3990-- 868. ΙΚοηϊ: Απεα. Ηςδ. ραγὶ ἱ. σδρ. 18, 14 
ΡΡ. 158---191. Βοδυδοῦγα δηὰ 1, Ἐπίλη δ [ηἰτοά. ἰο ἴ6 Νὲν Τοβῖ, (Βίβθορ Ὗ δἰδοῃ Β 
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νἱΖ. ἴῃ 8 ββοΐῆοθ ἰβογα τηυδῦ Ὀ6 ἃ Τοϑὶ οἴδηρο οΥὁἨ ͵ἀοβισαοοη οὗ {Π6 
{πὶηρ οἴδοτθα : ψἤοσθαβ, δὰ οὐ] δύο 18 ΟἸΪῪ 8 β'πι}}6 οἴἴἽσγιηρ ον ρίπι. 
ΤΠ ββουιῆςοθβ δῃὰ οδ]αίίομβ οὗ 1π6 «ονγ8 ἀθιμδηά ραγίου αν ποίϊοθ 

ἴῃ {818 βκοίοιι οὐ 1μοῖγ ϑοο  ββίδϑίϊοβὶ ϑίβίβ. “" ϑυ δὴ ἃ γἰΐζι] 48 1Π6Ὺ 6 Γ6 
Θη)οϊηθα ἴο οὔβθγνθ, [86 τ ΡΠ οἱὐγ οὗὨ νἱοίϊπηβ [ΠΟῪ ᾿ΤῈγα δρροϊπιοα 
βίδίαϊν ἰο οἶδσ, ὑορϑίμον στα [ἢ 6 ΒρΙ πάθουν οὗ {μαὐ δχύθγῃδὶ ᾿ΤΟσβὮρ 
ἴῃ ὙΠΙΟΘΩ (Π6Ὺ Τ6ΓΟ 8} ΘηρΑΡΘα,--- }} ἑοπα θα ἰο Τρ] θηϊβα δηα δἄοσῃ 
τοῖν ἰδησαδρα ὙΠῸ πυγηθσουβ 81} 8]0η8 δπα δ τ κὶπρ τηϑίβρμοσα ἄ6- 
τὶνοα ἴσοια ἴδο Ῥοτρ οὗ {μοὶν σοὶ σίοη. Ηθηοα ἴὐ 18 (δαὶ {Π6 τυτιηρβ 
οὗ [86 “6 Ὁ78, πλογο (ἤδη οὗἨ ΔῃῪ ΟἾΒΟΣ ΡθορΙθ, ἀρουπα τ ργαβοβ ἀπά 
(ουτὴβ θοτου α ἔσο [86 ἴδε ρ]8 ὙΟΥΒΒΙΡ δηά βουνῖοθ. 6 ῬΒ8] 8 
δηα ῥσορῃοῦοαὶ τυ ἱπρδ ΤΊΔῪ 15 Ραγαῦ Ὀ6 Δα ἀυοοα ἴῃ 1] πδ γα θη 
οὗἨ [218 τοιμαῦῖ, Φμεγσο πε ιοϊέδ ἦψ8δορ, Βαγ8 αν! , απὰ 7 ελαϊ! δὲ 
εἴδαη.--- Τ οι σ)ιαϊέ δὲ ρζεαδεά εὐἱέἠ ἐδε ταογίοοα ὁ γἱσλίεξοιδη δες. 
(Ρβαᾳ!. 11. 7. 19.) 1.κεἰ πῖν Ῥγαψεῦ σοπιθ ὄφίοτε ἐΐδο ας ἵποόηδο, ἀπά ἐλ 
πο ἢ οΓ πιὶν λαπίβ αἬ ἐδ ευεπῖπο ξασγύῆοο, (Ῥ 58]. οχ]ὶ, 2.) 7ΤΠλετο- 
ον ιοἱϊ 1 οὔῇεν δε ϑαογίος 4 7ον. (881. οχυϊἹ. 17.) ὙΤλε εἰπ ὁ 
«μααΐ, Βαγ8 « Θγθιηϊδῃ, ἐβ - - - - - σγαῦθη προπ ἐδ ἤογης 0 ψοιιν αἰξαγ5. 
(ον. χυῇ. 1.) Ζ7αΐε ατοαν αἷΐ οἱν' ἐπίφμῖέν απα γεοεῖσο κιι8 σταοϊοιῖν ; 

80 ιοἱϊὶ τοῦ γοπεν ἔλδο ἐμ6 οαἴσθεδ 97 ΟἿΓ ἴΐρ8. (Ησοβ. χῖν. 2.) ΝΙῸΣ ἅγοὸ 
ΒΙΓΩΪΑΥ ΘΧΆΤΩΡ]6Β ὙΔΩΠΩρ ἴῃ (86 Νοὺν Ταβίδτηθπί, τ οθ6 ἱηβριγεὰ 
δυςοτθ θοὶηρσ οἀὐποείοα 1η {Π6 “ ουδὲ ΓΘ] ἸρΊοη, γοίδιη (Π6 Β8η16 Ῥἢγαβο- 
ΟἷοσΥ, Ὑ ΙΝ πα θησιομοα {πον ΥΙ]ρ8 1 πυταθσουβ Ὀοδα 1} δηθὰ 
ἜΧΡγθβδῖνα 4] 8108 ἴο [886 πδίϊομδὶ βϑου ῆο 68 ἃπα ΘΟ) 168. 5 

Μιολ86118 οἰδββοθ {16 οβδυϊηρβ ὑὈγθβοσι θὰ ἰοὺ (86 βγβ 68 ἩΠάΘΥ 
ἴὮχθ 6 ρἜΠΟΓΑΙ ΠΟΘΑΒ ----- ΠΑΙΊΟΪΥ, ΟἴΘΥΙΏρ8 οὗ δίοοα, ΟΥ̓ Βδοσιοσϑϑ β τ] Υ 
80 081164; κηδιοοεν οἰδγίηρβ, οσ {ῃοβῈ ἰδ θη οἣ]ν ἔγοιῃ [π᾿ νϑρϑίδθ]θ 
Κιίηράοια ; δπὰ ἀγέπλ- οΠεγπσα, οὐ ᾿θδιϊομβ, ΒΟ ἢ ΤΟΥ ἃ [εἰπα οἵ δο- 
σοτηρδηϊσηθῃΐ ἴο {86 ὑγχο Ῥσθοθάϊης. γ)θ 8.|8}} [0]]1οὁἷν ([ιῖ8 6]4881ῆο8- 
(ἸοΠ, 88 ΘΔ Ὀ]πρ υ8 Το ῥγϑϑϑηῦ ἴο ΟἿἿ ΤΟΔΘ 9 [86 τηοϑὺ δοιηραπαϊουΒ 
δοσουηῦ οὗὨ {Π6 «Γ ΘΥ]8} ΒΟΥ] 68. 

Ι. ΟΕΕΕΈΞΒΙΝΟΒ ΟΕ ΒΙΟΟΡ Ψ6ΓΘ ΒΔΟΥβΟ6Β ὈΓΟΡΟΙΥ͂ Δηα 8 ΓΟ 80 
ο8]]6α ; ὈΥ͂ ψ ἰοἢ γγ6 ΤΩΔΥ υπαογαίαπα (86 1πῆοοη οἵ ἀοδίἢ ο 8 ᾿ἰνησ' 
ογθαίασο, θη ΓΑ ν Ὀγ {μ6 οἰιιβίοη οὗἩ 1[{8 Ὀ]οοά ἴῃ ἃ ψΑΥ͂ οὗ τοὶ ριουβ 
ὙΟΥΒΠΙΡ, δα 1Π6 ῥγδβοηίηρ οὗ (818 δοὺ ο (ἀοα δ ἃ βυρρ δ 0 ΤῸΓ 
1π6 ρΡαγάοῃ οὗ βἰῃ, δῃα 849 ἃ βυρροβθα τηϑᾶῃ οὗ δοϊῃρθηδαίίοι ἔῸσ [Π6 
ἴηβυϊν δηᾶ ἱΠ] ΣῪ οβδγθα ὈΥ βίῃ ὕο Ἀ18 τηδ) ββϑυ δηα ρονθγῃπιθηί. 
δου ῆοοβ μαν6 ἴῃ 811} ἀσθθ, δπα ὈΥ δἰπιοδῦ ΘΥΘΥΥ παίοη, θ6 6 τοσατάθα 

ΔΒ ΠΟΟΘΕΒΑΤῪ ἴο Δρρϑᾶβθ {86 ἀἰγίπα δΏρΡῸΣ, δηὰ ἴο Γομοσ ἴδ 1) εἰν 
Ρτορουβῆῦ: Ὀυῦ ἩΒΟΙΠΟΣ [818 ππῖγοσβαὶ πούϊοῃ ἀουινϑα 108 οὐἹρὶη πὶ 

Τυτβοίβ, νοΐ. 111, Ῥρ. 196---199.) “οπηΐϊηρ᾽β 9618} Απιεϊχαϊῖοα, Ὀοοῖς 1, ΟΠ ΔΡ. ν. ΜΊΟΔΕ] 8᾽ 8 
Οοπηπιοῃέασίοθβ, γο]. {1}. Ῥρ. 94---97. 109---11ὅ. 346---264. Ὧτ. ΗΔΙοδ8Β Απαϊγείθ, νο]. ὶϊ. 
Ῥοοΐ ἰϊ. ρΡ. 370---272. ΦΔαιη, Ασοδεοὶ. ΒΙ Ὁ] α, 88 8378---390. Ὧγ. Ονθῃ οὐ {6 Ἐρίβεἴὁ 
ἰο ἴ0 Ηδοῦτγοννβ, νοὶ. ἰ, Ἑχογοῖς, χχῖν. ὑρ. 8306--818, Ὧγ. Ιὐρμυίοοι Β οΥ ΚΒ, νοὶ]. ἴ. 
ΡΡ. 926---941. [οἷο οἀϊείοη, 8.8 878---386. Αοἰοιτηβδηη, Δτοδϑοοὶ. ΒΙΌ] σα, ὃξ 860---872, 
ῬΓΆΡΡΑδηΒ δον 8 Απεΐᾳ. Ρρ. 106--118. Βειπίηρ᾽Β Απᾳ. Ηοὃγ. ΡΡ. 172----192. ΟΔΓΡΖΟΥΙΣ 
Απιίᾳ. Ηοῦγ. Οαφηι8, ΡΡ. 699---725. 

1 ΟΔΙπιοῦ Β ὨΙ ΕἸ ΟΠΔΤΥ, τοῦθ ϑασγίοε. 
3 Ἡργχοοα β [πἰσζοᾶ. ἴο 106 Νοιν Τοβὲ, γοΪ. 1 ῬΡ. 216, 217. ΠΥ 
3 Τὸ {Πἰ9 ποιίοη οἵ δβαογίῆοο οὖσ ϑατίοιγ δ αδοὰ ἰπ Φομη χυΐ. 3. βοσο ἢ6 [6115 Ὠἷ8 ἀ18- 

οἶρ᾽οβ τηδὲ βαςῖ τουϊὰ θ6 186 φησ τυ πῖοἢ ἘΠΘΥ δμουϊὰ ὕ6 ραγβαοά, ἐμαὶ ὸ ὙΠῸ 
δ ουϊὰ ΚΙ τποπλ πνουϊὰ θῸ ἀοοιηοα ἴο πᾶν βἰαΐπ ἃ βαογίῆοο Πίρη ἀοεερίαδίε ἴο 1Π8 
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ἀϊνῖπο τονϑίδϊίομ Οὐ γγὰβ ϑυρραδίθα ὈΥ Θοηβοῖουβ ρα] απ ἃ ἀγοδά οὗ 
ἐπ6 ἀϊνιπα ἀἸβρίθαϑυσο, 18 ἃ ἀπδδίίοη μαὺ οδηποί Ὀ6 ΘΑΒΙΪν ἀφοϊάοά, 1 
18, βουνοῦ, ποὺ τ ργοῦθ 06 (μα ἰΐ οτἱριπαίθα ἴῃ [86 ΤΟΓΙΏΘΓ, δηα ῥγο- 
γα] θα ὑπᾶον ἔμο ᾿πῆσσθηοθ οὗ {86 Ἰαΐίοσ. ὙΤ86 δοσγιρίυχα δοοουηΐ οὗ 
Βροῦἤοοβ 1688 τι8 [ο Θοποὶυάθ, ἱμαῦ {Π6Υ σοῦ ᾿πδυϊυϊοα ὈΥ αἰνὶηθ 
Δρροϊητηθηΐῦ, ἱτηπη αἰαίθ] Υ δὐζον [Π6 ΘΕίΓΔΠ06 οὗ 581} ὈΥ {16 [8}] οὐ Αἀδῃ 
δῃὰ ἔνε, ἴο θ6 ἃ {ΥὦἙὉ6 ΟΥ βιρῃἜοδπὺ ΘΙ ΌΪΘὰ οὗἩ {μ6 στοαὺῦ δἰοποιηθηΐ 
οὐ 4}}-βυβιοϊοηΐ ββοσιῆοα οἵ (Ἠγιβί. Αὐοογαϊ πρὶν τ πὰ ΑΒεὶ, ΝΌδΕ, 
ΑὈγδθδη, 00, δα ΟΥΠΘΣΒ, ΟΥ̓ ΥΙ ρ᾽ ΒΟΥ ΘΟ 68 1ῃ {86 1410} οὗἉὨ [ῃ6 ΜδΘ5- 
βῖδῃῃ (πα νγὰδ ἴο 6 σϑνϑαϊβα; δπὰ {1 ἀἰνίηθ δοοορίδποθ οὗ ἐμοὶγ 
ΒΔΟΥΠΟ68. 18 ΡΑΓ ΟΌΪΑΓΙΥ σοοογαθα. ΤῊ Πγροίμοβιθ, δηα {Π|8 ΟὨΪγ, 
Βα  ϑίδοίου ! Υ δοοουηίβ ἴου [86 ΘΑΓΙΥ͂ Ῥγαναίθποθ οὗ σϑ]ρίουβ ββου ῆοο8, 
ποῦ ΟὨΪΥ δπιοπρ {Π6 ὙΟΓΒΕΙΡΡΟΙΒ οὗ ἴπ6 ἴγὰθ (ὐοά, Ὀὰΐ 4180 διηοῃρ' 
Ῥάραπ Ἰἀο]αύοσβ. 

1, Τῃ 41} Ὀ]ΟΟΟΥ͂ βδοσιῆοθβ 1ὖ τγ88 Θββθῃ 14} {μα {Π6 δηϊπλα]5 βἰδυρἢ- 
ἰογοα βου] Ὀδ οἴδδῃ; Ὀυὺ 1Ὁ ἀοοβ8 ποῦ Ἀρρϑδγ {μπδὺ 41] οἴθαπ 2 Π1Π|8}5 
6 γ6 ἴο δ6 οἴἴετγορα ᾿ηαΙβοσπμαϊπαύοϊγ. ΕἼΘ 68 σγογα πού Ὀσοιρβῦ ἴο {Π6 
Δ] ίατ ; δῃὰ μϑῆοο {86 βγδ6} 168 ΓΘ ΠΟΒΘΤΟ Ρσ οι 1 64 ἔτοτη οαίησ 
ὙΠ ῖν ὨΙοοά, Ὀαὺ οἷν ὑμαὺ οὗ διγάβ. δπᾶ αὐυδαγυροαβ. (1μον. νἱ}. 26. 
10 νου] βϑϑῖὰ {πδὺ αἰΐ οΙθδῃ Ὀ1γᾺ8 τριΐ Ὀς οἴοτοα (1ωο6ν. χὶν. 4---Ἶ.), 
{πουρσὴ (86 ἀονο γγαὰβ {π6 τηοβὺ δομπηπιοη οἴἶδυϊηρ οἵ [818 οἶαϑε. Οὗ 
αὐυδαγιροάδβ, οχθη, βῆθ6ρ, δηᾶ ροδίβ σοῦ {86 ΟὨΪΥῪ [κἰη8 ψὨΟἢ ΤΟΙ 
ἀαβεμοα ἔοσ ἴμ6 αἰΐασ, Νὸ σι θοϑαβίβ 6 δ Π}18810]6 : δα ἤθηο6 
ΘΟΙΊ6Β {Π6 ΘΧΦΥΘΒΒΊΟΙ ἴῃ {Π6 αν οὗ Μοβοδ (Π θαί., χὶ!, 16. 22., χυ. 22.), 
1ὲ ελαϊϊ δὲ οαΐίοπ ἰΐλο ἐδδ το ΟΥ̓ ἐδο λαγέ; ὉΥ ΜὨΐο 6 τηθϑὴβ ἴο 1η{1- 
τηϑίρ {πδὲ, ἴῃ ΚΙΠ1ηρ ἃ Ὀθαϑί, 81} σοὶ ρίουβ ἱπίθη οι δηα 411 1468 οὗ 
ΒΔΟΙΊΠΟα νγὰ8 ἴο Ὧ6 Δγνοϊαοά.2 

2. 1, {Π6 Βεοϊθοίΐοη οὗὨ {π6 νἱούϊμωβ, (Π6 υαἰταοβὺ Αγ νγὰ8 ἰδίκθπ ἴὸ 
οἤοοϑθ βυο ἢ} ΟὨΪΥ͂ 88 ὑγοῦα ἔτδθ ἔγοπη ΘΥΟΣΎ δ] τ ἶδῃ. ἴ]η]688 10 "6 ΓΘ 
ὮΓ6 8Π4ἃ ἱπητπηδοι αίθ, 10 γΧἃὰ8 0 Ὀ6 ταϊθοίθα, 428 ἃ βου ῆσα υπδοοορύ- 

8016 ἕο 6 βονδῇῃ. (1μδν. χχὶ. 22.) 1Ι͂ἢ ἃ Ῥοδυῦ αι! 4]]υβίοῃ ἴο {ἢ 18 
αἰγοιυπηϑίδῃοο, δ, Ῥαὰ] Ὀαδθθοθθβ ΟἸ τ βίϊθηβ, ΕΥ̓ 86 τωϑγοῖθ οὗ αοά, 
ἴο ργεβεπέ ἐλεὶγ δοάϊῖος α ἰἰυΐπο βαοτίοε, λοῖν απαὶ ἀασοορέαδίο, ἩΜ ]ΟὮ 18 
1Π61 ΤΟΘΘΟΏΔΌΪ]6 βοσνῖοα, (Βομι. σχὶ!. 1.) Ηδμοο αἴδὸ «ἐδβυδ ΟΜ σιβὺ 18 
βίγ ]οα ἃ ζαπιὸ ιοἱέλοιξ δίεηιίδἢ απά ιοἰξλοιέ δροί. (1 Ῥεῖ, 1. 19.) Ἑὰυτ- 
{8οτ, 10 νγᾶϑ ἃ συβύοπι ΠΟ Πρ' πδίϊοπβ οοπέρυουβ ἴο 468, αηᾷ ραγί- 
ΟΌΪΑΥΙΥ διηοηρ {πὸ ΕρΥΡθδηβὅ, ἴο 8εὲ α ϑεαΐ ὍΡΟΥ ἃ νἱοῦϊπι {πᾶΐ νγα8 

ΑἸΣΔΙΡΕΙΥ -- “ δ {πὶ ΚΙΠΠοΙΝ γοῦ 888}} ἐλέκὰ δὲ ἀοείλ Οοά δεγυῖΐοε." Ἰη τοίεγθηοθ αἷδοὸ ἴῸ 
8 ποιίοη οἵ ββοσίῆςο, [6 Αροβδίϊο ΕΥ̓͂ ἃ ὑθτῪ ὈοδΌ ΓΙ] δηὰ οχργοδδῖγο ἤριγο Τοργοϑοηῖβ 
ΟἸγίβί 88 Ἰονίηρ 8, δῃὰ ρίνίηρ Ηἰπιβοὶ ἢ ἴῸσ ᾽8, απ οὔετγίπο απὰ α ϑαογύοε ἰο ΟΟἀ 97 α ειοεεί- 
δικεϊϊ πο ραυοιν. (ΕΡὮ. ν. 8.) Ηαδσνοοά᾽ 5 [πἰγοὰ. ἰὸ τὸ Νονν Τοεδβί. τοἱ. ἰΐ. ρ. 218. 

1 Τδο ἀϊνίπο οτίρίη οἵὨ βαογίβοδθδ ἴ8 }}}γ ργουθὰ ὈγῪῚ Αὐοιθίβηορ Μάαρθο, ἢ ἢ ΐ8 Π᾿ϑΟΟΌΓΒΟΔ 
οη 6 Αἰοπεπηθηΐ, νοΐ. ἱ, ὑρ. 44---60. δηὰ νοἱ. 1ϊ. Ρῃ. 32---46. 184---189., δηὰ Ὁγ Μτ. 2εΓ- 
ΤΆτα ἰη ἷ8 ΤΎΘΔΙ1956 Οἡ {πὸ Ποςοίτίηθ οὗ [6 Αἰοποπιθοηξΐ, ΡὈ. 90---292ὥ. Μτ. Τ)ανίβου ἢ 88 
διραρα οη 16 ΘΟΠΙΓΑΓΥ δίὰς ἴῃ 18 ΙηυἾΓῪ ἱπῖο ἰἢ6 Οτρίη οἵ ϑεαοσίῆςθ. (Ἰωπάοῃ, 1825. 
8νο.) Μτ, ΕΔΌΟΊ, 'π ΤΘΡΙΥ, ΔΌΪΥ υἱπάϊ!οδίοά τῃ6 ἀϊνίπα οτίρίη οὐὗὨἨἁ Βεαογίβοοβ ἱπ ἃ ἰγθδεῖϑο 
ῬθΒ]ἰδμοὰ δὲ 1πάοῃ ἴῃ 1827. 8νο. 

5. ΜΊΟΒΔΟΙΪ8᾽ 5 Οοπιτηοηϊασίοβ, νοΐ. ἰἰϊϊ. ῥ. 95. 
᾿ ἼὝΒο (ο]ονίης δοσουπὶ οΥὨ [π6 ΤΊΆΠΠΟΥ ἴῃ ΔΙ ἢ τπ6 ΕρΥριΐδηβ μγονϊ θὰ πο ὈῈ118 [ῸΓ 

(Ποῖγ βϑοσ ἤ6 68, ΜΝ 11} τωδίθυία γ ὀχρ δία ἐπ συδίοπι δῦονα αἰϊαἀοὰ τὸ :---- “ ΤΉΘΥ βδοσὶ ῆσθ 
ὙΠιῖ6 Ὀ0}16 ἴὸ ἜΡΙΝ δηὰ (ὉΣ 1τῃδὲ ΓΆΒΟῚ τπδοὸ 116 (Ο]]ον πη ἴγ8]. ΙΓ ΊΠΟΥ πὰ οποὸ Ὀϊδοὶς 
Βαὶγ ΠΡροῺ Εἶπη, ΕΠΟΥ σοπδίἀογ ἢΐπὶ 88 ἀποίοδλη. [Ι͂ἢ ογᾶοσ ἔπας [ΠΟΥ ΤΙΔῪ Κποῖν {π|8 τ ΠῊ 
ΕΓ δἰ ΠΥ, (86 ῥχίεϑὲ δρροϊπιοὰ ἴὸσ {Π|8 ργροθο υἱϑῦνϑ ἜΘΥ̓ΈΓῪ ῥϑσί οἵ {Π|0 δηΐπιαὶ ΡΟ βίδηὰ- 



816 ϑαογοα 77 ἴπ08. 

ἀοοπιοᾶ ῥσοροῦ Ὸγ βδουϊῆοθ. ὙΠ [818 σαδίομι {π6 768 οου]ὰ ποί 
ὈῈ υπδοαυδιηίθα ; δηά 10 18 ροββί Ὁ]6 ἐπαῦ 5. Π}}}8. ργθοδι Οὴ5 ἡγογα ἴῃ 
86 ΔΠΛΟΩρ' ἐΒοτηβοῖνθβ, ΘΒρΘΟΙ ΠΥ 88 ἸΠΘΥ͂ ὙΓ6ΓΘ 80 ΒΓ ΟἿ] Θη)οϊηρᾶ ἰο 
μᾶνα ὑπ 6 }, βου ἤοθ8 τοϊλομὲ 9.0 απα ιοἱζλομὲ δίεηιϊῆ. ΤῸ βυθοῦ ἃ 
ἀβᾶσα «688 ΟἸ τῖβὺ 18 δ ρροββα ο μανο δ] θα, σμθη, βρϑακίηρ' οὗ {86 
ΒΔΟΥΙΗοΘ οὗὁἨ διημβοὶε, Β6 8408 --- Πίπι λαίλ Οοα ἐλε Σαΐδεγ ΒΕΑΙΕΡ. 
(Φοδη νυἱ. 27. 61.) ““ Τηῆπία 8166 Του η4 «688 ΟἸ σῖϑὲ ὑο Ὀ6 ψιἢ- 
ουΐ βροῦ οΥ Ὀ]Θμ δ, δηᾶ ἰμογθίογθ σεαΐδά, ροϊτίοα οὐ απ δοσορίοα 
Ὦϊπὶ 88 8 ὈΓΟΡΟΙ ΒΔΟυῆοο δηα δἰοποιηθηΐ [ῸΣ {π6 βίη οὗ ἴπ6 ᾿ ΒοΪθ 
γα, ΟὐοἸ]αΐο ΗθΌ. νἱ!. 26---28. ; ΕΗ. ν. 27.; 2 Ῥρί. 111. 14.; διηά 
ΘΒΡΘΟΙ]ν Ηδθ. ἰχ. 13,14. Ζ ᾽ν, ὁ ἐδιε δίοοά 9 01.1.8 ἀπά Ὁ φοαί5, 
απά ἐΐε αδὴε8 οΓΓ᾽ αἡ λεῖον, δργίπκίϊηφ (δ πποίραπ, βαποείϊἠείῃ, ---- ἤοιο 
πιμοΐ ποῦ «λαῖΐ ἐδ6 δίοοά 97 Ολτγὶξδέ, ιολο ἐλγομσὴ ἐΐλε Εἰογπαὶ δίγιξ 
οἤεγοίλ ᾿ἰπιδοῖῦ ὙΙΤΉΟΟΤ ΒΡΟΤ ἐο Οοά, ριιγσο ψοιῦ σοηδοϊεποοβ Υγοηι 
ἀεαα τοογὰς 3" 

38. ΤΠ νἱἹοῦπι ἐπ πόδ, Ὀοΐηρ' ἔου πα ᾿πηπηδοι]αίθ, τνᾶβ θα 0 ἰο 
{πὸ Δἰταῦ ὈγΥ [86 Ρεύβοὴ οἴεγίηρ [86 Ββδουῖῆοα ; τῖιο Ἰαϊα ἢ18 βαπᾶ Ροι 
1185 6δα, ου ὙΠΙΟἢ Β6 ᾿οδηθα ὙΠ} 411} 818 βίσθηρίμῆ; δηᾶ, ἢ} (Πα 
ΒΔΟΓ ΗΟ. γ͵Ὃ8 Οἴου ηρ,, Βαϊ ἃ βουὴ ΑΓ ΟΌΪΑΡ ὈΓΔΥΘΙΒ; δηα 1 βανοσγαὶ 
ῬΟΓΒΟΩΒ πηϊίοα ἱῃ οἤἴογιηρ; {Π6 δαῖηα νἱοίπι, {Π6 Υ Ραΐ {Π61Υ απ 8 προη 
10 ἴῃ βυσοββίοη. (1μοΥ. ἷν. 18---156.}} ΒΚ {1158 πηροϑι(οη οὗ παπᾶβ {ἢ 8 
Ῥοσβοη ργθβθηθηρ {π6 υἱοῦ δοκηον)οαροα [ἢ6 ββουῖβοθ ἴο Ὀ6 ἢΪ8 
οὕ; ἰμαῦ ἢ6 Ἰοδάρα ἐὺ τι Βὲ8 Ἰπιαυϊθ8; ὑπαὶ Πα οἴἶδεσοα ΐ 48 δῇ 
δἰοποσηθηΐ ΤῸΓ 8 5105 ; {πα΄ Π6 τγαᾶϑ οσίῃγ οὐὗἨ ἀδθδίῃ Ὀδοδιιβα ἢ6 δα 
βἰπηθά, μανίπρ ἐογίοϊοα ἢἷ8 116 ὈΥ νἹοϊαύϊηρ {π6 ἰανὶ οὔ αοἄ; δηά 
{πα Πα οδηἰγοαϊοα (ἀοά ἴο δοοορὺ {π6 1πἴὸ οὗ [Π6 Ἰπποοδηΐ δῃϊπ|α] ἴῃ 1Π 8 
ΡΪαςα οὗ μ18 οσῃ. [1 {ἢ18 τοβρϑοὺ {Π6 υἱοῦ! πη οὗ {π6 ΟἹ Ταεβίδιηθηΐς 
ὝΘΓΘ ἴγρ68 οὗ 688 ΟἸγβῦ, ἐλθ ἰαπιὸ οΥΓἹ αοα ἐλαὲ ΤΛΚΈΤΗ ΑἸΜΑΥ ἐλε 
βίῃ ΟΥ̓ ἐι6 τοονϊὰ ( οἶνῃ 1. 29.), ἀπ οἡ σποῖὰ «Θμονδ ἴῃ ἰμ6 Ὰ]Π688 
οὗ ἔπι6 ἑαϊὰ ἐι6 ἐπί ψεῖέν οΥΓ τι5 αἴ... (188. 111}. 6. τὴ 1 Ῥοῖ, 11. 24.) 

Ἐτίμοσ, ἴῃ οογίδιη οα868 1 τγᾶβ τοαυϊτοᾶ {μαὲ [μ6 νἱοῖίπι Βῃ ΟἾ]α 6 
ΟὯ6 ὁπ τολίοἢ πεῦεῦ᾽ σαπις ψοῖς (ΝύΡ. χὶχ. 2. ; Πουῦ. χχὶ. 8. ; 1 δια. 
γἱ. 7.); Ὀδσδδα ΔΠΥ ΔΗ Ϊπ18] ἡ ]ο ῃ8Δα ὈΘΘῃ υιδρα [Ὁ 8. ΘοἸΙηπιοη Ῥυ- 
Ροβ6 νγὔαᾳβ ἀδοιῃγοά ᾿τργοροῦ ἰοὸ μα οἤεγοᾶ ἴῃ βαουιῆρα το (ἀοα.ὅ 

ἴῃς δηὰ ᾿γίηρ οὐ 116 στουπά; δέδσ (εἶθ, 6 ἄγαν οαν ἢΐ8 ἴοπρτο, ἰο 866 1 π6 Ὀ οἴεδη 
ὈΥ οογίδίη βίσηθ; δηὰ ἴῃ {πὸ αϑὲ ρῖδοθ Π6 ἰηβρϑοίβ [86 ᾿ιδὶγβ οὔ Ἦΐ8 ἴδἱ], {παῤ ἨῸ ΤηΔΥ͂ 
Ὅ6 ΒυγΘ [ΠΟΥ͂ ΔΤῸ 85 ὈΥ͂ παίαγα ἸΠΟΥ̓ Βῃουϊὰ 6. 1 δἴδγ {818 βθαγοῖ, (8 δῃΐπλδὶ ἰ8 ἐοαπά 
ΠΗ] πιϊϑμο, 6 βἰρτΐῆοα ἰς ὉΥ ἐμὲπσ α ἰαδεῖ ἰο ἐδ λογπα; ἴμθπ, μανϊπρ δρρὶ θὰ νγαχ, ἀξ 
βεαὶς ἰ ιοἱεδλι' δἰ τίπσ, ἀπά ἸΠῸΥ Ἰοδὰ Πἶπὶ ΔΎΔΥ, ἴοῦ ἰξ 18. ἀθδ 0 ββοσίῆςα ὁπ οὗἉ [Π686 δῃϊ- 
ἘΠΕ ὉΠ᾿668 Ὦ6 48 Ὀ66η πιαγἀεά ισἱίδ φμοὴ α Φεαὶ." Ἡετοάοίαβ, 110. ἰἱ, ς. 88. νο]. ἱ. Ρ. 118. 
οἃ, Οχοη. 

᾿ Ὧγ. Α. ΟἸασῖκα, οὐ Φοόδη νἱ. 37. 
2 ΤΉ ΘΟΓΟΙΠΟΏΥ, ἰξ ἰβ ῬΓΟΡΟΓ ἴο του, τυδ8 οὔ ἰοἃ ἴῃ τοβροϑοῖ ἴο [86 ἰυγ|]6 ἄογοβ, δηᾶ 

γουηρ Ρίζϑοηβ, το ἢ τ στὸ αἰ] οεά το Ὀς οδγεά ἰπ σογίδίῃ ΟΆ 568. πον 
3 ΤΏ παίῃγο δηὰ τηγβίϊοδὶ ἐπιροτὶ οἵ ἰαγίπρ μδηᾶβ οὐ ἴπ6 μεδὰ οὗ [86 Υἱοῖῖπ), Ἀσὸ ἸΔΥΡῈΪΥ͂ 

οοπβίοτοὰ Ὀγ ΑΥΟΒ ίβθορ Μάροο ἐπ μἷ8β ΠὈ᾿βοοῦγβοβ οἡ [16 Αἰοποιιθηῖ, γο]. 1. ΡΡ. 386--- 
8 

4 Οη ἴδ6 νἱοδγίουβ ἱσηροσὶ οἵ 6 Μοβαίς βδοσίδςοβδ, θ06 Αὐο Βυΐδθορ Μαροθ᾿β ὨΒΟΟΌΣΒΟΘ 
οη ἴπο Αἰοπεοπιθῃΐ, γο]. 1. ρ᾽. 852---366. 

δ ἼΠΟ ΒΟΔΙΒΘΏΒ, ΠΟ ΔΡροδῦ ἴοὸ ἤδΥθ δοιτοσοᾶ τὰ! ἢ ἔἤγοπι ἴἰδ6 ΗΟΌΓΟΥΒ, ΓΟ ΥὙΟΤΥ 
ΒΟΓΠΡΌΪΟῸΒ πῃ {π|5 ρατιϊουϊασ. Νειε ΠΥ [80 αὙγθοῖκβ, ΠΟΥ [πΠ6 ἘοΣΏΔΠ8, (σμο πδά τἢ6 ΒΆΠ|6 
το] ρίοη, δη ἃ, ΘΟΠΒοα ΘΏΕΪΥ, [86 Βδίηθ ββοτίβοςθ στ [86 ΟὙ60 8), ποῦ ἱπάθοά 16 Ἐργρῖ- 
ἴδῃ, στοῦ ]ὰ ΟΠῈΤ δὴ δηΐπια] ἰῃ βδογίῆςο ἐπδὲ δὰ Ὀδϑὴ οι ρ ογοᾶ ἰη δρτὶσυϊτατο, Φ68ὲ βαο 
Ὁ ΒΑΟΙΙΗ͂ΤΟ 85 ἴηδὲ Ῥγεβϑοτίρεὰ ποτ ἀοεβ Πἰοπιοᾶθ γον ἴ0 ΟΥ̓͂Σ ἴο ῬΆ1118. 114, χ. 
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4. ΤΠ δηϊμηαὶ ἐπ8 σοπάποίοα ἰο {86 4187 γγαβ παχύ ἱπηπηο]α θα, ὈῪ 
ουτάηρ (86 Τῃγοαῦ δηα τϊπαρὶρο Ἔχ Υ ὑγουρἢ αὖ οὴ6 βίσοκα ; {86 
θ]οοά Ὀαΐηρ σαυρ ἴῃ ἃ γϑββοὶ, δηα βρυηκ]οα τουπᾶ ἀρουΐ ρου [86 
αἸΐασ. ΒΥ {Π18 βρυϊηκ]ηρ [Π6 δἰοποιηθηῦ τΥ 88 τηδᾶ6, ἴον {Π6 Ὀ]οΟά νγ88 
{π6 1 οὗ {πΠ6 Ὀοαβί, δῃὰ τὖ νγα8 δἰ ΑΥ8 Βυρροβοα {δμεύ 116 νγοπῦ ἰο τ6- 
ἄδοηι 1186. (1μον. 1. ὅ----7.) ΤῊ ὈΪοΟα τουδὶ πίηρ ΔΡΟΥ {8.686 ΔΒΡΘΙΒΙΟΠΒ, 
τγ8 ρουτγαά ουΐ αὖ ἴπ6 ἔοοῦ οὗὨ {Π6 «Ἰΐαν, δἰ ΓΠΘΥ 41}1} δὖ οποθ, οὐ δὖ α1- 
ξεγϑηξ ἰἴτηθβ, δοοοσάϊηρ ἴο [86 παΐαγα οὗ [86 βδουιῆοθ οβογοᾶ, Ασουμά 
(ἢ ΣἸΐαγ ῆογα 8 ἃ Κιπα οὗ ἰσϑηοῇ τηΐο ψ ΊΟἢ {Π6 Ὀ]οοά 6],  οηο6 
ἰἴ νγ88 σοηνου θα ὈΥ͂ ΒΡ ΘΥΥΔΏΘΟΙΒ ΟΠΔΠΏ6]8 ἰηίο (ἢ6 Ὀτοοκ Καάτγοη. 
ΤῊΐβ Δ] ᾺΓ Ὀοΐηρ ΥΟΥῪ Βιρὶι, ἰἱ8 σομβιἀογοὰ ὮὈΥ ΓΔΓΩΥ͂ ἃ8 ἃ ἰγρ6 οὗἉ {Π6 
ΟΥΟ88 ἴο ψὨΙΟΝ ΟἿΣ ΘΑΥΙΟῸΣ γ͵88 ἄχοα, δηᾶ ὙΠ1Οἢ ἢ6 ψαβῃοα πλἢ 18 
Ῥτγθοίουβ Ὀ]οοα, Τη6 νἱοῦτῃ Ὀαϊηρ {ππ8 ἱπηπηοϊαϊοα, [Π6 Βἰκῖπ νγ8 
βίσιρροά ἔγουι 16 προῖς ; 118 Ὀγθαϑῦ 88 Ορθῃϑα; 108 ὈΟΥ6Ϊ8 ὙΘΓΘ 
ἰκοὴ ουΐ, δηα {π6 Ῥδοκ Ὀοῃθ νγᾶ9 οἰ. [Ὁ ψδβ ἤθη αν ἀοα ᾿πΐο 
αυδγίοῦβ; 80 1δμαΐ, Ὀοϊὰ οχύθγμδ]ν ἀπα ᾿ηίθσηα] ν, Ὁ τγ8 ΠΥ 6χ- 
Ῥοβρᾶ ἰο νον. Τὸ {π|86 οαβίομῃ ΟΥ̓ ἰαγὶπρ' ρθη {Π6 σοί, δὲ, Ῥαὰ] 
᾿α8 ἃ. ΥθῦῪ Βοδα  α] ἀπ οπ ρῃδίϊο ἃ] υβίοη ἴπ ομ6 οὗἉ {Π6 πιοϑὲ δηϊτιδίθα 
ἀοβουιρίίζοηβ ουὐὸσ υσιίθη, οὐ ἴπ6 τὶρηίν οἴδοίθ ῥχγοάυσοα ὈΥ {86 
ργθδομοά (ἀοβροὶ. (Ηδ6Ὅ. ᾿ν. 12,13.) 77λὲ τοογά 0,6 αοα ἴ8 γιῖοζ ἀπά 
»οιοονπιΐ, ὁλαγΡΟΥ ἰδα ἀἂπῃ ἐιοο-οαὐσοά διοογά, ρὲεγοῖπσ ουόπ ἐο ἔἤι6 
αἰυϊαϊησ αϑιμπάον Ὁ δοιῖ ἀπά 5ρίγῖΐ, απα Οἱ ἐλ )οἷπέδ απα πιαγγοιο, ἀπά ἐ5 
α ἀἰβοοτηοῦ οὔ ίλο ἐλοιισλέδ ἀπά ἱπίεπίς οΥ (δ6 λεαγί. εΐδεΥ 5 ἐλογὸ απ 
εγοαίμγο ἐλπαὲ ἐς ποὲ πιαπιϊε5ὲ ἐπ ἢΐδ δἰσὴξ; 707 αἰΐ ἐλῖπσε ατὸ παλοά απά 
ΟΡΕΝΕΘ {0 ἐδ εγε8 οΥΓ ἀΐπι ἐο τσΐοπι τ06 Ἠιτιδὲ σίυθ απ ασοοιιπί. Ῥτονὶ- 
ΟἾΒΙΥ ἰο Ἰαγίηρ 1Π6 Βδου ἔσθ οἡ {Π6 δἰΐδὺ, 1Ὁ 88 βα] θα 205 ἐδε 776 
(μον. 11. 18.; ἜΚ. ΧΙ]. 24.; Ματκ ἰχ. 46.);: (ῃ6 Δ ῬγοΒ ΙΠπρ; 
ΔΩΥ͂ ἐπϊηρ (ο Ρ6 οἴεγϑα {6 γ6 ΒΟ γὰ8 ποῦ βα]6α : δηᾶ δοοοτγάϊηρ (0 
186 παίυγα οὗ ὑπ6 58. ἔσο, οἰἴπ ον [Π6 ἡ Β0]6 οὐ ραγὺ οὗἩ {Π6 υἱοῦ νν 88 
μλττα ἢ ὍΡΟΠ {86 αἰΐαῦ, ὙΏΟΣΘ {μ6 ρῥγιθδίβ Καρύ ἃ γα ρογροίμα!ν 
ὈΓΩΙηρ. 
ὅ. Βοΐογε {π6 Ὀυ]Πάϊηρ οὗὨ πα δι} ]ο, ββοσῆσοβ γα οἴογοα αἱ {Π6 

ἄοον οὗ (6 ἰἀΌογδο]6 : Ὀαΐ ΔΙ͂ΟΣ [18 ουθοίίοη ἰὖ νγαϑ ποὺ ἰδ] ἴο 
οἴευ [ποτὶ οἰβονποτο, (Ποαΐ, χι;. 14.) ΤΏϊ5 ῥγομι δ: οι ἴοοΚ ἔγοσα {86 
9 6͵78 1π6 ΠΟΥ οὗὨ βδουϊ βοῖηρ ᾿ῃ ΔΥ οἴμοῦ ρἷδοθ. ΤἼΘ νἹοῦϊπη5 ταϊρἢς 
᾿παερα Ὀ6 5]αῖπ ἐπ δὴν ρατὶ οὗ {π6 ῥγιθϑ οουσί, Ὀὰὺ ποὺ πιϊπουΐ 108 
Ῥγθοϊποίθ: δηᾶ {πο γ6 (ΠΟΥ ὝΘ͵Θ 8180 Οὔ] οα ἴο βδουῆσο {6 ρῬᾷβοβὰὶ) 

29]---294, ΤΙη (Π6 ὙΘΙῪ δΒ816 Ἰγογὰβ ΝΟ δίοῦ ὈὉσΌΙΩἾ868 ἃ ΒΙ ΠΥ ΒΘ ῆρθ ἰο ῬΆ]1Δ8 
Οὐγεδ. 11}. 382. : 

Τῆπ8 αἰ980 σ παι, δοτα. ἷν. 5650. 
Ωαδίθον οχί ποθ ὑγεδίδης σΟΥΡΟΥΘ ἰΔΌΓΟΒ, 
Ταοῖς, οἱ ἰηἰδοῖβ τοίξάθτῃ σογνΐοθ ιν ης δ 8. 

Ετοσὰ 816 Ποσὰ ἢ6 Του}]58, 
ΕἘῸΣ Βα ρ ΓΟ, ΤΟΥ [80 ἔδί τοδὶ οὗ 8 Ὀ0}}5; 
ἘΟυΥ ΒοΙ ΓΒ ΠΌΤ, Β18 ἴδῃ 816 βίοςκ ἢθ ἴοοκ, 
ΑἹΙΙ ἑαὶγ, δῃὰ 411 ππκηονίηρ οὗ [Π6 γοκο. ὌΞΒΥΡΕΝ. 

Ις 19 ὙΘΥῪ Ῥγοῦδ8]ο ἴμαὶ {π6 Οοη 1168 Ἰϑασγὴς ΓΠοὶγ ἢγβὶ βδουι οδὶ τἰϊοδ ἔσοσῃ [6 Ῥδυ δυο; 
8ῃἃ οἡ 1}18 δοοουσῃῖΐ 6 Ὡθοᾶ ποῖ ΟΠ ΔΟΥ ἴο βπὰ 80 ΤΩΔΗΥ͂ οοἰποίάθησοδ ἱπ 1Ππ6 Ββογ ἤοϊαὶ 
δΥβίοσῃ οὐὗἨ (6 ραϊσίδσο δ δηἃ 768, ἀπὰ οὗἉ 4}} [80 ποὶρρουτγίηρ πδιΐοηβ. (τ. Α. Οἴδυκο, 
οη ΝαμὉ. χίχ. 2.) 

᾿ Ηαγποοά᾽β [ηϊγοᾶ. ἰο Νονν ἴεβὶ. υο. 11. Ρ. 220, Οδῦρζου [88 δδδίβπθα τυϑηυ ἀσνους 
αὐ γροι (βηοΥτι] ΓΟΆΘΟΠΒ ΨΥ 86 ντῶδ πδεὰ 1η [6 68} βδοτί ἤθε. ἈΑπιᾳ, ΗςὉ. αεηϊ. 
ῬΡ. 719---728. ' 
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Ἰααρ. ΑἹ] 188 νἱοϊλπηβ σοῦ ἴο Ὀ6 οἴἑσοα ὈΥ ἀδΥ- σπξ, δηᾶ (86 Ὀ]οοά 
νγ88 αἰ σαγβ ὑ0 Ὀ6 Βρτὶη Κ]Θα οα ἴΠ6 βαπλο ἀΑΥ {παΐ [ΠΟῪ ΘΓ β]αΐῃ ; 88 10 
Ὀδοῦτηθ ΡΟ] ρα 88 ΒΟΟΠ 88 86 δ} ψ͵ὰ8 βεῖ, [Γ᾿ βοσόνοσ, [86 βρυῖηῖ- 
Ἰηρ δα θδ6θῃ ῃπδ46 11 {886 ἀδγ-ἔπη6, [86 τηθ Ὀ6 ΓΒ δηα Θη γα 118 οὗὨ {ἢ 6 
υἱοῦ πιρῆῦ Ὀ6 οομβυμηθα ἀυσίηρ [86 πἰρῃῦ, ϑυθθοα ΘΠ ΕΪΥ ἰὸ τμ6 
Ὦπλα οὗ Μοβϑβ, ἱπάθϑά, δἰΐδιβ ϑσθ ταῦ  ρ 16, θαΐ (μοΥ 61} πάν 
Βιιθριοίοη, δἰ μουρἢ βοῖλθ οὗ [πθπ, ρα ρ8, ΤΌΤ ββογοά ἰὼ {ῃ6 τγοσ- 
ΒΡ οὗ (πὸ τὰ6 (ἀοά. Ναονουίμοῖθθβ, οα Οχ γδογϊ πα ΟσΟΑβίοῃΒ, 
ΒΟΙῺΘ ΡγΟροίβ, τ ο80 Ομαγβοίοσβ ΓΘ δῦονο 8]] βυδριοίοπ, ἀἸὰ οὔοσςσ 
ΒΔΟΙΙΠΟ6Β ἴθ ΟΠΘΡ ὨΪδοθθ ὑμδπ ὑπαῦ ργοβουι θα Ὀγ τ1ῃ6 Μοβαῖο ἰδγ8: 
88 ϑβιηθθὶ (1 ὅδ). χὶλ, 8---]4., χνὶ, 1.--ὅ.), δῃὰ ΕἸ) 48. (1 Κίηρβ 
ΧΥ. 21]1---40.) 

6. ΤῊ βδογιἤσθβ οὗ [Π6 ΔΙ (δῦ γ6Γ6, ἱπ ρζϑῃογαὶ, οὐ] ὃν {86 Η6- 
Ὀγονβ ᾿Κογδαπίπι, {πᾶς 18, οἴδγϊηρβ οσ ορίαίϊοηβ ἰο αοά, ἔγομι ἐμ 
Ηφρτον σποχὰ λαγαῦ, ὕο Ρργοδοῦ οὐ δγίηρ πρῇ. ΤΤῊ]8 ἴδστῃ οοηβο- 
αν ἀδηοίοβ βοιῃθίιηρ ὁσουσλέ πίσἧ, ἴὰ ογάοΡ ἴο μ6 ἀοάϊολιϊθά, οΟΥ 
οἴετοά ἰο (ἀοα, ἰο το 186 ρούβοη οἰοσιηρ ἰπ8 μα δοοθϑ8 ἴῃ (Π6 
ὙΑΥ δρροϊηἰοα ὈΥ {86 αν ; ἀπά, [πογοίοσο, δὖ [Π6 οἷοβθ οὗ (Π6 δπυπιοῦ- 
δἰϊοι οὗ 411 οἤθσιπρβ ὈῪ ἔσθ 1ὖ 18 δαἀϑὰ (1ωον. νἱῖ. 87, 38.), Τὶς ὑ 
ἔλο ἰαιο . . .. τολϊοῖ ἐλ Πογα οοπιπιαπαάεὰ ἴοδες τη Δίοιηπέ ϑιίηπαΐ, ἴῃ 
ἐλε ἄαν ἐλαὲ δ οσοπιπιαπάοά ἐδ οἰέϊάγεπ οὗ 1θγαοὶ ἐο ΟΡ οὐ ὀγίπρ πισὴ 
ἐλεῖῦ ΚΟΒΒΑΝΙΜ, 1δαῦ ἴ8, ΟἸΥΙΠρ5 ΟΥἩ ͵ΒΔΟΥΗ͂ΟΘΒ οὗὨ 4] βοσίϑβ.; 
Το 96 ν18ἢ ΓΘ - Βδου ῆοοϑ Τοσο οὗ ἴἴγοο Κιπάβ: ΥἱΖ. 
1. Το Βυβνυ-ΟΕΕΕΕΙΝΟΒ, οὐ ΤΠ Ποϊοσαιιδία, ΤΘΓΟ ἴγοθ- 11} οβδσϊηρδ 

ΠΟΙ ἀονοίεα ο (ἀοά, δοοογάϊπρ ἴο {π6 Ῥυϊταϊένθ ρα σγο μΒ] ὑβαᾶρθ. 
ΤἼς τη Ὠἰτη86}} τγα8 ἴο Ὀσῖηρ ποῖα Ὀαΐοσο {π6 Ἰωογά, ἀπά {πον ΤΟΓῸ 
οΟἴἴθσοά ἴῃ [Π6 τδηποῦ ἀθβοσι θα 1ῃ ἴμ6 Ὀγοοραϊηρ ρᾶσο. Τμ6 υἱοί 
ἴο θα οἴἴεσοα νγ88, δοοοσάϊηρ ἴο [86 Ῥδυύβοῃ Ἐ δΌ}1Υ, 4 Ὀυ]]οοΚ πιπουΐ 
Ὀ] μα 8ἢ, ΟΥ ἃ τ18]6 οὗ (86 τῶν ΟΥ β'οεαῖθ, ΟΥΓ ἃ ἰγ0]6-ἀοΥγὲ ΟΥ ρΙρθοῃ. 
(μεν. 1. 8.10. 14.) Τῇ, Βον Υασ, 6 νγαϑ ὕοο ῬΟΟΥ ἴο Ὀσίησ ἐς οὔ 
{μ686, ἢ8 ψὰ8 ἴο ΟΥ̓Γ ἃ πῖπομα ΟΥ τηοϑίοβθσιηρ', οὗ συμ] 0ἢ δὴ ἀοοουπί 
18 σίνθῃ ἰὴ ρᾶρὸ 820. ὙΤΒ6 «ονγβ δβίθοιηθα ἴμ6 Ὀυγη-οἴοσιηρ {86 
τηοϑῦ ἜἼχοοὶ]θηΐ οὗ 4]1 {Π6ὶν βδουῆοθβ, ποῦ ΟὨΪΥ οἱ δοοουπὶ οὗ 115 Βιρ6- 
ΤΟΥ ΒΗ ἋΣ, Ὀὰΐ αἰδοὸ θθοαυβο δ νγαβ οπέξγοίψ οοῃβοογαίθα ο (σοά. 
Τὴ δ᾽ βίου ἴο (818, 58. Ιβϑὺ] Ἄεχβοτγίβ Ὁ σιβίϊδηβ ο Ὀσγοβοηΐ {ποὶγ Ὀοά 68, 
ΟΥ {Ππ6ὶγ Ὑγ016 βοῖνθβ, ἃ ᾿ἰνίηρ ββουῆσο ἰο αοά, (Βοπι. χἰ. 1.) ΤῈΘ 
Βυγηϊ-οἴεσίπρβ ὅτ ἰπ Ηθρσον ἰοστηθὰ ΠῸΝ (Ο1,6}}), τ ΐοῖι βίρτιῆθδ [0 
αϑοεπά ; Ὀδοδυδβα (ἢ18 οἴἴδυϊηρ,, 88 θοΐηρ ὙΠΟΪΥ͂ ΘΟΠΒυχηΘα, ἀβοθηάθα, 
88 1Ὁ γα, ἰο αΟα ἴῃ ββοκθ ΟἹ νϑροῦσ. [0 νγαᾶβ ἃ ὙΘΙΤῪ ΘΧΡΓΘΒΒΙΨΘ 
{708 οὗ [86 βδουϊῆοθ οὗ ΟἸγῖβέ, 88 ποίβιηρ 1688 {μΆ Ηἷ8 οοπιρίείε ἀπὰ 
[α}] ββδοσιῆσδθ οου]Ἱᾶά τλαῖζθ δἰομοιηθπί ἴον [86 8η8 οὗ (π6 νου]Ἱά. 

1, ΤῊ ῬΡΕΑΟΕ- ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ (μον. 11}.. 1.) 6,6 α͵80 ἔγθϑ-"ν}}} οἴϊευ- 
ἴηρ8, ἴῃ [ΟΚΘῊ οὗὨ Ρ6866 δηᾷ σϑοοῃο δύο Βούνοοι αοα Ἀπ τδη ; [Π6 Υ 
ὍΈΓΘ ΟἸΓΠ6Γ δμολαγιδεϊσαϊ, {μας 18, οβοτθα 88 {μη Καρίνιηρδ ἴογ Ὁ] ΘΒ ηρΒ 
ΓΘΟΘΙνΕ(, οΥ υοζέυο, ἰΒαῦ 18, Οἤογοα τὐτἢ ὈγΆΎ 6.8 ἔοσ [86 Ἰτιροΐταοι οὗ 
τηθτοῖθθ Τῆθβα οβουίηρβ οοηβιβιθα οἰ γ οὐὗὨἨ δῃϊπια]8, οὐ οὗ ὈΓΘδα ΟΥ 
ἀουρᾷ ; 1 {Ππ6 ἔοττηθσ, ρατί οὗ {μοπὶ τγαὰβ θυχηΐ Ὅροπ {86 αἰΐαγ, 6βρε- 
οἰ ΠΥ 411 {86 (αἴ, 18 δὴ οἤδσίηρ ἰο (μ6 1ωογὰ ; δηά [86 τοιιδῖῃθσ τΥᾺ8 

1 Ὧν. Ὅν οἱ ἴδο Εγίδι]ο ἴο 18. ΗΘ γον, νοὶ], ἱ, Εχογοίίας. χχὶν. Ὁ. 307. 
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ἴο Ὀ6 οδαἴϑῃ ὈΥῪ {86 ργὶοϑί δῃὰ {π6 ραγίυ οἴδσϊῃρ. ΤῸ {818 βδουϊῆςβ οὔ 
Ὀγαΐβ οὐ {παηκαρίνιηρ δ. Ῥ80} «δἱ]υάθθ πὶ ΗΘΌ. ΧΙ. 16,16. [Ιῃ 
νοῦδνο ρϑϑοθ- σι ηρβ [Π6 νἹοῦϊπι ταὶρς θ6 ΘΙ ΒΟΥ π18]6 ΟΥ̓ ἔδσμδὶθ, ρσο- 
γί ἀοα {Π6γ σοσὰ ψιτοαῦ Ὀ]Θμλϑθ, Βυΐ ἴῃ ἔγθθ- τ}}} Ρθϑοθ- ΟΠ Πρ Β 
εἰέδεν α διιϊϊοος οΥ α ἰαπιῦ, ἐμαὶ λαίῆ αην ἐλέη σμρονήμοια οὐ ἰαολίησ 
ἔπ ἐξ ρατίβ ταὶσῦ Ὀ6 οβοτοα. ([μον. χχι. 23.) ὙΠῸ Ῥαγίβ οὗ θοῦ, 
ὙΒΙΟἢ ὙΟΣΘ ΔρΡργορτδίθα ἴο ἴπ6 ῥχίθδίβ δῃὰ 1,ονυϊθ8β, τ γ οδ]] ρα 
λοαῦὸ οὐ υὐαϑε-οΟἤεγίησε; ὈδοδΏ86 ΓΠΟΥ στο γ6 λοαυε οὐ 11Π6α ἀρ {ο- 
ναγβ Βοάνθῃ, δηα ιοραυεὰ ἴο δηα ἴτο, Ὀοίοσα {πῸῪ ΜΟΓ6 δαΐθῃ, ἴῃ 
Δοκπομ]οαρτηθηΐ οὗ [Π6 σοοάποεββ δῃὰ Κιπάμποββ οὗ (ἀοά, ἀπα α͵80 ἴῃ 
(ΟΚαπ οὗ τδοῖν θοϊηρ οοπδοογαίβα ἴο πὶ. (1μον. 11]. 1---θ. ; Εχοα. χχῖχ. 
26, 27.; ΝυμπὈ. χνῇ. 24---28.) Τ6 Δρροϊηΐθα Βοαβοβ ΔΠπα ΟΟΟΔΒΙΟῚΒ 
οὗ {86 ρο8.θ-οἴδσϊηρ πο γ6, 1. Αὖὐ {86 Θοῃβοοσαῦοι οὗἉ 6 ῥγιϑδϑί. (χοά. 
χχῖχ. 1---87.) 2. Αὐ {86 οχρίγδίοι οὗ {πῸ Ναζαγιΐα σοσσ. (Νυμῦ. νἱ. 
13---21.) 8. ΑἹ [86 βοϊοπηπ ἀραϊοδίίοη οἵ [Π6 ἱΌΘΓΠΙ8016 δηὰ ἰοταρ]ο; 
αηᾶ, 4. Αὐ (86 ρυγβοδοι οὗἁ α ἰβρου. 

ἴϊ, ΒΙΝ- ΟΕΕΕΕΒΙΝΟΒ ΜΕΓΘ ΟΠ γα [ῸΣ 51Π8 σοταγαι6α οἰ 6Υ ἘΒγου ρα 
ἸσΠΟΥΆΠΟΘ, ΟΥἨ ΜΠ] ἀραϊηδὺ Κπον]οᾶρα; δηαὰ  οἢ Οοα Αἰ νγαγ8 
ΡυπΙθῃθα Ὁ}]688 [ΠΥ ΘΓ οχρὶαῖθά. ὙΠ6θ6 Οβ ΓΙ ΏρΒ ἴῃ ρΈΠΕΓΑΙ οοη- 
βἰδίβα οὗ 8 βἰη-οἴἶοσιηρ ἰο (αοά, δηὰ 4 Ὀυγη οἴογιηρ, δοοοιηρβηϊοά 
ΜΠ ἢ τοβ τὰ οη οὗ ἀδιμαρα (μον, ν. 2--- 19., νἱ. 1----7.}, ΘΟΠΙΟΥΤΩΔΌΪΥ 
ἴο ΜΏ1ΟὮ Οὐν Ἰωοχὰ σϑαυῦϊγοθ Ὀγου ουβ ΣΘοΟ ΠΟΙ δέου γι 8 ᾿π]υτγοα 
Ῥγοίδοσ, ἱποϊυάϊησ τοϑϊυϊοη, Ὀοΐοτο [16 ἀνὰ ἀκ σις ΓΙ που ]Ἱὰ 
ΡῈ δοοδρίδθϊο ἴο (Με ν. 28, 24.) δὲ. Ῥαὺ] (Ερῃι. ν. 2.) ὑδυτηβ 
ΟἸὨσῖδ δ αἰνίηρ ΕἰΠηΒ6 1 ΤῸ 8 δὴ οοσγίπρ' (ἡ 6. ἃ πῶ μόρας ἡ » 84 
8 δασγίῆροε ΟΥἉ 81}-ΟἸἴοσίηρ' ἴο (σα [ὉΓ ἃ δυγεοῦ-βιλθ} ηρ᾽ δανοῦγ. (Οὐοτ- 
Ρᾶγὸ [ωμδν. 1ν. 31.) [πῃ σπᾶσ οἰϊπιαῦθϑ ποίμιηρ 18 ΠΊΟΓΘ ΓΘ γβϊπρ ἐμὰ π 
ἔγαρταμῦ ΟὐΟΥΓΒ: δηαὰ 8458, ἴπ (86 ΒΙΡΉΪ πριγαῦνο ἰδηρύαρο οὗ {Ππ6 
δποιθηΐ ΗρΡγονθ, φηιοπἔπρ 18 ἀδοα ἰο ἀθποίθ {86 Ῥεγοθροῃ οἵ ἃ πιογαὶ 
χιιαϊίέψ ἴῃ διοίμου, (ἀοά 18 βαϊα ἴο 8π16}] ἃ βυγθϑὺ ΒανΟΌ ἔγοτῃ Βοῦρα, 
ἴο ΒΙρη Ὗ (μαὺ Βα ρῬογοοϊνοα τι ΡΙδαβυγο ἴΠ6 σοοα αἰβροβιοη τ Πῖς ἢ 
1Π6 ΟΠΟΓΟΥ Ἔχργθαθοα ὈΥ βιοῖ 8ῃ δοΐ οἵ ψόσβῆῖρΡ. ὙΥ̓ Πθη, πο ίοσα, 
{πὸ Αροβιϊο {6118 υ8 ἐμαὺ ΟἸγσῖδὺ σαν ἢ] τη86] [ὉΓ 18, δῇ οἴἴοσιπρ ἀπά ἃ 
βιγϑοὶ- τη  ηρ᾽ Βα ου σα ἴο (οὐ, ἣο ἰοαοθθβ υ8 ἰμαὺ ΟἾ ΙΒ. 8 8 ου ῆοο 
ΟΣ υ8 Μἃ88 ἩΒΗΙΤ ΒΟΟΘΡΙΔ]6 ἰο ἀοά, ποῖ ΟΠΪΥ͂ 88 8 βίρτιαὶ Ἰπβίβποθ οὗ 
ΟὈΘαΐοποθ ἴο πἷ8 ΕΔΙΒΟΥ Β ψ|]1, θαϊ 480 οῃ δοοουηῦ οὗ 118 ΠΕΡΡΥ͂ ἰπηῆυ- 
ΘΩ66 ἴῃ ΘΒ Δ ὈΠΒΗΪηρ' [Π6 τλογὰὶ] ρονοσππηθπί οὗ αοα.Σ ὍΘ βδουϊῆοοβ 
οἴεγοα ἴον ἴπ6 ρυσιβολίίοη οὗ Ἰθρ 8, 18 γν6}] 85 οὔ πψόγλθη αἴζον 681} 4- 
διτῖ (Ιμονιῦ, ΧΙ, ; 016 11. 24.), 6 γ6 τϑοκοηοα διηοηρ [Π6 81πη-οὔον- 
ἴηρσβ, ᾿παβηλ ἢ 88 ἸΘΌΓΟΘΥ ἀπ ἴπ6 ραΐὶπ8 οὗ οἤ]]α-θασῖπρ Το ΓῸ 
ΠΟΠΒΙἀΘΓΘα 88 ΡῈ ΙΒ ἢἷ8 ΤῸΓ Βοῖη6 ΡΑΓΓΙΟΌΪΑ βῖη ; ἱμοιρὴ θοΙἢ τ ΓΘ 
ΒΟΘΟΙΏΡΔΠΙΘα ὈΥ ΘΟ ΠΥ ΙΒ[]6 ΒΔ ΓΗ 68 ΤῸ [Π6 ΤΘΟΟΥΘΙῪ οὗ {86 ΡΘΥΒΟῺΒ 
οἴϊενϊηρ (Πεὰ, Μαϊπηοπῖάθβ δά 8, ἐμαὺ "ἢ 16 ρϑβοῦ σὸ οδγϑα {Π18 
ΒΔΟΥΙΗ͂ΟΘ αἰ ποῦ τορϑηΐ, δῃὰ τηδῖζ ρα}]16 οοπίδββίοῃ οὐ δΐ8 βίῃβ, 6 
γγ88 ηοὺ ΟἸοΔηΒοα οΥ ρυτ ρα Ὁγ 1. 

ῖν. Τη6 ΤΈΒΡΑΒΒ- ΟΕ ΕΕΕΙΝΟΒ ὝΘΓΘ τηδ6, ΠΘΓΘ [86 ῬΑΓΙΥ οΟὔἶοτ- 
ηρ παᾶ 78 τϑδδοι ἴο ἀουδὺ τΠοῖμοΡ ἢ6 μαὰ νἱοϊαἰοα 1π6 αν οὗ αοά 
οὗ ποῦ, ([μον]ὲ. ν. 17, 18.) ὙΠΟΥ ἀο ποῦ ἀρρϑαγ ἰο μᾶνο αἰ ἔδτθὰ τηδίο- 

᾿ Μδοκηΐχι οἡ ἘΡΆ, νυ. 3. 3 Ὡς Εδιίίοπο β'δοσιῆς!!, ς. 111, ἢ. 18, 



320 ϑαογεά Τλῖπρ. 

ΤΊ] ἔγοια βιη -οβευιησβ. [Ιπ οί [Π6886 ΚΙπ8 οὗὨ βδουῆσαβ, (μ6 ροῖ- 
Βοη Ὅδ0 οἴἶεγοά {Π6πὶ ρϑοοα 18 Πδηα8 οι ἴΠ6 νἱοῦτη Β Ποδά (1 ἃ βἰη- 
οἴκνγιη), δἀῃα οοηΐοββοα π18 βὶπ οὐθσ 1, δηα δ18 ὕγθβραββ οὐδὺ {Π6 {Γ68- 
δορί οὐ αβν ΒΥ Ιηρ, “1 ΠαγΘ β'ηποΩ, 1 παν ἀοῃθ ἱπίαυϊγ, Πᾶν 
ὈΓΟΒΡΑΒΒΘΩ͂, ἀπα ἤανο ἄοπο ἴπι8 ἀπά ἴΠπ18, δα 40 τοίη ὈΥ χσαρθηΐδπο 
Ὀοέοτο 866, δηα νι} ἐλὲς 1 τὰκ δἰοποιλοπὶ.7 ΤὍθα δηϊτηαὶ τγ88 {Π θη 
σΟΙΒΙἀοΓθα 88 νἹοα ΓΙ ΟΌΒΙΥῪ Ὀδασιπρ' [Π6 581π8 οὗ {Π6 ρϑύβοῃ ψῸ Ὀτουρδὲ 
1,2. Τὴ 186. 1111. 10, δ΄ ὁβὰβ ΟἸγἰβὺ 18 βαϊἃ [0 τωδίκβ Ηἷβ 8βοὰ] δὴ οβουηρ 
ἴον βίῃ, Ὀσιὲ (Α88αΜ), [6 ΟΣ Μογὰ υδοᾶ ἴῃ 186 ἰανν οὐὗἩ Μοβοδ ἰο 
ἀδποία ἃ {γ68ρ888- θυϊηρ. 

11. ΑἹ] 1686 βδουιῆοθδ ΟΓΘ ΟΟΟΆΒΊΟΙΔΙ, τᾶ Πα γοίργθησο ἰο ἱπάϊ- 
νἱάσα]8; θὰ (ποτ Μ6γ6 Οἴμβοσβ ΒΟ. ΘΓΘ παύϊομΔ] ἀπά τορυϊαγ, 
ὈΑΙΠῪ, ὙΕΕΚΙΥ, ΜΟΝΤΗΧΓΥ, δα ΑΝΝΌΑΙ,. 

1. ΤΠ εγρείμαϊ οΥ Τατΐν ϑαονΐῆοε 8 ἃ Ὀυτηί-οβδγιπρ᾽, οὐδ ϑεϊῃρ, 
ΟΥ̓ ὕνγο ἰαπρ8, τ] Οἢ ἡγογα οἴδγθα ΟΥΟΥῪ ἀδν, τποσηΐηρ δηα ονθπΐηρ, 
αὖ [6 μϊγτὰ δηά πιητῃ Βουτβ. (Εἰχοά. χχὶσχ, 838---40.; 1,ον. νἱ. 9----18.; 
Νυμρ. χχυ, 1---8.) ὙΠΟΥ ψογα Ὀυγηῦ 88 Πο]οσδυδβίβ, θυΐ ὉΥ ἃ 
Βη18}} ἤτο, ἰμαῦ {μΠ6 0 ταὶρῦ οομάϊπιι6 Ὀυγηΐησ ἴ.6 ἰοησοσ. ΥΥΤ ὮΝ 6δοὶὶ 
οὗ {{Ἰ686 ν]Ἱοῦλπη8β νγὰϑ οἴδγοά α Ὀγοδα-οἴδσιηρ δῃὰ ἃ ἀυηκ-οἤδγηρ οὗ 
156. Τῆθ ΤΠΟΓΠΙΩρ ΒΔΟΓΙΗ͂ΘΘ, ΔΟΟΟΡάηρ 0 {π6 «678, τηδἂδ δίοπο- 
τηθηΐ [ῸΓ [86 81᾽π8 οΘογηπλ το ἴῃ {πῸ πὶρῃΐ, ἀπά (Π6 Θυθηϊηρ; ΒΥ] 08 
ἀχρίαἰθα [μοβα δοτημ θα ἀπγιησ [Π6 ἄἀαγν. ΤῊ]Β ΒΑΟΓΙΗ͂ 6 τγ88 ἃ ἀαῖν 
Θχρυθββίοῃ οὗ Ὡδίϊοηδὶ 88 ν76}} ἃ8 ᾿πάϊνι άπ] γαροηΐδηοθ, Ργαγοῦ, δηά 
{μη κερὶνίηρ. 

2. Το ᾿εοϊίν ϑαογίεο οὐχ ΘΥΘΓΥ ἘΔὈΡΑΙ Π- αν Μγὰ8 θαθαὶ ἰοὸ {Π|6 
ἀΑΙ]Υ βδοσιῆσθ, δηα τγὰϑ οἴογϑα 1 δαα!οη ἴο 1ἴ, (ΝΣ. χανἱ. 9,10.) 

8. Τηο Μορίλίν ϑαογίϑοθ ΟΝ. ΘΥΘΥῪ ὩΘῪ ἸηοΟοη, ΟΥὉ δ [Π6 ὈαρΊηπϊηρ; 
οὗὁἨ ἌἽδοῖῦ τποπίῃ, οοπβίβίθα οὐ ὕὑννο γουηρ Ὀυ}] 0 Κ8, ΟΠ6 σϑ, δπα βθυθῃ 
Ἰαπθ οὗ ἃ γϑαγ οἱ], ὑοροίμοσ τ ἢ ἃ Κια [ῸΓ ἃ 81π-οἴδεϊπρ, δῃηά ἃ βιυϊύ- 
8016 Ὀγοβά δηδ ἀσίηκ οἴεσησ, (Νυχ. χχυῇ]. 11--- 14.) 

4, ΤΊ Κεαγῖίψ ϑαογίοος οτ ἴποδο οἴεσθε οὐ (π6 στοδὺ δῃῃυδὶ 
ἔδβίϊναϊβ ; νἱΖ. (1.) Τὴ6 Ῥάϑοθα] ἰατὰῦ αὖ ἴπ6 ρδβϑουθσ, ὙΠ1Οἢ τνα8 
οοἸογαϊθα αὖ {μ6 οοτημηθποοιηθηΐ οὗ [Π6 «6 188} δασγοά γοαῦ; (2.) Οπ 
1Π6 ἀΔΥ οὗἩ ρΡοηίεοοοδί, ΟΥἹ ἄδΥ οὗ βγϑύ-ἔγυτ8; (8.) Οπ ἴΠ6 ΠΟῪ τροοπ, 
ΟΥ ἤγϑὺ ἀδΥ οὗ [86 βουθῃίῃ πιοηῖῃ, το γγὰ8 [86 Ὀορὶπηϊηρ οὗὨ {μον 
οἷυϊϊ ὙΘΆΥ, ΟΥ̓Αἱπραϊμοτίηρ οὗ (86 ἔγυϊϊ8 Δπα νἱπίδρο; δῃᾶ 41} [Π6868 
βίαϊοα θυγη-οὔἴδσιηρβ γοσα ἴο θ6 δοοοῃρδηϊθα ὙΠ} 8. δ᾽ η-οἴοσιηρ οὗ 
8 ροαῦ, ἴο Βουγ {Π6}} ᾿ΠΒυ ΠΟΙ ΘΠΟΥ 0 “τ Κα ἴΠ6 ΘοΙηθτβ ἔπογθιῃΐο 
Ρογίοου " (ΝΡ. χχνῖ. ; ΗΘ. χ. 1.); (4.) 1[μΔ80}γ, οα [16 ἀδΥ οὗ ὁχ- 
Ρ᾽δίοη, οΥΓ ρτϑαΐ ἄδυ οὗ δἰοποιλθηῦ. ἊΑΔβ ἃ ρδυ ου 8. δοσοπηῦ 18 σίνθη 
ΟΥ̓ {μ686 Βοϊομλῃ ἔδδεινα!β ἴῃ [Π6 [Ὁ] οσηρ βοοίζοῃ, 1 ργοοθθα ὑγιθῆν 
ἴο ποία {86 ΒΕοομα ΚἜΌΠΘΓΑΙ οἶ888 οὗἁἨ ββδουιῆοα ; ΥἹ]Ζ. 

111. Το ὈΝΒΙΟΟΡῪ ΟΕΕΕΕΙΝΟΒ, οΥ ΜΕΑΥ- ΟΕ ΕΕΕΙΝΟΒ(Ιμον. 11.) 
ψ ΠΙΟΝ Το γο [Δ ΚΘ 8016 }Υ Ότα ἴΠ6 νοροίβθ]α Κἰπράομι. ΤΠ ΠΟΥ οομβιϑίεα 
οὗ ταϑϑὶ, ὑγϑδᾶ, ὄἝβϑϑ, δᾶγβ οὗ οοσῃ, δηᾶὰ ρδασγομϑὰ σταίη, στ ΟἸ] δά 
ἐγ ΚΊΠοΘΠΒ6 Ῥγραγϑα δοοουάϊηρ ἕο {86 ἀϊνῖπο σοπηηθπα. ἘΜΘΡΊΪΑΥΪΥ, 
ΤΠ6Υ οοὐ]Ἱά ποῖ Ὀ6 ρσϑβοηίθά 88 81}- ΟΊ ηρΒ, οχοθρὺ ἴῃ {Ππ6 βῖπρίθ 86 

1 Μ|Ιοἢ646119 16 οὗ ορίπίοῃ ἐμαὶ β'η-οδογηρ8 ΘΓ τηδ4θ [ὉΚ 81η8 οὗ οοεριίδείοπ, δὰ ἰγο8- 
Ῥ888- ΟἸΌΓΙΣΒ [ὉΓ δἰ ῃ8 οὗὨ οπιέβδίοπ. (ΟΠ ΠΊΘη ΑΙ ΕΒ, γο]. ἐἰΐ, Ὁ. 96. 

3 γ. Α. (ἴασκο οὐ Εχοἀά. χχῖχ. 10. 



ΟΥ̓ Ονάϊπαγν Οὐϊαέϊοηϑ. 933] 

οὗ {86 ροῦϑοῃ πὸ δα δἰ πηθα Ῥβίῃηρ' 50 ροοσ, {παὺ {π6 οβδυϊησ οὗἉ ὕννο 
γοθηρ᾽ ΡΙΘΘΟΏΒ ΟΥ̓ ἔνγο ἰυγ16 ἄογοϑ θχοθοαθα ἢἷ8 τηθαθθ. ΤΠΘΥ Ἰγ6ΓῸ 
ἴο Ὀ6ὲ ἔγϑθ ἔγομῃ ἰβαύθῃ οὐ ΠΟΏΘΥ: Ὀαΐ ἴο 81] οὗὨἨἁ [πθπὰ 10 γγ88 ΠΘΟΘΒΒΑΣΥῪ 
ἴο αὐα γγα 8810, ὑπαῦ 18, Βα] ρα ἴγα. 

ΙΝ. ὈΒΙΝΚ- ΟΕΕΕΕΙΝΟΒ Ὑ6Γ6 8ῃ Δοσοιῃρδηϊηθηῦ (0 θοίἢ Ὀ]οοάΥ 
ΔΗ ὉΠΌΪΟΟΟΥ ΒΘΔΟΙΙΠΟ6Β: ΠΟΥ͂ ΨΘΥΘ ὩΘΥΘΓ ιι864 Βαραγαίοὶ Υ, δῃὰ οοη- 
βἰϑίβα οὗἩἨ νῖπθ, ψὨϊοῖ ἈρΡρΡοᾶΥΒ ἴο πᾶν 6 ρα ΪΥ ρουγοά ἀροι {6 
ὈΓΟῪ οὗἁἨ 186 νἹοῦϊπι ἴῃ ογάθγ ἴο δΘοῃβθογαίθ 1{, δηα ραγΟΥ Δ]] οὐ θα ἰο {Π6 
ῥγθϑίβ, ψ8ὸ ἀγϑηὶς 1 ἢ {Π6 }Γ Ρογ ΠΟ ἢ8 οὗὁἨ Ὀοίμ {1686 ΚΙη45 οὗἉ οὔογ- 
ἴησβ, ΤῈ Ῥβδίπλϊϑῦ βῃονυ8 ΠΟῪ {|| 86 ΟΥ̓ ἀὙἸ}κ-ΟἨ  ῖηρθ ἀορθηθ- 
Ταῖοα διιοηρεῦ ΙΔἀοἸαίογβ, ὙΠῸ 1ῃ (Π6ῚΥ Βυρογϑειουβ γὰσθ τηδβ τι86 οὗ 
[π6 Ὀ]οοα οἵ ᾿᾿νηρ ογοαΐαγοβθ, ῬΟσ 08 οὗ πηθη, 1π {πρὶν ΙΑ ]ΟΏ8. 
Τλοὺ ΒΕΙΝ ΚΟ ΟΕΕΕΕΙΝΟΒ ΟΕ ΒΙΟΟΡ, ΒΑΥΒ ἢ[16, τοῦδ 7 ποὲ οὔεγ. (Ῥ 88]. 
ΧΥΪ. 4.) 

γ. Βαβι οβ {πὸ ναγίοιβ Κιηαάβ οὔ βδουϊβοθα αῦονο ἀαοβουι θα, ἔΠ6Γ6 
ὙΟΓΘ βοιὴ6 ΟὈΪδίΟΠΒ τηδθ ὈΥ {Π6 «678 ΘΟΠΒ᾽βύϊησ Οὗ Ἰποθηδβθ, ὈΓΘδῆ, 
δια οἴμοῦ {Πϊπρϑ: ΜΒΙΟΩῈ ἤᾶνγα θθθὴ αϊνι δα Ὀγ ΤμϑῺΥ Ἰηΐο ἰῃγθα βουίβ, 
ΥἹΖ. ΒΟ ἢ. ἃ5 ὝΘΓΟ ΟΠ ΟΥ δοπιηῖοπ ; υοἰμηίανῦ ΟΥ ἔτρα οὈ] Δί ο ΠΕ ; 
δη4 βιιοὴ 88 Ὑ6͵ΓΟ ργεδογιδοά. 

1. ΤΊ ΟΕΌΙΝΑΒΥ ΟΒΙΛΤΙΟΝΒ ΨΌΓΟ, 
(1.) Τα ϑλειο-δτοααά (Η 60. δγεαά 97 ἐδιο ξαοθ),  Ἰλο ἢ οοπβιβίοα οὔ 

ὕνγεῖνο ἰοᾶνοβ, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 παρ " οὗὨ ἴΠ6 ἰγιῦ65 οὗ [βγδο]. ΤΉΘΥ 
ΘΓ Ηἰδοοα Ποῖ, ΟΥ̓ΘΤΥ Βα Ραι Β- αν, ὈῪ {Π6 ῥγιθϑίβ, ἀροὴ {πΠ6 ρο]άσῃ 
(4016 ἴῃ {Π6 βαποίμπασυ, Ὀοίοσγο {πΠ6 Ἰμογὰ ; πο (ΠΥ τοιμονοα {86 
βία] 6 ἰΙοᾶνθϑ ἢ] δα Ὀ6θ δσχροβθα ἔοσ {86 ὑγμοΐο οὗἉ {μ6 ργθοθάϊηρ 
γαῖ, Τα ῥγχιοβίθ Ιοηα σοῦ ὅο δδὺ {86 Ὀγοδά Ππ8 σοιηουθα. Τθ)ανιά, 
δονογοῦ, {Ππγουρ ἢ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ὈτΌΚΘ {πγουρὶι {818 γϑϑί τ θη (1 ὅδ). 
ΧΧΙ. 8, 4.), (οὐ ργοξουτίηρ ΤΏΘΓΟΥ ἴο βΒδουῆοα, οὐ, ἴῃ {86 οΟἸ]Ἰδίοη οὗ 
αι {168 Δ] Οὐ πρ᾽ ἃ ροϑιθνο ἴο ρῖνθ ὙΦΔΥ [0 ἃ παίυτγαὶ ἰανγ. (Μαίί, χιὶ. 7.) 

(2.) Ζ7]πορηδε6, Θομβιβέηρ οὗἨ ΒονθγΆὶ ἔγαρτγδηΐ Βρῖς 68, ΥΘραΓΘα δοοογά- 
1ῃσ {0 {Π6 1ῃηϑ ΓΟ ὕ]0Π8 ρσινθη ἴο ΜοΒβαβ ἴῃ Εὔχοα, χχχ. 84 ---36. 10 νγα8 
οἴετοα ὑνίοθ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ΟδΥ, τηουπίηρ 8Πη4 δυθηϊηρ, ὈΥ͂ (86 οὔεϊαίϊησ 
Ὀτὶθδῖ, ροη δὴ αἰΐαγ οὗ σο]ά, ΠΥ ἢὸ Ὀ]ΟΟΟῪ βδουῖῆοθ νγα8 ἴο ΘΟμλ6, 
ἀυγιησ πιο Ββοϊθμη στἱΐο (πΠ6 Ρθορὶθ ρῥγαγϑαὰ πῆ πουΐξ ἰῇ 81:16 η06. 
(Κο 1. 10.) Βαυῦ οπ {μ6 στοδῦ ἀδΥ οὗ Ἔχριαίοι {88 μισὰ ρῥυθδί ἢϊτὰ- 
861 ἴοοῸΚ ἔσο ἔγομῃ {Ππ6 στϑαῦ ΑΓ ἴῃ ἃ ρο θη ΘΘΉΒ6Γ; δηα, οἡ 46- 
ΒοΘηἸησ ἔμθησθ, ἢ Τοοοϊνϑα ᾿ποθη86 ἔγομι ὁη6 οὗ {Π6 ργιθβίβ, νυ 1 ἢ 
"6 οῇδσθα οὐ {πὸ ροϊάβθῃ αἱίαυ. υγηρ βοὴ οἴἴελτιηρ ἴΠ6 Ρθορ]6 
ῬΓΔΥΘΑ ΒΘ πιτπουῦ; δηὰ (ο {818 τηοδὲ βοϊθῃλη βι]θηοα δ΄. Ψ ο μη 
Δ] αἀ68 ἰῃ αν. ν}}]. 1., Βθγα 6 βαυ8 (ῃδὺ ἐλθγὸ τοας δέΐοποο ἵπ ἰιδαυθη 
αδοιέ ἐλε 8ρασὸ 9} μαϊῇ απ πον. ο [818 οδἠδίϊου οὗ ἱβοθηβα {Π6 
Ῥβαϊτηϊϑῦ τοίεσβ (οχ]. 2.) ἴῃ [18 ἀθνοίοηϑ, δηα δχρ]διη8 18 πιοδηϊηρ 
ὈΥ 818 δρρὶ!οαίομ οὗ 1: εξ πιν ῥγαψ ον ὃ 8οὲ [ογέϊ ἐπ ἐΐν δἱρ]ε ας ἐδ 
τη 06Ή.86. ---ο "5 Α8 1ῃ6 Βηιοϊτζα δα οὐουγ οὗ {18 οἴθσι πο τγὰ8 ψ αἴε ᾿ηΐο 
[Π6 ΠΟΙΥ ρῥΐἷδοθ, οοβα ὈΥ {π6 νβὶ] οὗ ψΒ]οἢ. βιοοα {Ππ6 Δ] Ὁ οὗὨἨ Ιπσθῃ56, 
Β0 4Ὧο {δ6 ῥγδυϑῦβ οὗ {πὰ 1 Ππ|Ὁ] ἀβοθμα ἀρνγατ 8. δηα Ηπα δαιηϊβϑίοη 
ἴο {π6 ρηαβὲ μθανθη."" (ΑοἰΒ χ. 4.) 

1 δὲν [βδᾶς Νονίομ οὐ [86 ΑΡΟΟΔΙγ86, Ρ. 364. 8366 αἷδο Ῥοομουδα οὐ Ἰΐον. υἱ1]. 1. 
Ῥ. 199. : 

32 Φοποϑ οὐ [86 ΕἸξ. Ιδηρ. οὗ βευῖρί. Ιφοῖ, ἵν. ἰονγαγὰβ (6 ο]ο56. “ ΤΊΟ Ῥσάυεῦ οἵ ἔα,» 
' Υ ΥΟΙ,. 111. 
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2. ΤΊα ΝΟ ΝΤΑΒΥ οὐ ΕΕΕΕ ΟΒΙΑΤΙΟΝΒ Μ6Γ6 οἰ Π6Γ {86 ἔσιι8 οὗ 
ῬΓΟΙΏΪἶΒ68 ΟΥ οὗἩ γον ; Ραΐ {Π6 ἔΌΓΙΔΟΥ γογῸ ποῦ σΟὨΒΙἀαΓοα 80 βύυοἵ] Υ 
ΟὈΠΙΡΓΟΓΥ 88 ἴΠ6 ἰαἰΐογ, οὗ τ οἢ {Π6γ6 σγοσα ὕνσο ΚΙΠα5. 

(1.) Ὑ νοῖσ ὁ}, οοπβεογαξίοη, Υ 6 8.Ὺ Βϊηρ γὰ8 ἀδνούθα οἰ ΠΟΥ 
ΤῸΓ ΒδΟΥῆοα ΟΥ ἔοὼσ [86 βούνιοθ οὗ {86 ἰθρ]6, ἃ8 Ψ1Π6, ψοΟΐ, Βαϊ, 
ζα. ; δηᾶ, 

(2.) Ἴμ υοῖο 97 δσησαφεπιοπῖ, ΨΉΘΠ ῬΘΥΒΟΠΒ δηραρθᾷ (ο ἀο Βοιμθίμίηρ' 
Ἐπαῦ τγα8 ποῖ ἴῃ 1186} ἈΠ]Α [Ὁ], 88 ποὺ ἴο οαῦ οὗ βοῖμθ βαγίϊουϊασ τηραΐ, 
ΠΟΣ ἴο ὙΘΔΓ ΒΟΠῚΘ ὈδγουΪαΥ ΒαΡΙ8, ποῦ ἴο ασίηκ γῖη6, ΠοΥ ἰο ουΐ 
{πον μαῖγ, ο. ὙΥ̓Βοη {86 «6018 τηδά6 ἃ γοΥῦ, {Π6Υ τηδ6 τι86 οὗ ὁπὸ 
Οὗ {π686 ὑνγο ἔοστηῃϑ: “7 ἐμαγφο πιγϑοῖ ιοϊἐἑ α διιγηί-οογίης ;" οὐ “1 
ἐδαγφο πιγ οὶ τοὐέδι ἐδιθ ρῥγῖσο Ὁ ἐδιὲς απϊπιαΐ ΚὉΓ α διμγηί-οὔετγίηφ." 1}6- 
Β1468 {π086 {ΠΟΥ δα οὐμοῦ βΒῃουίθυ [ΌΤΙῺΒ; ἴὉΥ ᾿πδίδῃοο, ἤθη {ΠΟΥ͂ 
ἀδνοίοα 811 {πον μαά, [ΠΟΥ Πιογοὶν 5816, “ «1 παυο ἐἠαϊί δὲ εογδατι," 
{πα 15, “1 τηᾶῖκο δὴ οδ]αίίοη οὗ 1 ἰο ἀοα." Αἰμοπρ οἶμον ἴα]86 ἀοο- 
ΤΥ] η68 ἰδυρ]ῦ Ὀγ 16 ῬΠαγίβοοθ, ΠῸὺ γογ Π6 ἀοροβι δ !ο8. οὗ {116 
ΒΔΟΓΘ ὑΓΘΑΒΌΓΥ, νγὰ8 {Π18, {πᾶ ΔὯ8 ΒΟΟῚ ἃ8 ἃ ΡΟΓΒΟπ δα Ῥγοπουῃοοα ἰο 
[18 ΚΑ 6 Υ οὐ τού οῦ {8.18 Τόσγιῃ οὗ οομβθογδίοη οσ οἴδσυϊησ, 2886 ἐξ εογϑαη, 
({Ππαῦ 18, ἀανοίοά,) τολαΐξουονῦ 977 πιΐλιο 5)ιαϊ ργοπὲ ἐΐθο (ΜαΥΪς νἱ. 11.) 
[6 ἘΠΟΛΟΌΥ ὁΟηΒοογαιθα 4}} μ6 δὰ ἰο αοά, δηα τηυβὺ ποὺ {μπδποοίογι ἢ 
Ἃο δὴν ἰδιηρ [ὉΓ μἷ8β ἱπάϊσαπί ρασθηΐβ 1 {ΠΟῪ Βο] οἱθα βαρροτῦ ἔγοτι 
πη. ἍΝ ΜΠ ρτοαῦ σϑάβοῃ, {πο  οσα, 4068 «6808 ΟἸ γιδῦ Τα ρυΌδ ἢ ΠΠ θυ 
ἢ Βανὶηρ ἀοϑίσογοά, Ὀγ {πον ἰγαα! οι, ποῦ οὐἱν ἰμαῦ οοιητηδπά- 
τηρηΐ οὗ ἴπ6 αν  ΠΙΟἢ ΘΠ] οῖ8 ΘΟ] ἀγοη ἤο ΠομΟῸΣ {Π6}} δῖ θουΒ δηὰ 
ΠοΟἴἢογϑ, θα αἴ50 ΔηΟΥΠΟΥ ἀϊνίπο ργθοαθρί, 16}, ἀπο 006 βονογοϑῦ 
Ραμα ίγ, ἔοσθδα {ἐμαὶ Καἰπα οἵ ΙΒ πΟΌΥ ἡ ΒΙΟἢ σοπδὶβίβ ᾿ὰ σοι ]]ο8 
ΟΣ 8. (Μαγκ νὰ, 9, 10. 13.) ὙΠΟΥ, μονονοσ, ργοοοράθαά ὄνϑη ἔυγ- 
ἐμὸν ἤδη {18 ἀπηδίιγα] ρ]088; ἴοσ, [βουσὶν [Π6 βοὴ 414 ποὺ αἱγθοίΥ 
θῖνα, ΟΥ̓ ΠΊΘΔῺ ἴο ρῖνο, ΔΠΥ ὑμιπρ' ἴο (οα αὐ {πα {ἰτη6, γοῦ 1116 αὔἴδοσ- 
νναγ 8 Βῃου ἃ τοροηΐ οὐ μ18 υϑβποϑβϑ, δηα υγ 8 ἴἤο ΒΌΡΡΙΥ ἔπϑῖὰ 10} 
ΔΏΥ {Πππρ, δὶ ἢ6 δα ΤὈΓμοΥΪ βαιά ργθοϊυθα (86 ῬοΒΒΙ ΠΥ οὗ 
ἀοϊηρ 80; [ῸΓ [118 ργσγοροσίυ Ὀθοδτηθ δυθῃζιϑ!ν ἀδνοίρα ἰο (οά, δπᾶ, 
ἈΟΟΟΥ Ωρ ἤο {π6 ῬΒΑγιβαὶς ἀοοίσιπθ, {86 δασγοα ὑγθαβυτυ Ὠδα ἃ οἶδ πὶ 
ἜΡΟΩ 1, ἴῃ Ργϑοσθηοο ὅο {π6 ραγθηίβι Τὴ ποσαβ “ Ὀ6 10 οοΥθδη," 
ΟΥ̓ ἀδνοίοα, σΟΠΒΘΑΆΘΗΒΥ 1πρ]164 δπ Ἱπιργοοδίίοη ἀραϊηδβὺ Πιπηβο], 1 
ἢ6 Βμου]ὰ θνϑῦ αἰογνναγαβ Ὀθϑίουυ δὴν {πἰὴρ ἴῸγ {86 το]ιοῦ οὗ ἢ]8 
Ῥδγθηΐβ : 88 1 πα βῃου ]ὰ βαὺ ἴο ἔμθῖὰ, “ Μδγν 1 ᾿ποὺγ 11} {π6 1η!ἈΠΙΥ 
ΟΥ̓ Βδου] ρα δηά ΡΟΥΌΣΥ 1 ΟΥΟΣ γα ροὺ Δῃγ {πϊηρ ἔγοια τὴ :; ἢ ἋΠΔῃ 
ὙΥΠ10}} 1Ὁ 185 ποῦ ΘΆΒΥ ἤο Θοποοῖνα οὗ ΔΗΥ͂ (Ββίηρ βροΐίχζθη ΟΥ̓ ἃ Βοη ἴο ΗΪ8 
ῬΆΓΘΠβ. ΤΟΥ͂Θ σΟΠ ΘΙ ΠΟΙΙΒ ΟΥ ἸΏΟΤΘ βασθατοιβ, απ {πογοίοσγα 080} 
ἀοποπῃλϊπαία κακολογία, ““ΟρρτοὈτίουΒ ἰδηραδρα."} 

Δα 48 {Π|8 Ἰοραγηοᾶ δηὰ ῥίοιιβ Ὑτίτοτ, δ 18 βοοορίθδ 6 ἴο Οοᾶ, 68 ἔπ6 ἔγΓΆρτδῆοθ οὗἁὨ ἴπσθηδα 18 
ἈΡΤΟΘΔΌΪΟ ἴο {6 Β6Π868 ΟΥ̓ ΤηΔη; Δηἃ, 88 {Π|07 ΏΘΘΉ50 γἪ8 οἴἑγοα {πῖσὸ ἃ ἄδγ, ἱπ ἴΠῸ 
ἹΠΟΓ 5 Ἀπ ονθηΐηρ, [ἢ 6 8ρ͵γἱῦ οἵ 1μ}8 δουνίοθ 18 ἴο θὸ Καρέ τ δἷ [ῃοδ0 {{π|68 τηγοι ποι 
Ἀ}1 σΟΠΟΥΆΘΙΟη8. Τῆς Ῥσορὶιοῦ Μαϊδοῖὶ (ὰροπ αὶ “γοοαῦ δηᾶ ογτοηθοῦβ ἱπιογρτγοϊδιίου. οὗ 
ὙΠο88 νογἂβ ἈΪΟηΘ ἴΠ6 σΒΌτγοΙ, οὔ Εομηδ ἢὰΒ Ἰουπᾶοα ἀπά ἀοίοπαοὰ {Π6 τιδ6 οὗὨ ἰποθῆβο ἱπ 
ΠΟΥ νΟΓΒΒ 0) Τογοίο ἃ τπδὺ ἰδ Βῃου]ὰ ΡῈ οὐβογνθά {πγουρῃοαΐ ἴπὸ τνου]ὰ (ΜΆ]. 1. 11.), διὰ 
ἴῃ 1ἈΠ6 Ἰξενοϊδύϊοη ννα ΠΟΆΓ ΟΥ̓ [ῃ18 ΠΟΘ Π56. 88 ΠΟῪ ΔοίΌ ΠΥ οαττοά πρ πὰ ῥγοβοπιοᾶ ἴῃ 
᾿οάνοη. (ον. ν. 8.) ΠΆΡΡΥ ἅγὸ ΤΠ ψῆο ΔΙ]Η] [18 βεσνίοα; δπὰ δ ἴῃ τὶ δίπρ' δηὰ μοί 
ἀονῃ οὗ [Π6 διιη βοῃᾷ τ (Π18 οἤδγίπρ ἴο οδυθῃ, 85 ἃ}}] ΟἸ τ βεϊδηβ ἃγὸ βυρροβοὰ ἰὸ ἀο, δὶ 
Ἰοδλδβὺ ἔνθα ἴῃ ΟΥΟΤΥ ἄαγ." [ΙὈἱὰ. (οτΚβ, νο]. 11]. Ρ. 66.) 
᾿ ἴ)γ, ΟἈπιρθ6}}᾽ 5 Ττδηβί λοι οὐ 1πΠ6 ἘΌωαγ (ΟΒροῖβ, νοὶ. 1Ϊ, μρ. 379 -- 882. τιϊτὰ οἀϊτίοπ, 

ΜῈ ΔΟ.18᾽8 Οὐτωτωθηΐαγίοβ, νο]. ἵν. Ρ. 300. 
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8. Τὸ ΡΒΕΒΟΒΙΒΕΡ ΟΒΙΑΤΙΟΝΒ 6 Γ6 οἰ ον πτϑύ- ἔγυ 8 οὐ {|}68. 
1.) Α11 (μ6 2 γε- ἔγπὶέδ, ὈοΐΒ οὗἉὨ ἔγιμῦ δπα δῃϊπλα 8, 6ΥΘ ΘΟΏΒ6- 

ογδίϑα ἰο αοα (ἔχοά. χχίὶϊ. 29. ; ΝΡ. χν!. 12, 18. ; Τοαΐ. χχυὶ. 2.; 
ΝΕ}. χ. 8ὅ, 36.)}; δῃὰ {πὸ Βγδυ-γαϊ8 οὗ οοσῃ, 116, ΟἸ], Δηα ΒΘ ΡΒ 
00] ἡγοτο οἴδσγοα ἴον ἴΠ6 υδ6 οὗ {μ6 Ἰμονιῖ68. (Π οι, χν. 4.) ΤΠ6 
διηχοιηΐ οΟΥὗἨὨ [18 ρἸ 15 ποῦ Βρθοιῆθα 1η [Π6 ἰανν οὗ Μόοβϑϑ, ψ 110} ἰοανο8 
10 ΘΕΘΓΟΙΥ ἴοὸ {π6 Ρ]δαβαγα οὗ {πὸ ρίνοσ : (86 Ταϊτλι οὶ Ὑυυὶο γ8, 
μονγονοσ, ᾿πἰοσπλ 18, {μαῦ ΠΌΘΟΥ] ρΘΥΒΟῚΒ 6 γ6 δοοιδίοπιοα ἴο σῖνα {116 
[ου 6, ἀπ ὄνυθὴ {μ6 {γ οι}; πυ8116 βο 845 Το γα οονοΐοιϑ ΟΥ 
Ῥομυσοι8 σάν ΟὨΪΥ ἃ βιχίιοί ραγί. Τ]6 Βγϑὺ οὗὈ {μ686 {πον ο8]16 ἢ 
ΟὈ]αθίοα νι ἃ σοοά ογ6, δα {Π|0 Βεοομαᾶ δὴ οὐϊαίοη ἢ δὴ ον]]} 
ογο. Τὸ {18 γα! οηαὶ βαυῖηρ ΟἿἿΓ Ἰμογὰ 18, ΟΥ̓ ΒΟΠ16 ἰΘΔΓΩΟα ΤΏΘΗ, 
ΒΙΡΡΟΒΟΩ͂ ἴο μαν Ὡ]υἀοὰ ἢ αι. χχ 1ὅ. ἀπιοηρ δ] Π18]8, {16 
ΤΩ 8168 ΟὨ]Υ Ὀοϊοηρ ἴο οα ; ἀπα {ΠΔ «6ν)ὺ8 ποῦ οὐἱν ᾿ιδὰ ἃ στῖσαῖ, θαΐ 
6 γῸ ούθη Οὔ] σα, [0 τράσθοπὶ ἔπιθι ἴῃ [Π6 886 Οὗ Πη6 ἢ Δα πηοϊθδῃ 
ΔΏΪΠγ8 18, νν 1 οἢ σου ποὺ Ὀ6 οἴἴογοα 1ῃ βαουῆοοθ. Τῇοβο ἤγείτ- γι 8 
ογο οἤοτγοα ἴγομη (ῃ6 ἔραϑῦ οὗ ρϑῃίδοοβί ὑπ} {πᾶΐ οὗ ἀδαϊοδίϊοῃ, 
Ῥοσαιιβα αἰτοῦ {παῦ πη6 {Π6 ἔγαϊ 5. γα πο πο Ὁ 80 ΘΔ Δ] ΠΟΥ 80 ροοά 
48 Ὀοέογσθ. ΕἸἼΡΟΣ, {Ππ6 6 }8 γογα ῥγο 116 α ἤοτῃ ραϊποσιησ ἴῃ {116 
μαγνοϑῦ Ἀπὲ}} {6 γ ̓ιδα οἴἴογοα ἰο (ἀοὰ {πὸ οπιοῦ, {παὖῦ 18, [Π 6 πον βῃθαΐ, 
ὙΥΒΙΟἢ ν᾽ 88 ργοβοηΐα {Π|Ὸ ἀαγΥ αἰδον (Π6 στοαῦ ἀΔΥ οὗ πη]οανοηοθα ὑγαδὰ : 
ΠΟΙῸΣ 6 γα {που δἰ ]οννοὰ ο θα Κα δὴγ Ὀτοδα πηδάο οὗ ποὺ σόσῃ ὑ}{}] 
{πο Ὺ Παὰ οἴετοα 1π6 ποὺ Ἰοᾶνθ8 ὩΡΟΩ {Π|᾿ Αἰ οἡ {πὸ ἀΔΥ οὗ ραπίο- 
οοϑὲ; ψιποαῦ μὰ 4}1 {Π6 ΘΟ ὙγὙ88 γΟραγἀοα ΔῈ ἀποίοδῃ δηᾶ ἀη- 
Βοὶγ. Τὸ {18 δι. Ῥδὺὶ δ] υάοβ ἴῃ Βομα, χὶ. 16.; ΠΟ γα 6 βαγα, 77 
ἔλθ ΕἘΊΒΒΤ ΕΕΌΙΤ ὅδ λοῖψ, ἐϊι6 ἰμιθὶρ αἶδο ἐ8 ᾿οῖν. Το ῥγαβοηϊδίοη 
ΟΥ̓ {86 βγβύ-γυ νγὰ8 ἃ βοϊϑιηη πα ἔδϑίινο σοσθιηοηγ. Αἴ {Ππ6 "αρίη- 
Ὡἱηρ; οὗ Βαγνοβί, (Π6 βαῃμοασίη ἀδραΐαα ἃ πυταθον οἵ ργιθβίβ ἴο ρῸ 1ηἴὸ 
πΠ6 6148 δῃηὰ γὰρ ἃ μηαίι] οὗ 86 ἢγϑὺ σὶρ οοόγῃ ; δῃὰ {11666, 
αὐϊοπαοα ὈΥ στγοαῦ ογονν 8 οὐ ρϑορὶθ, γϑηῦ ουὖ οὗ οπα οὗ {π6 ραίαβ οὗ 
ογυβα] πὶ Ἰηΐο {π6 ποὶρ ουσίηρ οΟγη-Η61485. ὍὙθο Βγβύςγυϊβ {1118 
ΤΟΔΡΘα ΟΥΘ οαγτ θα 1 ρτοδῦ ΡΟΠῚΡ δηα τπἱνοῦϑϑὶ γϑ]οοἴηρ {χοῦ ρσἢ 
ἴΠ6 ϑίγϑοίβ οὗ “ 68] 6} ὑο {{|6 ἰθιρ]6. Τ]ο ον 18 ΥΙ6ΥΒ ΒαῪ {αὶ 
Δ ΟΧ ΡγΓθοραδα {μοι 1} σἸ]ἀοα ΠΟΓῺΒ 8μα δῇ οἷν ΟΌΟ ἢ ἀΡΟη ἢ 18 
Ποδά, δῃὰ {πδ΄ ἃ ρΡὶρθ ραγϑα βεοίογθ {{Π||πΔ ἀπι1] ΠΟῪ ΔΡΡΤΟδοἢ θα {Π6 
ΟἾΥ : οἱ δηΐοσίηρ 1Ἢ {πο Ὺ γον πϑα (Π6 βγβύτγα8, {Πδὶ 15, οχροβοά 
{Πϑτὰ ἴο βιρίῦ νυ ἢ 88 πλιὰ ἢ ΡΟΠῚρ 48 {ΠΥ σου], ἀμα {δι οὨϊοῦ ΟΠ ΟΟΥΒ 
οὗ {π6 ἰδπῖρ]6 ψϑηΐ ουΐδ ἴο πιθοῦ βοὴ. ὙΠῸ 66 ποη ἀδνοιν 
οἴετγοα ἰο (ἀοἂ ἰπ σταϊοί] δοκπον]οαστηρηΐ οὗὨ ἢ}5 ῥγουϊάθηαὶ ροοά- 
Π688. ἴῃ ρίνιηρ ἰμοτὰ {πΠ6 ἔγι8. οὐ [86 Θαγῃ. ““ΤΏΘΒο ἔγβῦ- γα ]8, οὐ 
Πα Ὁ] οὗ {86 Βγϑί τὶρο σταῖπ, σανα ποίΐοα ἴο 411 ψῆὸ 6 μ6] ἃ ἔπθπι {παΐ 
{Ππ|| φεπεγαΐ Ὠαγνθϑὺ ψου]Ἱα βοο ΡῈ ρϑίμοσοα ἴῃ. ον Ὀοδατ{ὰ] δηά 
βυυι Κιηρ 18 δὲ, ῥα} 8 Δ᾽] αϑίοη 10 {818 τ ὶ σουϑ σΟΥΘΏΟΩΥ ἴῃ {μδΐ τηοβῦ 
ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΣΥ ἀηα ΟἸΟΒ6}]ν τϑαβοηθα οδαρίοσ, {π6 δθθηῖ οὗὨ [18 βγϑὺ 
ΡΙ5616 ἰο {π6 (ὐογ] 4η8, τη ἡ ΒΊΟΠ, ἔτουι (μ6 τοβυσσθοίίοι οὗ «Γ΄ 6δι18 
ΟἸιγιβὶ, ἢ6 ἀγρίιθ8 δῃα Θβ Ὁ] 16.658 [86 σου πίγ οὗ {π6 ρϑπογαὶ ΓΘΒ0γ- 
τϑούϊοη ; δηᾶ τοργοβοηίβ ΟἸσὶβὺ α8 {π6 βγβύ-ἔγαϊι5. οὗ ἃ βίογιοιιβ δπὰ 

 Ἔτοπὶ [πο 7688} σαδίοτῃ οὗἩ οβοτίης ἢγβί- γα 58 ἴο Φομόναι, [6 Ποϑίποη8. Ὀοττονοὰ ἃ 
βἰπυ ϊατ το. 8566 ΡΙηγ, Ναῖ, Ηἰδι. 110. ΧΥ, ο. 2. Πογδςο, 541. 110. 11. 58ῖ, ν. 12, ὙΊθ.] 18, 
ἙΠορ. Ἰ10. 1. ἘΠ], ἱ. 18. 
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ηΐγοτβαὶ Ππαγναϑὺ οὗ ]} {Π6 β]ϑδρίηρ ἀοβαὶ δοιο ἐς Οἡγίβέ γΐίβοη, απὰ 
δδοοπιθ ἐδ6 ἘΠΆΒΥ-ΕΆΟΙΤΒ 0 ἐΐοηι ἐδαὶ 51ορέ." (1 Οοτ. χν. 20.) ΤῊο 
τι56 ΨΥ ΒΙοἢ [)6 ΔρΡΟΒΙ]6 τπηδῖκο8 οὗ {Π18 ᾿πλδρ8 18 ΨΟΥῪ οχίθηβινθ. “ [ἢ (Π6 
βγϑὺ ρἷδοθ, 186 στονὶηρ οὗ ρσγαὶῃ ἴγοπὶ {16 οαγίἢ ὙΠΘΓΘ 1ὖ τ)8β ὈυχΙοά 
18 Δ δχϑοὺ ἱπιᾶσο οἵ {Π6 ΥΓΘΒΌΣΤΟΟη ΟΥ̓ {Π|Ὸ ὈΟΑΥ͂ ; [ῸΓ, 8 {86 οπα 18 
δοῖοι, ΒῸ 18 ἴἰὸ οἴου, δηα ΠϑΙ ΠΟΥ ἐδ φμίολμοποά οχοορῦ 1 γβὶ ἀϊ6 πὰ 
Ὀ6 υυγεα. ΤΠοη {Π6 ὙΠ 016 μαγνυϑβί, ἔσο 18 το αύϊοη ἴο (Π6 γβὺ-ἔγυϊϑ, 
ΘΧΡ ΔΙ ηΒ ΔΠα] ΘΗΒΌΓΟΒ {Π6 ΟΓΘΣ οὗ ΟἿΓ ΓΟΒαγγθοῖοη. ΕΓ, 18 ἐμ Βα 
οὔ {πΠ6 βγεβίείγυ 8 γϑαροα 2 {Ππ6 18 [Π6 8016 παγνοβί γσγθαᾶγ, 18 Ὁ γβὲ 
ΥἼβοη ἔγοπι {π6 ἀοδα ὃ {πθῃ 8}}4}] 4}1] στῖβ ἴπ {1 τδηηοσ, [8 6 δ6- 
οορίοα οὗ Οοἀ 88 δὴ δμοὶν οἤδσγιηρ ῦ πο η 8114}} ον θυῪ δα (αὶ [88 
ΘΥΟΙ ὉΡ ὙΠῸ ἢ Ὀα ἰαἴκοη ἔτοπὶ {π6 δαγίῃ πα βαῃοί ρα 1 118 
ῬΓΟΡΟΥ ογάᾶου: --- Ολγίδέ ἐδ ἘΤΕΒΤ- ΈΓΠΤΒ, απαᾶ αἴοεγιοαγας ἐλον ἐλαΐ 
αγὸ Ολγίϑ 5 αὲ ἢιὶς οοπιῖπφ,"} (1 ΟὐοΥ. χν. 23.) 

(2.) Βεβϑιάοβ {πὸ γϑυτ-γαϊϑ, {πΠ6 6 8 4ἷ8δοὸ ραϊὰ (6 7: πη{}}8 ΟΥ 
ΤΊ λο5 οἵ 41} πο Ὺ ροββοββοα. (Νιιαῦρ. συν. 21.) ὙΠΘΟΥ ποτα ἴῃ 
ΘΘΠΘΓΙΆ] σΟ]]οοίοα οὗ 41} (86 Ῥγοάμοα οὗ 186 ϑασίῃ (1μδν. χχυῖ! 80. ; 
Ἰουῖ. χῖν. 22, 23,; Νοῖ. χα! ὅ. 10.), θαῦ οΠΙοΗγν οὗ οοσπ, τυῖηθ, ἀπά 
1], ἀμ Ο͵Ο ΧΟΠΑΟΓΟΩ͂ ΘΥΘΓΥ ΥΘΑΣ ὁχοσρῦ {π6 Βα Δ οα] γραῦν. Ὑ θη 
{1688 {{{Π|68 ὑνογο ΡαΙα, {86 ΟὟΤΟΙ οὗ {μ6 ἔγυϊτβ {ΓΕΠΟΓ σαν ΔΠΟίΠΟΥ 
ἰθηῖῃ ραγί, ὙγὮ1Ο γᾶ8 ΟΑΓΤΙΘ ἃ τ ἰο «Φογαβα] θη, δηα ϑαίθη 18 {Π6 
ἰθ 6 αὖ οἴευϊηρ [οαβϑί8, ἃ8 ἃ βίρῃ οὐ το]οϊοϊησ ἀπά φγαζίἐμας ἐο Οοα. 
ΤΏσβα ἅγὸ σ8]16α βεοοπα ἐϊέλο5.281 Τῆς [,ανλῦθβ ἘΠῚ 8 οὶ οὗ {Π6 
ὉΠ ΘΒ {ΠΟΥ τοοοϊνοα το {μ6 ῥγθδίβιυ 180} Υ, [Π γ ̓ 6ΓῸ 168 Δ] οἰτοά 
ἴο 1ῃ6 ῬοΟΟΥ͂, ἔῸΓ Ψ ΠΟΙ, {Ποῖ νγ88 8180 ἃ ΟΟΥ̓ΠΟΣ ἰοἵν ἴῃ ον συ Πο6]ὰ, 
Ὑ 1101} 1Ὁ τῦοῶβ ποῦ ἰαυν ἰ0 τοὰρ Ὴ Δ (86 τοϑὲ (μον. χῖχ, 9.; ουΐῦ. 
Χχῖν. 19.); δπὰ {ποὺ ψογ6 ᾿Κου86 Δ᾽] οσσοαὰ βοῇ Θαγβ οὗ ΘΟ, ΟΥ 
δγαροβ, 88 ΜΈ͵Θ αἀγορρθοα οὐ βοαίίεσοεα αροιΐ, ἀπα {πὸ βῆδανθ {Π|π4ὺ 
τηϊσῦ θ6 δοοι θα! ]ν ἡδον ἐς ἴῃ {ἰὸ 8614, ἘἾ6]4- 68 ταῖρῃῦ θ6 
τοάἀθοιηθα ΡΥ {Π0886 ψ]10Ὸ ἀοδβιγοα 10, οὐ ραυὶηρ ὁπ ΒΠΠἢ ἴῃ δαα:οη : 
μυΐ 41} οΘομνογϑίοη οὗ 1π6 ὉΠΠ|68 ΟΥὮἁὨ οδίι]8 νγα8 ὑσοιριίοα, (1μον. ΧΧν]]. 
352, 83.) {6 Ῥαγιηθηΐ δῃα δρργϑοϊδίϊοη οὗ ἴμοὰ Μοβαβ ἰος ἴο [868 
σΟΠΒΟΙΘΠσ668 οὗ {Π6 φῬοΟρ]6, νι πουῦ βυδ)] οίϊηρ {πὰ ἤο ἐπα !οῖα] ΟΥ 
βαοογαοίαὶ νἹβιδίοηβ, Ὀυῦ αὖ [86 βαὴθ πὴ Πα αἀἸαἃ ποῦ ῬτοΒιθι {Π6 
Τ,οντῖ68 ἔγομλ ἰακίησ σατὸ ὑπαῦ ΤΠ6Υ ΑΟἹΥ γχοοοινοα Ὑμαΐ νγὰ8 {ΠΟῚΣ 
ΟὟ. ΤΤΠ6 σΟΠΒΟΙΘΙΠΟΙ18 ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗὨ {86 Ρ6ορ]6, τῖῦῃ ταϑρϑοῦ [0 {Π|Ὸ 
Βοοοῃα {πΠ|, μ6 βοουγϑα σρογοὶν ΟΥ̓ (86 ἀδφοϊαγαίίοη ὙΥ ΠΙΟἢ {Π6Υ τηδάο 
ΟΥ̓ΘΥΥ ἴῃ γα ΥθαγΒ Ὀοίοσα (ἀοά, ἙΎΟπι {ὙΠ ηρ’ ΔΥΌ10168 ἢ6 ἢ ΠΟ ολϑ6 
Του γα 1} 68, Ἱποὰρἢ γα ἰθασγ ἔγοιη {πΠ6 (ἀοβροὶ {παῤ {πΠ6 ῬΊΑΥΙΕΟΟΒ 
αἰδοίοα το Ὀ6 ΒοΓΌΡΟΪ]Ο ΒΥ οχϑοῖ ἴῃ ραγὶηρ ΠΓΠ68 ΟΥὗἩὨ ἀνοῦν {μα Ἰοιδί 
Πουρ. (Μαῖι. χχῖ, 28.) 1, Βούγουοσ, ἃ ροσβοὴῦ μα οοιμμτοἀ ἃ 
ἰγοβρα88 ἀραϊηϑὺ {Π6 βαποίθπαγυ, {μαΐ 18, δα πού ραϊα {86 {π|Π68 Οὗ Δ 
Ραγ Ποῦ {πη 08, δπα 1, αὖ ΔῺΥ {ἰπ16 αἰύοσγασγαβ, ἢ18 ΘΟμ ΒΟ 6 ὙΥΟΓΘ 

Δ Φοη68᾿8 7) 8, νο]. 111, Ρ. 64. Ἡδλγποοάβ Τηϊτοᾶ. ἴο {1πΠ6 Νον. Τοβὶ. νοὶ. 1ϊ. ῥ. 307. 
Μίςἢμ6118᾽ 8 ΟΠ ΘΠ ΑΣΊΟΒ, νοὶ. 111, ΡΡ. 146--149. ΒολΙΒοΟῦγο᾽ Β [πιτοὰ. ἴὸ ἴπ6ὸ Νονν Τοεῖ. 
(νο]. {1}. Ρ. 200. οὗὨ Βίβπορ ΥΥ αἴδοπβ (ὐο!]εςιίοη οὔ Τταςί8.) 1)χγ. 1ὐἰρσμείοοι Β Ὑ οτῖκδ, νοὶ]. 1. 
Ῥ. 984., νο]. 11. ΡὈ. 184. 806, 807, ]ο οαΐν. 1,.ΔΠπιγ 5 Αρραγδῖιιβ, νὼ]. 1. υ. 304, 16 πὶ} ΛΔ ΠΠΑ. 
ἩΙοῦτ. ματι ἱ. ς. 15. ΡΡ. 210---224. βμυ]ζὶὶ Αὐσολοὶ, Ηοῦτ,. ΡΡ. 287.--292. 1,αιγ 5 ΔΡ- 
Ῥαγαῖιϑ Β1 Ὁ] σὰ, γΟ]. 1. Ρρ. 208 ---206. 

Ἔ Οἱ 186 δρρὶϊοδείου οὐὗὐἠἨ {680 δοοοηᾶ {ΠΠῸ08, 8066 Μ|ςἢμλ6 1188 ΟΟτασβ οἰ Ασῖο8, το]. 11}. 
ΡΡ. 142, 148, 
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αὐγα Κοηρα ἰο ἃ β6η86 οὗ ἢ18 σὺ, μα Πδα [Ὁ ἴῃ ΗΪΒ ΡΟΥΤΘΓ ἴο τηαΐκο 8ὴ 
δίοποιηθηΐ, ψἱυπουῦ ἸΩΘΌΓΙΙΙΡ ΔΩΥ ΟἾν}} ἀἰθρταοθ, ὈΥ͂ ΒΙΩΡΙΥ ραυΐῃρ 
80 δαάϊομδὶ π Π, τι Ὠ18. ὉΠΠ6, δηα τηακιηρ ἃ ἰγοβραββ- θγιηρ. Ϊ 
(μον. ν. 14---16.) 
ΤῊ ουδίομῃ οὗ ρινιηρ Οὐ 68 ἰο {π0 ΤΟΙ αχὶϑίθα Ἰοηρ Ραΐογα {Π6 

{ἰπ|6 οὗ Μοβθβ. 18 ΑὈγαθδτὰ σανα (ο ΜοΙοΒ δος ἰηρ οὗ βα] 6 πὶ 
(τσ πο γα αἱ {πὸ βαῖηθ ὑπ ἰπ6 ῥγιοϑὺ οὗ {πὸ Μοβὺ Ηρ (οἄλ) δα 
{Π6 οὗἨ 411 ΛὉπαῦῷ 6 δὰ ἰδίζθη ἔγοτῃ (86 βοὴν, Ὑμθη 6 σϑίυγποᾷ 
ἔγοτῃ 818 θχρϑάϊ οη ἀσαϊηδῦ {π6 ἔουγ Κιηρθ 0 ἼΘΙ [πὶ 8]Π|8π66 τ (ἢ 
ΟἸοἀονγϊδοιμογ. ((δῃ. χὶν. 20.) Απᾶ “6οὺ0 οομβοογαίθα ἰο αοάἄ [6 
Τοητἢ οὗ ἃ}} {πᾶΐ ἢ βου α δοαυῖγο ῃ Μεβοροίδηῃηϊα. ((δῃ. χχνἹ. 22.) 
ἼΠ6 β8π16 οιιϑίοιῃ ΟὈζαϊ 6 α Δλοηρ᾽ γαγῖοι 8 ἀποϊθηῦ ὨΔΏΟηΒ, ψ0 46- 
γοίεα ἰο {π61} ροάβ {Ππ6 τϑη ἢ ραγῦ οὗἩὨἍ ἜνΘΥΥ ἐδίηρ {Π6Υ οδίαϊπαα. 

ΥἹΙ. Ετοπι {π6 ῥγεοραϊηρ' βκθίοῃ οὗ {π6 “618 ΑΘΓ ΠΟ 68, ν76 ΤΥ 
ΒΙΤΟΩΡῚΥ ἴῃ γ ἴῃ61ν ΕἾΤΝΕΒΒ δῃὰ {ΠῚῚ ΤΥ. 

Ἀοοοταϊηρ ἰο {π6 τοβηρα Ἰἄδαβ οὗ τηοάδυπ {1π|68, ΔηἰπΊ8] ΒΔ ΟΣ 6685 
ΔΓΘ ἃ ΥΘΙΥ͂ Δρδιγα πα βαναρα τηράθ οὗὨ δχργοββίηρ δη6] ῥτομηλοίϊηρ' 
ἀδνοιυῦ βοηθτηθηΐβ δηα αἸβροβιθοπϑ. 1λ}ιΐ, 1 γα βϑίθδα νυ Κθαρ ἴῃ 
γον ἴπ6 σθηϊα8 δηα ΠΔΡ118 οὗ ἀποϊθηῦ παύϊοηβ, δηα [Π6 Βρϑοὶα] οἰγοιτη- 
ϑίδποθβ οὗ {π6 Ηῦτγονγα, {Ππ686 ΟὈ] οὕ 8 τν}}} νυδῃ ἢ ; δῃα {Π6 ρτο- 
ῬΓΙΟΟΥ 88 Μ76}} 88 Ἔχρθαϊθπου οὗ {π6 “ον ιβῇ ᾿ηβο ΠΟ ῚΒ. 101}} ΓΟ Ὁ] γ 
ΔΌΡΘΑΓ. 
“ὙΠθὴ {πὸ Ῥγδοίϊοθ οὗ βδου βοϊηρ τγὰ8 ταῦ ἀρροϊηϊοα, {πὸ ἀ86 οὗ 

Ἰουϊουβ ὑγα8. ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀΠΚΏΟΤΏ : ΘΟΠΒΘαΙΘΗΕΪΥ, [π6 τηοᾶδ οὗ ᾿πβίσαο- 
ὍΟΠ ΟΥ̓ νἱΒ1} 16. Θ ]Θ 8 ΟΥὁἨ ΒΥ 018 8 Ὀοΐ] πα ἸΒροηθα}]6 ἀπά 
ΒΙΡΆΪΥ Ὀθημ6βοῖα], [Ιἢ βυοῇ 8 βίδίβ οὗ {πἰησβ, 1π6 οἴἶδογιηρ οἵ δῃϊμμα) 
ὙΙΟΥΠΊ8 ὙγΆ8. Τ]816 ἴο ΒΏΒΥΤΟΥ [ὉΓ {πα Το β'πρ]6 δηα σαῦομαὶ ἀσονο- 
ἄοη, Ὑγ]Οἢ τοῦ 8 ΓΘ ΠΟῪ ὨΔΡΡΙΥ δυο ἤο ὄχργοβϑ. ΒΘ να οοη- 
ΒΓ ΒΔ οΥ  ἤοο8 ἢ 411 {Ποῖν αἰὐοπάδηίΐ σιΐθ8, 88 δρροϊηΐοα ὈὉγ οὐ ἴῃ 
οΥγάδγ ἴο αϑϑιδῦ {π6 γϑὶ ριουβ ᾿ηβίτασίοη, ᾿πιργονοιιθηΐ, δηα ΘοὨβοϊαίϊοη 
οὗ τβδῃ, γχὸ τπηυβῦ οοποία δ ὑπαῦ τ1πηΠ6 Μοβὲὶ ΗἸρ σου], ἴα (Πς δτβί 
ἰηβίδῃοθ, ΟἰΘΑΥΥ͂ Θχρ δίῃ ΘΥΘΥῪ ρδγί οὗ {118 Ἰηϑυ τοι ; Οὐ ουν 188. 10 
σου] ποῦ ΔΏΒΥΘΣ 18 ρτοροβοά οπᾶβ. Νοῦν, 1 [16 τροτγὰ] ἱπηροτὺ οὗ 
ΒΔΟΙΠ068 ΈΥΘ ἴπι8 οχρίαϊηρθᾶ, 086 τ] ὺ οὗ {πθπὶ ἴο ταδηκὶπαᾶ ἴῃ 
1Π61γ τυᾶθ παηᾶ βἴπιρ]α βία ἰδ θαγομά οδ]ουϊαίΐοη. [πὸ απὐυϊοτοά 
ΤΏ, ΓΟΆΒΟῚ 18 ΘΑ Κ, {Π6 τηοηία] ἔθο! Πηρβ 8ΓῸ ἈΘᾶΥΥ ἀπ σοι, 8116 
Β6Ώ86, Σπ)Δ ΟἹ Δ Οη, ἀηἃ ραββίοῃ ἀγα {πὸ ἰϑδάϊηρ ἀνθ Ῥοί ἰο {Π6 
ὉΠαἀογβίβηαϊηρ ἀπ Ὠοατ. ΤῸ τηδη {δ8 βιζυδίαα, {Π6 δρροϊηϊμηθηῦ.. 
οὗ βδου ἤσ 8. 18 ῬΘΟΌΠΑΥΪΥ δαἀαρίοα: [ὉΓ {μ656 ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ πιοϑὺ ραίμοίϊο 
Δηα ΔΓ] Δα ΓΘ88 [0 [118 ὙΟΥῪ Β6η868, Δη4 {Ππ8 τοῖα Ἀ]πὶ ἴο ἴΠ6 πηοϑῦ 
ΒΟΤΊΟΙ8 Δα ΠῚ ΡΥΓΟβ81γ6 γοἤδοϊομβ. ΤΕ Ἰτεαυθηΐ βρϑοίδοὶοβ οὗ Ὀ]6θα- 
ἱῃρ δῃηά βιῃοκίηρ υἱοί! πη8, βυ ον πο δηα δἰοηϊηρ Γ {86 ρσ ΠΥ οβδγουβ, 
ψγουϊα σῖνο {ποτὰ [16 ἀφοροϑὺ ᾿πιρυββϑίοηβ οὗ πὸ ΡΣ Υ, 7πβ.166, ἀπά 
τη] ϑίυ οἵ (ἀοα, οὗ 186 6ν1]} οὗ ἐγαῃβρτθββίοη, οὗ {μεὶγ οὐση 111 ἀδβοσγῖί, 
Δηα οὗ {Π6 πϑοθββυ οὗ βοῃηῈ δἀβαυδία δἰοποιημθηΐ, ἀπά οὗ [Π6 γϑϑα!- 
Ὧ638 Οὗ {86 ΠΣ ἴἤο ραγάοῃ {π6 ρβϑηϊίοηί. ΤῆΠ6 πυπιογοιβ δηα ἀἰνογ- 
βιβοα οἴετίηρβ οὗὁἩ (6 δποϊθηῦ 6:8, ψ ἢ (ἢ6 δἰ Κρ ΡοΡ ΒΊΟΝ 
Ρτθοοαρα ἥξα ὃν διἰοηἀοά {μοῖὰ, σατο Αἰ πο ΟὨΪΥῪ ἴο δχοῖΐθ δηᾶ οχ- 

1 Μὶοδδ6118᾽8 Οοσωσαθηϊαγίθϑ, το]. 11, Ρῃ. 141-145. 
ἐ Ὁ] 



920 ϑαογεά Τίηιο5 ἀπε ϑεαβοπβ οὐδβογυσά ὧν ἐἶι6 “εισβ. 

ῬΥΘ58 {86 πιοϑὺ σϑνογθηθὶ, ΠΌΤ 0]6, πὰ ργαίοία! ἀσνοίϊοη ; Ὀαὲ αἶϑο 
ἴο ρσῖνο {πὸ Ὀοϑὺ αἀἰγθούϊοα ἴο ἢ8 0716 ἰθρδὺ δα οοπάμοί. ΤΠ 
ΤΩΔΗΥ ΘΠ ηρΒ πα ΡυΓΙ βοα Οη8, Θη)οϊηθα ῥγονίουβ ἴο {π6 ΟὈΪΔ Ιοα 
οὗ βδουϊῆδθ, ΟσΘ ποῦ ΟὨΪΥ ΡΠΥΒΙΟΔΠΥ ὈΘμΘἤοΙα] τη [Π6 δαβίοσῃ οοὰη- 
{γ168, Ὀαΐ ἀἰγοοῦν ἰομαθα ἴο ᾿ΠΆΡΓΘΒ8 ἃ ΒιΠ}0} 16 ῬΘΟΡΪΘ τ δ ἃ ΒογαρυϊοιΒ 
γοραταὰ [0 ἱπνγαῦὶ δηα τηογα] ΡΤ, ΘΒρθοῖδ! }ν ἴῃ 411} {Π6ῚΡ ἀΡΡγΟδΟ] 168 
ἰὸ {πὸ Ὠεὶγ. Τμαῦ [818 γὰ8 {Π6 ὈΥΔΔΥΥ ᾿πύρηοη οἵὗἨ ἰμ686 σογο- 
ΤΩΟὩἾ68, 8 ἃ τηλχῖτη ΓΘ] ΘΠ ὮΥ πα Βο θην οηΐογοθα. [1}ἢ {Ππο86 
ΘαΥΥ ἀρθ8, ἴ86 ἰδηριαρα οὗ {π686 ὑγο}}]-μόβθη οι Ὀ] θη σου] ποί 
1] ἴο Ὀ6 »γὸῸ}} υηἀογβίοοα δῃηα βίσοηρ]Υ 6]. Αονα ἃ}], {πΠ6 ἔσϑοαιοπί 
ΒΔοΣΙῆσο5 οὗ {π6 «ον 158} [Δ ΘΓ ἰηζο παρα ἴο ργοῆρατγο, ἀπα στα} ν 
ἴο ΡΓΘΡασΟ πῃ ἔοσ, [86 ρτοδϑῦ αἰοπίηρ βδουϊῆοο οὗ [6 ῥγοσηϊβο Μοβ- 
βίῃ." Ασοογαϊηρῆν, “ οὐὐ ϑανιοαγ, ἴῃ 8} δῖοι ἴο [Πο86 δῃοιθπῦ οὈ]α- 
(ἴομβ, ἰ8 οὐδ ὈΥ νγᾶῦ οὗὨ δηλ 6 η66 ἃ 81η-Οοσϊπρ,, ἃ ρογίθοῦ βαοσιῆσο 
ἴον {86 81π8 οὗ {6 ψο νά. [π ἃ ψογά, (μ6 σοϊιρίοη οἵ {6 «6.8 πὰ 
τμαΐ οὗἩἨ ΟἸ τι βίδηΒ ἰΌστὴ ὁπ 6 ργοαὺ μα δδττηοπῖοῦϑ 018. 16 ὑεῖος 
ΒΒ σΌΒΡΟΙ -ἰτᾺ ἢ 1π 108. ΘΑΥΙΥ πα σταάυα] ἄλυσῃ ; τῦ6 ὈΘΙΟΙΪα 10 ἴῃ 118 
ΤΟΥ] Δ Βρίοπάουγ. ΑΒΘ ΟἸγῖβὺ ἀρροαγθα, (86 οδῃα!α πα ρῥἱουβ 
 ονγ8 οἸΔ ταοθα δηλ, θΘοδαΒ6 {ΠΥ ΒΔῪ ἴῃ πὶ ἃ ρ]ουοῦβ οοιηξογραγί, 
ἃ Ῥογίοοῦ δοσοιρ  ϑῃτηθηῦ οὗ {Π6]Ὶ δηοιθηΐ σῖί68 αηὰ ργϑαϊούϊζοπθβ ὙΠῸ 
ΟοῃΉ}165, ο {πὸ οὐ μοῦ παηᾶ, πογα 1οα ἴο γϑηδσαΐθ δηὰ θδϊϊονα ἴῃ {Π8 
ἩΟΌτον ἰατν, Ὀθοδιιβα {πο ΟΠ 6] ἃ ἴῃ 10 δὴ δχϑού, πΠουρἢ ἱπηρογίθοϊ, 
ἤρτιγα δηα ρῥγόρἤθου οὗ {π6 ἀοβροὶ. ὙἾ πδῦ Ὀοδυς δηα ρίογυ ἀ0 {Ππ686 
οὐβογνυδίϊοῃυβ γοῆσδοῦ θύῃ οἡ {π6 Θυνβῃ απ ΟἸγβίϊδη αἸΒροπβαίοῃβ ] 
Ὑγμαὺ δάἀπαῖγαϊα ἀορί οὗὁὨ πϊβάοιῃ ἀο {Π6Υ ἀἰβοονοῦ ἴῃ Ὀοίὰ ἢ} 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

ΒΔΟΠΕ. ΤΙΜῈΒ ΑΝῸ ΒΒΑΒΟΝΗΒ. ΟΒΒΕΒΥΕ. ΒΥ ΤΠὴῈ ΕῪγ8. 

Ιν ογάου. ἴο ρογροίυδίθ {Π6 τπϑιηοσυ οὗ {π6 πυτηθτοὺβ σομᾶοτβ (ἀοά 
μαᾷ πτουρδῦ τη ἔλνουγ οὗ Πἷβ ρθορὶθ, ίοβοβ, Ὀγ [86 Τινῖηθ δοϊητηδηᾷ, 
Ἰηϑυ θα νάγῖοιβ ἔδβίϊναβ, ὙΠῸ ἢ ΠΟΥ τγοτα ΟὈ] Προ ἰο οὔὈδβοσνο: 
{Ππ686 Ββογθα βθάβοῦϑ ὝΟΤΘ ΟἰΠῸΡ ΘΟ ΚΙΥ͂, ΠΟΥ, ΟΥ 8 πηι], ΟΥ τα- 
συγ αἴἴον ἃ οογίαϊπ πυμιθοΣ οὗ γοδγα. 

Ι. Τνογυ ϑουοηΐ ἀαν ντ88 ἈΡρτοργιαῖθα ἴο βδογοα σθροβθ, δηᾶ Ἷδ]]οά 
πΠ6 ΞΛΒΒΑΤΗ ; ἉἸΓΠΟΙΡᾺ {18 Πᾶπλα 18 1 ΒΟ 6 ρβαβϑαρθα σίγα ἰὸ οὐ Υ 
Γοϑύϊνα δ, ἃ8 1 ἴων. χχυ. 4., δῃα βοιηθίμπηθϑ 1 ἀθηοίθϑ ἃ ψγοοὶς, ἃ5. ἴῃ 
Μαῖίθ. χχυνῆ!. 1., ΖΚ χχῖν. 1., Δοῖβ χχ. 7., πὰ 1 ον. χυὶ. 2. (ατ.) 
[0 νγὰβ οὐ σ πα γ ̓ ηϑυαϊοα ἴο Ῥγθβοῦνα {Π|6 ΘΙ ΟΥΥ οὗἉ (Π6 ογθδίοη οὗ 
{π6 ψοτ]ὰ (ἃἀοη. 11. 3.): πίθος 1Ὁ οοππποα 0 Ὀ6 οὐδογνοά Ὀγ {Π6 
Ἰβγδο 108 88 ἃ ἀν οἵ τοβῦ δῃὰ ον σομνοσδίίοη ἀγῖηρ {Ππ|6 Ὁ τοί ἄθποο 
'π Εργρί, 16. ἃ 4 ϑὕοη. ΘΟΠΟΘΓΏΪ Ωρ ΜΝ ΒΊΟΝ ἸΘΑΥΠΘα οΠπ το ΕΥ̓ πὸ 
τηοΔη8 ἀρτοοὶ.2 ΤΥ μαπ, Βονόνογ, (ἀοὰ ράγα (Π6πὶ τοϑῦ ἴῃ {86 ἰππάᾶ οὗ 

: ΤΑΡΡδη 1,οοἴγοβ, ΡΡ. 116. 118. 
3 ἘὸῸΓ ἃ τηΐπυΐο διὰ δἰ]ο ἀἰδβοιιβδίοῃ οὗ {μ18 δη ἃ ὀνΟΥῪ ΟἿ ΠΟΥ αιιοδιίοη σοπποοιοά δ ἱπι {πὸ 

ΒΑΘ ΌΔΙΙ, [ΠῸ ΤΘΔΟΟΣΥ 8 τοίοστοα ἴὸ “ Τῆο ΟἸ τ βυϊδη Βα δ; ΟΥ̓, δὴ Ιπηυἱγγ ἰπίο τ τὸ- 
σίου ΟὈΠ ραυοη οὗ Κοορίηρ ΗΟΙΪΥ οὔθ ΠΔΥ ἴῃ βούθη. Βγ ἴδο ἴξου. αὐο. Ποϊάοη, Μ. Δ." 
1,οπέοι, 1825. ϑγο. 
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Οὐὐπαδη, ἢ6 ραν ὑπθηὶ [8 βαθαῖμβ ἴο ὈῈ βίαιβαὶγυ Καρὶ (Εχοά. χχ. 
10, 11]., ἀπὰ χνὶ. 23.); δηά 18 Οὔβογνδῃσθ νγἃ8 Θβρθο ΠΥ ΟΠ]οΙ Πα οἢ 
16 ΙΒγδο ΐθϑ πὶ Πουῦ, ν. 1ὅ., θβοδίβο ὕΠ6Ὺ ποτα (6 ΤΕἀΘΘΙηΘα ρΡ600]6 
οἵ ἀοάἄ, ἀπὰ τον γοσα ἴο τπαᾶκθ {π6 Βα ἢ ἃ ἀδΥ οὗὨ ῥϑου αν Γθοορη]- 
[οη οὗὨ [86 ῖν ἀο᾽νογδηοο ἔγομι θοπάδρο. 

1. Ιὴῃ 16 ΟΒΒΕΒΥΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΕΒ ΘΑΒΒΑΤῊΗ [δα Ὁ] ηρ οἰγουτη- 
Βίδ 668 Ὕ6Γ6 Θη]οϊποά ὈΥ ἀἰνίηα σοχητηδηά: ---(1.) ΤΠῚ8 ἀΔΥ γ88 ἴο Ὀ6 
Πο] 4 βδογθαὰ 848 ὃ Ἃ(δὺ οὐ ὙΟΥΒΏΙΡ 1π ΤΠΘΙΔΟΤῪ οὗ (Π6 ογοδίίοη οὗ {ῃ6 
νοσὰ ὈΥ “9 6ῃοναῖ, δῃα αἷἶβο οἵ {πὸ ἀδ]νογδηοθ οὗ {Π6 «6᾽ν8 ἔτγοιῃ 
Εργρίϊδη Βοπάαρα, 8 γ76}} 88 ἃ ἀδὺ οἴ σεροβα θοίῃ [ὉΓ τηϑῃ δηὰ βϑδβί, 
Ππαῦ ἐμὸν πρῃῦ Ὀ6 τογοβηθα, δα ποῦ πᾶν {Π6 1} ὈΟΑΙΪΥ βίγθηρίῃ 
Θχδδιβίθα ΕΥ̓ πηϊηἰοτγυρίοα ἰαδουν. (ἀἀ6π. 11. 1---8.; δα. ν, 18.; 
Εχοά, χχ. 10, 11.; ΕΖεϊ. χχ. 20.) Ἡδποο {π6 οοἰθὈγαῦοη οὗ {π6 
Βα ΡΠ τᾶ 1ῃ6 τιλκιηρ οὗ 4 ΘΟ ΚΙΥ ρῥτγοΐοβϑίοη ἐμαὶ {Π|6 Ὺ τϑοοϊνοα 
δα γουογοα (6 Οτοαῖογ οὗ πϑάυθῃ δῃᾶ δασίῃ, δπμα νγαθ οἰοβϑὶν οου- 
ποοίρα ψῖ} (16 {πἀαηγοηίαὶ ῥσγηοῖρ]6 οὗ {6 Μοβαϊο ἴα, ψΠΟΒ6 
ΟὈ)θοῦ γὰ8 ἴο Κοὸρ ὑπῸ ρϑοόρὶθ ἴτοτὰ Ἰἀοϊαῖγυ, δπα ἰο στηδϊηΐδίη [ῃ6 
ὙΟΥΒΠΙΡ ΟὗὨ {π6 οπα τὰρ (ἀοα; δηα ἤθῆςοθ, αἷ8ο, {π6 ῥαῃβῃτηθηΐ οὗ 
ἄραι νγᾶ8 ἀδπουπορα ἀραϊηβὺ ἴπΠ6 τ 1π| ὑγοίαπαίοπ οὗἁἍ {Π||8 80] ΘΠ} Υ. 
(2.) Ου {{|86 ἀαΥ μοῪὺ σοῦ πιοβὺ το] ΡΟ ΒΥ ἰοὸ αὐρϑίαϊη ἔγοτῃ 4} 
ΤΩΔΉΏΘΣ οὗ σόοσκ. (Επχοα. χχ. 10., χχὶ. 12., χχχὶ. 12---17., χχχνυ. 2.:; 
δι. ν. 14, 1δ.; Φ6Γ. χνὶ. 22.) τ ναϑ, ἐπογοΐοτθ, ἀη]ανίι ἰο 
σαῦποῦ τδπηα (Εἰχοά. χυὶ. 22---80.}, ἰο ᾿Ισΐ 8 γα ἴῸὉΓ σα ΙΠΆΣῪ ρυτ- 
Ροβοβ (Εχοά. χχχν. 8.;: Νυμθ. χυ. 82 ---ὃ6.), ἀπὰ ἴο ΒΟ ΟΥ ΓΘΔρ. 
(Εχοάα. χχχῖν. 21.) Το {686 Θηδοίμηθπίβ {86 «ον δὰ ἀοοίογβ δα θὰ 
8 νατιοίυ οὗ οἴβοσ τϑρυ]αΐοηβ, Ὁ. τ μιοἢ {Π6γ6 15 ποὺ {π6 58] 10] 6 βὲ 
Τυυπαἀλίοη ἴῃ {π6 ἰδ οὐ Μοβοθβ. Τῆυβ, Ὁ τνδϑ ἔυσΊ ΟΥΪΥ δοοοπηί(οα 
ὉΠ͵ΔΥγα] ἴο το ροὶ ἔοσοο ΟΥ̓ ἔογοα οἡ {Π6 βαρ αίῃ- ἀΔΥ 3; δῃηα ΠΟῪ τη οἢ 
118 ΟὈΒούνδῃςα τγὰ8 βίγα! ηϑα Ὀγ {π6 {γα ! ]0η8 οὐ ἴ[Π6 6] 46γ8 ἴῃ (86 {Ππ|6 
οἴου Τωοτὰ, 15 Βυ ΠΟΙ ΘὨΤΠΥ ταληϊξοϑί. Ἠρδηςο, νὰ πα 1ὑ νγγὰ8 ἀθουηθα 
ἘΠΙΑΥ ἴᾺ] ἴο Ηἷποῖς οαγβ οἵ οοσπ (Μαίί, χὶὶ. 2.} ἴῃ ογάοσ ἴο βα βίῃ (ἢ 
ΟΥ̓Δ ΩΡ 8 οὗ παΐασο, Ὀθολιβα ὑπαῦ ν88 ἃ Βρ6Ο168 οὗ τορι ησ. Υ 6 ᾿δαγῃ 
ἴγοπι {π6 ἰαἸπα θα] πυτιϊοτα {παῦ τ γα ὑπ] αν α] ο τιδ6 Οἱ] τη6α1- 
οἴμαῦν, τπουσ ΠΟῪ ΑἸ]ονοα 1ῦ ἃ8. ἃ ἸΌΧΌΤΣΥ; π6 δηοϊπίην οὗἉἨ {ἢ 
Ὀοὰγ ἢ ἔαρταηῦ οἱΪ8 Ὀοΐηρ ἤθη, 88 1ῦ 18 ποῦ, ἴῃ ὕπ6 Εὐαϑῦ, ὁπο οὗ 
{πρὶν Πιρθοδῦ θη]ουτηθηΐδ. [ὑ ψγ8 ἃ {γβα Π}]0 08] τὰΐα οὗ (ῃ6 δποϊδης 
ον δὴ ἀοοσίοτβ {πῶὺ “τ Πδίονοσ σου] ροββιΪ]γΥ θ6 ἄοπα οἡ {πὸ ἄδΥ 

ΒοέογΘ, Οὗ πηϊρ]ιῦ θ6 Δοΐοστοα πη} {π6 1Ὁ]]ον ηρ ἄγ, οὐσῃΐ ποῖ ἴο 
αἀσῖνο οαὖῦ π6 βαρ δ}; δὴ δχοο]οηΐ τάχα Ὑ Π6η ΤἸΡΉΟΥ ὑπάοτ- 
βίοοα, θαὺ ψΠΘη Δρρ]]οα ἴο οα868 οὗ ΠΗ͂ ΠΥ ΟΥ̓ 81 ΚΠ 688, ὑΠ6Ὺ τηδηΐ- 
ἔβην διονγοα {πα (ΠΟΥ αἰὰ ποῦ σοιργθμοπα {Π6 τηθϑηϊηρ οὗ ἔμο 
αἰνῖηθ ἀθοϊαγδίϊοη --- 7 ιοἱἱ! ἰαῦθ πιοῦον ἀπά ποὲ βαοτγίεο. Ιῃ οἰγοηίςαϊ 
αἰδοαδε5, {ποτοῖοσο, οὐ ψ  ]Οἢ ἀοβουιροη ὑγοῦα {πόδα ουγοᾶ ὈΥ «6818 
ΟἸ σιϑῦ οα ἴπ6 βα α -ἀαν, ΤΠ Ὺ οοποοινοα πα {Π6 ρϑύβοῦβ πὸ Πα 
80 ἰοπρ' δίστυρρ]οα ἢ {π6πὶ πιὶσἢῦ σοσῪ ψγ6}} θοαγ {π6πὶ ἃ ἀν ἰοηροΥ, 
ταῦθ ον {πη ῬΓΘΡΑΓΟ το !οῖ 68 ΟΥ̓́ΪΠ ΔῺΥ ὙΑΥ δἰζοιηρῦ ἴο 6 ουτοά οἡ 
1μαὐ ἄαγ. Τα Κπον]θᾶσα οὗ [Π18 οἰγουτηδίδησα Ὑ}}}} ρσγθαιν 1Ππϑύγαῦθ 

᾿ βιπαγβ Ἡοῦτονν ΟΠ γοβίοπηλίῃγ, Ὁ. 175. πὸ τος 
3.1 Μδος. 1! 81---.38. 560. ΟΙΠΟΓΒ ΟΧΔΙΏΡ ΪΟ8 ἵπ Φοβορῆαβ, Απὲ. 784. Π}ν χὶ, ο. 6. ὃ 2. 6 

ΠΟΙ]. σα. 110. 1ἱ, ο. 16. 8ὶ 4. 110. ἵν. ς. 2. 53. δηὰ ἀο νἱῖα βιὰ, ὃ 32. 
γ 4 ᾿ 
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{π6 οοπάαοῦ οὗὨ ουν Ἰμοτα ἴῃ Πραϊπρ {116 8101Κ ὁπ ἐπ6 βα θαι Β-ἀαγ, δά 
Ῥαγ Πα] ΥΪΥ {16 δ 80 Πδα θθοη ροόοτῃ Ὀ]η4. (( ο]η 1χ.) ΤῊ συ]α 
Δονο βίαϊθα νγχὰ8 τηδάβ θϑίογο πὸ Ῥδρδῃ ἴο ἰοδοῖ, δηᾶ ἢ ρίδαϊν 
δυο ἀ ΒΙμη8616 οὗ {6 ἢγθι ὁρρουίαι!γ ἰο τοίαΐα {ΠΟΤ ΘΥτο θοῦ 
ΠΟΙΟΠΒ, 8πἃ ΘΧΡΟΒΘΟ {Π|6}Ὶ σ,ΓΟΒ8 ργθυδυδίοι ἰῃ ᾿πίθυργθίϊηρ; δὴν οὗ 
{86 ΒΑ ὈΡδίϊοαὶ ἰασσβι Εἰ αγίμον, βθοίηρ 10 νγγὰ8 ργ Β: 164 (0 ρΡυΐ ἔαϑυϊηρ 
ΒΡ. 0116 ἀρο οὐ ἴηΐο 86 Θγ68 οὗ ἃ Ὀ]1ΙπΠα τη οἡ (μ6 Βα θδ ἢ -ἀδγ, οὐγ 
ϑανίουν οἴδοίθα ἃ σατο ὈΥ υἱϑὶπρ θοΟύ οἷαν ἀμ βρι{016 (ομη ἰχ. 6. 
14.}), ὑο ΒΟΥ [18 αἰνὶπο δαςΠοΥΙ, ἴῃ ΘΙΩΡΙΟΥ Πρ πθδη8 0 Πυμηδη 
ΤΟΆΒΟῚ [ἢ6 τηοϑὲ ΠΩΡΓΟΡΘΥ, ουθ ΟἹ ἰδαῦ βδογθὰ ἄδυ, αἰ γοῦν ἴῃ ορ- 
Ροδιθϊοι ἤο ἰμ6 δῦουβ στὰ]; Μοὶ γὰ8 σοοα ἀπά Ἰαδῦ ἴῃ 156], θαΐ 
ΠΥΡοογ 8], βιρουβυ του, ἃηα γα], θη ΔΡΡΙ16α ἴο {Π6 οα86 οὗ 
Πολ!πρ οα [6 Βα ὈΔ..} ΤΠ βαυνιοοβ οὗ (Π6 ἔδθιρ]6, βουσθνϑῦ, ταὶρῦ 
θ6 ρογίοσιηθα πιπουΐ ργοΐδπιηρ (86 βαρραίδι, βιο ἢ 88 ργθραγίηρ {π6 
ΒρΟΥ ἤο68 (1μαν. νυἱ, 8--18.; Νυῦ. χχυ, ὃ--1Ὸ.; Μαιί, χὶϊ. ὅ.}); 
δηᾷ 10 νῦᾶϑ 80 ἰανί] ἴο Ῥαγίοσῃ οΓουτιοίβιοη οἡ {πὲ ἄγ. (ὁ ὁπ ΥἹ]. 
23.) (3.) Τῆθ βαῦθαῦ τγαὰβ ἴο Ὀ6 ἀδενοίθα ἴο οἤ θαυ] τϑϑί, [μὲ ποῦ 
ΟὨΪΥ ἴΠ6 [ϑγϑοὶ 68, θαῦ 4180 βίγδῃρϑιβ ᾿ἱνῖηρ τ {Ππ6ῖ, 88. γ76]} 49 
1Π61ν σαί] 6, πιὶσῃξ μα τοίγοβθῃθα, (Εχοα. χχῖλ. 12.)ὺ Ηρθῃςοθρ, 1 18 ποί 
ἸαργΌ 016, ὑμαὺ [Π6Υ ΘΟ] γαύθα βδουιβοὶαὶ οὐ οἴϊδσϊηρ ἔδαϑίϑ, ἰο ψ ΒΙΟἢ, 
ἔγοτῃ {ὑπ6 σοπηημθησοιηθηΐ οὗ ὑΠ6} ΡΟ], {86 ΡοοΣ τ γα Ἰην 6, [πῃ 
Ἰαίθυ {1π|68, αἱ Ἰθαβϑί, 16 ΚΠΟῪ ἔτοιι μἰϑίογυ, {μα΄ (π6 «6 νὺ7΄ὺ]ϑ Ρυτομαβϑοά 
δηα ῥγαραγοα {86 θοϑὺ νἱδηαβ ΠΟΥ σου] ΡῬγοουΓΘ ἔῸγ {π6 Βα Δ ἢ- λυ, 
ἴῃ οὐἄθυ ἴἰο ἄἀο 10 οπουγ; δπα ὑμαῦ {ΠΟΥ πού! ν μαα ΒΑΡ ὈΔ1- ραϑίϑ, 
ἴο ψΠΙΟὮ ΤΠΩΥ ἀνθ ᾿ηγιοὰ Ρουβοη8 ψΠ ἢ ὙΠ Πποπὶ ἰΠ6Υ ἭΓΟΓΘ ὑπ80- 
αυδιηί6α.3 
ΤῊ βαρ αι οοτηπιθηοθα δὲ ϑυηδβοί, πα οἱοβοα δὖ [Π6 βατὴθ {ϊπ6 Οἢ 

186 [0] ονίπρ ἄν. (Μ αι. νι]. 16.; Μαῖκ 1. 82.) ΥΥ̓Βαΐθνοσ νγἂβ π6- 
ΟΟΒΒΑΓῪ νγ88 ΡΓΟΡαγοα οἡ {Π6 ἰδίαν ρατὺ οὗ (Π6 ρῥγθοθαϊηρ ἀΔγ, ἐμαί 18, 
οὗ ουῦ ΕὙΙΑΔΥ : ἤθηοθ, {π6 ἀΔΥ ῥγθοθαϊηρ; [86 Βα αίἢῃ (προσαββατον) 
18 ἰη {π6ὸ Νοινν Τδβϑίδιμθηῦ ὑθττηθα ἴΠ6 ργεραγαίίοη (παρασκευή), ἴῃ δίς. 
ΧχΧΥ!. 62. ; Μαῖῖ χν. 42.; [λικα ΧΧΙ]. δά. ; ἀπα Φοδη χὶχ. 14. 351. 42.3 

2. Υε ΚηονΝ ποῦ ψῦ σοί! τυ ἔγομχ [Π6 Μίοβαϊς ψυιθηρβ Πα 
οοηδβεϊι οα {π6 τηοϑὲ δποϊοηῦ ΥἾΟΒΒΗῚΡ οὗ {16 [βγϑθ 68 οἡ {Π6 880- 
βαιῃ-ἄαγ. [ὑ ἐβ, μβούγονοσ, δνυιἀοηΐ ἴσοι (6 Νοὸ Τοβίδιηιθηΐ, {Παΐ 
16 σα ταίΐίοι οὐ {π18 ἀΔΥ οπϊοῆν οοηβιδίοα ἴῃ {Π6 ΣΟ] σΊΟΙ8 ΟΧΘΥΟΙΒΟΒ 
γΥΠΙοἢ Το γα [θη ρογίοττηοα : ὑποὰρἢ {Πότ 18 πὸ ᾿π]υποίϊοη γοοοσαβα, 
δχοθρὺ {παὐ ἃ θυγη-οἤθσιηρ οὗἉ ὕπνο ἰδ 5 βῃοι]α οἡ ἐπαὺ ἀαγ Ὀ6 αἀἀοά 
ἴο {Ππ|6 τρουπῖηρ' ἀπ ονοπίηρ; Βα ο68 (ΝΌΠΙΡ. χχνυἹ]. 9.) δηὰ {πᾶ {Π6 

" Ὧν. οιίοπ᾽ 8 Μίβπα, 10 ΘῃΔΟ δι, ρρ. 10]---108. 123. ὙΠῸ δα δ, 6 ΤΠΑΥ͂ 
ΟἾΒΟΓΥ͂Ο, τΥ 85 ἃ ἴγρο οὗὨ τμδῖ αἴογηαὶ τοδί, Ἐν] ἢ 41} [πὸ ἴτας βογνληῖθ οὗ οὐ ν}}} Πογ δ ΤΟΥ 
ΘΠ)ΟΥ̓͂ ἰπ ἤοάναπ, 85.660 ΦΌΠοδ᾽8 [οοὔιιγοβ οὐ ἴῃ6 ΕΡρίδβι]ῖο ἴο τ. Ηδῦτονβ, 1ωοςι. 11, ( ΟΥ̓Κ, 
γοἹ. 1]. ΡΡ. 940---2942.)} 

2 μκικο χὶν. 1. δηὰ Τὐριοοι 5 Ποτα Ἡουγαϊοα οα {πὶ ραϑθαρο. (ὌοτΚα, νοὶ. 1]. 
ῬΡ. 415, 446.) ὅθο αἷ80 Ὑ)οιβίο 8 Νοίοϑβ, νοἱ. ἱ. Ρ. 7580. Μοθδο 8. τοηλτκε 1Πδὺ ΟἿΓ 
ϑανιοιτβ οὐϑογγαίίοη ἴῃ [λικὸ χὶν. 12---ἰ 4. οδπ ΟὨ]Υ ὈῸ {ΠΥ ἀπαοτϑίοοα ἰῃ τοίεγοησο ἴὸ 8 
ἴδαβι [δι [Ογηθα ἃ Ῥαγὶ οὐἉ ἀϊνίηο νου], δη, ἃ8 διισῖ,, ταὶ ριιδ ΙοΟΚ ἴῸΓ ἃ ΓοσοιρΘη80 ἴγοιπ 
Οοὰά : ἴογ γὸ ἀο ποῖ ἴῃ ογάἀϊ ΠΑ ΥΥ οα868 οχροοῦ {Ππῶὶ (αοἄ βιοι ]ά τουγαγὰ τι8 ἴῃ δηοίθοῦ ἡγοῦ] ἃ 
ἴῸΓ ΟΥ̓ΟΤΥ ΘΠ οἰ πτηθηΐ γὸ σῖνο, ΟὈτΠ πη Π δΥῖ68, νο]. 11}. Ρ. 158. 

3. Βόῃα 21} Ατομοϊοσία ΗἩοδτγδίοα, ρΡ. 811---.814.; 1ϑυδβάσθη ΒΒ ῬΒΠ]Ποΐορσι8 Ἡοῦτοο- ΜΙχίιϑ, 
ῬΡ. 240---262. ; Βοδιιϑοῦτο Β δὰ 1, ἴλη 8. Τηἰγοάιοιίοη (ΒΡ. ΥΥ̓ αἰϑοῃ 8 ΤΠοοΪ. Ὑταςῖδ, 
γοϊ. 111. ρΡ. 225---284.); ἴ1πὸ Μοβαὶς βιίδίιιιθ8 τοϊαϊίνο ἴο {Π|0 Βα Ὁ. ἀγὸ ΓᾺΠῪ ἀἰϊδουβδοά ὈΥ 
ΔΠΟΒ Δ 6115, Οὐτασηθηιασίοβ, γοὶ, ἐϊϊ, ὈΡ. 1δ0---181.; νοὶ. ἢ. ῬΡ. 899, 400. 
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βον -Ὀγοδα βου] 6 οπδηροα, (1μαν. χχὶν. 8.) [ἢ 1Π6 δυῃαροραοβὶ 
{μ6 ϑεαογτοα Υ ηρθ ποῦ τοδα δηᾶ δχρουηᾶοα, ἰο ΜΘ τγ88 ϑοιηδ- 
{ἰπι68 δ΄] ἀοα 8. ἀἸΒοΟΊΓΒΘ ΟΥ̓ ΒΘΙΤΏΟῚ ὈΥ̓͂ ΒΟΠ16 ἀΟΟΙΟΣ ΟΥ Θῃλϊηοηὗ ἰοΔΟἢ ον. 
([μΚ6 ἰν. 16.; Αοίβ χὶτὶ. 16.) ῬΥΑΥΘΥ αἶβοὸ Ἀρρθᾶγβ ἴο μανα οσιηθα 
8. Ῥαγὺ οὗ {ποὶν βδογθα ὑυουβῃρ ἴῃ [Π6 ΒΥΠΑΡΌΡΙΘ, δπ ΘΒρθοῖδ}}γ ἱπ {μ6 
ἰδ} 16. (1 ὅδ. 1. 9, 10.; 1 Κίηρβ νῖ}), 29, 80, 838.; ῬΒα]. χχνυἹ]]. 2. ; 
Τκο χυ!. 10.; Αοἵϑ 11. 1δὅ. δηά 11}. 1.) 
1 ν]ιαῦ τονθγθποο {μ6 96 0)712ὺὰ τοραγάθα {παῖγ ἐθρὶθ, γα αν 

Αἰ γΘδαΥ δθθὴ ὃ: δηά ἴῃ ργορογίίομ ἴο ἴΠ6 βαποίυ οὗ {Π6 ρ]δθθ νγγαϑ {Π6 
ΒΟ θυ Πα ΠΟΙΥ Ῥομαυϊοὺῦ ΓΘαυγοα οὗ 811 0 οϑιηδ ὕο του ἢ 1 Π 676. 
ΤΠ αν, πα θοά, μαα ργομιθιθα {Π6 ΒΡΡτΌΔΟ οὗἉ 411 Ὡποϊθϑηηθββ: δυΐ 
ἰο ἴμ6 δηδοίμμθηίβ οὔ Μοβοβ (6 στοαΐ τηδβίουβ οὗ ἰγϑαϊομβ δα ἀοά 8 
γϑτοίν οὐὗὁὨ οἴμοσ ὑγιῆϊηρ γορυϊδίίοηβ, το (Π6 Δ μδα ποί παιηθά, 
1116 ΠΟΥ βογαρὶοα πού ἴο τρᾶκο {π6 ““ουβα οὗ ργδυδϑυ" ἃ ἄδθῃ οὗ 
τπονο. Ὦγ. Τϊρυΐοοῦ μ48 οΟἸ]Θοὐδα την οὗ [π686 ἰγδα ]οη8 τοβρϑοῦ- 
1ησ (Π6 ὕδπλρ] 6 ὙΤΟΥΒΒΙΡ ; 8ὴ αὐγαρτηοηῦ οὗἨ τ οὶ 111} ἔογπὶ ἃ ῬΥοροῦ 
ΒΌΡΡΙοταθηῦ ἴο {86 ργθοθαϊηρ ΟὈΒΟΥ Δ ΙΟΠΒ. 

(1.) Νὸ τῶδῃ παρ ὺ οηΐον {Π6 “ταουπίδιη οὗἉ ἴπ6 Ποιι86," ὉΓ 80 {πῸγῪ 
ο4}16ἃ {πΠ6 ἐδ} ]6, τὴ 18 βίδῆ; θαροηβ οὗ οἴδησο Ὀοὶηρ αηϑυϊ 64 
ἴο (88 Βουδδ οὗ ρϑβος; δῃηᾷὰ 1 βοϊηρ' τορι ύθα ᾿πἀδοογοῦϑ ἴο ἰθδῃ, τ βθη 
{Πογ6, Οἢ 8}Υ οἴδον βία ἔμδῃ (ἀοά. Οπ {818 δοοοιπῦ 10 τγᾶ8, (μα ΟὐΥ 
Τ,οτὰ ὀχρο]]οὰ {16 ὈΌΥΘΥΒ δηα 8611 618 οὐ οδί!!α ἔγοτῃη {π6 ἴθρ]6, νῖῖ 
8 ΠΡ οὗ οογάβ. (Φόμη 11. 16.) --α (2.) ΝῸ τη νγᾶϑ ροστηϊ 64 ἴο δηΐου 
ΜΠ ΒΏ068 οἢ ἢῚ8 ἔβαϊ 5, ΠΟΙ ἀδῦ οἷ ἢϊ8 δαί, 1] οἢ μ6 τγᾶϑ ΟΡ] α ἴο 
06 ΟΥ γγ88}} ((Π 8 ἱπυιπλδηρ' {Π1|6 ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗὨ Δρργοδο ίηρ; {π6 Δίοσί 
ΗΙἸσῈ ἀϊνοϑίβα οὗ 411 σου] ] γ οαγθ8 δῃα αἴ δο 018); ΠΟΥ ὙΠῚ} ΤΌΠΟΥ ἴῃ 
ἢϊ8 Ῥυγθο, ΠῸΓ Ψ 1 Ὦ18 Ρυγβ δρουῦ Εἶπ. --- (3.) Ἡδνιηρ ἀγτϊνϑά αἱ {Π|6 
6016, ΘΥΘΙῪ ΜΟΥΒΗΙΡΡΟΥ γ1χὰ8 Ῥγο  Ὀιτοα ἔγοτῃ βρ  ρ' {Π6Γ6, 48. νἡ)6}} 
88 ἴσοι υϑιῃησ' ΔΩΥ͂ ἰστουθγοηῦ ρ δύ Γ68, ΟΥἩ Τηδκιηρ 1 ἃ Ἱποτουρ]αγα ἴο 
βῃογίθῃ 18 ἢ πὰ Ψα ἴῃ οΥ βϑιηρ᾽ το ΟὯ6 ρμαγὺ οἵ ἴΠ6 ΟΥ̓ (ο Δποίμου; 
Δ οἡ δηΐοσίηρ {μ6 σουγύ, 6 πλυδῦ γα} ΘΙ ΒΌΓΟΙΥ δηα στάνοὶν ἰο [18 
Ὀΐαοθ, δῃαὰ ἰμοσα ἀδπηθᾶῃ ἰπιβο]  ἃ8. πὶ ἔπΠ6 ῥγθβοποα οὗ (οή. ---- 
(4.) Ηαδνὶηρ πον δηίθιρα [0 ὈΧΑΥ͂ δηά αἰϊοπά {Π| Βοσνῖοθ, 6 νῦαϑ ἴο 
βίδα σῇ Ἴπβ ἔδεϊ οὔθ οϑοὴ Μὰ {ΠῸ ΟἰΠΘΓ; δηα, οαβϑίϊηρ ἢ18 ΘΥ68 
ἀοννανγαγα, νμ}}]6 6 ταϊϑοὰ 18 ποασγ Ὀρτγαγα, τὺ ΟΓΟΘ8 ἢ15 απ 8 
ὉΡΟὴ ἰιῖ8 Ὀγϑαβί, δηᾷ βίβῃα δ8 ἃ βουυδηΐ βϑίογα [18 ᾿παβίου ὙΠ} 41} 
ΤΟΥΘΥΘΏΟΘ 8δηα ἔραν. ΤῊ ρῥγδοίϊος οὔ Ἰοοκιπσ ἀονῃ ἴἢ Ῥγᾶυνον {1|ὸ 
δ ονν8 ἀογινοα ἔγτοιῃ {Π086 ραβϑᾶροϑ οὗ ϑδογιρίαγθ, τ οἢ Βροθκ οἵ Ὀοϊηρ 
ϑῃαπιοα ἰο ἰοοῖς ἃΡ ἰονγαγβ ἤθανθὴ οἡ δοοοιπηὺ οἱ {Π6 1 Βι᾽ πί]Π068: 
ἴο ἔ18 ροβιύοη οὗ Ἰοοκίπο ἀοντ πα ᾿ἰαγίηρ Πἰ8 ΒΔ 45 ἸΡΟῚ Ὦ18 Ὠοατγί, 
{Π6 ἀουλθαποῦὺς οὗ {π6 ἀσνοαῦ ρὰθ] οαπ ([μ1κ6 χνὶϊ. 18.) βαθιϑ ἰὸ Ὀ6 
ΡᾶγΆ}161, Εὔνϑῃ (16 ργιεδίβ, μὴ (Π6ΥῪ ρῥγοποιηοοά {π6 Ὀ] ββίηρ' ἀροὴ 
1Π6 Ρϑορία, ποῖ {Π 6 Γ Ἰοοκοά ὋΡ ἰονγαγαβ βθάνθη, ΠΟΡ ἰονοὶ ἀροη {Π6 
ΡΘΟΡΙΘ, δ ἀονῃ ἀροὰ (6 στουπα ; ἀπὰ {Π6 ρ600]6 χοῦ ργοδιθιοα 
ἔτοπι Ἰοοκίηρ ἀροὰ {δθῃι. --- (6.) Ηονγανοῦ ὙΘΔΤΥ ἴΠ6 ὙΤΟΓΒΉΙΡΡΟΥ 
πρηῦ θῸ ἢ βίδημαϊηρ, Βα τϊρῃῦ ΟὨ ΠΟ δοοοιπὶ δῦ ἄονγπ δἰ 0 ἴῃ 
{π6 1βγαθ]68᾽ ΟΥ Ὀγϊθϑίθ᾽ σουγῦ: ΠῸ Ῥούϑοη Ὑδδίθνου θοϊηρ δορά 

δ 9560. ΡΡ. 2378---284. δερτὰ, 5. ὅο0 ΡΡ. 268, 269. 
5 ΤῊΪΐδ ργοῃὶ Ὀἱἴοη τγα8 ἀοτίνοα ἔτοπὶ ἴδ6 σοτητηδηὰ οὗ αοἀ ἴο Μοβε8 (Εχοά. 11}. 5.), ἀπά 

Φοβδια (ν. 15.) ΤΊ βάπιο ὑϑασὸ οὐὈϊαϊηδ ἰπγουσμουῦῦ [86 Εαδί ἴ0 {88 ἀδγ. 
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(μα ρυίνιαρο, Ἔχοθρὺ {μ6 Κίηρβ οὗ [π6 μουβα οἴ Ἰλαν]ά. ---(6.) Ἡανίηρ 
οἴογοα {Π6ῚΣ ῬγΑΥΟΥΒ, δηα ρΡογ οστηθα ἴΠ6 βουυΐοθϑ, {ΠπΠῸ Ὺ Μ γα ἰοὸ ἀ6- 
ρατγὺ ἴῃ {π6 βᾶπι6 ογᾶδσ ἰὴ ψῃϊοἢ [πον μαά οηΐογθα: δπα 85 {ΠἸΘῪ Ὑγ6ΓῸ 
ῬτΟΒΙ Ια ἴο ὕυση {ΠΟ ΙΓ Ὀ8ΟκΒ ὩΡροὰ [86 487, ὑΠῸῪ ψψοπὺ Ὀμδοκναγα 
61 1Π6Υ Το γα οαὖ οὗἩ {πΠ6 οουγύ, ἀπά ἀδρεαγίβα ἔγοτα ὑμ6 ἰθιαρ]θ ὃγ 8 
ἀΙγοπὶ ραία ἔγομι ὑπαῦὺ ὈΥ ΒΙΟὮ {ΠΟῪ πδα φηίογοα. 

11. Το Δονῖδη πποπίδβ Ὀοΐϊηρ ΠΑ ὝΘΓΘ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ οδ]ουϊαίοα 
ἔτοτα 1π6 ἢγβῦ ἀρρϑάγαποα οἵ {86 τποοῃ, ὁπ Μ Ποῖ {πὸ ΕΈΛΑΒΤ ΟΕ ΤΗΕΒ 
ΝΕΥ͂ ΜΟΟΝ, οὗ {86 Βορίππιπρ᾽ οὗὨ (Π6 τηοπἢ (48 [86 Ηῦτονβ ἰδττηοᾶ 
10), να8 οοἰοργαϊθά. (Εἰ χοά, χιϊ. 2.; ΝΡ. χ. 10., χχυ!. 1]. ; 188. 
!ῖ. 13,14.) ΤῈ βϑϑιὴβ ἴο αν Ὀθθῃ ἴῃ ιι86 ἰοησ Ὀοίογα {π6 {ἱπ6 οὗ 
Μοβοϑβ, ψῆο ὈΥ {Π6 ἀϊνίπα οοτησλβηα Ὀγοβου 6 α ̓ αῦ ΘΟΥΘΙΩΟ 68 ἸΤΘΓΘ 
{π6η ἰο 6 οΟὈβογνοάᾶ, 10 νὰβ ῥτοοϊαϊτηθα ὈῪ (Π6 βουπῃα οὗ {ἰγιμηροίβ 
(Νυπιῦ. χ. 10. ; Ῥβαᾳ!. ἰχχχὶ. 8.); δπα βαενϑγαὶ δα "0 π8] Βδοῦ ἤσο8 ΘΓῸ 
οἴοτοα. (Νυμπρ. χχυ!. 1] --1δὅ.) ΕὙΟΤα ΑΥΔΟῸΒ Υ11}. ὅ. 10 ΔΡΡΘδΓΒ ἴο 
πᾶν θ6θὴ οοῃβι ἀογοα ππ]αυγία! ο ἰγαηβαοῦ ΔῺΥ ὑγου] ἸΥ ὈΒΙΠ688 ἢ 
[Π6 ἴδαβί οὗ 16 Ναὸν Μοοη. Τὸ ψ]οϊζοα ἀγὰ ἴΠΟΓ6 Τοργοβοηίθα 88 
βαυίησ, ἤγάση ιοἱϊ! ἐμ ει οοη 6 φοπο, ἐλαξ τοθ πιαν 861} σον ἢ ὙΥ Ἀθη 
Β..8}} γα ανα ἄομο τιν {Π686 δβοϊθιηῃ ἔραϑίβ, οἡὐ ΜΏ1Ο ͵Ἃὶ 8Γο τοί 
Δ]]ονγοα ἴο ὈΌΥ δπά 86}} ὃ 

111. Βοεβιᾶοβ {π6 βαθραίῃ, Μίοβοβα ᾿πϑ  υἱοα ἴἢγοο Αννύαάαι, ΕῈ5- 
ΤΙΨΑΙ,Β, ν]Ζ. {Π6 Ῥαββουοῦ, ἴμ6 ἔδαϑθί οὗ ρϑηϊθοοβί, απα ἰμ6 ἔδαβί οὗ 
ΤἈΌΟΓΏΔ616.6θ. ΤΏοΒα, Ἡ ΙΟΝ ἅγ6 ὑϑυλ}}ν ἀσηοτηϊηαίθα {μ6 Οαγεαΐ Κ65.- 
ἐἰυαῖδ, ἌΓ6τ6 αἰΒα ρα ]Βηῃ6α ἔγοιη ὕΠ6 Βα δι, δμα ἱπαδοϑα ἔγοτῃ 41} οἵμοῦ 
ΠΟΙν ἄαγβ, Ὀγ {μ6 Οὐγουϊηδίδησα οΥ ἔνχο οὗ ἴῃθπὶ Ἰαβθηρ βανθη, δηᾷ οἱ 6 
ἴογ οἰσῃηΐ, βυισοοϑδῖνο ἀἈΥ8; ἀισίηρ  Ιοἢ [Π6 {6 τὴ} γόγα Ὀοππηᾷ ἰο το- 
)οῖοα Ὀοΐοσα 6 Τωογὰ ΤῸ 411} {Π61} ἀ6] νουα 068 δη τηογοῖοβ. (Π δαί. 
ΧΥ!. 11---1δὅ.) ΑἹ] {Πμ6 τηα]οβ οὗἩ {86 ὕτνγαεϊνο ὑρθ8 γα Ὀουηᾶῆ ἴο 06 
Ρτγοβθηΐ δὖ {π6886 στϑμα ἔδβίνα β (Εὐἰχοά. χχχὶν. 23.; Τθυῦ. χνΐ, 16.}); 
ΠΩ ον {π6}]} δποουταροιηθηῦ ἴο αἰζθηα {ΠΟῪ Ἰγογα αϑϑυγοα ἐπαὶ πὸ πιᾶτ 
δἠομϊα ἀεϑῖγε ἐ]ιεὶν ἰαπά ἀυτὶπρ' {Π6]} δΌβθῃοα (χοα. χχχῖν. 24.): ἴῃ 
οἴμον οταβ, {πῇ [ΠΟΥ Βπου]ὰ Ὀ6 Βοοῦγα ἔγοπι ποβῦ]ο ᾿ηναβίοη ἀυτὶην 
{πο ὶν αὐὐθπάδποα οἢ σοὶ σιουβ Ὑυουβ 10 : ---α ταδηϊξοϑὺ ρῥγοοῦ {Π18 οὗ {ΠῸ 
αἰνιπα οὐἱρίη οὗ {πον σοὶ σἽΟΠ, ἃ8 176}] ἃ8 οὗὨ [π6 ῬΟΊΤΘΟΙ ἀπαᾶ ραγίοα αν 
Ῥγονϊάθησο οὗ ἀοἂ τη π οὐ κληρ' [ὨΓΘ6 ΟΥΘΣῪ ὙΘΆΓ ΔΠ Θϑρθοὶδὶ ταΐγαοὶο ὋΣ 
{π6 ρτγοϊοοίζοη οὗ 818 ρθορὶα ; ἴοσ 10 18 ἃ ν6}} Κπόνσῃ δος (Παὲ {πΠ6 «68 
οΟΠΒί ΔΉ ΓΥ αὐξοηοα [ἢ686 ΘΟΓΘΙΊΔΟΠ168 Ποὺ ΔΎ ἴοαΓ οὗ ἀδηρογ, ἀπά 
{παῦ {Π͵ 1} πηοϑύ ν]ρι]δηῦ ΘΏΘΙἾ68. ΠΟΘΙ Ἰηνδαρα οΥ 1] ιγοα {ῃ6πὶ ἀπγ- 
ἴῃ {Π686 ΒΔοΓοα βοᾶϑοηβ. ΤῊ ἀοβῖσῃ οὗὉὨ [Π686 τῃηθοῦπρΒ νγὰ8 ῬΑΥΠΥ 
ἴο ἀηϊ6 {π6 6 ν)}8 ἀιηοπρ {ποιηηβαῖνθθ, απα, ἰθδομιηρ ποτὰ (ο τεραγά 
ΘΔΟἢ ΟΥΠΟΥ ἃ8 ὑὈγοίδγοι δηᾶ ἔξ] ον - οἰ ΠἸΖθη8, ἰοὸ ῥτομηοῦθ παι! ἰονο 
τη ἔμβῃ. Τὸ {18 {π6 ῬΡΒΑΪτϊϑὺ ργόρὈ]Υ τοίθγβ ῃ Ῥβ4]. οχχῖ!. 
8,4. Απα 1 νγὰϑ8 Ῥδγν {παΐ, 45 ομδ ομυτγοι, ὙΠ 6 Ὺ ταῖρι ῦ τα κα οπο 
οοπρτορδίοῃ, 1ο᾽ ἢ ἴῃ ΒΟΪθιὴη ΟΥΒΗΪΡ ἰοροίμου, απα ΓΕηΘῪ {πεῖν οατῃ 
οὗ Δ]εσίαποα ἴο {πὸ ὁπ6 ἔτιι6 ΟΟα, αδηᾶ ἴο ἐποὶγ Ἔχοο]]οπξ σοπϑε πο 
δ 4 το] ρίοη. ΕἸγΙμΟΣ, 80 ἰαῦσα ἃ σοῃοοῦγβα οὗ ροορίθ σοι] σῖνο 
{Ππ6 σταιῖον βοϊ ουηηϊν ἴο {Ππ686 ἔδβνναϊθ: δῃηα ἃ8. πὸ [ϑγ86]106 ὑγὰ8 ἴὸ 
Ῥγοβθηῦ μιτηβο] ἢ Ροΐοτο {π6 Ἰωοτὰ τ ποὰῦ βοπλο οἥογίησ (ΠΤ οαΐ. χυὶ. 16, 

᾿ Τρ οοῦ 5 ἢ οὐκβ, νοἱ. 1). Ρρ. 947-950. 
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17.), ἀ ρ]6 ῥσονιϑίοη νγὰ8 {818 ταδᾶα ἔοσ {π6 βαρροτὺ οὗἉ [86 τιϊη βίουβ 
οὗ {π6 βαποίπαγν. ΟἿ ἴμοβθ ὁσοδβῖοη8, δἰ πουρ 086 πθὴ Ὑ6ΓΟ τϑ- 
αυϊγοά [ο αἰίοηα, 1 ἀ068 ποῦ ἈρΡρθδσ {πὲ ἡγοθθῃ 6 Γ6 ργουθηΐθα ἔγοιη 
σοῖϊησ Π{ ὉΠ6Υ οἰλοβθ, δὖὺῦ ἰθαβϑῦ (0 (86 ραβϑονθσ. (6 1 ϑδῃ. 1. 8. 7.; 
ΤᾺΚ6 11. 41.) ΕῸΥ στϑδίου ΒΘΟΌ ΤΙ ΓΥ, Βονανοῦ, ἀσβίηβὺ {86 αὐΐδοῖκβ οἵ 
ΤΟΌΡΟΥΒ οα ἴΠ6 τοϑα, ΠΟΥ υδοα (0 ἔγανϑὶ 1ῃ ἰαῦρα δοιηρδῃΐθϑ, ὑπ 086 
ὙὙΠ0 Θλ16 ἴγοτῃ {86 βᾶπλβθ ΟἸΕΥ, οδῃΐοῃ, οὐ αϊβίτϊ οὐ, ἔουτηϊηρ' ὁπ6 δοϊη- 
ῬΆΠΥ. ὙΒΟΥ͂ ΟΔΥΓΙΘα ΠΘΟΘΒΒΆΣΙ68 δἰοηρ 8 ἴἤθια, 8π4 ἰδπΐβ ἴον ἐπ τ 
ἰοιρὶπηρ αὖ πὶρῃθ.} [Ὁ νγὰϑ διηοηρ Βιιοἢ ἃ. ““ ΘορϑηΥ " ἰμαὶ Ψοβορῇ 
δηἃ ΜαγΥ βουρὺ “6808 Ομ γῖδὶ (1ὺΚα 11. 44.}): δηα ἰο {Π6]Ὶ ἸουσποΥ- 
Ἰηρ' {πγουρῖι ἃ ἀΓΘΑΣΥ νΔ]]6 Υ ΟἹ ὁπ οὗ ἴπ686 ἐδβίλνα!β (Π6 Ῥδβα]πγβὲ 
ΡΙΟΌΔΌΙΪΥ 41ὰ468. (ἰχχχῖν. 6.) ΕΣΓΠΟΥ, δ8 {πὸ “6 18 βαποίυαγΥ ἀπά 
ΒΟΡσΊ66 σοηίδίηθα 1η ΒΘ τὴ ἃ ΒΟΥ οὗ σοοα {πὶποβ ἴο ΘΟηγ6, δΔῃα ὙὙ6Γ6 
ΤΥΡΙσαὶ οὗ [86 ΟἸγιβθύδη ομυγοῖ, {Π18 ργθβουι θα σοποοιιῦβο ἔγοπι ἃ}]} 
Ραγίβ οἵ {Π6 ΘΟΌΠΙΓΥ τηϊρῃῦ μα ᾿πὐθηαρα ἴο ὑνριν (Π6 ρα οτίηρ οὗ {86 
ΡΘΟΡ]6 ἰο ΟἸιγῖϑὺ ἀπᾶ ἰηΐο [ἷ8 ομυτοῖ, ἔσγοιῃ 41} ραγίβ οὗ 186 σου] ά 
ἀπάον (86 ΟΠ γΙβδη ἀϊβροηβαίίΐοη. Ηθποα δι, Ῥϑυϊὶ, αἰ] αἀϊησ' ἰο {π686 
ΘΘΏΘΓΆΙ 8586 Π1}168 ΟΥ̓ [μ6 1βγϑο θ8θ. οα (Π8 ἴπγοο σταηᾶ ἔβαβίϑ, βαυβ, 
“76 ἃγτὸ οοῃθ ἴὸ {μ6 φέπογαὶ αϑϑεηιδίψ απα οἰιγοῖ 97 ἐλ "γε-δογη. 
(Η.". χὶ!. 23.) 

Βυὺ Ὀεβίαθβ {πη6 Ὀομοῆίθ ἰο Ὀ6 ἀογινοα ἔγοτα {πὸ τα] ρίοιιβ δ] οῦγσα- 
[ἴοη οὗὨ [8688 ογάϊδηοθβ, ΜΊΟΒΔΘ]18, ἴο Ποῦ γγ6 ἃτ6 ἱπάορίθα ἔογ ρατί 
οὗ Γπ6 ργθοθάϊηρ τολαυϊβ, μδ8 ροϊηίθα οαὐ βουσὶ Ἰηβίδμοθβ ἴῃ τ ΙΟἢ 
ὕπον Ργοαυορᾶ ἃ Βα] αἴατυ οἰξθοῦ οα {Ππ6 οομητηλγ. Νοῦ ΟΠΪΥ που]ά 
{Π61 τηθοηρ ἰοροίμοΣ 1πὰ ΟΠ6 ΡΪδοα ὉΓ {86 ρυγροβοβ οὗ γο] ]ρίοι ἀπὰ 
ΒΟΟΙΑΪ 1η ΘΓ ΟΌΓΒΘ ἰαπά ἴο ργδναπύ ἃ ἰοίαὶ δἰθπαύιοη οὗἉ γῖναὶ {γ6 5, 88 
γ76}1 48 Οἷ}} ταῦ, θαΐ 1ὑ σου]α α͵80 αῇοσα {6 δπ Ορρογίπηϊ οὗ 
Ὀοίησ τη πι ΠΥ ΤΘοοηο1]16α, ἘΕΣΙΒΟΓ, 10 15 ποὺ πργόθθὉ]6 ὑμαῦ {Π 686 
ΔΩΠΌΔΙ τηθϑίϊησβ ῥγοιηοίθα {86 ἱπίθσῃδὶ δοϊησαθγοα οὗ [86 [βγϑ}] 1068, 
ΠΟ ὍΤΟΥ. ῬγΟΒΙ Ια ἔΓΟΠῚ ΟΑΥΤΎηρ ΟἹ (δῆ. ὙΠ ΟΓΘΙΡΏΘΙΒ; δηά, 
Ἰαβῦγ, (Π6Ὺ δα δὴ ᾿τηρογίαηῦ ἱπῆμπθηοθ οὐ {Π6 { δε ΟΔΙΘΠαΔΓ, 
Ἰπαϑηγιοῖ ἃ8 [Π6 ὙΘΔΓ ΑΒ ΔΙΥδηροα, 80 (παὺ {π6 ναγίουβ ἐδβενα 
Βῃου]ὰ 1[4}1] ἴῃ ὑποὶῦ τοβρϑοῦῖνθ τομῖῃδ τι μουῦ ἱπύογξοσίηρ, ψ Π {86 
ἸΔΌου ΓΒ οὗ {π6 Β6]4. 

ΙΝ. Τηδ Πτβὺ πὰ τηοβῦ οιϊμθηΐ οὐ μ686 ἔδβϑίνα β σαθ [Π6 ῬΑΒ8- 
ΟΥ̓ΕΗὅ, ᾿πβυϊψυοα ἰῃ6 πἰσιιῦ Ὀοίογα {16 Ιβγϑ6]1068᾽ ἀδραγίαγα ἔγοιῃ 

 ΝΟΑΙΙΥ͂ δ᾽ ΑΓ ὑο 1Π}8 18 [6 πηοᾶος οὗἨ ἰγανυο!]ϊηρ ἰη 186 Εδαδὺ ἴο [Π18 ποστ, δι ἢ σομι- 
ῬΔ}108 (ΠΟΥ Ποῖν 641} σΑΥΑΥΆΠΒ; δηα ἰπ Π]ΔΗΥ͂ ΡΙδο68 (ΠΟΤᾺ δγΘ Ὀυ]Π Δ ηρ 8 Πτιρὰ Ὁ ἔογ την 
τουορτίοη, οα]]6ἃ οαγαυαπδεγαῖϊδ. ΤῊΪϊΒ δοοουηὶ οὗ {πὸ Ιδγϑο 6 8᾽ τηο40. οὗ {ΓΔΥΘ] ἢν 
ΓΗ 808 Δ ΤΟΔΑΥ͂ ΔΏΒΥΓΟΥ ἴο {Π6 αἰιιοβιίοη, ον Φόβορἢ απ ΜΆΓΥ σου] πηᾶῖζε ἃ. ἀαγ8 
ὁουγιοὐ τ τπουΐ ἀἰβοονοσγίηρ, θείοτο ηἰρδῦ, {πα Φ 658 νγα8 ποῖ ἴῃ [δ “ σΟΙΏΡΒΗΥ." Ι͂π ἴθ 
ἀαγ -τἴπηο, ἃ8 οἰγοιπιδίδποοβ τσ ῖ Ἰοδὰ τποσ, [Π6 ἸΓΑΎ ]ογδ νου ἃ ΡχΟΡΔΌΪΥ τη ἢ 
πεῖν (γοπὰβ ἀπὰ δοηαυκὶπίαποο; θὰ ἴῃ τ ονοπίπα, ΠΟ ΠΟΥ ποτα δθοαΐ ἴο ΟΠΟΔΙΏΡ, 
ΘΝΟΓΥ Οἠ6 Μνο]ἃ ἰοΐῃ {πῸ ἔβΠΉΥ ἴὸ ψὨϊοἢ ἢ Ὀοϊοησοᾷ. Α8 “Ψε6888 ἴδῃ ἀϊὰ ποῖ Ὡρρϑαῦ 
ὙΠΟ Ὁ τγα5 στον Πρ ἰαῖο, 18 Ῥδγθηῖβ γε βοισαν Πΐπλ, ὙΠ ΠΟΓΟ ΓΠΟΥ βιρροβοά δὸ νου] 
τηοδῦ ῬΥΟΡΔΌΪΥ Ὀ6, δηοηρ ἢἷ8 τοδιϊοπβ ἀπά ἀσαπδίπίαποο; πὰ ποῖ δηάίηρ; Ηἷπι, τοϊαγηποὰ ἴο 
δογυβαίοα. [)γ. Ομ ρΌς.}}᾽8 Τυδηβίδιίοη οὗἩ (ἴ6 αοΒρο]5, νοὶ. 1ϊ. ρ. 449., ποῖο οὐ 1᾿Κο 
44. 8566 4150 ΠοΡοΓγβ᾽ 5 Οὐ οπίδὶ 11 Γαι, Ρ. 56]. 

Σ Οὐπιπιοηίασγίοβ οὐ ἴΠ6 Ιλ οὗ Μοβεβ, γο]. 11, ρρ. 182---189. «ΦοπηϊηρβΒ 96 188 
Απιαιηῖοβ, Ὀοοὶς 1}. οἢ. 4. ΡΗ. 448, 449. ΤᾺΡΡαΠ᾿Β [κοΐυτοδ οα δον θη ΑἸ αυ 169, 
ῬΡ. 127, 12. 

5. Οκ το ἵγπο πηδδηΐηρ Οὗ Π6 πογὰ ραβϑουον, Αὐτὸ ΌΡ. Μαρος 1ια8 ἃ ἰοαγηοᾶ ἀἰδαυ βιΐοπ᾿ 
ἷπ γο]. '. οὗ ἷἰ8 Ὠιβοοῦγδοϑ οα ἴμ86 Αἰοποιηθηξ, ρρ. 809 --321. ΤΠδῦ Ὁ ννα5 ἃ Κὶπάᾶ οὗ [βοτὰ 
το (885 τῃ6 Τὰ 5. ΘΌΡΡΟΣ 4150 18) θοΐποοη οὐ δηᾷ πιλη, Ὦγ. Οπάνοσι] μὰ8 80} 1] ρχονρὰ 
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Ἑρσυρῦ, ἴῸΣ ἃ ρογρϑίμαὶ τηϑυλοῦῖδὶ οὗὨ {Π6}} δῖρῃαὶ ἀο]  νογησθ, δηᾶ οὗ 
(Ὧ8 ανουγ ψἈο οὐ βμονγθα {πη ἴῃ Ῥδββιηρ᾽ ΟΥΘΓ ἃ πα βρατίησ {Π6Ὶν 
Βγβύ-θοση, ΒΘ η ἢ6 Β[6 ν {Π6 βγβύς-θοση οὗ (86 Εργρίδπβ. (Εχοα, χ!. 
12---14. 29---61.) ΤΠ18 ἔδβίλναὶ νγϑ8 αἰβὸ 9816 4 {π6 ,εαδέ οὐ ἐλ ἀἰαγς 
Ὁ τιπϊδαυοποαά ὀγεαά (Εἰχοαᾶ. χχι!. 1δ.; Μαρκ χιν. 1. ; Αοίβ χιὶ 3.}); 
Ὀθοδαβα 1Ὁ τῦδβ ὑπ]αυγ αι] [0 οαῦ ΠΥ Οὔ οΓ Ὀγαδα ἀυτησ [μ6 βουθῃ ἀδΥ8 
{μ6 ἴδαβϑί ἰαβϑίθα. ΤὴΘ πᾶπὶδ γὙϑ 4180 ὈΥ̓͂ ἃ Τηθ  ΟὨΥΤΩΥ ρσίγοη ἴο ἐπ 
Ἰαταῦ {παὶ τνδλβ Κι 16 οα (86 ἤγδβί ἄἀδυ οὗ {π|8 ἔθαβί (γα νἱ. 20.; Μαῖιί. 
χχνὶ, 17.), ψἤδποο {86 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ ἴο οαὲ ἐΐε ραβϑουον (Μασὶς χὶν. 
12. 14.}} απα ἰο βαογίγοε ἴθ ραβϑουθγ." (1 ὅουὺ. νυν. 7.) Ηδμοθ ἅἰξο 
δὲ. Ῥδὰϊ ο4118 δοβϑυβ ΟἸ γῖδὺ ΟἿΣ ρββονϑῦ (1014.}, ὑμαὺ 18, οἵσγ {γὰ8 
ῬΆΒοα] ἰρ. ΤΏ ΡΆβΒΟΥΟ Μ)Ἄὰ8 οὐδ πα ἰο Ὧ6 σοΟΘ]θ γαίθα οἡ {116 
ΔΠΠΙΨΘΙΒΑΤΥ οΟὗὁἨ 86 ἀο] Ινογαηοα οὗ [Π6 βγϑοθθ. Τ8 τγα8 δῇ 1η615- 
ῬΘΏΒΔ016. τα ἕο 6 οὈβοσνβα ὈΥ ΘΥΘΥΥ [βγδ6]116, ἀχοορὺ ἴῃ ῬαΓ ΙΟΌΪΑΓ 
οα568 δῃηυμηογαίοα ἱῃ Νυμῦ. Ιχ, 1--- 18., οῃ Ραΐῃ οὗ ἀφαίῃ; δηά πὸ 
ὈΠΟΙΓΟῸΠΟἰΒο ἃ ροβοη γγὰϑ Ὁ]Πονοα ἴο ραγίδκο οὐὨἨ 16 ραββονογ." Οἱ 
(18 16ϑἴνα οοοσδβίοῃ, 1 ψ)ὲ8 {πΠ6 συβίοιῃ αὖ «δου βαϊοτῃ ΤῸ ἐπ 6 ̓πΠ801{- 
δηΐβ ἴο σῖνα {16 ἔγθθ '86 οὗὨ {Π6]Ὶ ΤΟΟΤῚΒ 8ηα ξΓΠΙΐαγα ἴο βίγαηροῦβ αἱ 
1ῃ6 ράββονοῦ. ΤΗ18 πἀϑαρθ Μ01}} δχρίδιῃ [Π6 οἰγουτηβίϑηοα οἵ Οὐ ὅδα- 
Υἱοῦ Β Βοπαϊηρ' ἴο ἃ τῆδῃ [0 ὈΓΘΡΆΧΟ [ῸΓ ᾿ἷβ οαἰϊηρ {Π6 Ῥαββουθῦ, Ψ}ι0, 
ὈΥ {1π6 ταϊαίοι, ρΡΡΘαΥΒ 0 πᾶν ὈΘΘΠ 8 ΒΙΓΔΠΡῸΓ (0 τα. ΕἸἼΓΓΠΟΥ, ᾿ὶ 
ΟΥάοΥ ἴο τοπάοσ {Π1|8 ρταμα ἔοβίλνα (Π6 τότ Ἰηςοσοϑύϊηρ, ἃ ουβίουῃ τὴ8 
ἰηἰγτοαπορά ἴῃ {πΠ6 Ἰαΐρ {1π|68 οὗ {π6 “68 ΡΟ] ν, οὗἉ ᾿Πθογαίπσ' Βοτη6 
οὐἰσαῖπα]. ΒῪ ᾿] ΟΠ ΟΥ αὖ τυ μαῦ ὑϊπλθ 0818 ργδοίιοα οτὐἱριηδίθά, 10 18 ΠΟῪ 
ἸτΡΟΒΒ10]6 δοουγαί θυ ο ἀοίθυτηϊπα : [ῃ6 πηοϑὺ Ῥγοῦα]6. ΟρΙηϊοη 18, 
ἴδ} 1 νγᾶβ ἰηἰτοάδυςσοα ὈΥ {π6 Βοτηδῃβ ὑποιβοίνοϑ, ρουμβαρθ ὈΥ ΡΙ]αίο. 
αὖ {Π6 σοτμτμθποθηθηῦ οἵ Π18 ῥτοσαγαΐοσβῃ!ρ οὔ «πάρα, ψ Ἱ {Π6 γοτ- 
μϊβδίοη οὐ Αυρπδβίιβ, ἴῃ γον ἰο στιν {16 «}6τν8. ΟΥ̓ Βῃονίηρ {Π6ηὶ 
{818 Ῥα]}16 ταῦ οὗ γοβρθοὶ. ὃ Πονανοῦ [Π]18 ΤΠΔΥ 6, 10 Παα Ὀδοοπη6 
ΔῈ Θβ(4 Ὁ} 1586 οαδίομχ ἴτοτὰ ὙΒο ἢ ΡΪαίθ οου]Ἱὰ ποῖ ἀσνιαίς (Μαίί. 
ΧΧΥἹ. 1δ.; 1κΚὸ ΧΧΙΠ. 17. ; Φομῃ χν], 39.), δηα {πογοΐογα πα γοϊποῖ- 
ΔῸΪγ Ἰθογαϊοα {}16 τα] οἴλοίου Βαγαῦθ88. 

Α59 {6 νΘΙῪ ἰηἰογοϑίϊηρ Πἰβύοσυ οὐ ὑπ18 τηοβῦ βοϊθιηη οὐ 4}1] {86 
7 ον 15]. ἔδδυινα ϑ 18 ΘΟρΙ Ο Β1Υ σοϊαϊθα 1π ἴΠπ6 ἐν ἢ Ομαρίοσ οἵ Τχοάαβ, 

ἴπ Πὶβ “ Ὑταο Νοιίοη οὗἉ ἴπο 1,ογὰ β ϑθπρροτ," ἢ ΔΡ. Υἱ. ΡΡ. 38--.86., αἱ ὁ ὁ οπᾷ οἵ νοὶ. 1). οὗ 
5 “ Τηιο]]οοἴαα] ϑγβίοπι," 40. 6α, 

1. ΒΟ] Αὐοῃπφοϊορία Ἠοῦτ. Ρ. 318. 
1. ΤΙναῦ {Π6 ῬΑΒΒΟΥΟΣ νγὰ8 ἃ ῬΓΟΡΟΓ δΠηἃ Υ6Ὰ] βδοσιῆςο, 8660 ἸαΓρΟΪΥ ὑγονοὰ ὈὉῚ ΑτοδΌΡ. 

Μασος, οα ἴπ6 Αἰοποπηοηῖ, νοὶ. 1. Ρῃ. 297---809. 
5 Τῇ [κὸ τηδῆποσ, ὑχσ. Ὑ͵αιου]δη ἃ ἢ85 οὐδογυοα, ἃ οοπίοτηρί ἀπά τοἸθοιϊΐοη οὗἉ δἱ ἰοδϑβί [Π6 

(ἶησ βρη! οὰ ὈΥ [86 δρεγαιηθηὶ οὗ ἴ[π6 1,οτὰ δ ΒΌΡΡΟΙ, τη δὲ ΠΘΟΟΒΒΑΓΠΥ ὀχοϊαἀθ ΟΥΟΓΥ ΠηὰΠ 
ἔγοπη πὸ θαποῆιβ οὗἩ ΟἸ γὶϑὉ᾽ 8 ραβϑδίοῃ δηά ἄθβϑι}. 

4 5ο, 'π 1Π6 ΘΑΥΙΥ͂ δρο8 οὗ ΟΠ τ βεδαΥ, ὯῸ ῬΟΓΒΟΠ τΥᾺ8 Ῥουτη 6 ἴο σοπηα ἴο τἰο 1,ογὰ 8 
ΒΌΡΡΟΥ ὕη0}} Βὸ δά Ὀσοη Ὀαριϊζο. ΑΜ ΒΟΟΠ, ΠΟΎΤΟΥΟΥ, ἃ5 116 ῬΔΆΒΟΥΟΥ νγα3 σοἸοὈγηιοὶ, 
ΘΥΟΓΥ ΟἿΘ ΜΓ 48 δἱ ᾿ἰΟΥΥ ἴὸ ρὸ ποπια {Π6 ΥΘΟΤΥῪ Πεχὺ ΤΠ ΟΥΠπρ ἰἴ ἢς ρ]οιβοά (Ποῖ, χνὶ. 1.) 
οὗ σουγβο Βα τπ6 δ8Ἂιν84) ἰαβίοα, ἰῃ οτγάοῦ τῆδὲ ἴἢοδο 76» 08, Ὑ]}|Ο σαπιὸ ἴγοιη ἃ αἰδίαποο, 
ταὶρῆν τοίυγη ἰπ {ἶπι6ὸ ἕο ροϊίηρ ἱπ ἴπ6 πᾶγνεβὶ Μ|ίςμΔΟ] 165. ΟΟΙμπιοηΐαγ 8, νο]. 1]. 
ῬΡ. 183, 184. 

5 Ἡοιίηροῦ ἢ πα8 ἀἰβοιβ8οαὰ {ΠῸ νϑτῖοιβ ΟΡ᾿ ΠΟ ἢ 8 οἡ ἴΠπ6 οΥἹσίη ΟΥ̓ [8 τδᾶρὸ ἰπ 8 ἀ΄β5ογ- 
ἰαϊϊοη 226 γί αἰμιἰοπαϊΐ τοιπὶ ἐπὶ 7εϑίο Ῥαδολαί 8, Γοπιρο Ἠοϊνοῖῖο. νοὶ]. ἵν. Ρ. 364. ΕἾΟπΠὶ 
ἴπ0 768 τΠ6 σπβίομῃ ργοοοοαρᾷ ἰο {Π|6 ΟἸγβείδηα; Ὑ Δ]οηἰπίαη δηα δονόγα] ΟἿΠΟΥ ΕἸΙΏΡΟΓΟΓΒ 
δΒανίηρ ἰδδυοὰ {πεῖν οαϊοῖδβ [8 ΒΟΤΏΟ ὈΓΙΒΟΠΟΥ 5 5 αι] δὸ ΠΠΡοταϊοα (τΌτ τποὶγ Ὀοπα15 αἵ {ΠῸ 
ἈΠΠ.8] ΘΟΠΙΠΙΘΠποΥδιοπ οὗ οἷν ϑανίοι τ Β Γοδιγγος θη, 11}}}8 σιδίοτη οὐὈϊδίηοα ἀπιοηρ {16 
οποία 111} ἐμ 6 οἴοϑο οἴ ἴπὸ εἰρη θοηῖη σοηίιγγ, (ὥομα! 2}} Αὐοΐοὶ, Ηοῦτ. ῥ. 821.) 
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1 185 ἘΠΗΘΟΘΒΒΑΓΡῪ ἰο ἀοίδ}} 1Ὁ ἀρ 1π [18 Ρ]806 : Ὀαὺ 48 γψασϊουβ ἰγδα!]- 
ἘἸ008] ΟὈΒΟΥνΘμΟ68 6,6 ἴῃ ΔΙ͂ΟΣ {1π168 δα ἀοα ἴο {Π6 Μοβαῖο ργϑοθρίβ 
ΘΟὨΟΘΓΏΙΠρ [Π]18 ΒΔΟΥΓΙῆΟΘ, ὕο ΒΙΟΒ {Π6͵6 ἃγο τηδηϊίοϑί 8} 1510 08 1η {86 
Νὸοὸν Τοβίδιμιθηξ, γγ͵α 814}} ἔχαθθ ἔμοιω, 48 ὈΥΙΘΗ͂Υ 88 {πμ6 ᾿τηρογίαπί 
πδΐαγα οὗ {Π6 βυ ] οὔ .}}}] ἀπ, ὩΠάΘΙ {π6 ΤὉ]] ον ηρ μ6 848 :---Ἰ. ΤῊΘ 
ἴπὴ6 ἘΠ 6η 1 τγα8 ἴο μ6 Καορῦ;--2. ΤῊΘ σογθιοῃἶθβ 1 Ἡ ΒΙΟΣ 1 νν88 
ἴο θ6 οοἸογαίαα :.---8. ΤῊΘ τυ βίϊοαὶ βρη ποδίίζοη οὗ {Π|686 τἱΐοΒ. 

1, Οὗ ἐδλὲ ἐπι ιολϑπ ἐδε Ραββουοῦ τρα8 ἐο δε ζερί. ---- ΓᾺ18 ἔεβελναὶ 
ΘΟ ΘΠΟΘα οἢ {π6 ουθηϊηρ δ Ὀβοαπθηῦ ἰο {π6 ουγίοομίῃ αν οὐὨ [Π6 
τοί Νίβαη, {μ6 ἢγδβὺ ἴῃ {1π6 «618 ΞΘΟΥΘα ΟΥ ΘΟΟ] δι αβίϊαὶ ὙΟΔΓ 
(Εχοα. χὶν. 6. 8. 18. ; [μον. χχῖ. 4---8.; Νυμρ. χχνλ. 16---27.), 
ὙΠ οαὐϊηρ' ταῦ νγα8 041164 1Π6 ράβοα] ἰδμλῦ ; ἀῃὰ 10 γγαϑ ἴο σοῃ πιι6 
Βαυθῃ Ψ}ΟΪ6 ἀδΔΥ8, {μδΐ 18, 1ΠῸ} (ἢ6 ὑνοηΐυ-σθί. ὙΠΟ ργχγεραταίίοη Γ᾽ 
ἐδ ραϑςϑοῦοῦ,, τα Ομ α 1ῃ Φομη χὶχ. 14., Ῥυοθ Ὁ τηθδῃβ {86 {᾿πη6 
μθη 1πΠ6 Ψ6 8 ὑγ6Γ6 Ῥγοραγησ ἤο ΚΙ] [6 Ῥάβο 8] ἴα. Τυτίηρ; 
{Π6 σοπὐϊηυσδηοα οὗ (Π6 ῬάΒΒΟΥΘΥ ὯΟ ἰδανθηθα ὑγαδα τγ88 Δ] οὐνοα ἰο Ὀ6 
᾿ι564ἃ ; αηοα {π6 ἐουτίθοπτἢ ἀδΥ οὗ [6 τηουτμθ ΝΊΒδη τϊρηΐ Ὀ6 οΔ]]οα 
(48 γα πα 10 15 'π Μαί(. χχυὶ. 17.;: Μαγκ χῖν. 12.) (Π6 ἢγβὺ ἀδὺ οὗ 
ὉΠ]οανοποα Ὀγοδά, Ὀδοδιι86 {Π6 ῬΆΒθΟΥΟΣ Ὀθρδῃ ἴῃ {Π6 ανθηΐϊησ. ΤῈ6 
ΜΙ οοπ δ ἀλΥ., πουσονυοῦ, ταὶρΐ 4180 Ὀ6 οδ]]6α {Π6 Εγϑὺ ἀδὺ οὗ τπη]θανθηθα 
ὑγεδα3: βῖποθ, δοοοσαϊηρ ἴο {πΠ6 ΗΘΌΣΟΝ οομῃρυϊδίίοη οὗ {1π|6, {Π6 
δυθηϊηρ οὗ (π6 Τουγίθθμ ἢ τγαβ {πΠ6 ἀαυγῃ ΟΥἩ ὈΕρΊπηϊηρ οὗ {πο ΠΡΟ ΠΓΝ, 
οη ΜΆΘΟΙ ἀδΥ {86 6.718 Ὀαρδῃ ἴο δαὺ ππ]θανθηθα Ὀτοδᾶ. (Εχοά. ΧΙ]. 
18.) Βυΐῦ 1 ΔΗΥ͂ ΡΟΥΒΟΏΒ ὙΟΓΘ ῥχουθηίθα ΌΤΩ ΥΤΙΥἹηρ' αὖ «ΘΓ ΒΔΙ Θμλ 
ἴῃ π26 ἔογ {Π6 ἔδαβί, δ Π 6 ὈΥ ΔΩΥ ππΟ] ΘΔ 688 οοπ γαοίοα ὈΥ του] ηρ’ 
ἃ ἀ68α ὈΟΟῪ, οΥ ὈΥ {Π6 Ἰαπρίῃ οὗ {Π6)]ΟΌΓΠαν, ἢ6 νγ8 ΔΙ] ονγθα ἰὸ ἀοἴου 
ἢ18 οϑ] θγαίίοῃ οὐ [8.6 ῥάβδου πη1}} 116 Τουγίθοητῃ ἀδγΥ οὗ {Π6 [0]1ον- 
ἵηρ' τηοηίῃ, ἴῃ {π6 ονθηϊηρ, (Νυμλῦ. 1χ. 10---12.) 4.8 1018 ποῦ ᾿ργο- 
ὈΔ0]6 (παΐ βουλθ αἰ σΘμο6 οΟΥ στηϊϑίακα ταῖρηΐ ἀγῖβα ἰὼ ἀοἰθυ μι πηρ᾽ (ἢ 6 
ΠΟ ΠΟΟΠ, 80 ΟΥ̓Θἢῃ 88 βοὴ αἸβ ΓΘ ηοα σχοουγτοα, ποτα νου] α σ0η86- 
αθηῦ]νΥ Ὀ6 ΒοΠ16 (ἰἸΒΟΣΓΘΡΑΠΟΥ͂ ἃ8 ἰο {Π6 ῬγθοΪβα {ἰπ6 οὗὁὨ δουλθποηρ; 
ἴΠ6 ρῬαββουθῦ. σοι ἃ αἰβοοσάβῃσο τσ ΘΔΒΙΥ͂ Δγ186 Ὀούνγθοη (Π6 
τῖναὶ δηα μοϑβίιϊα βοοίϑ οὐ ῬΒδγβθοβ δπα δαδάποροβ: δηα βυιοἢ ἃ αἰ" - 
6π06, 1 88 θ66ὴ οοπ)͵θοίαγοα, αἰ οχιβὺ αὖ {Π6 {ἰπὶ6 «688 Ὁ τῖβί 66]6- 
Ὀγαίθα {η6 ῬΆβθουοσ σὴ 8 αἰδοῖ ρ]68, οὔθ 0] 6 ἀΔΥ Ὀαίοσγο {{|6 
ῬΒαγίβοθ8 οἴδγοα {Π 6]. ῬΆβο 8} βου ῆοθ ὃ δου ῆσοβ ρου γ ἴο {18 
ἔρβναὶ οσα ἴο 6 οἶσθα βυύεσυ ἄδυ ἀυγίησ 1[8 Θομ δ η06 ; Ὀὰὺ 186 

Δ ΎΠΟΓΟ 8 στοδὶ αἰ υοσε Υ οὐὗἨὨἁ ΟΡ πίοῃ ἀτηοπρ' σοπητηθηϊδίογδβ δηἃ οὐἰτἰοβ σοποογηΐηρ [ἢ 6 
“»γεραγαίίοη Γ᾽ ἰλε μαβδουεγ." ὅοιμο ταῖπηκ ἰδ βρη βοβ ππογοῖὶγ (86 ῥγαρδγατίοη οὗὨ 1Π6 
δα ἢ ; δπᾷ τῆαῖ 1 15 σα] [Π6 ῥγορατδιίοη οὗ 16 ραββονουῦ, ὑθοδιβε [86 ρῬΓαρδγαιίοη οὗ 
{Ππ6 Βα αι, ἴῃ 1Π6 γ6 ΑΓ ΟΥἨὨ οὖν 1ογά 5 ογυοϊχίοῃ, μαρρεποὰ οἡ [Π6 δύο οὗ [Π6 Ῥδββουθῦ. 
ΟΙΠοΓΒ ᾶγὸ οὗ ορἱπίοῃ {παὲ 1π6 ργεραγζαίίοη οὗ [Π|6 ΒΒ ΌΔΙΝ 18 ἀϊβιί ποι Υ τηθηϊὶοποὰ ἴῃ ΦοΠη 
Χίχ. 83]. δΔηἃ νὰβ ἀἰβδγοην ἔγοτῃ τΠδὺ τπηδπιϊοποᾶ ἴῃ χίὶχ, 14. 

5 ΤΈο ποοπῖἢ ἀδγ ἰΒ8 80 οδ]]δα ἱπ 1,6ν. χα δ. 6. δηᾶὰ Ὀγ Φοβορτβ, ὙΠῸ ΟΧΡΓΤΟΒΒΙΥ͂ (ΟΓΠῚ8 
1Π6 τὐ νῷ αν οὗ υπἰοαγοποὰ Ὀγοδὰ [16 δβἰχίθθπι ἢ ἀδῪ οὗ ἴΠ6 τοοῦῖμ. Απὶ. Δυά, 110. 1], 
ς. 10. 85. 

5. ΘΟμα] 2} Ατομοὶ. Ἠοῦτ. ΡΡ. 818, 319. ὙΠαὶ ἃ ἀϊβόγοπος ἀἰὰ οχὶβὲ 88 ἴὸ ἴ80 τἰπιο οὗ 
Βορσίπηΐπρ ἴμ6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ 18 ἱπιπηδιοὰ ἐπ Φολη χίϊὶ. 1, 9., χυ ΐ. 28. ἀπά χίχ. 14. 81. ΤῊ 
οοῃ)δοίαγα αθονο ποισθά νγββ πιδὰθ ὈῪΥ βομυ]ζθ; δηὰ ἢ{ ἰς σου]ά ΡῈ βυθείδηιδιοά, ἰΐ ννου]ὰ 
ΤΟΘΌΠΟΙ]Ο τῆ βοοτηΐπρ ἀἰ βΌγΘοοΒ ὀοουγγίηρ; ἴῃ τπῸ ονδη το  δῖϑ, τοϑροοιίηρ [86 εἶπα ν᾿ Π6 ἢ 
Ομιεῖβε βού! ν ςοἸο ται 16 ραββονοῦ, 177. Α. ΟἸασκα 1νλ8 οοἸ]οςῦοα [86 ῬυηςῖρΑΙ] ΟΡΙ ΠΙΟΠΒ 
οα 18. πιιοῖ σοῃιοδῖοα μοΐπε, ἴῃ Πἰ8 ἀΐδοουγβα οὐ (86 Ἐποδαγίβι, ΡΡ. δ--24. ὅ366 αἶθὸ 
δ. πΙηρ53᾿5 δεν δ Απιαπίεοβ, θοοΚκ 111. ὁ. 4. ὑΡ. 455-- 468. 



384 ϑαςγοα 7 πιο5 απὰ ϑ'ϑαβοηβ οὐδογυρα ὧν ἐ͵ι6 «ει. 

βγβὺ δηα Ἰαϑὺ ἄδυβ ἡγοῦ ἴο Ὀ6 ββποιηθα ἀρουθ 4}} (μι γαβῖ, Ὀν δρβίβϊη- 
Ἰηρ ἴτοτὰ ΒΟΥΎἹ]6 ἰάθουγ, 8πα ΒΟ] αἴηρ ἃ βδογοα οομνοοδίίοῃ. (χοά. 
χὶ. 16. ; 1ω6ν. χχὶλ, 7, 8.) 

2. ΟΥ̓́ἐδιο σογογποπῖοα κοὐ τολῖοΐ ἐδ6 ΖΡιιβϑουθῦ τσα8 ἴο ὃ οσοἰοταϊζεα.---- 
ΤῊΘ ῬΆβοθ8] Ἰδια νγᾶ8 ἴο 6 ἃ τ)α]6, τ μουΐ Ὀ]ΘτΩ β., οὗ (16 Βτβύ γϑθᾶσ, 
οἴῃ Σ ἔγουα {86 Β66ρ οΥ {86 ροαίβ' (Εχοα. χΙϊ. ὅ.): 1Ὁ νγα8 ἴο 6 Δ Κϑῃ 
ἔγομῃ [88 οοκβ ἔουΣ ἀδγβ θοΐοσο 1Ὁ νγαβ ΚΙ]]6α ; δηα οπμϑ ἰδ τγᾶβ ἰὸ 
με οἴεγτεά ἔογ ϑδοῖ ἔδυ} : δημα 1 1(8 τηθιλ 6.8 6 γα ἴοο ἔθ᾽ [0 οδί ἃ 
ὙΠ] 6 Ἰαηα, ἔνγο ἔΆΤΏ11168 ἡ 6Γ6 ἴο 7οη ἱοσοίμοσ. [ἢ {86 {6 οὗ Φο86- 
ἢ ἃ Ῥδϑβϑοῇδὶ βοοιθίυ οοηβιβίθα δὖ ἰθαβϑῦὺ οἵ θῇ ῬΥΒΟἢ 5 ἴο ὁΠ6 Ἰδηλ, 
δια ποῦ τλοτα {μδη ὑσοηΐγ.32 ΟἿΓ ϑδυ]ου ΓΒ ΒοοΙ οὕ νγ88 οοτηροβϑᾶ οἵ 
Ὠϊτη861} δῃὰ ὕμ6 ὕννοϊνα ἀϊβοῖῃ]68, (Μοῦ, χχνῖ. 20. ; [μΚ6 χχὶ!. 14.) 
Ναοχὺ [Ὁ] οννοα [π6 ΚΙ] ηρ οὗἩ 186 Ῥάββονοσ : δϑίογσγε [86 θχοάδ οὗ {16 
1βγδο 68 ἔγουχ ᾿ὑσγρί, {Π18 νγᾶβ8 ἀοπθ ἴῃ {ποῦ ῥγιγαίθ ἀν ]ησβ; θὰ 
αἰσου ὙΠ ΘΓ βου ]δπιθηῦ ἴῃ ὐδηδδη, 10 8 οσάδγοα ἴο Ὁ6 μογίογιηθα ““ ἴῃ 
1Π6 ρῥίδοβ μοῦ {π6 Ἰμοχὰ βμοι]ὰ οἄοοβθ (0 ῃΪ]δθ6 ἢ18 πᾶτηθ {ποσα." 
(θδαυΐ. χνὶ. 2.) ὙΠῖΒ ἈρΡΡθᾶσβ ἴο ἢᾶνθ Ὀθθη δὖ ἢγβῦ πουθνοῦ [Π6 αὐῖς 
γγ88 ἀοροβιιοα, δπα ΟἹ] ἰμηδίθ! νυ αὖ «) ΘΓ ΒΑ] Θτὰ 1η ὑπ 6 οουχίϑ οὗ [π6 ὑδ6η}0]6.3 
ἸΥΘΓΥ ΡΥ ΙΟΌΪΑΥ ῬΟΥβΟῚ (ΟΥ̓ ταῖμοῦ ἃ ἀοοραίθ ἔοι ΘΥΘΥΥ͂ Ρϑβοἢ αὶ 80- 
οἰοίν 4) 86" 818 οὐγῃ υἱούϊτη : δοοοσάϊηρ [0 Φοβθρῃιβ, Ὀθίτγθθη [Π6 
ππέϊ ὨΟῸΓ, οΥ ἐΐτεθ ἴῃ [86 Δἰοσποοη, ἀπα (ἢ 6 οἰευοηέδ, ὑπδΐ 18, δρουΐ 
βαηβοῦ; δηᾶ ψλπη {παΐ 5ρᾶσα οὗ ὕσηθ 1 νγ8, ἰῃδύ «6508 ΟἸγϑῦ, ουῦ 
Τγὰ6 ράβοῆ αὶ ἰδ, νγὰ8 ογυοιῆοα, (Μία. χχνιὶ. 46.) ΤῊ νυἱοῦϊπι θοϊην 
Κ|]ςα, οπα οὗ {86 ρῥυιθδίβ γτϑοοινοα (π6 Ὀ]οοα ἱῃΐο ἃ νϑβ86],  ΠΙΟΝ τγαϑ 
Πα 6α ἔγοτῃ ομ6 ῥγίθδὺ ἰο Ὡποίμου, ὑπ] 10 σᾶτηα ἰῸ ᾿ϊπὶ πὸ βίοοά 
ποχῦ {86 Αἰίαγ, δῃὰ ὈΥ͂ ποιὰ 1Ὁ νγῶ8 βρυιηκὶοα δὖ {Π6 Ὀοϊίομι οὗ [86 
αἰῖασ. ΑΠΟΣ (86 ὈΪ]οοα νγὰϑ βρυιηκὶοα, {π6 ἰατ τγαϑ Ὠσηρ ἋΡ δηὰ 
βαγεάᾶ: {818 Ὀαΐπρ ἄοπθ, {86 νἱοῦϊπι νγὰβ ορθῃθά, [μ6 ἔλί νγᾶβ ἔβίκθη ουὐ 
Δ η6 σοπδυμχοᾶ οἢ {Π6 ἰδ, δὐῦου τυ ΒΙΟἢ (ἢ6 ΟΥ̓ΠΘΓ ἴοοκ 1 ἴο 18 ον ἢ 
μουβθ. ΤῊ Ῥάβοβδὶ ἰδ} νγὰϑ ἴο Ὀ6 τοδϑίβα τολοίθ, Ὑ 1Οὴ τσ ιῦ 6 
σοΟΙΩΠ8η 664 88 ἃ τηλίοσ οὐ Θοην θη η06 δὖ (ῃ6 βγδῦ ράββουϑυύ, ἱῃ ΟΥ̓Κ 
{μαῦ ΤΠ61]Σ ΟὈΠΙΠΆΓΥ τΐθη 8118 τηϊρσῃῦ 6 Ῥδοϊζθα ὉΡ τοδᾶγ ἴον {Π6ὶγῦ ἀο- 
ρῬαγίατο 8116 {Ππ6 ἰδ νγ88 γοδβίϊηρ ; 50 ρᾶγί οἵ ιὖ νγχἃ8 ἴο Ὀ6 δδίβθη 
ΘΙΓΠ6Γ ἴῃ ἃ γαῖ βίδϊο, οὐ Ὀο]]6α. (Εχοά, χὶ!. 9.) 
ΤῊ ῥσορσίοῖυ οὗ {86 ῥγομι ιοη οὗἩ ϑαϊϊηρ ΔΥ Ρογίϊοι οὗ {πΠ6 ρα8- 

οἶΑ] Ἰδτὴ Ἰὴ ἃ γαῖ βίαϊα Ὑ1}}} ταν ΡΟΣ, μ6η 1Ὁ 18 πόύγῃ ἰδαΐ 
ΤᾺΝ θ6Βἢ δηᾷ ρδὶριίϑθηρ γα θ8 Ὑγ6γῸ υ86α 1π βοῖλα οὗ [π6 ο]4 μοδίμοπ 
ΒΔΟΙ ἢ 658 δηα ἔδβῦναβ, ραγ ]Ου]ΑΥΥ ἴῃ Βομοιγ οὗ {86 Εσγρίμδη ἀοιν 
Οδϑιγῖβ, δηᾶὰ {μ6 ἀτοϑοίδη Βδοοῆιιβ, γῆ ὝΟΥΘ {86 βϑδίὴθ 140] υπάροὺ 
ἀμ ἴοσθηῦ ἤδηηθ8. ΤἈδὺ ΠΟ ΓΘβθι ὈΪ8ῃ66 ΟΥ̓ ΤΠΘΙΊΟΓΆΪ οὗ 80 ὈΑΥΌΆΓΟΙΒ ἃ 
ΒΌΡΟΓΒΕΠΟΠ ταϊσἢῦ νοῦ ἀθθαβα {Π6 ὙγοΥϑὮΡρ οὗἨ Φοπονδῆ, Ηδ τρδᾶο {8 
ΘΑΙΙΥ ἀπα ΘΧΡΓΘΒΒ ργον ἰϑῖοη ἀραϊηϑὺ 1. Οἱ {Π6 βδῖμθ στοιιπά, ῥγοῦδὈ]Υ, 
Ηὸ τοαυϊγοα [Π6 ρϑβοβαὶ Ἰατιῦ ἴο μῈ δαύθῃ ργιναίθ υ ἀπ δῃθγο, ἴῃ οΡ- 

1 ἼΒο Ηροῦτον ποσὰ ἣν (868) τηθδῃ8 ΟἰΓΠΟΥ ἃ ἰΔΙΩ Ὁ ΟΥ̓ ἃ Κἱ ἃ : ΟἸΠΠΟΣ τναϑ ΘΔ] ῬΓΟΡῸΥ. 
ΤῊὴο ΗοΡτονβ, ΠΟΥ υοσ, ἐπ ζΌΠΟΓΑΙ ΡὈγοίογγοα ἃ Ἰδιηῦ. 

5. 1)6 Β6]]. Φαά. 110. νἱ. ς. 9. 8 8. 
ἢ ΤῊΘ δὔϑὰ οὗ [8Π6 ἴἤσϑο οουγίβ οὗ τὴ6 ἰδιηρὶα, Ὀοβ᾽ 68 6 ΤΟοπῚ8 απὰ οἱδμοσ Ῥΐδοοβ ἰπ ἰδ, 

ΠΟΤ [86 ῬΆΒΟΒΑ] νἱοιίπῃ ταΐρῃς θ6 οΒοτοα, οοὐπιαἰηδα ὈΡνναγὰ8 οὗ 435,600 δαιαγο οὈ]118 ; 
80 ὕΠι8Ὁ ἐΠΟΓΘ ὑγὰ8 8ΠῚΡ]6 ΤΟΟΙῚ ῸΓ τλοτο τῃαη 5600,000 τπθῃ ἕο ὕνῈ ἱπ {Π6 το 6 αὖ 1ΠῸ Β8Π|0 
ἴπι6. 1ϑπαν, 1)6 ΤΆΡΟΓΠΆΟΙ]ο, "10. νἱΐ, ο, 9. 88 4, ὅ. 

δος Τρ! οι Β Τοπιρὶο ϑοσνίοο, οἢ. χἰϊ. ὃ 5, ΟΣ ΚΆ, νοὶ, ἱ. ΡΡ. 957--- 959.) 



71).6 αξϑβοῦογ. 335 

Ροβίοι ἰο (86 ὈδΟο δ μ  8η ἔδαβίβ, ᾿ἴπ ΠΒΊΟἢ (86 νἹοίπλ νγαϑ ῬΟὈ]ΙΟΙΥ 
ἴογῃ 1 Ρῖθοθβ, οαυτὶθα ἀρδουῦ ἰὴ ΡοΟΡ, δηα ἴμθη ἀθνουγοα, ΕΓ ΒΟσ, 
[6 ῥγοβιδιομ οὐἨ ὈΟΙ]ηρ ὑπὸ ῬΆΒΟΠ8] ἰᾶταρ νγὰβ 1θν6]]6α ἀραὶϊπδὺ ἃ 
ΒΆΡΘΓΒ Ιου 8 Ὀγδοίϊοο οὗ ΠΝ Ἐργυρδῃβ δῃα ϑυσγίδηβ, 0 ὙγΟΥΘ 800 08- 
ἰοιηθα ἰο ῬῸ]] {π6ὶν υἱοίϊηχϑ, απα ΘΘρϑοῖ! ]Υ ὑο βϑοίῃο ἃ Κιὰ οσ ἰδῆ ἴῃ 
{π6 τὰκ οὗ 18 ἄδμῃι; 848 {6 οοιῃτηδηα ἴο τοδϑί δηα οαὺ {π6 τολοῖο οὗ 
[Π6 Ἰατηῦ --- ποῦ οχοορπρ' 118 1ΠΎΤΑΓῸΒ --- ἹΠουὺ Ἰοαντηρ ΔΗΥ͂ μου ΟΣ. 
ἘΠῚ11 [86 [ΟΠ] ηρ τπιογηϊηρ,, γγὰ8 ἀισθοίβα ασαϊηβὺ ΠΟΙ͂ΟΣ ΒῈῸρΘΥΒΕ 101 
οὗ {π6 δῃοιθῃῦ Ὠθαίῃθηβ, ΟΒ6 ὈΥΙθϑὺβθ σΑγΘ ]]Υ Ὀγαβογυθα δπα σα] σὶ- 
ΟἸΒΙΥ βοδυομοα {86 δηύγα!β οὗ {πθῖῦ υἱοϊπιβ, ἤθηοο ὑΠ6 Ὺ ραιμογοά 
{πεῖν ρῥγοίοπαθα Κπον]εάρο οὗ ἐπαγιγ. ὙΠοβα, ΠἸκανν δ, 8 ἔτο- 
αὐθηΐορα ΡΑρᾺΠ ὕθιρῖθβ, ΨΘΥΘ ΘΔΡῸΓ ἴο ΟΔΥΓῪ ΔΙΑΥ 8Δηα ἀσγοία ίο 
ΒΙΡΟΥΒΌ ΟΙΒ τι868 βολ6 ΒδΟΓΘα ΓΘ] 108 ΟΥἩ ἔΓαρστηΘὩ8 οὗὨ [Π6 Βδου ῆσοϑ. [ἢ 
Βῃοτί, {π6 ἼΠΟ]6 ΘΓ μΑ] οὗἩ (ῃ6 Ῥάϑϑθουὺ ἈΡρΘΑΥΒ ἰο ἤδνθ θθθῃ 80 
Δα) ϑιοα δ8 ὑο γασθ Δ ρθῆ 8πὰ ἀθβίγιοίινο γᾶ ἀραϊηδϑύ {πΠ6 ρσοῦβ ἀπά 
ἸΔ4ο]αΐτοιιβ οθύθιμ 68 οὗ σγρί, δηα μ8 ἴο ἔΌΓΤη ἢ ΘΑΓΙΥ δηα ροτνογ- 
[Ὰ] ῬΑΥΤΙΘΓ ἀυουπα [Π6 ἔσθ ὙΟΥΒΏΙΡ δηα βοσνδηΐβ οὗ Φϑβονδῃ. 

Αἰγοσ ἴπ6 Ἰαπὶῦ τγῶβ μι ἀγ6586α, 1 γγαϑ ϑαΐϑθῃ ὈΥ͂ ΘΔ ΓΆΤΑ ΟΥ 
ῬΆΒΟΒΔ] βοοϊοίγ.3 ““Ἴὴρ ἘΙΕΒΤῚ ΡΆΒΒΟΥΘΥ νγἃ8 0 Ὀ6 οδίθῃ βίαπαϊηρ, ἴῃ 
186. Ῥοδβίισο οὗ ἔγδυβι]θσβ, νῃὸ δα πὸ ὕϊταβ ἴο ἰοβα ; δῃηὰ ὙΠ} τἰη- 
Ἰοανοηθα Ὀγθϑδα δῃα Ὀιύΐοσ μουῦβ, δα ηὸ θομο οὗ ὖ νγᾶβϑ ἰοὸ Ὀ6 Ὀτοΐκοη. 
(ἔχοα. χὶϊ. 8. 11. 46.) ὙΠ ροβίαγα οὗἁὨ ἔγᾶνϑι !ου8 τνᾶ8 δη]οϊπ θα {61}, 
Ὀο(ὰ το Θη]νθα {μ61γ ἔα 1ὴ 0816 Ῥτόπ186 οὗ [Π61Γ {6 ΒΡΘΘαΥ ἀδ]νοτ- 
ὅπ66 ἤότη Εργρῦ; δῃᾶ αἷδο, μαὺ ἴΠ6Ὺ τηϊσηῦ Ὀ6 τον ἴο Ὀασίη {Πλοὶν 
ΤΏΔΓΟΝ ΡΥΘΒΘΏΤΙΥ δέου ΒΌρΡρΡθυ. ΤΏΘΥ Ἰγ6γῸ ογάοχορα, ἐπογϑίοσα, ἰο δαὶ 
ἴῦ0 1 Ὁποὴγ ἸοῖῃΒ ριγαθα; Ὸγ 85 ὑΠ6Υ ΟΥΘ δοουϑίομηθα ἴο ὙὙ6 8 Ἰοπρ' 
δηα Ἰοο86 ραγηθηΐβ, ΒΟἢ 88 ΓΘ σΘΠΘΓΆΙΥ θα ὈγΥ [μ6 Θαϑίθγῃ παί!0 8 
ἴο {{||8 ἀαΥ, 1ὖ γγχὰ8 Ὡθοθββᾶσυ (0 {16 [Π6πῈ ἃρ ὙΠ 8 οὶγά]α δρουῦ {π6]Ὁ 
Ἰοῖη8, θη {Π6Υ ΟἸΓΠ6Γ ἔσαν] ]6α ΟΥ Θηρασαα ᾿ῃ ΔΎ ἸΑδογίοιιβ ΟΠΊΡΙΟΥ͂ - 
πιοης." ὃ. ΕΌΡΓΒΟΓ, “ {ΠΘῪ γ6ΓῸ ἴ0 οδύ [Π6 ῬΆΒβουοὺ τοΐζ δἤοοβ ὁπ ἐδιοῖν 
κεί, ἴον ἴὰ {ῃοβθ ποῦ οοπηίγιθβ ΤΟΥ ΟΥΑΙ ΠΥ] ΜΟΥΘ Βδηα 48, ν ΒΟ 
ΌΤΙ ἃ Βοσΐ οὗ οἷορβ, ΟΥὁΘ Τοῦ Ὀατγοίοοί ; θαΐ 1π {ταν ηρ' {Π6Ὺ πιο 
Βῆοο5, ψἘΙΟὮ γΟΓ6 ἃ ΚΙπα οὗ βῃοσγί Ὀοοίβ, γϑβοῃίηρ ἃ 1016 γΑΥ Ρ [86 
Ιεσβϑ. Ηρποο, ἤθη ΟἿ αν ουῦ βαηῦ ἢ18 ἔνγοϊνθ α18010168 [0 Ῥγθδ ἢ ἴῃ 
1η6 ποισηουσίηρ ον 8, ἀσδισηίηρσ ἴο σοινίποθ ὑμπ6πὶ ΕΥ̓ {Π6} ον 
ΘΧΡΘΙΊΘΏΘΘ Οὗ {Π6 ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΓΥ οᾶγο οὗ Ὠινῖπο ῬΥΟυ θηο6 ΟΥ̓́ΘΣ {ἘΠ 6Π], 
{παῦ [Π6Υ ταῖρὴϊ ποΐ 6 ἀϊβοουγαροα ὈΥ͂ {Π|6 ἰδηστῃ δα ἀδησογ οὗἉ {Π1 
ουγπουβ [ΠΥ πολ] θα οΔ]]6α ἴο ἀμαϑγίβκα :---το {818 δοοοιηΐ 6 
ογάογοα {μ6πὶ ἴο τ ΠΟ ῬΓΟν ΒΊ0Ὲ ἔῸΣ {861 ργδβθηΐ ἸΟΌΓΏΘΥ, ραγίοα- 
ἸΑΥ]ν, ποὲ ἴἰο ἔα Κα βῆοθ οὐ {πεῖν ἴδοΐ, θαΐ ἰο Ῥ6 βῃοα πῖῖ βαπάήλ]β. 
(Μαίς. χ. 10. οοπιραγοα τ ἢ ΜΑγΚ νἱ. 9.) Αρϑίη, [Π6Υ ψγοτα ἴο οαΐ 
1Π6 Ῥάββονθὺ ὑυ]Πὶ ϑέαυεϑ ἐπ ἐδιοὶγ ἢαπάβ, ΒυΟὮ 88. Ἴ6ΥΘ δ΄ σαγ8 υδοᾶ ὮὈῪ 
γάν 6] ]6γϑ πὶ [ΠΟ86 ΤΌΟΚΥ δοσπηΐχιθβ, οί ἰο βυαρροτί ἴπθπὶ ἴῃ ΒΙ ΡΡΟΥΥ 

᾿ ΤΑΡΡδηΒ 1 οῖιγοβ οἡ Ζ6ν ἢ Απιϊαᾳαϊ 68, ̓Ρ. 128, 194. 
ΒΘΘΌΒΟΌΓΤΟ ΒΆΥ5 ἔπαϊ {Π|686 Βοἀ 4] 11168 ἡγογο οδ]]θὰ ὀγοίλεγλοοάς, απ ὰ (π6 ριιοβίβ σοπιρανίοη5 

οΥ Μη, επάϑ, δῃὰ (πὶ οἷὐγ ϑανίου τ᾽ Β τοργοοῦ οὔ Διιἀδβ ὈΥ ᾿ς] Εἰπὶ (τίθπὰ οὐ σοπιραῃίοῃ 
(Μαῖς. χχνὶ. 50.), τγαβ Ὀοΐδ ͵υδὲ δὰ ουξηρ, θοσδῦβα ἢὸ Ὀοϊγαγαοὰ ἶτα δἴτογ πδνίηρ οαἴο 
{πὸ Ῥϑόδονοῦ ὙΠ 0 ἰιἶπὶ, 

5 ΤΠυ8 ἤθη ΕΠ5ἢ δ βοπὲ ἢἷ8 ϑοζυδηΐῖ (ἰοἰασὶ Οἡ ἃ πηρδβαᾶρο ἰπ Παδῖθὶ ἢ θα αἷπὶ “ ρσίτά 
ἘΠ 8 Ἰοϊη8,᾽ 2 Κίηγβ ἷν. 39.; δπὰ ψῇοῃ οἵ ϑανίουν δοῖ ἐθουϊ ἩΔΒἢΐπρ πὲ αἰδοῖ]. 5᾽ ἔδεϊ, 
“Ὡς ἴοοκ ἃ ἴον εὶ δηὰ κίγάοά Πἰπιβο!  ," Φοδη χὶϊ!. 4. 



3360 ϑαςγοα Τ πι65 απὸ ϑοαδο» δ οὔϑογυφα ὃν {δι6 ὕεισϑ. 

ὈΪδοθϑ, δῃὰ ἀθξθηα {Ππ6πὶ ἀραἰηβὺ 8884}}}{8. (θη. χχχιῖὶ. 10.})} ΟΥ̓ (ἢϊ5 
βοχύ νγ7γ88 ργΌ ΡΥ Μοβοβ στοὰ 10 μ6 δᾶ 1ῃ 8 Βαπά σι βοη αοά 
βαηῦ ἷπὶ ΥΠ ἃ τηθϑβαρα ἰὼ ῬΒΏΔΓΔΟΙ (ΕΧΟά. ᾿ν. 2.), δὰ ὑψοῖ τγᾶ8 
ΔΕΓΟΥ  ΑΥ8 π86α 88 δΔη ᾿ηδίγυμηθηῦ [ἢ ΜΟΣΚΙΠΡ' 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΓΊΊΓΆΟΪ68. 30 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ [ἢ (ἢ 686 ΘΟ Σ168 Ὑγ88 ἃ Εἰϑ ΟΥ γα ΚΙ πρ -ϑ010Κ ΟἹ. ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ, 
{μαῦ 1 γαθ8 8 808] ὑπ]ηρ' ῸΣ ῬΘΥΒΟΩΒ ΨΏΘη ὑΠ6Υ ὑπάογίοοϊ Ἰοηρ 
Ἰουγηουβ (0 ἰβκα ἃ βρᾶσθ βίϑξ σπιἢ ΤΠ6τ, [ὉΓ θα ομδα βῃου)]ά [41]. 
Ὕγμθη Ομ γῖβῦ, {μογθίογο, βαπὲ Ἀ18 ἀροβίϊθϑ οὶ {Π6 θα ΡαβΒΥ ἀρουα χηθη- 
[᾿οπ64, 6 ογταδγβά ἰἤθσα ποῦ ἴο (88 βίαν (16 Ιχ. 8.; Ματκ νἱ. 8.), 
{Παῦ 18, ΟὨΪΥ ΟΠ6 5.8Δ8Ε: οὐ υναἰΕὶηρ- 8 οΚ, ψἹποὰῦ τρδἰκηρ Ῥσον βίο οὗ 
ἃ ΒΑΓ 006, 88 Ὑ͵Ὑὰ8 ΘΟΠΏΙΏΟΣ ἴῃ ἰοηρ᾽ ᾿ΟΌΓΏΘΥΒ, 
“ΤᾺ 6 ρῬᾶβομαὶ ἰἸαπι νγὰ8 ἴο θ6 θαΐθῃ υγι ἢ ἀπ] οανθηθα ὈΓΘδά, οῃ ραὶῃ 

οὗ θεϊηρ ουὖ οὔ ἴτοτῃ [βγϑθ], ΟΥὁ δχοοιωγαηιηϊοαίθα ; [μου σὴι ΒοΙμ6 οὔ 168 
πη ἀογβίδηα {Π18 οὗὨ Ὀθθῖηρ ρΡαυΐ ἰο ἀφαίῃ. Τὰ σθάβοὴ οἱ [818 ᾿ῃ]πηοοη 
ὙναΒ, ῬΑΓΟΪΥ 10 ΤΟ] πα ἰἤθτλ οὗ [86 Βαγάβῃ!ρ8 Π6Ὺ δα δβαδβίαϊπρα ἴῃ 
Ἐρσυρῖ, υῃ]θανθηθα Ὀοἰπρ' ΠΟΤ ΠΘΑΥΥ͂ Δηα 1688 ραἰδίδ]6 ἤδη Ἰοανθπϑά 
ὑγχθδᾶ: οὐ ὙΠΟ δοοουηῦ 10 185 0811 {1π6 Ὀγοδα οἵ «ῇὐἼοίοη (Π δαί, 
ΧΥΙΪ. 3.); δπα ργΌΥ ἴο σοτητηοιηογαΐθ {πΠ6 Βροθα οΟΥ̓́ΤΠ6Ὶν ἀ6] Ινογᾶποα Οὐ 
ἀαραγίαγα ἔγοηι {Π6π66, ὙΠΟ τγα8 βαοῖ, ὑπαῦ {Π6Ὺ μα ποί βυβηοϊοπί 
{6 ο ᾿ἰοανθη {μοὶν Ὀτθαᾶ. 10 18 Θχρυβββὶυῃ βαϊά, {παὶ {ποὶν " ἀουρῇ 
γγὰ8 πού ἰδανθηθα, Ὀθοόδαδβα [ΠΥ σγοσο {πγιδύ ουὐ οὗ Εὐσγρί ἀπὰ οουά 
πού ἰαγγγ᾽ (χοα., χιϊ. 839.}: δηᾶ οἱ {18 δοδοουπῦ 1 νγὰβ δπδοίοα 1ηἴ0Ὸ 
ἃ δίδηαϊηρ ἰανν, “ Του Βῃ8]}0 δαῦ πῃ]οανθπρα Ὀγοδα, οσθη {Πα Ὀτγοδά οὗ 
«ΠΠοίϊοι ; ἔον (ποὺ οαπηαδὺ ἔουίῃ οαὖ οὗ Ἐσγρί ἴῃ παβίο.᾽ (Β δαί, χνὶ. 
3.) ΤῊΙΒ τῖΐθ, {ΠπΘΓοογΘ, νγὰβ ποῦ ΟὨ]Υ͂ ΟὈΒαγυ θα αὖ {Π6 ἢγβῦ βραββουογ, 
Ρυΐ ἴῃ 8}} βιιοοθθάϊηρ' ἃσθ8.32 Βυΐ ἔσομαι {π6 τιϑΙΆΡ ΠΟΥ Ο8] βΒοηβ6 ἴῃ 
ὙὙ ΒΙΟἢ {Π|6 ἴαττὰ ἰσαυθη 18 566 3, [118 ῥτοΒΙ ΙΓ 18 Βα ρροβθά ἰοὸ Βᾶνθ 
᾿ιδά ἃ τῃογλ] γἱ ον ; δηᾶ {παὺ {π6 ἀἴν!ηα ]6ρ] 5] ου Β Ἰη θη θη πγα8, {παύ 
{6 Τ5γαθ 1068 ΒΒοΙ]α οἰθαηβα {ΠΘῚΥ τη 48 ἔγΟσΩ τΏ8]166, ΘΏΥΥ, ἀπ ΠγΡο: 
ΟΥΒΥ ; ἴῃ ἃ Ὑοτά, ἴσοι [86 ἰδεανθη οὗ σγρί. [Ιῃ Θοηβοαιθη68 οὗ {118 
1] ποῖοι, {π6 ΗἩΘΌΓΟΨΒ, 88 γ76}} 858. 006 τηοάδγῃ «6078, βᾶνα δἰττδυβ 
ἰΔΚοη ρδυ ουαῦ ΟΔΓΘ [0 ΒΘΔΓΟΝ ΤΌΣ 411} {π6 Ἰοαυθῃ ὑμπαῦ τσῃῦ 6 ἴῃ 
1861 Ὠοιι568, δηᾶ ἰο Ὀυγῃ 10." 
ΤῊ ῥάβδον ῦ γγὲ8 ΠΠΚο86 ἰ0ὸ 6 δαΐθῃ “ πὶ ὈΠΘΥ ΒΟΓῸΒ :Ὁ {Π]8 

γγὰ8 ἀου θ01688 Ῥγθβοῦ! 6 ἃ ἃ8. “" ἃ τη θη 4] οὐἩ {Π6Ὶ} βούθῦα Ὀοπάδρα ἴῃ 
Ἰσγρί, νΒιοῖ τηδάς {πεν 11γ68 δίξέοτ' απο πθτὰ ; 8ηα ΡΟΒΒΙΌΪΥ 4150 (0 

1 αν) ὰ μοδυ Ἰ]]} Δ] 465 ἴο (8 οαβίοτῃ ἰπ ἔμ6 ἔπγοηίγ -ἰγᾷ ῬΈαὶτὰ ; ὙΠΟΓο (γοΓ. 4.), 
ὀχρτοβϑίηρ .18 ἔγιιδὲ ἐπ ἴη6 σοοάῃ688 οὗΓἹὨἉἁ 0 ΑἸπιρσηγ, ἂς Ἔχοϊδίπιβ, γεα, ἐλουσὴ 1 ωαἱᾷὰ 
ἐϊγομσὴ (δε ναϊϊεῳ Ὁ (λε δλαάοιο ο ἀεαίλ, 1 υυἱἱ! [ξα΄ πο ουϊὶ : 70᾽ ἑλοι ατγὶ ιοἱ(ἡ πιο, ἰδν ἘΟῸ 
απά (ἂψ ΒΤΑΕΒ ἰΐεν οοπιοτὲ πιο. ' 

5. 26 ηηηρ 88 σον 8 Απιϊαυ ἴα 8, Ὀοοῖς 11}. οἢ, ἵν. ὉρΡ. 468 .---470. (ΖΟπάοηῃ, 1828, 8γνο.) 
2. ΤΑὐρ!ἴοοιῦ 8 ὙΌσΚΒ, νοὶ]. 1. ΡΡ. 958, 954. ΑἸ]οη 8 Μοάογῃ δυἀείδπι, Ρ. 88]. 
4 δρ0 Μαῖί. χνὶ. 6. 8... Ῥϑὺ], τυ ηρ τὸ (16 ΟΟΥ Δ Π 8 ἃ διοσί (ἴπηθ Ὀοίογο ἴπῸ ῬΡα88- 

ΟΥ̓́ΘΓ, ΟΧΒΟΥΙΒ [ΠῸ πὰ ἴο ΟἸοδηβα οὔ ἴῃ6 οἷά Ἰοανθη οὗ Ἰοσὰμ6858 ὈΥ͂ οαϑίϊηρ 186 ᾿ποοβίπουβ 
1 ὅτου ουΐ οὗἩἉ 1π6 οΌσΟοΙΝ; ἀπὰ ἴο ἄεερ ἐλε 7εαεἰ (οὗ τ180 Ιμογὰ β ΒΌΡρεγ) ποέ τοϊὰ ἐδε οἰά 
οασυεξη ΟἵἩἨ Β6ΠΒΌΔΙΠΥ Δ ἃ ἸΠΟΙΘΆΠΠΟΒ8, τυ ῖτι ὙΠ ] ἢ ἸΠΘΥ͂ πΤ ΓΘ (ὈΙΤΏΟΓΙΥ οοτταρίοά, πειέδεν 
το ἐὰ (λ6 ἰδαυθη 9 πιαϊϊοο ἀπά τοϊολεάποεο, ὑμέ οἱ 126 μπίεαυεηϑα ὀγεαά (ΟΥ 4.8}1{168) οΥΓ δἴπ- 
σογὶίψ απὰ ἐγ. Μδοκηίρῃϊ οἡ 1 Οὐσ. νυ. 7, 8.; ὙΠῸ οὐὔδβεγνοδ, [πᾶὺ 10 18. ὈγΟ 8.016 ἔγοπι {118 
Ῥδββαρα [δὲ (μὸ ἀἰδοῖρ]οβ οὗ ΟἸγῖϑε θορσδη ὙΨΟΥ͂ ΟΔΥΪΥ ἴ0 Το] γαῖο ἴπ0 Τοτγὰ 8 δυρροῦ ψ ἢ 
ῬΟΘΙ ΑΓ ΒΟ ΟΠ ΠΣ, ἈΠ ΠΌΔΙ]Υ, οἢ 1ῃ6 ἀΔΥ οα ψ Βΐοὶι [η6 ΕΘάΘοΙΠΟΣ δυβογοᾶ, ἡ οἷ τγὰ8. (Π6 
ἀδγὺ οὗ ἴῃ6 Φονίβιι ραββονοῦ, οδ᾽δὰ ἴῃ τηοάογη Ἰἰδησύαρο Ἐαδέεσ. 10 ἰ8 νυ [ἢ Ὀοδας ἴα] 
Ῥτορτίοιν, ἐπογοίοτγο, {παῖ {118 Ῥϑββαρο οὗὨ δαίην Τ 88] 18 ᾿Ἰηἰτοἀπορα ὈΥ ἴΓ806 Ομυτοι οὗ Κῃρ- 
Ἰαηὰ δπιοηρ ἴῃ οσσαβίοη δὶ Ὑο βίο} 08 [ῸΓ ΕΔΕΙΟΥ δυηάδγ. 



ΤΊ.ὁὸ Ραξβεοουοῦ, Ἴ σν “37 

“ἄεποία ἐπαὺ ἔπ6 δαβίθ, ἴπ ψ ιο ὑπο Ὺ ἀδραγίθα, δοϊαρϑ οἱ τπθπὶ ἰὸ 
σΆΒΟΥ δυο Μ16 ΠογῸΒ 88 πιοϑὺ σϑϑ ]γ ρτγοβοηΐοά {Πϑίμβοῖνοθ. Τὸ 
(18 βαιοθ {ῃ6 «6νὺ8 αἴδγαγαβ δα θα δηοίῃου, πιδάθ οὗ ἀφίθβ, σαὶβὶ 8, 
δΔηᾶ βανοσαὶ ἱἹῃρτοαϊοηίβ Ὀθαΐθῃ ἱορϑίμοῦ ἴο (ἢ 6 οοπβίβίθμοα οὐ πχυδίατα, 
ὙΥΒΙΟΝ 18. 64116α ολαγοβείϊ, δπα 18 ἀδββιρῃβα ἴο σαργαβθηῦ (88 οἰδύ ἱπ 
ποῖ ὑΠοῖν ἐγ μὸ 8 χορ ῦ 8116 (ΒΥ ΟΓῈ ἴῃ θοπᾶδρα ἰοὸ {868 
Ἐργυρθδῃβ. 

“ἴω νγὰϑ ΓΟ Ῥγθβουιροα, ἰπαῦ ὙΒ6Υ βῃου]α οαῦ {μ6 Ηδθβῇῃ οὗὨ {6 
Ια, νυ τπουῦ Ὀτοακιπρ' Δὴγ οὗ δ18 θομθ8. (Εὐχοα. χὶὶ, 46.) ΤῊ 8 {16 
Ἰαϊζου {678 ἀπαογβίαπα πού οὗἨ {π6 βῃλα] θοῦ θόπθϑ, θαῦ ΟοὨΪγν οὗ {6 
στοαΐου ν᾽ ΒΙοἷ. ἢδΔα ΓΤΛΆΓΓΟΥ͂ ἴῃ ἤθη. ΤΠΒ γγχὰ8 {Π18 σἰΐθ αἶθο Ἰηἱοπαρα 
ἴο ἀοποία {π6ὶὉ Ὀοὶηρ ἴῃ μαβίθ, ποίῖ βανίηρ π6 ἰο Ὀγθακ [86 ὈΟΠ68 
δια βιιοκ οὐ {Π}6 ΤΛΔΥΤΟΥ͂.ἢ 

1,ΑΒΌΪΥ, “1ὖ τγα8 ογαογοα (Πδὺ ποιπίηρ οὐἨ [86 ράβοθδὶ ἰδ ββου]ὰ 
τουλδ] {1}} {Ππ6 τηογηΐηρ ; ὑαΐ, 1 1Ὁ οΓ6 ποῦ 81} φαΐθῃ, 1ὲ σγαὰ8 ἴο Ὀ6 
οομϑυμηοά Ὀγ ἤγο. (Εχοά. χιὶ. 10.) ΤῊ βδῃγδ ἰανν γ88 Ἄχίϑπάβα ἰο 4]]} 
ΘΟ ΒΥ ΒΕ 168] βδογιῆοαβ ([μον. χχὶὶ. 80.) ; πο ρατί οὗ νυ β1οἢ γγχὰ8 ἴο Ὀ6 
Ἰ6 Εἴ, οΥὁἹ 860 ὈΥ, 680 1Ὁ Βῃοι !α Ὀ6 σογγαρίοα, οΟΥ οοπνογίθα ἰο ΔΠΥ ῥτὸ- 
ἴὃΔ 0.6 ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΟῺ 1156, --- 8 Πα ΠΟΙΟΙ ὙΥΠΙΟἢ γγα8 ἀοϑίσηθαά, πὸ ἀοιδί, 
ἴο πιαϊηΐδίη [ῃ6 ὨΟΠΟΙΙΓ οὗἨ βου ῆσθβ, δηα (ὁ ἰθδοὺ (86 “608 ἴο ἰγοδῖ 
ὙΠῚ σαν ῦθηο6 ἩὙΠΑίΘΥΟΙ γγὰ8 ΘΟΠΒΟΟΓαΐΘα ΤΌΤ ΘΒΡΘΟΙΆΙΙ ἴο {Π6 Β6Γ- 
νἷοο οὗ ἀοὐ,᾽"" 

ΘΌΟ.), ΘΓ [Π6 ΟἸΤουηβίδηοθϑ ὉΠ66Υ νοῦ {Π6 ἢγδί ῬΆΒΒΟΥΟΣ γα 
ΘΟ] Ὀγαίθα ὈΥ {86 1Βγδο 68; ἴον, δέν {Ππ6 ὺ ὑγ6γ6 βού 16 ἴῃ {πΠ6 Ἰαπά 
οὗ (ὐδπαδῃ, πο Ὺ ὯῸ ἸΟΠΡΘΓ δία Ὁ βίδῃα!ηρ, Ὀὰΐ {π6 συ οβίβ γθο] θα οἡ 
ἘΠ ῖν ἸΘ ἀγτὴβ ΠΡΟῚ σου ἢ 68 ρἰδορα τουμᾶ {πα ἰΔ}0]6. (ΦόοΒῃ ΧΙ]. 23.) 
ΤῊ8 ρΡοβίασο, δοοοσάϊηρ ἰο {π6 ΤΑΙ 1081 νυ τ 6 8, ν785 80 ΘὈ]δῖῃ οὗ 
1Πδὐ τοϑὲ δῃηὰ ἔγθαάοιῃ τ᾿ ϊοῃ (ἀοὰ δα σταηίεοα ἴο {π6 ΟΠ] ἄγη οὐ [δγηο] 
ΌὈγ Ὀσιησίπρ μοι ουαὐ οὗ Εργρί. 18 ουδβίομῃ οὗ Γϑο]πἰηρ; δ {40}]6, 
ΟΥ̓́ΣΣ 026 8ηΟ ΠΟΥ Β Ὀοβοπι, 88 ἃ βίῃ οὗ ἐφμαϊέψ δα δβίσιοῦ Ὁηϊοη 
διηοησ [6 σιιοϑίβ. ᾿ 

Ὧγ. Τιρμίοοί 88 ϑο]]βοίθα ἔγοπι {π6 ΤΑΪηχυα ἃ νδυϊϑὶ νυ οὗ ραββαρ8β 
Ταϊδέϊνο ἰοὸ 186 7618} τηοα6 οὗ οΟἸογαίδηρ [86 ρῬάββουϑγ; ἔγτοιῃ ἩΒΙΟΘἢ 
Ὑ6 ἰᾶνο δουϊάρρα {πὸ [Ὁ] πρ Ῥγ Ιου γΒ, 88 ἸΠΘΥ͂ Αγα οδ]ουϊαιοα 
ΤΑΔΟΘΣΙΔΠΥ ἴο 1Πυϑίταϊα Π6 νδησοὶ!οα] Ὠἰβίοσυ οὗ οὐγ [μοτα δ ἰαβί ρ888- 
ΟΥ̓́Θ τοοογαρα ἢ Μαεαί χχνὶ., Μασῖ χῖν., [μ0ἱκ χχὶ!., δηα 08} ΧΙ]. 

(1.) ΤῈΘ ρυσϑίβ θαϊηρ ρῥἰδοθα δἀγουπᾶ [ἢ 6 {8}016, [ΠΥ τ] ηρ]οα ἃ σὰ 
οὗ ψῖη6 ΜΠ δῖον 3, ΟΥΘΥ υ] ἢ [Π6 τηλϑίοσ οὗ {Π6 [ἈΓ1]Υ (ογ, ἰ ὕνο 
ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ 1ἈΠ111168 ἡγο τ αηϊοα, ἃ ρογβοη ἀδραΐρα ἔρον {Π6 ῬΡΌΓΡΟΒΟ) ρᾷνθ 
{πάη 8, ἀπά Π6ὴ ἄγϑκ τ οἵ, ΤΊια Ὁπδη Κασινιηρ ἔργ [16 1Π6 τνᾶ8 [0 
1818 οἴεοι, ““ βὲοφεοα δε ἰζομ, Ο 7Ζοτά, τοῖο ᾿αξὲ ογοαίεα ἐς Κγιξ ὁ ἐδ 

Δ Ζοπηΐηρβ᾽β ον" 8} Απεϊαα θα, θοοῖς 1ἰϊ, οἢ. ἵν, Ρῃ. 470, 471. 
2. ΤῊ ουδίοπι, Βοδιβοῦτα τὰ. }}] Οὔβοσγυοβ, ὙὙ}}} ΧΡ] αἰ ἢ ΒοΎ γα] ῬΡΔΘΒΑρῸΒ οὗἉὨ ϑετί ρίαγα, ραΓ- 

Εἰσ Δ ῚῪ [Πο56 ἰη ἩΙΘὮ τηθπιίοη 8 τοδὰθ οὔ Αὐγδῆδη 5 Ὀοδοῖι (κα χνὶ. 32.) δῃὰ οὗ τὸ 
δοηβ θείην ἐπ ἐδε δοφοπε οΥΓ ἰλε αίδεγν. (Φοδη ἱ. 18. οοτηραγεὰ νυ ῬΏ]], 11. 6. δπὰ Δυλη 
ΧΙ, 23.) 

3 Τη τπὸ Ατϑαῖ Ταυτίὶπι, Οτδο ΟΠ αϊΐπὶ, 8 472... ὄὅἴι 18 δη)οϊποά (παῖ, 1 16 τνῖπο ὈΘ6 δίγοτις, 
ἴδ τηιβὲ θῈ πυχοά. ΤὨΘ τιοάογῃ δον, δεῖηρ ἰογθι θη ἴο ἀγίπὶς ΒΗῪ ἰοσιθηϊθα ᾿ἰαᾳθο δὲ 
ἴπο Ρδββουύθσ, ἀὐῖηκ οἰΠΟΥ ΡΏΓΘ γϑίου, ΟΥὍ ἃ ττὶπὸ ῥγοραγοὰ ΟΥ̓ ᾿ποιηβαῖ νο8 ἴγοπὶ ΓΑ 51Π5, 
(ΑἸἸεπ ΒΒ Μοάεγη διάδίβιη, Ρ. 394ἅ. ὙΠῸ Ὑτθ- ὅθοκογ, 1845, Ρ. 78.) [ΙΚ 6 ποῖ Κποση 
ψ ἤοῃ (ἢ ς Φενν δὴ οπδίομι Ὀοσδη οὗὨ δχοϊααίπρ [οσπιθηϊοα τυῖπο ἔἴτοπι [88 ῬΆΒΒΟΥΟΥ ἴρασι, Ιξ 
8, ΠΟΤΘΥΟΓ, ΥΟΓΥ δποίοιξ, δὰ 18 ΠΟΥ δτωοεὶ πηΐνοιβαὶ δποης [π6 τηράοτῃ 768. 

ΥΟΙ.. ΤΙ1-᾿ Ζ 



338 ϑαογοα Τίπιο5 απὰ ϑϑαβοη8 οὔδεγυεοα ὃν ἐδε “ειοε. 

υἱἷπε;" διὰ ἴον (6 ἄαγ, 88 [Ό]]1Ονν8 ---- “ς Βίοεεοά δε ἐΐοιι 9» ἐλὶς φοοά 
ἄαν, απὰ ζογ ἐλὶΣ λοῖν σοπυοοσαίίοη, ιολίεἢ λοι παδέ σέσθη. μ8 707 7ον απὰ 
γο)οϊεῖπο  Βἰεδεεα δὲ ἐλοι, Ο 7, ογά, τιολο λαδὲ δαποίἡ ηοα ]εγαεὶ απὰ ἐΐε 
ἐΐπιο8 7" ΟΥ̓́μοδ6 ουρ9 οὗ ψὶμθ {Π6 7 ἀγϑηὶς ἔΟῸΓ ἴῃ (π 6 ΘουγΒα οὗ 1}6 
ΟΥΑΙ ΠΔΏΟΘ. 
(2. ΤΉΘΥ {πο γα θα {πο Βαπάδβ, δον το {Π6 ἰ8016 88 ἔιν- 

αἰϑῃοα τι {ἢ 6 ῬΑ ΠΑ] Ἰατ, τοδϑίθα στο ]6, τ ἢ Οἱ ον Βοτὺδ, δπὰ 
ὙΠ} ὕνγσο οαΚο8 οὐ υπ]θαυθηθα ὑγεδα, ἰορϑίμοῦ ἢ 1Π6 τϑιηδὶηβ οὗ {Π6 
Ῥθδοθ-οἴοσιηρδ ββουϊῆσοα οἢ {π6 ᾿γϑοθάϊηρ ἀΔΥ, δπα {Π6 ομαγοβοίς, οΥ 
ΒΟ βαῦσθ, ρου τ θη ]ομΘα, 

(3.) ΤῊ οῇῇοϊαύον, οσ Ῥ}σβοι Ὀγϑβιαϊηρ, {6 ὑοοὶς ἃ 8118}} ρῖθεβ οὔ 
Β4144, δια πανΐπρ Ὀ]6886α (ἀοά ἔοσ ογθαίιηρ {μ6 ἔγαϊτ οὗ (Π6 στουηά, μα 
αἰ 1, 88 4180 αϊα {μ6 οἰ οὺ ρσιιδβίβ: αὐΐου στ βῖοῖ 411 (Π6 1868 ὑγο τα 
Του οΥ θα ἔγοτα {86 4016, ὑπαὺ {Π6 ΟΠ] άσθη ταὶρῃῦ ᾿παυΐτ δηα 6 ἰη- 
βίγιιοθα ἴῃ [86 παίατα οὗ {πΠ6 ἔδδβι. (Εχοά. χἱὶ, 26, 26.) Τα ἰδχὺ οἢ 
ΨΈΊΟΒ ΠΟΥ ρΘΠΟΓΑΙΙΥ ἀϊδβοουγβοα ψγ8ὰ8 Πουΐ, χχνὶ. ὅ---11. πῃ Ἰἰκα 
ΤΩΔΠΠΘΙ ΟἿΥΓ ΘΑΥΊΟΤῚ τηϑῆθ ἀδ6 οὗ {π6 1μογα 8 ΒΌΡΡΟΥ, ἰο ἀδοϊασο 1Π6 
στθδΐ τηοσου οὗ ἀοἂ ἴῃ οὐ γϑαθιηρἕοῃ ; ἴοσ Ὁ δλοιος ζογίλ ἐδ 7,οτά᾽ς 
ἀεαΐλι ἐϊϊ1 ἂς σοπιο ἴο πάρα {86 ψου]ά. (1 Οὐον. χὶ. 26.) ΤῊΘ ““ σοπίϊημαὶ 
ΤΟΙ ΘΙ ΌΤΆΠΟΟ οὗ [Π6 Βδουιῆσα οὗ {δ6 ἀσεί οὗ ΟἸ γἰδῖ, δηά οὗ [6 θη θῇ 8 
ὙγὙ6 ΓΘΟΘΙΥΘ ὑΠΟΓΘΌΥ,7 τ ΒΊΟΝ ἢ88 Ὀ6 6 ΟὈΒΟσυ θα ουοσ βίο {ἢ6 {ἰπὴ6 οὗ 
{Π6 Δροβί]6β, ἰβ 8 ροστωδποηῦ δηά ἱστε σα ]6 τηθηὐ ἴον {86 ΤοΔ] ΠΥ 
οὗ {παὺ ““}]], ρογίθοί, δῃα βυ ηοϊθηῦ ΒΔΟ σα, οἰλείοα, Δηα καἰ δ ἢ 
ἴοῦ 1Π6 ἴῃ οὗ {86 τ 8ο]6 νοσἹα, ὙΠ] ἢ. νγα8 τηδάθ ὈΥ «}6βὺ8 ΟἸγὶδὲ 
“Ὁ γ πῖ8 ὁῃ6 ορἰδίομ οὗ ̓ πἰπλβο!  ροπ [6 ΟΓΟΒΒ ; 1 Ορροβιθοη ἰοὸ (86 
ορἰῃίοη οὔ ἰδοθθ το ΟἀοηΥ {π6 ΟἸΨΙΠΙΥ οὗἨ ΟὟΥΓ δανιουγ, δηᾶ {Π6 
ὙἹΟΔΣΙΟῸΒ πϑίθγθ οὗἉ ἢ18 ἀβαίῃ. 

(4.) Τποη τρί δοῖηρ [Π6 ΒΌΡΡΕΙ, ὑπο Ὺ ΘΧρ] αἰ ποα {86 προτί οὗ [86 
ὈΓΟΣ ΠΟΥΌΒ δηα ρδβοῦδὶ ἰδ; δηα οὐδοῦ (ῃ6 2εοοπά ΟΡ οὗ νῖῃθ γα - 
Ροαδϊϑα [86 Βυῃαγοα δηά (διγίθθη ἢ ἀπὰ πα γοα δηα ἐουγύθθη ἢ ῥ 88] 9, 
Ὑ1ΓΠ δὴ δ ΟΠ ΑΥΒ(10 ὈΓΑΥΘΥ. 

(6.) Τα παμᾶβ γα δρϑῖη Ὑγαβ 66], ΔΟΟοΙΏρδη θα ὈΥ͂ Δη Οὐδου δίουυ 
ΡΙΆΥΘΥ; ΒΟΥ νυ] οἢ [6 τηδϑίου οὗ {π6 ποιδα ργοοθθαθα ἴο Ὀγθαὶς δπὰ 
Ὁ]688 ἃ οαΚα οὔ [π6 ἀπ]θανθηθα Ὀγοδά, νυ ἰοἢ μα ἀἰδισ θυ δα διμοηρ' [ἢ 6 
δαοβίβ, γβουνίηρ Π41}} οὗ {6 οαἶκθ θθηθαῖῃ ἃ. παρ κι, 1 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, [ῸΓ 
1Π6 ἀρ᾿λίσοπιθη, ΟΥ̓ ΪΑΒῦ ΤΔΟΥΒΘ] ; Ὁ (Π6 τι]]6 ψγα8, ἴο οοποῖυ δ πιῇ οαῦ- 
Ἰπρ 8. 8118}} ρίδθοθ οὐ [86 ρϑβοῖδὶ ἰδία, οὕ, δἴζοσ {86 ἀδβιίγυοίίοη οὗ {Π6 
τϑρῖ6, οὗ ππ]θανοποα Ὀγοδᾶ. [ἢ 11Κ6 τᾶ ΠῈΣ οὐχ Ἰμογὰ, ἸΡΟῚ 1πδ}- 
ταὐηρ; [π6 ββογαιηθηῦ οἵ {86 δυοπαγιδὺ, τ ΒΊΟἢ τνᾶ8 Ὀγοῆρυγοα ὈΥ {Π6 
ΑΒΒΟΥΘΓ, ἴοοΚ Ὀγοδᾶ ; δπᾶ μΒανιηρ ὈΪ]οββθα ΟΥ ρίνϑῃ {8 ηΚ8 ἰο (ἀοά, Π6 
γ8Κ6 1, ἀπ ρσανο ἰῷ ἴο ὨὶΒ αἰ 50 10168, βασιηρ, 7Ζζε, δαί, ἐλὶβ ἐα [(Παῦ 16, 

ΒΙρ1868] τιν δοάν, ιολϊοἢ ἐ8 φίυθη ΚὉΥ γοι. ΖΆλὲδ ἄο ἐπ τεπισπιόδγαποο οῦ 
πιο. (Μαῖι. χχνὶ. 26. ; Μαγκ χῖν. 22.; Τλκο χσχὶ, 19.; 1 Οον. χὶ. 28, 
24.) Τὴ [86 Θομητημῃΐοη βουυῖοθ οὗ {πΠ6 ΑὨρ]οδη ὁδυτοι, {π6 Βριτῖῦ δπὰ 

 Τῃ τοῖβ ρματὲ οὗ [6 ρϑβοῖδὶ σΟΓΟΙΏΟΩΥ, ἀπιοηρ; [86 Τλοάο τη 906 78, ΑΟΓ [ἢ Τηδείοῦ οὔ [ἢ 6 
ἢοῦδ6 δ88 τοβογυϑὰ 186 ρογίίοη ἴοσ ἴμ6 αρλίσοπιδη, ἰὯ6 θοηΘ οὗἁὨ ἴ6 αι δηὰ ἴῃ6 οῦρ 8.6 
ἤρκοη οΟΗ͂ τῃ6 ἀἰθἢ, δηπὰ 411 δὲ [80]0 ἰδὰῪ μοϊὰ οὔ ἴμ6 αἰδῇ δηὰ ΒΔΥ, --- “" Ζο! ἰλὶδ ἐς [0ΓΥ 
εἰ κη 65] ἐδλο δγεαά 9. αϑϊοίίον, ιολίοἶ οΝ᾽ ἀποοϑίοτς αἰὲ ἐπ δε ἰακά οΥΓ Ἐσυρὶ; ἰεὶ αἰΪ ἰλοδε 
τοῆο αγε ἧμπστν δαὶ ἐλόγεοῦ; απα αἷΐ τοῖο ατὲ ποοέβείίοιιδ, οοτα απὰ οεἰεδταίε ἐδε Ῥαδδουογ." 
Εοττα ΟΥὗἁ ΡΥΓΔΥΘΙΒ οΓ ἴπ6 Ἐδδεῖναδ οὗἩ Ῥδδβουοῦ δηὰ Ῥϑηϊοοοβί, δοοογαϊπ ἴο 1π6 συδίοπ Οὗ 
816 βρδῃΐδῃ δπὰ Ῥοτγίυρυεδε δ 8, ἰΓϑηϑαιθα ἔγοτῃ (τς ΗΟ ΌΓΟΥ Ὁ αν [ανΐ, Ρ. 30. 
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ἄεδιση δοίἢ οὗὨἨ {π6 ἰγρ6 δπα δηίνρθ ΑΥῸ πηοδὺ δχργοββὶυ σοῃἀθηβοά 
Ἰπΐο ὁη6 ροϊηῦ οὗ ΥἹ6 1ῃ {Ππ6 [Ὁ] ΟΥπρ' Δα γ688 ἰο (ἢ 6 σοταμηιηϊοδηί : 
“« 7΄4ΧῈ απά ΕΑΤ' ἐλὶδ ἵπ ΒΕΜΕΜΒΒΑ͂ΝΟΕ ἐλαὲ Οὐγὶδέ αἰοα Κ70Υὺ ΤΗΣΞΕ, 
απα Τεεά προὴ ἀϊπι ἐπ ἐὰν ἀεατέ ὃν γζαϊίδ, ιοὐέλ ἐλαπλεσίυϊηρ." 

(6.) ΤΆΦΟΥ τπθη αἷθ ὑπ6 τοῦ οὗ {πΠ6 σακ σι ἢ [6 ὈΙΓΡΟΣ ΒΥ 8, ἀϊ]ρ- 
Ηἱῃσ {π6 Ὀτοδα ἰηΐο {μ6 οδβαγοβθίῃ, οὐ βαιοθ. ΤῸ {μ1ὶ8 ργβοίϊοβθ {π6 
ΘΥ̓ΔΏρΟ 1818 Μαίπον (χχυὶ. 21--- 25.) αηαὰ Μαῖκ (χὶν. 18---2].}) τηδη]- 
9} 1.48; δῃὰ ᾿ηΐο ἘΠ18 βδι!ο 8. ΟἿἿΓ ΘΑ ΟΙΓ 18 ΒρΡροβϑά ἰο ᾶνθ 
ἀϊρροα (Π6 8ὸρΡ υυβὶοἢ 6 ρᾶγθ ἰοὸ 448. (ΦοΒη ΧΙ}, 26.) 

(7.) Νοχῦ ἸΠ6Ὺ αἵ {Π6 Ηδβϑβῃ οὗ [Π6 ροδοθ- οἴθυϊηρθ τ βοἢ Πα ὈΘΘη 
βου βορὰ οὐ {π6 ἔουγίσοηι ἢ ἀἀγ, δηα ΤΠ6η {ῃ6 ἫΝ οὗ 186 ρϑβοῇαὶ 
Ἰαγα, νυ ἢ νγα8 {ὉΠ οὐσϑα ὈΥ σγοϊαγηϊησ {ΠΔ ΚΒ ἰο αοα, δπὰ 4 βοοομὰ 
γα ϑϊησ οὗ Πα Πα8. 

(8.) Α (λιτὰ δὰΡ οὗἨ νγ]ηθ τγα8 ὑθη 8116, ονοῦ τ Β]οἢ ΠΥ Ὀ]Θββοὰ 
6οά, οΥΣ βαϊὰ σσυδοθ αἰΐογ τηοαῦ (ἤθηοα 1Ὁ τγα8 816 (86 σὰ ὁ δέε55- 
ἴπ9)., πα ἀγαπκ 1 οἵ, Τὸ {18 οἰγουπηβίθησο δ. ῬϑῺ] Ῥδυ!ου αΥ]Ὺ 
Δ] υ 8468 θη ἢ6 ΒΆΥ8,--- 7:6 ΟΟΡ ὁ} δίοδϑίησ τολιϊοσἢ τοὸ ὑΐο88, 18 τ ποΐ 
ἐλε σοπιηιπίοπ 9 ἐδι6 ὀϊοοά ὁ Ολγιβὲ ἢ (1 Οὐοτ. χ. 16.) [10 ναϑ 180 αὖ 
1818 ραγί οὐ {π6 ραβοῦδὶ ΒΌΡΡΟΥ ὑπαῦ ουν Ἰμοτὰ ἑοοΐ ἐδ σι, βαψίηπρ, 
Τὴὶξς ἐς ἐλ ΝΕῚΡ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ (ταῖθοΣ σουοπαπῆ) ΙΝ ΜΥ͂ ΒΙΟΟΡ, τολϊοὶ 
ἐς δῆλοι Κ0 γοιι, ἀπά [0Υ πιαην, Κ07 ἐδιδ ΒΕΜΙΒΘΙΟΝ ΟΣ 51Ν5. (Ἰμαα χχί!. 
20. ; Μαῖίϊ. χχνὶ. 21.) Τὴ σμρ ἤθΓῸ 18 Ῥυΐ [ὉΓ τοῖπο; δῃα σουεπαπέ 
15 Ῥαυὺ ἔυγ [π6 ἐοζϑη ΟΥ βίση οὗ (86 οονθηῃδηῖ, Τῇἢδ τοΐπο, '8 τεργθβϑοηΐ- 
ἴηρ’ ΟἸ τ δι ὀϊοοά, ΔΆΒυυ τ ἰο {π6 Ὀ]οοά οὗὨ (86 Ῥαββουθσ, ψῇ ον ὑγριβοά 
1ῦ ; 84 {86 γεηιΐβϑίοπ ΟΥΓ δἴηι8 ἈΘΤΘ, ΔΏΒΊΘΥΒ [0 [86 ραϑϑιηρ' ΟΥ̓ΘΥ {Π676, 
δια ργθβοσνιηρ ἴγοσῃ ἀθδίλ. ᾿ 

9.) 1,Δ5801γ, ἃ Ἰουσί ἢ Θὰ οὗὁἨἁ ψπ6 νγαβ Π]]6, 041164 {16 σὰρ οὗ ἐδπ6 
[4116] : οὐδὲ ἴ6 {Π6 Ὺ οομπηρ]οίθα, οΟἸΓΠ6Γ ΌΥ βἰπρὶπρ ΟΥἩ τϑοϊίδίίοη, 1Π6 
στοαὶ [4116], οὐ γτὰῃ οἵ ῥγαῖϑ8 οοῃβιβίηρ' οὗὁὨ Ὀβ8] 8 ΟΧΥῦ. [0 ΟΧΥΠ]]. 
πο] υδῖνο, τ ἢ ἃ ῬΓΑΥΘΥ, δηα 80 σομοὶυθα.5 [ἢ {Κ Ἰλδη πο Υ οἂγ Ιοτὰ 
δηα Π18 ἀΙ8οῖρ]68, ἤθη ὑπο Ὺ Πδα βυησ' ἃ Ὦγτηη, ἀοραγίθα ἰο {86 Μουμπὶ 
οἵ ΟἸϊνεβ. (Μαῖιί. χχνὶ. 830. ; Μαγκ χῖν. 26.) 

8, Ἐτέλ τοσατά ἰο ἐδε πιγϑεέϊεαϊ εἰσποαίίοπ ΟΥ ἐλ ραβϑοῦεῦ, 16 ΚΌΟΥ 
ΒΘΆΘΡΑΥ ἔγοτα ϑαϊηῦ Ῥϑὺὶ (1 ον. ν. 7.), ὑγο 68118 685 (τῖδὺ ομν 
»αδεουεν, {παῦ {18 «ΘΟ ΥΒἢ βαογαιηθηῦ Πδα ἃ ΓὙΡ168] γΓϑίθγσθποθ (0 Ὠΐτὰ : 

1 ΟἸασκο οὐ ἴδ Ἐποδιαγίβὲ, Ρ. 89. Οπ {Π|58 ρατί οὗ (86 ᾿πδιϊαὐοη οὗὨ 186 1,οτγἀἑ δαρρογ, 
Ὧγ. 1ἰσμιίοος μα9 {πὸ (υἱονγίηρ δἀπλῖγα Ὁ} ΓΟΙΏΔΙΚΒ: --- “ 7Τλὶθ ἐφ πιῖν ὀϊοοά 9. ἰλε δ ειο 
Τεείαπιεπέ. Νοῖ ΟἿΪΥ ἴμ6 δβθδὶ οἵ 186 Ἤοογθηδηῖΐ, Ραξ ἴπΠ6 δβποιίοη οὗἩ ἴμ6 Νονν Οονοηδηὶ 
ΤῊ οηὰ οὔ (ῃ6 Μοβαῖς θοοποῖῃῦ, δηὰ {ἰπ σοηβγτωϊπρ οὗ ἃ ΠΟ ὁπη6. Τὴ6 σοῃῆγπηαίίζοη οὗ 
ἐπ6 οἷά οονοηδπὶ νγ88 ὉΥ 186 97 υεἱΐα απα οὗ φοαίς (Εἰχοὰ. χχίν,, Ηφῦτ. ἰχ.), Ὀδοδβ86 
Ὀἱοοὰ νγυδ8 β8ι}}} ἰὸ θ6 δβῃδὰ : 106 οοπῆιππηδοη οὗ [ἢ6 ΠΟΥ ὙὙδὲ ΟΥ̓ ἃ οὔ οὗ νὶπθ; ὈδΟδαΒ6 
πηίοῦ τ[ὴ6 πρὶν οονοηδηΐ {ΠΏ 6ΓῸ 8 Π0 ἔτι βμδάάϊηρ οὗ ὈΪοοά. ΑΒ δ 18 ἤογὰ βαϊὰ οἵ τδ6 
ορ, ΤΑϊς σὰρ ἐξ (δε Νειο Τεδίαπιοπέ ἐπ πὶ δίοοά ; 80 ἴὰ ταϊρηῦ θ6 5614 οὐ 16 σμρ οὐ ἰοοά. 
(ῃχοά. χχὶν) ζΤλαὲ σὰρ τσας ἰλε Οἰά Τ7εβἰαπιοπέ ἴῃ (δε δίοοα 9.Γ,͵ ΟἾγιθῖ : [ὩΣΓῸ 41} τῇ 
ΔΙῚ. 168 οὗἩἨἁ ἴπδὲ σονοπδηξ θεΐηρ χοδὰ οὐοσ, Μοβϑβ βργιπκὶ θα 411} [86 ρθορὶθ πεῖ Ὀ]οοά, δηὰ 
βαϊὰ, 7Ἴ1᾽8 ἐξ ἰλ6 διοοά 9. ἰδε σουεπαπὶ τολίοὴλ Οαοὐ δαίλ πιαάε το νοι; δῃὰ ἴμυ8 τθαῖ 
οἷά οονθηδηξ, ΟΥ̓ ὑοδεϊ ΠΙΟΗΥ͂, γγ788 σοπῆτταθ ἃ. [ἢ Πἶκθ τηδηποσ, ΟἸσῖβε, μαυϊηνς ὉΌ}18ηρ ἃ 4}} 
16 ἀσιῖοῖθθ οὔ (6 ποῦν σονθηδηῖ, [8 Κο8 (ἢ6 σὰ ρ οὗ πῖπο, δηὰ ρὶνο8 (Βοτῃ ἴο ἀγιηΐ, δηα βδῖοὶ, 
Τλίε ἰδ ἰδὲ ει Τεείαπιοπέ ἴπ τὴν δίοοά, ἀνὰ τὰ08 186 πεῖν οονοηδηΐ γ88 6808} 1564. 
(ον, νοὶ, ἰϊ. ρ. 260.) Ηοτγ. Ηδῦγ. οὐ Μαῖί. χχνὶ. 27. 

5 Ἰὠρθιίοοι  Τειαρὶθ ϑοσνίοθ, ς. χὶϊ, (͵οσκϑβ, νο]. 1. ῬΡ. 959--967.) 866 δ'5ὸ Μτ. 
Αἰπβνοσ ἢ 8 Ἰθατπθά δηὰ ἱπίογοβιϊηρ ποίοϑ οὐ Εχοά. χιὶ, ἰπ [8 πη! 008 οὐ [9 
Γεπιδίθυςῆ., 
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Ῥαὺ οὐποογηΐϊηρ {86 ροϊηΐβ οὗ γοβοι Ὁ] ποθ θοίνγθθῃ {Π6 ἴγρα δπᾶ δῃςἰ- 
ἰγρ6, Ἰραγῃϑὰ πηθιὶ ἃγ ποῦ ἀρτθοᾶ, (Ἃἀοανϊῃ μ88 Θπυμηθγαϊθα ἐλέγέδεη 
Ροϊπηῖβ οὗ οοἰποίάσησο ; Ὦγ. 1ϊρμιξίοοῦ", δϑευεπέεεπ ; θα ζϑδο δ, πῖπο- 
ἔοοη. ΤῊὴΘ πχοϑύ υ οἴου ἀυτϑηρσοιηθηῦ οὗ {818 Β Ὀ]6οὐ ΠΟ 6 πᾶνα 
Β6ϑῃ ͵β (μὲ οὗἩἉ Πουτηδη ΥΥ τἰβ᾽υ8., 0 88 ὑγθαίβα 10 ὑπάθγ [ΟΣ ρσαη6- 
ΤᾺ] Π6445, νἱΖ,, {86 ρϑγβοῃ οὗ Ο γιβῦ, ---- [8 βυ ουϊηρδ μ6 ῬΟΥΘ [ὉΓ 18, 
--- ([)6 ἔγα8 οΓἹ ([Βοβ6 βυ δυ! ηρΒ, ---- Δηἃ {Π6 ΤΊΔΠΉΘΣΓ ἴῃ Ἡ ΒΪΟΪ γ7 8 ΔΓΘ 
τηδᾶδ ραγίδοῦβ οὔ ἰῃθ. ΝΣ.8, βούσθνϑῦ, τ ὴΥ οὗ (Π6 Δηδίορὶαβ τ ἢ]Οἢ 
ὙΝ τ β5 48 ἰγασοα Βοίψθθη [Π6 Ῥαβθουοῦ δηά {86 ἀδδί ἢ οὐὗὁἨ ΟἸγῖβϑὺ ἃγθ 
ΨΟΥΥ͂ πο], Π18 ἀγγαηροιιθηῦ ΟὨΪΥ δ88 Ὀθθη δἀορίοα 1η {86 [Ὁ] ἱπρ; 
ΟὈΒαυ να ο}Ὰ : --- 

(1.) ΤΗῈ ῬΕΕΒΟΝ ΟΕ ΟΗΕΒΙΘῚ ΑΒ ΤΥΡΙΞΡῚΕῸ ΒΥ ΤῊΗΕ ῬΑΒΟΗΑΙ, 
ΤΑΜΒ. 
“ΤῈ δῃΐϊῃμδὶ βδοσι ποθ αὖ {Π6 Ῥάββου γὰ8 ἴο Ὀδ ἃ ἰδ πιβουΐ 

Ὀ]Θμ 8}. (Επχοά, χὶὶ. 6.) ΟἸισῖϑὲ 18 βίγ]θὰ 186 [μϑτὰρ οὗ ἀοα, ψ βοὴ 
1 Κ6Ὶ ἢ ΔΙΤΑΥ {π6 δίῃ οὗ [π6ὸ μψου]ὰ (ΦόΒη 1. 29. 36.); ἃ ἰαπιὺ πη πουὺΐ 
Ὀ]ΘιΠΙΒἢ ἀπα τι βουῇ αροί. (1 Ῥοί. 1. 19. 866 84. 1111. 7.) ΤῊ Ῥᾶβοῇαὶ) 
Ἰδπ ψγαὰ8 ἰο Ὀ6 οπ6 οὗ ἰδ6 ἤοοκ. ΟἾγῖβί 186 ῇ ογὰ ψῇο νγ88 πηδβ 
Ά6 8}, δηὰ ἀνγοὶὺ ἀιωοηρ ὰ8 (Φ08η 1. 14.), γγᾶ8 ἰδ κϑὴ ἴγοτη {Π6 τάδ 
οὗ {πΠ6 Ρθορὶβ, Ὀϑίηρ ἰπ {Πηρθ τη846 [κ6 υπΐο [18 Ὀγοίμγθη.ἢ 
(Η:. 1. 17.}5 

(2.) ΤῊΒ ΒυξΕΕΈΒΙΝΟΒ ΑΝ ΕΑΤΗ ΟΕ ΟΗΒΙΒΥῚ ΜΈΕΒΕ ΑΙ,80 
ΤΥΡΙΕΙΕῸ ΒΥ ΤΗΕ ῬΑΒΟΗΑΙ͂, ΑΜΒΊΝ ΨΑΒΙΟΌΒ ΡΑΒΤΙΟΌΙ,ΑΒΒ. 

“Τὴβ βδοσγιῆοα οὗ (86 ραββονοῦ αἰ δογοα ἔγοπι οἴϊμιεὺ βδουβοθβ, ἴῃ 
Ὀοΐϊηρ ἃ ρυδ]ς δοῦ οὗὨ [6 ψμο]6 ρϑορὶθ: :Ὁ γ8 ἴο 6 βἰαῖη ὈΥ “ {88 
ὙὙΠ0]6 ΔΒΒοΏ θυ οὗὨ (86 σοηρτοραίοη οὗὨ [βγδε].᾽ (Εχοά, χιϊ. 6.) ΤὴΘ 
ΟΠ ο΄ ῥυιθϑίβ, δπα [6 συ] 6γβ, δηα {ἢ6 ῬθΟρ]θ, ὕγχογΘ σοηβοηίηρ' ἰο {Π6 
ἀδαί οἵ 6808. (Κ6 χχ!, 13.) Το Ὀ]οοά οὗἉὨ [π6 Ῥάββουδ νγᾶ8, δὖ 
18 ἄγϑί ἱπϑυ τα 0, ἴο δ6 ΒργηΚ] θα ὑρομ {86 ]Ἰπί6], δηα (86 ἔνγγο 8146- 
Ροβίβ (Εχοά. χι!. 7. 22.), ἰοὸσ {πΠ6 ργούθοϊίοπ οὗ {6 ρβορὶθ; δῃηά ἴῃ {86 
Βαδδααιθηῦ σα] γαοι οὗὨ [Π6 Ῥάβομαὶ βδοσιῆοο, ἦς [Π6 ῥυιθβϑίβ βρυϊπκ] θά 
1η6 Ὀἱοοα ψῃϊοῖ {ΠΥ γτϑοοϊνϑα οὗ {86 Βαπα οὔ (86 [μονϊδβ.᾽ (2 Οἤγομ, 
ΧΧχ. 16., χχχνυ. 11.) [10 18 ὈΥ {86 Βργιη ΚΙ] ηρ οὗἨ [Π6 Ὀ]οοά οὗἉ “6δὺ8 
ΟἸγῖϑί, (μδὺ ΟἿΣ σΟὨΒοϊθμ 68 τα ρυγροᾶ (Η6Ὁ. ἴχ. 14.) ἀπὰ ῥτοίΐθοιξομ 
8ηα βαί γαίίοη οδίαϊ θά, (Ηδ6}. χὶϊ. 24.; 1 Ῥεῖ. 2, 2.) Τὴ ῥδββουϑθσ 
γγὰ8 (0 δ6 οαίθηῃ ὈΥ {86 1δγϑϑ] 68, ἴῃ {Π6 Θπαγβοίου οὗἩ ὑγανθ]ογθ, τ] (ἢ 
{861 Ἰοἱπβ σιγαβα, {ποῖν βῆοθϑθ ἀροῃ {Π6ὶν ἔδαξ, δα {Π6ὶν βίδ ᾿ῃ {86}. 
παπᾶ. (Εχοά. χὶ!, 11.) ὙΠΘΥ, ἴῸΓ σμοπὶ ΟἸγῖϑῦ 18 βρου ἔοθα, ἃΓΘ ΘΟΠ- 
Ραγθὰ (0 βέγβηρθιβθ δηᾶ ὈΠρτπὶβ (1 Ῥρί. 11, 11.}, δηᾶ ἀγθ δοϊηπιδπθα 
ἴο βίαπα, πανῖηρ {μαῖγ Ἰ01η8 στ δὐουῦ τι} ἐγυ}), ἀπ Πανλπρ οα {Π6 
Ὀγθαβῦ: μἰαΐβ οὗ γἱρι θοῦθηοδθ, ἀπα {μοῖρ ἔδοῦ βῃοά τῖτα {π6 ργραγαύοη 
οὗ [86 ρΌ5Ρ6] οὗ ρεδοοὺ. (Ερῃ. νἱ. 16.)}ὺ ΤῊ 1βγδϑὶοβ ἡ γα ἴο δαῦ {86 
ῬΆΒΒΟνΘΣ ἴῃ δαδβίθ. (Εχοά, χὶΐ, 11.) γε δ ἴο ρῖνα ἀ]ρομοθ ἴο 

Σ Οοάνίπ᾽Β Μοβοβ δηὰ Αδγοῃ, ρρῃ. 114, 115. 
5 Τὐρμυίοοῦ Β ὕ͵οτΚΒ, γο]. ἱ, ρρ. 1008, 1009. 
5 Κοβοἢ 8 ΚΟΥ ἴο δοτίρίιυσο Μοίδρμοσβ, ρΡῃ. 979, 980. 3ὰ οἀϊξ, 8.66 αἷδο ΜΕ πη οἡ τὴ 

Ἴγροεβ, ὑη. 148----Ἰ 59. 
4 ὙΠ 8, ἀθ ΟἸςοποπιῖοα Ἐωᾶσχαπι, 110. ἦν. 6. 9. 88 35----58. οΥ τοὶ. 1]. Ρῃ. 375---289, 

οὗ 186 Ἐπρ 5} ἐγαπβδιίοπ, ὙΝ ἰἐϑ 88 ψΊονν οὐ τπ6 Μυδιίοαὶ Τπηροτὶ οὗ τ6 Ῥβββονοῦ ἢ:5 
ὕθοπ αὐτί ροὰ ὈΥ Ὅτ. δοππίηρθ. Φονίβῃ Απιΐᾳ. θοοῖ [ϊ, οἰ, ἐν. ΡΡ. 472---477. 

ὃ ΟΒΕν ΑΙ  οτΒ Ηυ]ϑοϑὴ 1βοΐαγοβ οη ἴ86 Ηἰδίοσίοοὶ ΤΥροδ οἵ [6 ΟΙα Τοβιδπιοηῖ, ὑ. 2385. 



{1 ἢ αξδβοῦυογ. 9.11 

ΤΩΔΚΘ ΟἿΓ ΟΔ]]ΠἸησ δηα οἰθοίίοη βυγτο (2 Ῥδί, ἱ. 10.); δῃᾶ ἰὸ δε [τ 
τοΐαρα ἰο ἰΑΥ͂ μοϊά ὍΡΟΙ {Ππ6 ΠΟΡ6 βοΐ Ὀοίοσε υ8. (Η 9". νὶ. 18.) ΤΠθ 
ῬΆΒΒΟΥΘΙ τῦαδβ (0 ὃδ6 βδουῆσεα ΟὨΪΥ ἴῃ ὑῃ6 ἰΔΌΘγΏδο]6, ἀπα δου υγαγα8 
ΟὨΪΥ ἴπ 1Π6 ἔθ} 16 δὲ “ϑγυβαίθ. (Πϑυΐ. χν]. ὅ, 6) ΝοΙμου σου]ὰ 1 
δε ἐμαύ Ομ 80 βῃου]ᾶ ρογίβῃ ουὖῦ οἵ « Θγβαϊθμ. (1 Κα χι. 33.) Τα 
τηοπίῃ, δπᾶ ἄδν οἵ [6 τηοπίἢ, οα ὙΥΒ ΟΝ {Π6 ῬΆΒΒΟΥΘΙ π 88 ἴο 6 βδουὶ- 
βορά ὈῪ (δε Βγδϑ]τἴοβ, 18 ἰα1ἃ ἄονγῃ ἩΠῚ} δοσῦγαου. Απᾶ ου {6 νΟΓῪ 
ἄδγ οὐ οι [Ππ6 Ῥάββονοσ ομσὴέ ἴο Ὀ6 8]αῖη (Ἰωυϊτα χχὶ!. 7. Ἔν ἡ 
ΕΔΕῚ ϑύεσθαι τὸ πάσχα), ἀπ οχ νοὶ ΟΠ τὶϑύ οο] ρσγαϊοα {Π6 ραβοαὶ 
ἔδαβδί πῖἢ Ὠ18 ἀ1801 0168, Β6 δηἀυγϑα 18 ἈΡΌΠΥ πα Ὀ]ΟΟΟΥ͂ βυοαῦ; ἀπά 
6 βυβδογοα ἀθδί Ἰροη [86 ΟΓΟ88, Οἢ τα μὰ τ ΒΘΗ, δ ἰϑδδί {Π6 βουῖθ68 
δηα ῬΒαγίβθοϑ, απ βοπια οὐἁ (π6 ὈΥΙποἶρα] θη διλοηρ {Π6 “678, αἸὰ 
«“οαῦ (86 ρῥαββουϑ. (Φ.ἢη χυἱ. 28.) ΕἼΣΙΠΟΓ, ποΐί ἃ Ῥοπα οὗ (ῃ6 
ῬΆΒΟΒ Δ] νἹἱοῖπι νγὰβ ἰο 6 Ὀγόκθῃ (Εχοά. χὶϊ. 46.").--- ἃ ὑγροὶ οἰγοιπ- 
βίδῃησο, 810 ἢ 016 Θυδηρο δῦ ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ ΠΟΙ668 88 {]6]16 ἴῃ (ἢς ροΥὺ- 
βοῃ οὗ “688 Ομ γβὺ, (μη χῖχ. 82 .--- 86.) 

“ ΑπΟΠΟΥ ΡΟ] γιίν ἴῃ {ἢ 6 ράβ ἢ] οἴδσγϊπρ' 18 {Π6 {Ἰπ|6 οὗ ἦα ἄαν 
αὖ ΒΊΟΝ 10 γγἃ8 δρροϊπίβα ἰο Ὀ6 βἰαῖπ. “ΤῊΘ ψὙΠ0]6 Δαβοιθ]Υ οὗ {116 
δοηρταραίίοη 888}} ΚΙ] 10 1ὼ (ῃ6 δνεπὶηρ᾽ (ΕΧοά. ΧΙ]. θ.}; οΟΥ, 88 (86 
ΘΧΡΓΘΒΒΊΟῚ 18 ΤΟΒαἀογοα 1ἢ [ἢ6 τηδΓρΊη, δον θθη {86 ὕνσο ΘΥΘΏ ΡΒ. ---- 
Νον δὖ (86 ΥΟΥΥῪ ΕἸ Πη6 ΔρΡροϊηΐθδα [ὉΓ {Π6 ΒΔουῆσα οὗὨ [Π6 ρϑβοῖαὶ ἰδτὰ, 
δούτγοοι {Π6 ὑνγὸ ουθηΐηρθ, ΟἸγῖβῦ ΟἿΥ ῬΆΒΒΟΥΘΙ Ὑγ88 Βϑουϊ ορά ΓΟΥ τι8. 
ΤἼ6 βοομο οὗ βυβοτιπρ θεσδη αὖ {π6 {πιγὰ ΠΟΥ οὐ [πΠ6 ἄγ. (Μαγκ 
χν. 25.) Απᾶ αὖ {Π6 δβιχίῃ βοῦν [Π6Γ6 τῦᾶϑ ἀδγκ 6858 οὐϑὺ ἃ]} [Π6 Ἰαπά 
ἀπ0}} (Π6 πἰπίῃ μουν. (αι. χχυῖ. 4δ.; ΜαΙκ χυ. 33.; Τιῦκα χχῃ!. 
44.) Απᾶ δρουΐ {δα πὲπέμ ὨουΓ, «6588 οὐδ στ ἢ ἃ Ἰουα νοϊςοο, απ 
ϑᾶνο ὑρ ἴδε ρῃοβί. (δίας. χχνι. 46. ὅ0.; ΜαΙκ χνυ. 84. 37.)}᾽""} 

(3.) ΒΕΨΕΒΑΙ, ΟΕ ΤῊΒ ΕἜἌΌΙΤΒ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤ Β ΘΈΑΤΗ ὙΕΒῈΕ ΚΕ- 
ΜΑΒΚΑΒΙῪ ΤΥΡΙΕΙΕῸ ΒΥ ΤῊΕ ΒΑΟΒΙΕῚΟΕ ΟΕ ΤῊΒ ῬΑΒΟΗ͂ΑΙ, ΑΜΒ. 
ϑυσ ἢ ἀγὸ “ ργοίθοίϊοη ἃπα βαϊ γαίϊΐοη ὉΥ ἢ 18 Ὀ]οοά, οὗἩ σις ἢ {86 

ΒΡΓΙΠΚ]Ιηρ᾽ Οὗ {π6 ἀοοΙ-Ῥοβίβ τὰ {Π6 Ὀ]οοά οὗ (16 Δ}, απα {π6 βαΐθιυ 
ΜΠΙΟΙ 186 1Εγδο] ἴοβ ὈῪ {παΐ τρθϑῃ8 Θη]ουϑα ἴσοι {πὸ ρίασια {παὶ 
Βργοδα {πγουρἢ 4}} [16 ἔἈΠ}11168 οὗ {86 Ερυρίϊδηδ, τγ88 ἃ ἀδθβισῃοα δᾶ 
1} αδίσιουιβ δ Ὁ]θ πη. [τ Δ] παῖομ ἰο {π|8 ἴγρθ, {π6 Ὀ]οοά οὗ (Ἰτιβί 18 
081164 ἐλε διἰοοά ὁ «ργἱπλϊπηρσ. (1 Ῥεῖ, 1. 2.; ΗΘ}. χι!, 24.) ἸτηπιοάϊαοΥ 
ΡΟῚ {Π6 1Βγδο 18 οαιηρ [Π6 βΓϑύ ραββουοσ, {μ6 Ὺ ποτ ἀοἸνογοα ἔγοτα 
{πεῖν ΕρΥρίΐδη βἴδυθυυ, δπὰ σαβίογθα ο {1}} Πογίυ, οὗ ᾿ ΠΙΟἢ παν 
μά Ῥθοῃ ἀδργίνβα ῸΓ ἸὩΔΩΥ͂ γ6878:; δπα δβιιοῦ 18 {π6 ἔγιι!ὐ οὗ [Π6 ἀδαῖῃ 
οὔ Ομ ιγιβί, ἴπ ἃ βρι γί] δηα τυοῇ ΠΟΌΪΘΥ 8θηβθ, ἴο 41} παῦ θ6] να ἴῃ 
μην; ἴῸΓ [6 δαίῃ {μογοῦυ “ ορίδϊπϑα θἴδθγῃδὶ γθαἀθιηροη [ῸΓ ἀ8,᾿ δπὰ 
“Ῥγουσῆῦ 8 ἰπΐο {Π6 ρ]οτγουβ ΠΡογΥ οὗ [Π6 Ομ] άγεοη οὗ (ἀοἄ.᾽ (Η 60. 
1χ. 12. ; Βομῃ. Υἱ}}. 21.) 

(4.) ΤῊΣ ΜΑΝΝΕᾺΕ ΙΝ ΨΉΙΟΗ ΜῈ ΑἘΕ ΤῸ ΒΕ ΜΑΡῈ ΡΑΒΤΑΚΕΒΒ 
ΟΕ ΤΗῈ ΒΙ.ΕΒΒΕῈ. ΕἜἌΙΤΒ ΟΕ ΤῊΗΒ ΞΑΟΒΙΕῚΟΕ ΟΕ ΟΗΕΙΒΥ, ΜΈΚΕ 
Α1,Β80 ΒΕΡΕΕΒΕΝΤΕΡ ΒΥ ΠΙΥΕΙῪ ΕΜΒΙ, Ν ΤΗΒ ῬΑΒΒΟΨΕΕ. 

“«Τῃ6 ρϑβοῆδὶ ἰδ ᾿͵8 ογάοσγοα 6 δἰαῖπ, δπα [8 Ὀ]οοα ν8 
ἀϊγθοίβα ἰο 6 βρυϊηκὶθα ἀροι ἐμ ἘΕ] ἀπὰ {Π6 ἀοογ-Ῥοδβίβ οὗ δϑοὶ 
ἀν ] ηρ οοσυρίοα Ὀγ Οοαβ οἤόβαπ ρθορὶο; {μαὶ, ψεπ {16 δηρσεὶ 

. Ὁ  οτ δ 1οίατοξ, ΡΡ. 387---289. . 
3. Ζεππηίηρθ᾽β δον δ Απιϊχυϊῖεβ, Ὀοοκ 1]. οἰ. ἦν. Ρῃ. 414, 475, 
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912 ϑαογοίί ΖΤιπιοα απ ϑέαδονα οὐδογυοαά ὃψ ἐδ οιῦ8. 

διηοίθ {μ6 Εἰργρίϊαηϑ, 6 ταϊρῦ Ρ888 οὐὸσ (ἢ 6 μοιβ68 οὗ [Π6 1βγδοὶ θα 
δηὰ ἰοᾶνα {Π6ηὶ ΒοΟυΓα ἔγοπὶ ἀδηροῦ: 1 8. Β᾽Π.ΪΔΥ ΤΠΔΏΠΘΙ, ὈΥ {Π6 
μ]οοᾶ οὗ Οτῖβὺ δοπθ, βῃ6α [ὉΓ ΙὩΔΗΥ ΤῸΓ {16 ΓΘΠΊ155101). οὗ 8βη8, οδῃ [6 
προ μα ηρ πταῖῃ οὐ ἤθανθη Ὁ ἀγογίϑα ἔγομλ β᾽η] τδη. Βϑίογα ἐδ} 
Ὀ]οοά οὗἩ οἂξ Ἰμογὰ νγᾶβ βργιηκὶοα ἀροὰ ἢ18 ομυγοῖ, ν͵ὸ βίοοα (48 10 
6Γ6) τι μουΐ, Θχροβοάᾶ, κὸ {86 Εἰργρίίδηβ, ἴο {Π6 νσθηρθβηοο οὗ ἃ 
}υΒῈ}γ ἱποοπβοά (οα: Ὀὰΐ ποῦ ἢΪΒ ρῥγϑοιοιβ δ]οοα-Βῃηθααϊησ, [κα {86 
ΒΡ Κ]Θα Ὀ]οοά οὗἁὨ [86 ράδομαὶ Ἰάτα, 18 οἿἷν βαξοίυ δπὰ ἀθέβμποο, δβὸ {πα 
{π6 ΔΏρῸΥ οὗ Φεβονυδῆ ἵἴὭΔῪ ῥᾷ88 ΟΥ̓Ὸσ πι8' 186 ἀθαίῃ οὗ {δ6 ρϑβοῇδὶ 
ἰδ ν͵δ8 ἴοσ {86 ἀοἰϊνοσαησα οὗ {π6 1,μονιοα! ομγοῖ ; γαΐ, "ἢ δὴν 
ΠΟρΡ]ροπΐ ΟΥ ὉΠ 6] 1 Θνίηρ; [Βγα 6 ἀν] 6α ποὺ ὨΙπλ86} οὗ (Π6 ργοβογοά 

, Τοίαρο, Β6 ρα ΙΒῃ6α ὑπα!δυησαιϊθηοα νη [86 ΕἸργρύϊδη8 : {ππ8 Κατ ἶ88 
186 ἀοαί οὗ 186 18. οἵ (ἀοα νγὰ8 ἴον (16 ἀ6᾽ σοσᾶποο οὗ ἔμ Ομ γιϑδη 
Ομγοι ; θαΐ, 1Ε ΔΗΥ͂ ΟΠ6 οἰαϊπιΒ ἰο θ6 ἃ Ογιβίδηῃ ἴῃ πϑῆιθ, Ἡ ἢ116 γοΐ 
Π6 Τϑῃουῃοοβ ἴδ6 ἀοοίγίμα οὗἨ Ῥϑγάοῃ δηᾶ δοοαρίδμοθ {μγουρἢ [16 
Βργϊ ΚΙ] οα Ὀ]οοα οὗἩ {πμ6 Μεββιδῃ, 6 ἐμῇ ρδϑθβθ ᾿ϊπιβθὶ ἢ πιποαΐ (0 
ἀοογβ οὗ 186 ομυγοῖ, δηθὰ ψ1}} θ6 βγοῦν Ἰυαροά δοοοσάϊηρ (0 18 
γγΟΥ8 ὈΥ 8 ἰδ ΜΟΙ ΡΓΟΠΟΊΠΟΘΒ ἰμδῦ τδῃ δοουγβοα ὙΠῸ Οὔβοσν δ 
ποῦ ψΠ μπάουϊαξίπο Ραποίμα! εν αἱΐ [ἢ6 Θοματαδηπηοη δ συ] 10 Πα8 
δπ]οϊποά. (6 4]. 11}. 10.) Ετοπλ 186 ογθαϊίοῃ ἰοὸ {86 ἀαγ οὗ ἡυδρταηθηῦ, 
{Ππ6γ6 ἢδνα Ὀδ6θῃ, δηᾷ 876, πα οδϑῃ Ὁ6, ΠΟ ΙΏΟΓ6 ἰδδη το σονθηϑηΐϑ ; 
{παὺ οὗ ποῦκθ, δηᾶ {μαΐ οὗ ρσταθοθῚ ἴΠπᾶρϑγ {π6 ὁπ οὐ {86 οἴδδσ οἵ 
{Ππ|686 ΘοΙμρδοῖθ, ΘΥΘΙΥ͂ τηδΔῃ πηυδῦ ΔΥΓΔΏρΟ ὨλιηΒο 1 ἢ} 

1, βι]γ, [86 Ῥϑββουϑσ ὅγ)ἕὴΔ8 ἴο Ὀ6 δαΐθῃ ψ} ἢ ἀπ]θανθηθᾶ Ὀγοδᾶ : ΠΟΥ 
18 1 1ῃ νδίῃ {μαῦ ἰθᾶνθῃ 15 80 οἴδῃη δὴ 80 δχρυθβϑβϑίυ ἐουριάάθη ἰο 
[Πο086 ΨὙΟ ἃζθ 1ηυιθα ο οὐ οὗὨ [Π6 Ἰατὴ ; [ὉΣ 1η δουιρίυσο ἰθαυθ 18 
1η6 δυταθοὶ οὗ δογγυρίϊομ, πα Θβρθοῖα] ]} Υ οὗ μυροοῦῖθυ. Ηδθηοσθ, δ. 
Ῥαυ], βρϑακίηρ οὐ ΟἸγιδὶ [ῃ6 ἔσιια ῥρᾶβομαὶ πὰ, Ἔαχδβογίβ ΟἸ τ ϑυϊαηβ ἰοὸ 
ἄεερ ἐΐε ἤεαδέ, ποέ τοἱέλ οἷά ἰδαυεπ, ποϊέλον τοϊέδ ἐδ ἰσαυσπ οΙ πιαϊσε απαᾶ 
ισἱολοαπεε5, διέ ιοἰδά ἐλ6 μριϊραυοποί Ὀτοδα οΓ᾽ δἰποογίέψ απὰ ἐγμέλι. 
(1 ον. ν. 7, 8.) 

Οπ {π βθοοῃμαά ἀδύ οὗ (μ6 [δβίϊναὶ (86 βιχίθοηια οὐ {Π6 τπομδίμ 
ΝΊΒ8Δ}) νγὰβ οἴδυθα {Π6 βῃϑαξβ οὗ μ6 βγϑι- γα β οὐ (86 Ῥαυ]ου -παγνυαβί, 
ἡ ]οἷ τγα8 ἀβυα}ν σὶρα δὖ {18 βθδβοῃ, 88. 8 ρσταύθβαϊ δοκπον)θάρσπηθηΐ 
οὗ [π6 σοοάποδδβ οὗ (ἀοά, ἴῃ Βαβίονιηρ ροπ ἔποτὰ θοίῃ ἴπ6 ἔοσιμοῦ ἀπά 
1Π6 Ἰατῦου σαϊηβ (6 6Γ. ν. 24.), δῃα 4]80 οἵ 18 γἱσῃῦ ἴο οοπίοσ οὐ ψ ]1- 
ΠΟ] {Πϑῖὴ 88 ἢ6 ρ]θα868. 10 νγῶϑ Δοοοιηρδηϊθα Ὑγ1} ἃ ῬΑΥ ΠΟΙ] ΑΓ βδουῖ- 
ἤοα, {Π6 οἰχουϊηβίδποοβ οὗ μοῦ ἀγὰ ἀοίδι]οα ἴῃ Τ,6ν. Χχῆ]. 9---Ἰ4. 

Υ. Τρ ββοοπᾶ οὗἉ [Π6 ἴἴγθο ργϑαῦ “6 Ἶβὴ ἔοϑύλνα β τγα8 (π6 ΕἜΛΒΤ 
ΟΕ ῬΕΝΤΕΟΟΒΥ, ὙΠΙΟΝ 18 ΟΔ]16ἃ ὈΥ ναγίουβ πᾶπιθβ ἴῃ {86 ϑαογρά 
τ ηρβ; 8856 {π6 ,)εαδέ 90 τορεῖς (Ἐχοά. χχχῖν. 22.; Πδαΐ. χυϊ. 10. 
16.), θδοδιιβα 10 τγᾶβ οοϊογαϊθα βουθη 6 ΚΒ οἵ ἃ τυϑοΐς οὗ υγϑοκβ δέου 
{86 ἤγϑί δύ οὗ υπ]θαναπϑά ὑγοδᾶ; --- μα )ξαεέ 9} λατυεεί (Εἰχοά. χαΊΙ.. 
160.), ἀπά αἰβὸ {π6 ἀαν οΥ 3τγεί- [γεἰϊ8 (ΝΌΩΡ. χυ, 26.), θθοδιβα οα 
{Π18 ἀν 1πΠ6 “6νγ)8 οἴδγοα Ὁπδη Καρίνιηρβ ἰο οὐ ἔον {μ6 Ῥοπηίθβ οἷ 
Βαγνθδϑί, ἀπά ργοϑϑηϊθα ἴο μἴτα {π6 βγβύςγαϊ(8 οὗ {π6 τῇ θα -Βαγνθδί, ἴῃ 
Ὀγοδα θαβα οὗ {86 ποὺ οοσῃ. (Εἰχοά. χχὶϊ. 16. μον. αι, 14---2].; 
Νύμαρ. χχν!!. 26---31.) ὙΠῸ ἔοστη οἵ ἐμδηκορίνιηρ ἔοσ (18 οοοδδβίοι 

; ἙΔΌΟΓ 8 Ηογρ Μοβαίοςβ, υοΐ. 1Ϊ. Ῥ. 278. 
ΥΥἸεβία8. οα [6 Οὐγοπδηί8, θοοΚ γἱ. οἰ, ἰχ, 8. δ4., νοΐ. 1... Ρ 280, 



1.6 Ἐδαδέ ὁ Τ᾽ αδεγηαοίεβ. 843 

18 σίνϑῃ ἴῃ Ὠουΐ. χχυὶϊ. ὅ---10, Οἱ {Π18 ἀΑΥ 4180 γγαϑ Θοιτητηθιηοζαίθα 
ἴπ6 ρσινίην οὗ {86 Ια ὁ Μουπὶ ἰπδι. Ὑηθ ατϑοὶς ψοσγὰ Ῥαϑηίθοοβί, 
Πεντηκοστή (ΔοΙδβ 1]. 1., χχ. 16.),, 15 ἀογινϑα ἔγοτα (16 οἰγουτηδίδηοθ οὗ 
18 Ὀοΐϊηρ Καρῦ οὐ {π6 ΛΜ οίΝ ἀΑΥ αἴθε ἴπ6 ἢγδθὺ ἀδὺ οὐ υπ]οανοηϑὰ 
Ὀγοδά. ΤΠ πυτθοΓ οὗ «6 Ὁ7)}8 Αβϑϑι ]6α αὖ “ ΘΓ ΒΑ] 6 πὶ οἡ [}]18 Ἰογουθ 
ὉΘΟΒΘΙΟΙ Ὑ͵Ὧδθ ὙΘΥῪ στοαί ΤῊ οβῦνναὶ δὰ ἃ ἰυρῖοαὶ σϑέθσθηοθ ἴο 
186 τϊγϑουϊουβ οἰδιιβίοη οὗ 86 ΗΟ ϑρισῖῦ ὉΡοὰ {μ6 Δροβίῖθβ δπὰ 
ἢγϑυ- τυ. οὗ τπ6 ΟὨγιβῖδα ΠΌΣΟΝ οπ {Π6 ἀδγ οἵ Ῥομίδοοβ (οοττα- 
βροῃάϊηρ τ Πἢ οὐν ΥΥ̓ αἰ ϑυπάδυ), οη 186 ΒέΘΙἢ ἀΔΥ δἴοσ {86 τϑβιῦ- 
τοοϊίοη οὗ Ψ6δὺ8 ΟἸ τί. 

ΥΙ. Τῆι ΕΈΑΒΤ ΟΕ ΤἈΑΒΕΒΝΑΟΙΕΒ, κ {86 ῥγϑοθάϊησ [δϑναὶ, 
σΟὨ Εἰ πυ64α [ὉΓ ἃ τγϑθῖ. [10 νγὰϑ ᾿πβει δα 10 οοταμπηθιηογαία {86 ἀνν6}}- 
ἱῃρ οὗ {86 1βγδβ 68 ἴῃ ἰβπίβ ὙὙ8116 {Π07ὺ ψΔΠαοσοα ἴῃ {86 ἀδδβοσί, 
(μεν. χχι, 84. 43.) Ηδῃο6θ 10 18 ο4]16ἃ Ὀγ δ(, Φοιη (86 )εαΞέ ο ἐοπίϑ. 
(σκηνοπηγια, Φοδπ γἱὶ. 2.) [0 18 ΚΘ 186 ἰοτιηθα {μ6 {εαδὲ ὁ ἴη-- 
φαίλοεγῖπφε. (Εὐχοὰ. χχὶ, 16., χχχῖν. 22.) ΕὙσίμοΓ, Π6 ἀοδῖρη οὗ 1818 
ἔδαβί νγᾶϑ, ἴο γοίαγη ὑπδηκδ ἴο (ἀὐοὰ ἔογ {|| ἔσυίβ οὐ 116 νἱπθ, δ8 υχο]] 
85 οὗ οἴποῦ ἔγθθδ, ὙΏΙΟΝ 6 γα ραίμογθα δρουῦῦ (818 ἔζμλθ, δῃ 4180 (0 
ἐπ ]οσα ἢ18 Ὀ] οββὶπρ' ρου ἴμοβο οὐ {π6 ϑηϑυΐηρ γθαγ. Τὴδ Ὁ] πίη 
ὍΘΓΘ {Π6 ὈΓΙΠΟΙΡΑΙ ΟΟΓΘΙΊΟΠἾ6Β οΟὐβοσυθα ἴῃ (6 σα γαϊίϊοῃ οὐὨ {18 
ἴεαβί: -- 

1. θυγίηρ [6 ψ80]6 οἵὁἨ {118 δοϊθιαηλ νυ ὑπο Τογο ΟΡ] ροά ἰο ἀν 6 }} 
ἱπ τοηΐθ, Π1ΟΝ ΔΠΟΙΘΒΕΥ σγογο οἱ ομοὰ ομ [86 Ηδι ἰογτδοθ-ΠΚο σοοίβ 
οὗ {μ6ῖν μουβεβ. (Νοἢ. ν}}}. 16. 

2, Βεβι468β [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΣΎ ΟΥ̓ Βδου ἤοο8, {Π6ΥΘ ὝΥΘΥΘ ΒΘΥΘΓΑΪ οχίγα- 
ΟΥΙΠΆΓΥ ΟὨ68 Οἴἶγθα οἢ [818 οοοββίοη, Ὑ ΐοἢ ἀγα ἀθίδ] 6 ἴῃ ΝΡ. 
ΧΧΙΧ. 

3. ᾿υσηρ [86 σοπέϊηδηοα οὗἉ (8 [δαδὺ, [Β6 Ὺ σαγτὶθα 3ὴ ἐποῖν παπᾶς 
ὈΥΆΠΟΝ 68 Οὗ ραϑ]η)-ἴγθθβ, Οἱἰγ 65, ΟἸΓΟΏΒ, τυγτ 68, πὰ ὙΠΟ (1μον. 
ΧΧ. 40.; Ναῇ. ν1}}. 1δ.; 2 Μδοο. χ. 7.)"; ϑἱηρίηρ Ποδαππα, βαυὸ 1] 
δεβεεοΐ ἐΐθε (Ῥ 84]. οχυ], 25ὅ.}), ἴῃ σοῦ πογὰβ {Π6Ὺ ῥγαγοά ἔοσ (86 
οομιῖηρ οὗ 86 Μοββίδῃ. Ὑμοθα ὈγαμοΟμ 8 αἶ8ὸ ὈΟΥῈ {Π6 πϑῖὴθ οὗ 
Ἡοβϑημδ, 88 076} 48 4}} {Π6 ἀδγβ οὗ {π6 ἔδαβῇ. [π {Π6 βΒᾶπ|6 ΤΏΔΠΠΘΡ 
88 “6808 (γιϑὺ οοπαποίρα ᾿πίο “ΘΓ Βα] θὰ ὈΥ {π6 Ὀ6]ονηρ 968, 
8.0, ΘΟὨΒΙἀοτηρ τα ἴο Ὀ6 186 Ῥγχοιηϊβεοά Μοβϑιδῇ, Ἔχργθββϑα {ῃοῖν 
Ῥου πα ]1688 )ΟΥ δἱ βπάϊηρ ἰῃ δῖα (δ6 Δοοοιαρ Βῃτηθηὺ οὗ (ποθ ρϑ 08 
ὙΠΟ. ΤΠΟΥ Πα 0 οἴζθη οἴετοα ἰο (ἀοά ἔογ Ηἷβ οοπηηρ;, αὖ {π6 ἔδαϑί οὗ 
{ΔΌΘΓΏΔ0168. (Μα. χχὶ. 8, 9) Τυγίηρ [8 ΘΟ Πθδη66, ἘΠΟΥ ΜΜΚᾺ]Κ ἴῃ 
ῬΓΟΟΘΒΒΙΟΙ ΤΟΌΠα (86 Δ][Α Ὁ Ὑ10Π| [Π6 Δρον6- ΘΠ Π]ΟΠΘα ὈγΆΠΟΪ6Β ᾿ῃ ἐμοὶ" 
᾿δη 48, ἀπ1ἃ {Π6 βοππα οὗἉ ἰγυπιροίβ, βιησίηρ Ηοβδηπᾶ ; ἀπα οἡ {Π6 ἰδδὲ 
ΟΥ Βουϑῃίῃ ἄδγ οὗ {μ6 ἔδαβί, {86 0 Θοιηραββθα {π6 Δ] Ὰ Ὁ ΒΥ ἢ ΕἸΠ168. 
ΤῊ γγ)88 οδ]]οα {6 ἀτοαῦ Ἡοβαπηα. 7ῈῸ (818 Ἰαϑῦ ὀθγθιθοηυ ϑδ(. Φόμη 

. ΑΘ 1}. 9--.ξ]1. Φοδορδαθ, Αἱ. δυά. 118. 1ἱ, ς. 8. 81. 
5. ΒΟΒ]Ζὶ! Ατοδεοὶ. Ηθῦτ. Ὁ. 8391--ὃ23. ΤΥ 8 Αρραγαία8 ΒΒ: Ὁ] 8, νοΐ. ἱ. Ὁ. 179. 

Τὐρῃίοοι᾿ ΒΒ ὝΟΥΚΒ, το]. ἱ, Ρ. 960. Μίοδδ61}6 8 ΟΟτωσηθηΐαγίθβ, γὙο]. 111, Ρ. 184. Ἐεϊδηὰὲ 
Ἀπιίᾳ Ἠοῦτ. Ρ. 472. ΑἸ ΟΣ, [πϑὸ. Ησγῃ. γεῖ. Τοδῖ. ἴοπι. 1. Ῥῃ. 172, 173. 

5.Α δἰ πραγ δρρε ]δίίοη ἰ8 χίνυθη ὉΣ Φοϑορῆυβ, Απὶ. Ψυὰ. 110. χὶ. ο. δ. 85., 10. γἱῖϊ. ς. 4. 
Ἰ, 
4 ἸΔΙΩΥ δά άκ, (πδὲ (ἢ «68 (ἰοὦ 1Π686 Ὀγαποδο8 τῖϊ ροϊὰ δηὰ δ ἵν Ὁ βίτῖημβ, ΟΥ ἢ 

τὶ δη 48, διὰ ἀἱὰ ποῖ ἸδῪ ἰμ6πὶ δείάθ [88 8 ο]θ ἀδΥ; σαγυσὶπρ ἰἢοπὶ ἱπῖο ΚΒοῖτ ΒΥ 
δηὰ Κοορίης ἰμοτὰ ὈΥ 1860} Ὑ 816 (ὨΟΥ "οΓΟ δὲ (ΠΟῚΣ ῬγΘΥοσθΌ ΑΡΡ. ΒἰὶὉ. νοὶ]. ἱ. ῥ. 188. 
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3441 δαογοά Τιίπιος απ ϑέαδοἢ οὐξδογυθα ὧψ ἐδι6 «“εῖοϑ. 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ 8110ἀ468 ἴῃ ον. υἱἱ. 9, 10., ΒΟσΘ 86 ἀδβοῦῖθοθ {86 Βαϊπὲβ δὰ 
βίδπαϊηρ, θδϑέοσα {πὸ {πγόπθ, “ οἰοέλοα τοἰξ τολο τυδο8, ἀπά ρμαΐπιξ ἵπ 
ἐλεεῖν ἀαπαδ; απα δαψίπο, δαϊυαξίοπ ἐο οὐτ Οοα ιτοἱιϊοὴὶ δἰἐέείς προπ ἐδιε 
ἐΐγοπο, απᾶ ππίο ἐδ 7, απιδ." 

4. Οπδ οὗὨ {Π6 πηοβὺ γϑιγαυ κα ]6 ΘΟΥΘΙΟἢἾ68 ρογοττηρα αὐ {Π18 [6αϑ8ὲ 
ἱπ {π6 Ἰαίοσ ρογιοα οὐ (86 “ον δὴ Ῥο  ν, τᾶ {86 1 ραὔϊοη οὐ ρουχίηρ 
ουί οὗ ψαΐδυ, ἄγανγῃ ἔγοτῃ [Π6 ἔοιηίϑιη ΟΥ̓ ΡΟ] οὗ διϊοδπι, ροὰ (86 
αἰῖασ. ΑΒ, δοοογαϊηρσ ἴο {Π6 «΄δν)7]ζ8 ᾿ποιηβοϊνοϑὶ, {μ18 ψϑίοσ γγἃ8 δῃ 
Θ ]6 αὶ οὗἩ {πὸ ΗΟΙῪ ΚΡΙΕΙΤ, «6δὺ8 ΟἸ σῖδὺ Ἀρρ]Π 16 α {π6 ΘΟΓΘΙΏΟΩΥ͂ 
δηὰ {πὸ πη δηίοη οὗὨ 10 ἴο Βιτη8611, θη ἢς ““ οσοά, βαγίησ, 7 απ 
πιαη ἰλιγϑί, ἴοὲ ἠἐπι οοπιθ ἀπίο ἢιε απὰ ἀγὶπλ." (Φο μη νι]. 87. 39.) 

Οὴ ἐἢιὸ ἰαδὲ ἄαν, ἐμαΐ φτγεαΐ ἀαν 9} ἐδε ζεαξί ( οἰπ νι}. 87.), 1Π6 6.8 
[οἰομοα ᾿ψαῖοσ ἔγομῃ ὑπαὶ ἰοὰυῃίδιη ἴῃ ἃ. σΟ] θη ΡΙομοΥ, τ Β]οἢ {ΠΥ 
Ὀτουρδῦ {πγουρῇ (μ6 τγαίογ-σαΐα ᾿ηΐο {Π6 ὑθηλρ016, τι στοαὶ το)οϊοίηρ, 
Πα οβιοϊαῦηρ ῥτιθϑῦ ρουγθα 1, τηϊχϑα 1 πὸ, ἀροὴ ἰπ6 τηοσπίηρ, 
ΒΑΟΥΙῆΘΘ 88 1 ΙΔΥ οἡ ἴΠπ6 Α]ἴδ. ΤΠῃ6 6} 8 Βθοῖ [0 μᾶνὰ δἀορίοα {1215 
συδέοτῃ (ἴοΣ 10 18 ποΐ ογάδϊπθα ἴῃ {π6 ἰδ οὗ Μοβεβ) δ δὴ διιῦΐθῃ οἱ 
ξαΐαγα ὈΪ]Θββίηρϑ, ἴῃ 4] βίοι ἰο {818 ραββαρα οὗ [βαϊδῇ (χὶ, 8.), πὰ 
7ον 8ἰιαϊ γε ἄγαιο ἐσαίον οἱΐ ὁ ἐλ τοοϊΐς 9} ξαϊυαξίοη : ΘΧΡΥΘΒΒιοΠ8 (Πα 
οδη δαγάὶν θ6 παδτγβίοοα οὗ ΔΠΥ Ὀοποβίβ αἤοτάοα Ὀγ {6 Μορκδῖο ἀ}8- 
Ροηβαίίου, Ὑδίοσ νγὰβ οἴεγθα το (ἀοά {Π18 ἀδύ, ρῥαγ Υ ἴῃ σΘίθσ πο 6 
ἴο {πΠ6 ψαΐοσ πιο ἤον οα ἔγοσῃ [Π6 σοοκ τη {86 τ] ἀπ 688 (1 Οὐονσ. χ. 
4.), Ῥαυΐ ΟΠΙΘΗ͂Υ ἴο Βοϊοιῦ 1π6 Ὀ]οββίηρ οὗ τϑῖῃ οἢ {6 δρργοδοιϊηρ 
βθοά-πγ6.2 

Νο ἔδβειναὶ νγαβ οοϊθργαίβα σι} στοδίοσ σο)οϊοῖπρβ ἴδῃ [818, Ὑ μοι 
ΠΟΒορμ8 0418 “8 τηοβύ ΠΟΙΥ ἀπα πιοβὺ οϊηϊῃθπί ἔθαβὶ. "52 ϑδηοιηρ, 
ΤΌ 510, δηα [Θαδίϊπρ 6 Γ6 {Π Δοσουα ρϑηϊτη θη (8 οὗ (}}18 ξεβάνα!, ὑοροῖμοῦ 
ἢ ϑαοἷ ὈΓ]Π1]Δηῦ 1} Π] 8 08 88 Πρ θα {86 ἩΠΟΪ6 οἰ οὗἁὨ Φογὰ- 
ΒΪθω, ΤΏθθα χο)οϊ οἱ ΡΒ 8ΓΘ πα τες ἴο Ὦαγνα ἰδίϑῃ ρίαοθ ἴῃ {86 
οουχί ΟΥ {86 ψοάθη, 1ἢ ΟΥΟΣ ἰῃαῦ ΠΥ ταϊριῦ Ὅ6 ραγίδκοσβ οὗ (86 
ΘθΠΟΓΆΙ ἈΠ]Ατιγ.6 [ἢ ΘΥΘΙῪ ΒουΘ ἢ Ὑθαγ {86 αν οὗἩ Μίοβ68 γγ78ἃ8 αἰβῸ 
ΤΟΔα ἴπ ΡαὮ]16, ἢ {Π6 ᾿γθβθοα οὗ αἱἱ 186 ρθορ|6. (θαυῖ, χχχὶ, 10--- 
12. : Νεῆ. ν}}. 18.) 

ΥΙΙ. Τὸ [86 ἴὔγθ σταηά αππμαὶ [οβϊνα 8 ἄρονο ἀθβουϊ θεά, Μοβοβ 
Δα οα ὕνο οἰ μογβ, τ Βϊοἢ 6 τ οο]γαϊθα τ ἢ στοῦ βο]οπλμῖγ, ὑπουρσῇ 
106 Ρῥγββθῆοθ οὗ ΘυθΥῪ τηᾶ]6 [βγβϑϑ 6 τγαᾶϑ ποὺ δβο αἴθ] σοαυῖγοα, 

1. Τα δστϑὶ οὗ {π686 γγαβ Π6 ΕΈΑΒΤ ΟΕ ΤΕΜΡΕΊΒ, δηα νγὰ8 μο]ά 
οη ἴπ6 βγϑὺ δῃὰ βϑοοπᾶ ἀδγϑ' οὗ {π6 τηοητῃ ΤΊΒΥΙ, τ ΒΙΟἢ τνδ8 {πὸ οοτη- 
τηθησετηρηῦ οὗ ἴΠ6 οἷν} γοαῦ οὗ 186 ΗΘ Όγονβ: [818 ἰδαβί ἀθγινοθα 1.8 

᾿ΎΒΟ δβοπβα οὔ (ἢ6 6008 8 ἰη {Π|5 πηδίίοῦ ῥ᾽ ΑΙ ΠΥ βῆοννσι ὉΥ [16 [ΟἹ] ον 'ηρ Ῥαββαρο οἵ [ἢ 6 
Φογιβ416πὶ Ταϊτὰ : --- “ ὙΠ 18 1Ὁ οΑ]]οἃ τῃ6 Ρ͵]δοα οΥὁ Βοῖιβ6 οὔ ἀγανὶηρ ἢ Ὀοσδῦβα ἔγοτι 
ἴζθηος {ΠΟΥ ἄγαν 86 ΗΟΙΪΥ ϑρίγὶῦ: 85 ἰὲ 8 νυτ θη, Αηὰ γ6 8}14}} ἄγαν υυδίοσ τ ἢ 70 ἔγοτα 
16. “0118. οὗ βαἸνδιίοη." ὙΥΟΪΗῚ Ουγο ῬΆΙ]οΙ. ἴῃ Ν. ἧ: ΟἹ Φοδηπ υἱὶ. 87. 39. 18 
᾿βαϊϑῇ, νοἱ. 1ἷ. Ρ. 117. 

" Βρ. Τόν 8 Ἰβαϊδῆ, νοὶ]. 1]. Ρ. 117. Ὁ ΟΥ]γ8 δπὰ Μαπῖ δ ΟΟΤΩΠΙΘΠΙΑΣΥ οὐ ἴπα ΒΙ0]6, 
οἡ Φοδη ὙἹ]. 37. 

" Αὔἱὶ. Δυά. 11. νἱϊϊ. 5. 4.81. Ὑῆὸ στοδίποβϑ οὗἩ {πθ86 σο)οϊοίη σα, δὰ {πον ΠΔΡΡΟΩΪ ΠΣ 
δῇ ἴδ τπη6 οὗ Υἱπίδρο, Ἰεὰ Τδεϊς8 ἜΓΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ἴο δα ρροβα {δμιαὺ {π6 96 νν8 γεγο δοσυβίοιηςα 
ἴο ββογίῆςς ἰο Βδοοῆυβ. ἸΤδςῖς. Ηϊβι. 110. ν. ς, δ. (ἴοπι. ᾿ἰϊ. Ρ. 368. οὐϊξ, Βίροπι.) 

4 ΟΒαΪΣὶὶ Ασοθοὶ. Ηθοτγ. ΡΡ. 8328---396. Βεϊδπὰϊ Απιᾳ. ΗθΌγ. Ρ. 477. Ικοηὶϊ Απεΐα. 
Ἡρῦτ. ΡΡ. 134,135. Τὐρθυίοῦ ἤ οΥκβ8, νοἱ. ᾿. ρ. 964., νοὶ. ἱϊ. ὑῃ. 641---648. Ἰκυδάςῃ 8 
ῬμΠοίοριβ Ηθῦγαο- Μίχιυβ, Ρ. 295. ΒορΌΒΟῦΓΟ᾽Β [ηἰτοᾷ. ἴο [86 Νοὸνν 108. (Βρ. Ὑαιδοη δ. 
Ἰταοῖδ, νο, {Π|, ρῃ. 224, 225.) Ηλυιηοτ Οὐδεσυδίίοηρ, νοὶ. ἷ. ῥ. 18. 

- τὸ 



Ἐξεαδὶ Ὁ. Επτρὶαξίοη, ΟΥ̓ 1)ὰν οΥΓ Αἰοποπιοηξ, 346 

πδτλθ ἴγοια {6 Ὀ]ονησ οὗἩ ἰγυμηροίβ ἴῃ {π6 ἰοτηρὶθ τὰ τροσθ ἤδη 
υδυα] βοϊθπληϊγ. (Να μῦν. χχὶχ. 1. ; 1μον. χχὶ, 24.}ὺ Οπ {18 ἔδβίϊναὶ 
186 Υ δρϑίαϊ μα ἔγοτῃ 4}} ἰΙδροὺγ (1μϑν. χχὶ. 25.), ἀπά οἴἶετγοα ραγίϊου αν 
Ββδουϊῆοοθϑ ἰο αἀοἄ, σψῖος γα ἀοβουι θα ἴῃ ΝΡ. χχῖχ. 1---θ. 

2. ΤῊ. οἶοὺ ἔδαβὺ δ᾽] υἀθα ἰο ψγα8 ἰη8 ΕἌΒΤ οὐ ΕἜΑΒΤ ΟΕ ΕΧΡΙα- 
ΤΙΟΝ, ΟΓΥ ΠΑῪ ΟΕ ΑΤΟΧΕΜΕΝΤΥ ; ΜΒΙΟΝ ἀΑΥ {86 6.718 Οὐρβοσυθα 88 ἃ 
τηοϑὺ βύγίοί ἔαβί, δρδίδι πῖπρ ἔγοσῃ 41} βαῦν}]6 ἡγοῦ, ἰδ κὶπρ ηο ἰοοά, ἀπά 
αὐιοίίπισ ἐπεὶγ φοιῖα. (1 Ἔν. χχὶλ. 27---30.) ΟΥ̓ 411 (86 βου ῆσββ οὐ- 
ἀπϊποά ὈΥ {π6 Μοβαὶο ἰανγ, {86 βδουῆσε οὗ [86 δἰοπθιηθηΐ τγαὰϑ (16 

“χηοβὺ βοϊϑιῃῃ δηᾶ ἱπηρογίδηϊ: 1 γγ7ἷὰ8 οἴδγθα οὐ ἰΐ6 ἰθηίῃ ἀδν οὗ {{6 
ταοπῖ ΤΊβτὶ, ὈῪ {86 ΒΙρἢ ῥυθδί δἰοῃθ, [Ὁ 186 β᾽π8 οὗ (86 τ 80]6 
Ὠδί!οη. 
“Οἱ {Ππ|8 ἀΑΥ ΟἸΪΥ, ἴπ {86 οουγβα οὗἉ (Π6 γϑᾶγ, νγὰ8 {86 ΠΙσἢ ῥγιθβί 

Ρογιηϊ6α ἰο Θηΐοῦ {Π6 βαποίθδτΥ , ἀπ ποὺ ουθὴ ποθὴ ψῇπουῦ ἀὰ6 
ῬΓΘΡΆΓΑΙΟΠ, ἈΠῸ ραΐῃ οὗ ἀθϑί ; 41} οἴπϑγβ Ῥϑῖῃρ; ἐχοϊυἀθα ἔγοτα {Π0 
{ἈΡογη8ο1]6 ἀυγίηρ ἰΠ6 8016 οοτοοηνυ. ([μον. χν]. 2. 17.) ῬΥΘνΙΟυΒΙΥ 
ἰο ὮΪ8Β δηίγαποθ 6 Ῥγ͵ὯΑὃϑ [0 ΑΒ} ἸπηΒ6 1} ἰῃ πγαΐθυ, δπα ἴο ρυῦ οὐ {6 
ΠοΙγν ᾿ἴπθη ραγιηθηΐβ, ὙΠ Ὲ [86 τιϊῦγ ; δηᾶ ἰὸ Ὀτΐηρ 8 γουπρ' ὈΆ]]οο 
Ἰπίο ἐῃ6 οὐαὶ βαμοίθδσυ, δηα ργϑβοηῦ 1 Ὀοίοσο {πΠ6 [ωμοχὰ ἴο δ ἃ 81η- 
οἴδυϊπρ ἴῸγ Πϊηιβ6]  δηα 18 Βουβθ 014, ᾿ποϊυδίηρ {Π6 ῥγθϑίθ ἀπά 
1, ον 68, δηα ἃ σῶμ 8180 [Ὁ ἃ Ρατγη-οἴοτνιησ, (χυὶ ὃ. 4) Νεχί, Π6 
γγᾺ8 ἴο ἰακα ὕνγο γουηρ ροδίβ, δῃα ρῥγαβοηῦ ὑπθηὰ Ὀοίογο (86 Ιμογὰ, αἱ 
16 ἄοος οἵ [μ6 ἱΔδγηδοὶθ, ἴο θ6 ἃ β:η-οἴθσιηρ ἔοσ [6 σγμ0]6 οοηρτο- 
ραϊΐοη οὗ [8.86], δῃα ἃ σϑπι 8180 [Ὁ ὁ δυτγηΐ-οἴενίηρ. (χν]. ὅ.) Ηθ 
88 {Π6η ἰο οαϑὺ 1οΐβ ἀροη {6 ὑνο ροαΐβ, ὙΠ ]οἢ οὐ ὑμόσὴ μου] 6 
Βδου Πορα 848 4 β'ῃη-οοσίηρ ἰο {π6 Τωογὰ, δηα μι οἢ 8πουϊα 6 ἰοῦ σὸ 
[ῸΥ ἃ βοαρθ- ροδὺ ἰηΐο {π6 στ] ἀογθ88. ΑἸοσ 1818, ἢ6 νγὰβ αγβὺ ἴο 880 7]- 
Ἔοσ (86 θυ ]]οοῖκ 88. ἃ β᾽η-οἴδσίηρ [Σ Εἰτηβοὶ ν᾽ δη ἢ18 Βουβοῇο]α, διὰ 
ἰο ἴεκΚα ϑοῖηθ οὗ {86 Ὀἰοοά ἱπίο {86 'ΏΠΟΥ βαποίθαγυ, Ὀθδσιηρ 1ῃ ἢΪ8 
Παῃὰ ἃ σθῆβου ψΠῺῊ 1ησοηβ θυγπηίηνσ, Κιηα]οα δὐ [86 Βαογϑα σα ου {6 
Αἰίαγ, δηᾷ ἰο βρυίῃκ]ο (86 Ὀ]οοά τι Πῖ8β ΒΠΡΟΥ ὌΡΟῚ {Ππ6 ΤΔΘΓΟΥ -Βοδύ, 
δηα Ὀοΐοτγα ἴ{, βαύθῃ {ἶπιθ68, 0 ΡΟΣ 1 ἔτομα {π6 ρο]] ἴοι 10 ταῖρι θ6 
διρροβοᾶ (ο αν οοπίγδοίβα ἔχοι 18 81η8 δηα ἰγαμβου ββΊ0η8 ἀυγησ' 
1π6 ῥγοσθάϊηρσ γϑᾶγσ. Ἧς νγ͵ὲβ ἴῃ6ῃ (0 βου ῆοο {ΠπῸ 8]]οὐθα σοαῦ [ῸΓ 
16 Β᾽η8 οὗ [6 ψ}0]6 παίϊοῃ, δῃα ἴο δῃΐοσ [8.6 'ΏΠΘΥ ΒΟ ΠΑΓΥ͂ ἃ ΒΘ ΟΠ 
{π|6, πα [0 Βρυῖηκ]6 16 πιὰ Ὀ]Ϊοοα 88 Ὀδΐοτθ, ἰο ρυσν 10 ἔτουτα [86 
ΡΟ! αὔοη οὗὁὨ {π6 Ῥβθορὶ θ᾽ Β βὶπῃβ δῃά ἰγδηβουθββιοηβ οὗ [Π6 ΓΟΓΘΡΟΪρ' ΥΘΆΓ. 
Αἴδσ σι βῖοῖ, μ6 γ88 ἴο Ῥυ τ Υ, τὼ Π|κ6 πλληποσ, {Π6 ΓΔ ΌΘΓΠδΟΪα δηα {116 
Αἰίαυ. Ης νναβ ποχύ ἴο Ὀυηρ {π6 ᾿ἶν ροαΐ, δῃα ἰδὺ Ὀοίἢ 18 πδηα 8 
ὍΡοΟη 108 Ποδ, δῃηα οομἔοθββ οὐϑσ δϊπὶ 41] {Π6 1π]Α Ὲ10168, ἐγ ΒΟΥ ΘΒΒΊΟΠΒ, 
Δηἀ β'ηὴβ8 οὗ {πῸ μι] άγοη οὗ [βτγαϑὶ, ρυϊζάπρ (μ6 πὶ ἀρο {π6 ποδα οἴ 
{π6 ροαΐ, δῃά [Π6ῃ ἰο βαῃά ᾿εἶπὰ αὐσαὺ ὈΥ͂ {π6 Βαπά οὗ ἃ Εὖ Ῥϑύβοῃ ἱπίο 
(6 ἩΠῸῈᾺΟΓΉΘΒΒ, ἰο ΘΔ ΔΎΑΥ ὍΡΟΙΣ ᾿ἰτὰ 411] {Π6ῚΓ 11] Ὸ 165 ἴο ἃ Ἰαπά 
οὗ βοραγαίίοῃ, ψγβοσα ἰμ6 Ὺ ββου]ὰ 6 τϑιρθ ογθα πῸ το γ6. ΑἸΟΓ 
1818 δίοποιηθῃῦ ἢ6 τῦϑϑ ἰὸ ρυΐ ΟΥ̓ Ηἷδ ᾿Ἰπθῃ ραγπχθηίθ, πα ἰοανα [Ποηὶ 
ἴῃ {Π6 βαποίμδτγ, 8πᾶ [0 Ὑγϑβῇ ΠΙτηΒ6 1 ἀσαΐη ἴῃ γδίου, δπα ρυΐ οὁη ἢῚ8 
αδῦδ] ραγτηθηίθ; δπὰ [Π6π ἴο οὔδν Ὀυγηΐ-οἤδυϊηρϑ ἔῸΣ ἰταβ6}} μα [ῸΓγ 
16 ΡΘΟρΙβ, δ {πὸ δυθπίηρ βδουῖβοθ. (1,θνυ. χν]. 8ὃ8-- 28.) ΤῈ σ]10]6 

.Υ ὝὝΒοΩ [86 τΔΌΟΥΠΔΟΪα τγαδ ἰο Ὅ6 τοτηογοᾶ, αηἃ 861 ὕΡ δραίη, {110 ἴΏ ΠΟΥ ΒΑ ΠΟΙΌΔΤΥ πὶ πῦ 
δ ΙΟΪγ 6 οηἰογοᾶ, δαϊ ποῦ δὲ ΟἾΠΟΥ Εἰ πη68.. 
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Ὁ {Π|5 ῬΥΟΘΘΒ8 Βθϑῶβ ἰὼ δ6 {Ὑρῖ08] οὐὁἨἩἁ ργοβρυγαίϊνα οὗ ἐπ σταηᾶ 
δἰοποιηθηῦ 0 δ6 τηδᾶβ [ῸΓ {π6 βἰῃβ οὗ {π6 016 ὑγου]ὰ ὈΥ ὁ 6δι8 
ΟἸιγιβί, ἐλε λίρη ρνὶθβὲ 97 οἷν ργοξεδβίοπ (ἢ 60. 111, 1.}, ἀπᾶ ἃ γοπηδυῖ- 
ΔΌΪ]6 ὩΠΑΙΟΡῪ {μογοίο ΤΑΥ͂ Ρ6 ἰγδορα ἴῃ (6 οουγδα οὗ οὐγ 1, οτγὰ Β 
ταὶ ηἰθυ. Ηθ Ρορδῃ 1ὑ 1 ῬΟΥΒΟΊΔ] ρυγι βοδίϊοη αὖ ᾿ἷ8 θαρίβι, ἐὸ 
γιιβῆι αἷϊ Ἰεραὶ τἱἰσλέεοιιδηεε8. (Μαῖῦ, 111. 18---1ὅ.) Ιπηπηοά]αίο!Υ δέου 
ἢ18 θαρδηι, Β6 νν8β8 16, ὈΥ̓ [86 ἱπηρι]86 οὗ {86 ΗΟΓΤῪ ΞΡΙΒΙΤ, ἰπίο 
{πΠ6 ψΠάΘΓη688, 88 {Π6 χὰ βοδρθ-ροδί, ὙΠῸ ὅογο αἰσαν ΟἿ ἐπ γηνίζἑος, 
απά οαγτὶοά ΟΥ ΟἿ αἰδοαδο5. (188. 111. 4---6. ; Μαίξ, νι]. 17.) [πιπιο- 
αϊαίοὶγ Ὀοΐογα 18 ογσυοιᾶχιοη, ὧς τρα8 αὐὁείοα, ἀπ δὲς δοιιὶ τοα8 61- 
οσεραϊηφ δογτοιομί μηίο ἀεαΐδ, ΜΏΘη ἢ6 8 ἴο θ6 τηδάδ ἃ β'ῃ-οἴδεσίπσ 
Κα πα Δ]]ούίδα σοαὺ (Ἐβ8]. χὶ. 12.; [88. 111}. 7.; Μαΐϊΐ, χχνὶ. 38. ; 
2 Οὐον. νυ. 21.; ΗΘ. 1. 83.); δῃὰ λὲς βισοαῖ, α8 σγοαὲ ἄγορς Γ᾽ δοοά, 
“αἰϊίπσ ἐο {δι6 σγοιιπα, Θοττοβροπαθα ἰοὸ (86 Βρυϊηκ]ηρ᾽ οὐ {π6 τηθγου- 
βοαὺ (Κα χχὶϊ. 44.); ἀπὰ ἤθη, ἴο Ῥγδραγα ἴοσ {π6 ββδουιῆσα οὗ Ηϊπι- 
Β6 1, ἢ6 οοπδοογαίθα ἢ]τη86}]} ἴῃ ὈΓΔΥΟΡ ἰο ἀοἀἂ (Φοδη χνὶ!. 1---ὅ. ; 
Μαῖι. χχυὶ. 39---46.); ἀπὰ {Πθη Ὀγαγϑα [ὉΣ δὶϑ βου βθῃο]ά, Π8 ἀροβίῖθβ, 
δηα ἀἸβοῖρ] 68 (δ ομη χνὶ!. θ---9.), ἀπ (ῸΓ 41} δαΐαγο θ᾽ Ἰθυοσθ οα Πΐπὶ 
Ὀγ {ποὶγ ργοδοπίηρ. (Φόδη χυῖ!. 20---26.)}) Ηδ ρυΐ οὔ Βϊθ ρασιηθηΐϑ 
δ ἷ8 ογυοιῆχίοη, ἤθη ἢ Ὀδθοϑηθ {Π6 8βἰη- οθυιηρ ( 54]. χχὶϊ, 18. ; 
0 χὶχ. 28, 24.}); δηα, 88 ΟἿΓ βρισιίαδ) ΒΙσἢ ῥγιθβί, ϑηΐογθα ομσα ἔοσ 
4}1 πο {π6 τηοϑῦ ΒΟΙΪΥ͂ ρἷδοθ, βϑαυθῃ, ἴο τῇδ α ̓πἰδγοοδδίοη τὶ Οοά 
οῸΥ 411 ἢ18 (Ἀ1ΠὉ} (Ο]]ονσοσα, (Η 6. νἱῖ. 24---28., ἰχ. 7----1ὅ.) Ἦλο 
αἰοα ξ0γ οἷν ξἴπ8, απὰ τοβϑὸ ἀσαῖπ 707 οἱ 7ιϑέ  )οαίίοη."} (οι. ἱν. 26.) 

ΎΠ11. Βεϑιάθβ {86 δηηῖλὶ ἔδινα δ δον ἀθβουι θα, (86 «6 ὺ}8 1ἢ 
Ἰαΐϑυ {1π|68 ᾿ῃὐτοάποθα βανοσαὶ ἔδϑί δπα ἔδαδὺ ἀδγ8 1η Δαἀα:οὴ. ἴο {Π086 
Ἰηϑύϊυἱοα ΡΥ Μοβοθ. ὍΤπὰ ἔννο ῥγίηοῖραὶ ἔδβίϊνα β οὐ {819 Κιπα Ὑγ 6 
(Π6 Εδαϑὲ οὐ Ῥυγίηι, δῃἃ ἐμαὶ οὔ (86 ᾿ραϊοαίίοη οὗὨ 86 ϑεοοομπά 
ΤοΠΊΡ]6. 

1. Τὸ ἘΈΑΒΤ ΟΕ ῬΌΒΙΜ, ΟΥ οὗἩ 7οΐδβ, 48 ἴΠ6 ψογά δἰ ρΏΙΒ68, 18 
οοἰθγαίθα οα [86 ἰουγίοοπι δηὰ ἔθη ἀαγβ οὗ {Ππ6 τιοπίῃ οὗ Αάαν 
(ον οὗ γε-Αἀδν 1 10 Ὀ6 δῇ Ἰη ΘΓΟΔΙΑΓΥ γ687), 1ῃ ΘΟΠΘτλογϑ οι οὗ [Π|6 
Ργου!ἀθηῖαὶ ἀθ᾽νγϑηοα οὗ {π6 «ον ἔγοιῃ 186 ΟΥ6] τιδο δι! οη8 οὗ 
Ἠδιηδη, ψὴ0Ὸὺ δα ῥγοουσοα δὴ δαϊοὺ ἔγοπη Ασίδχογχοθ (0 δχίϊγραίθ 
τΠπο. (Εὐϑιἢ. 11.---ῖχ.) Ο {8Π18 οοοαβίοῃ [ἢ 6 Θηθσα ὈΟΟΚ οὗ ᾿βίθοσ 18 
Το ἴῃ {Π6 ΒΥμΔρΌρι68 οὗἩ (86 τῃοάοσῃ «6078, ποῖ οὐ οὗ ἃ ρῥγιηἰοά 
ΘΟΡΥ, Ὀυΐ ἔγομῃ ἃ τῸ}} τ μοι σθθ γα οοηΐϑιμβ {818 θοΟΚ αἴοπο. ΑἹ] 
678, ΟΥ θο(ἢ Β6Χ68, δῃα οὗ δυθσυ ἄρ, ὙἘΠῸ 8Γ6 8016 (ο αὐΐθῃα, ἃ.Ὸ 
ΤΟαυ ΓΘ ἴο οοτηθ ἴο [818 ἔδαϑὺ δηὰ ἰο )οἷῃ ἴῃ ἐδ γοδάϊησ, ἴου [Π6 ὈούϊοΥ 
Ῥγοβοσνδίοι οὗἨ {ἢ ἸΠΘΙΔΟΥΎ οὗἉἨ [818 ἱπηροτγίδηΐ ἔδποί. Ὕ μθη [86 τ0]] ἰ8 
πη Ὁ] θα, (ἢ 6 οὨδΖαῃ ΟΥ̓ ΓΟΒΟΘΥ βΆγ8, ““ Β]Θβϑοα Ὀ6 Οοά, (6 Κίηρ οὗ 
[Π6 σοῦ], σο μα βαποῦ θα 8 ὈΥ 18 Ῥγϑοθρίβ, δα δοτωτηδπαθα τ.8 
ἴο τοδά {μ6 Μερη δ} ΒΙΘαβοα μΡ6 ἀοᾶ, σψᾶὸ 'ἱπ {μοβ6 ἄδγβ ποσκοα 
ΤΩ ΓΔ 168 [ῸΓ οὐὗ ἔτ οτβ. Α'8 οὔὔϑη 88 {π6 πδηὴ6 οὗ Ηδιμδῃ οσουΓ8, 

1 Ὧγ, δὶ 8 ἀιπαϊγεῖβ, το]. ἱϊ. θοοῖκ ἱ. ὑὉ. 374. 276. ὅ6. δἷδο Φ. πη, 88 εν δ Αἡ- 
τἰχαΐοο 8, δοοῖς 111. οἢ. νι. ΑἸΒογ, Ιη8ὲ. Ήσττη. Υ εἰ. Τεδβῖ. ἑοπι. ἱ. ΡΡ. 174---176. ΤὠρΒιίοοι 5 
ὝγοΥ δ, νοὶ. 1. Ῥῃ. 961], 962. Ἐεϊαπὰϊ Απιᾳ. Ηδθρτ, ΡΡ. 49]. σὲ δεφ. ϑο δυσί Ασομθοὶ. 
Ποῦτ. ΡΡ. 8328---8384, ΤΉ ΕΥῥ}]ς58] τοίδγθποθ οὗ [Π6 βδογιῆςο οὔογοὰ οἡ [15 ἀΔγ 8 ἀϊθουδοοὰ 
δἰ ΠσΟὨΒΙ ἀΟΥΘὉΪ6 Ἰοηρσιῃ ὈΥ ὙΠ 515, ἀ6 (Εκοη. Ἑαά. 110. ἱν. ς. 6, ΟΥ̓ νο]. 1ἷ, Ὁ». 318---291. 
οὗ {πὸ Ἐπρ] ἢ ἰγαπαϊδιΐοθ. Οὐ [86 τηϑῇποῦ ἰῃ Ἡ Πἰοἢ (15 ἤμδὲ 156 οὐδογνυθὰ ὉΥ [6 τηοάςτα 
δον, 806 ΑἸ]φ 5 Μοάοτῃ Ζυὰδίδπι, ΡΡ. 39] ---399. 
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ἔα σ8ο]6 σοηρταρδίοη οἷαρ {μοὶ Παηαᾶβ, βίδιωρ ν ἢ {86} ἴδοι, δπὰ 
Ἔχοϊαϊπι, “1, οἵ Π1Β πα 6 Ὀἰοίϊα οὐδ ΜαΥ [86 ΙΩΘΙΠΟΙΥ οὗὨ {6 
ψϊοκοά τοῦ "ἢ ὙΠῸ οΒΠ]άγρϑη δὖ [86 βαπλθ {τὰ ἢ͵88, μα δίσκο Ἰουα]ν 
οὐ [86 ἔοσιηβ τι [1010 ποοάθηῃ ΒδΠΉτΘΓΒ τηδὰθ [ῸΓ {Π6 ῥιΓΡΟΒΘ. 
ὙΥΒοη {16 ΥΟΔάΘΥ ΘΟΠλ68 (0 {86 βονθῃίῃ, οἱραςῃ, δῃα πἰμίῃ. ΘΠδρίουβ, 
γθΘγ6 {Π6 πϑιη68 οὗἩ Η δι) ἘΒ ἴδ ΒΟΏ8 ΟΟΟΌΣ, ἢ6 ΡΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ἤθη Ὑ16]} 
τοαῦ σαριἀϊῦγ, δηα ἴῃ οὯ6 ὀγθαίδ, (ο ᾿πϑϊτηδΐθ ὑμπαῷ ΠΟΥ ὍΤΟΥ 84}} 

δληρόα, 8πα Ἔχρὶ γα ἴῃ {Π6 Ββᾶπλ6 τηοιηθηῖ. [ἢ τηοβῦ ᾿ηϑη βου ρίβ δηὰ 
βαἀϊτιοηβ οὗ (86 Ὀοοῖ οὗ Εβίμον, [886 ἴθ: πδπηθ8 σοπίαϊ ποα ἴῃ ἴ[ῃ6 ΟΠΔρ- 
ἴΟΥΒ 7υδῦ τηρῃΠοηθα δῖ ΓΙ ΓΘ ΠΟΘΙ ΘΔΟ ἢ ΟΙΒΘΥ ἴῃ θη [1Π68, ΠΟ 
οἶμβοσ ποσὰ Ὀοίηρ οοπηροίεα τι (ἢ θη}, ἰῃ ΟΥΘΥ ἴο ΟΣ ΟΣ [Π6 ΤΩΔΏΠΟΓ 
ἴῃ ὙΒΙΟἢ ΤΠΘῪ 6 ΓΘ ΒαπρΘά, ΥἱΖ. ΟὨ 8 μο]6 ΗΓ οὐὈ118, [Παὺ 18, βαν θην - 
ἤνο ἔδοῦ ΒΙρᾺ ; Θδοὺ οὗ 1π Ῥτούδμοσβ θϑὶπρ ἱπγπηθαϊαίθ! Υ βυβροπαοα, 
[86 ὁη6 ὕπᾶογ {6 ΟἸΠΘΥ, 1 Ομ6 ρδγρϑῃαϊουϊαῦ ᾿πθ. Αὐ {15 ἔδβελναὶ 
8Δ]Π18 ΓΘ ρίνθη ἰο {Π6 ῬΟΟΥ, δῃηα {ΠἸ6 45 δηὰ τοϊδίνοθ βαηα ργοβϑηΐβ [0 
Θδοῦ οὐμογ. ΤῊΘ ὈΡΓΙΟΔΙΊΟΙΙ8 ἔδυ ν 168, πο, ΤΟΥ ΘΥΥ ΤΟΟΚ ρΡ]α66 
ου {86 ὑνγγο ἄαγβ οὗ Ῥυγπ), ΔΥῸ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ ργαοίιβοα, 

2. ΤὴΟ ΕἜΛΛΒΤ ΟΕ ΕΡΙΟΑΤΙΟΝ (πχθηςοποα ἴῃ ΦΌΒη χ. 22.) νγ1ὰ8 
Ἰηϑο δα ὈΥ͂ Ψτ448 ΜίΔοΟοΑθθο.8, ἰη Ἰταϊταίοη οὗ [Πο86 ὈΥ βοϊοπμοη δηᾶ 
ΤΖγα, 88 ἃ ρταύθει] τηϑιλοσῖαὶ οὐ [6 οἰοδηϑίηρσ οὗ {16 βϑοοπά ἰδθπιρ]θ 
δηα Αἰΐαγ, δἴνγογ (μον μαὰ θθθῃ ργοίβῃηθα ὈΥ Απίοοϊιιβ ΕἸ ΡΙ ρῆδῃβϑ. 
(1 Μδοο. ἵν. δ2---ὅ9.) [10 σοτηπιοπορά οἡ {π6 ὑπθηϊγ. ἢ οὗ 186 
ταοηΐῃ ΟἸΒ]6, ΘΟσγθθρομπαϊηρ τ] οὐν ΠΘοοΆθοσ, δηα ἰδδείθα οἱρῃῦ 
ἄλγβ. ΤῊΪ8Β ἔδβίναὶ νγὰ8 α͵8οὸ οδ ] δα (86 ,)7δαδέ 97 ἰσἠέδ, Ὀδοαυβα {86 
“658 ΣΠΠυτϊηαῖοα {πο ὶν ΒοιιΒ68 ἴῃ ἐθβ ον οὗ {861 ΟΥ̓ αμὰ γ᾽ 688 
Ὁἢ [18 ὙΘΥΥ͂ πηρογίδηῦ οοοεδίοη. ἢ ὙὨ6 ψγ80]6 οὗὁὨ {818 ἔδαβὺ νγαϑ βρϑῃΐύ 
ἴῃ Β' ΠρῚ Πρ ἈγΤΏΠΒ, Οἴἴδυϊηρ' ΒΔΟΓΙΗΟ6Β, ἀηα Ἔν ΣῪ Κὶηα οὗ ἀϊ γουβιοι ὃ : ἰδ 
τγᾶϑ8 ΟΟΙογαίθα 1 τα οἢ. ΒΟ] ΘμλΣὙ 1π (ἢ 6 {ἰπη6 οὗἨ Ψ ΟΒΘΡΒ8. 

Βοβϑι468 ἴπθ686 ὑνγο [ϑϑύλναϊθβ, γ Επα δβανθσγαὶ οὐμοὺβ ἱποϊ ἀθηία 
ΤΟ ΠοπΘα ἴῃ (μ6 ΟἹα Τεβίαπηοπΐ, 848 θϑιῃρ ουϑοσνϑᾶ ΟΥ̓ ἴπ6ὸ “678 1ῃ 
Ἰαΐου ἄρϑϑ, ἡὑπουρὴ ποὺ δρροϊηϊεά ὈΥ͂ Μοϑθθβ. ὅϑυοῖ δῦ {86 λϑύ οὔ ἢ 9 
ἔουσίι ταομίῃ, οα δοοουηΐ οὗ (π6 ἰακίηρ' οἵ  Θγυϑαϊθι Ὀγ τμ6 Ομ ἀδη8 
(} 6γὉ. 111. 6, 7.); 1886 ἴλδί οὗ (6 Β{Ὁ ταομίῃ, οα δοοουμῦ οὗἁἨ {π6ὶνῦ Ὀυγη- 
ἴῃς ἴμ6 ἰοιαρ]6 ἃπα οἷἵγ (2 Κίηρβ χχυ. 8.); δπὰ {πδΐ οὗ (86 βευθηίῃ 
τηοηί, οἡ δοοουηΐ οὗ {μ6 τηυγάον οὗ (δά) δῃ (2 Κίηρδ χχν. 36.); 
Δα {Π6 ἴαϑὲ οὗ {π6 ἴδῃ τπποπίμ, ἤθη {36 ΒΔΌΥ]ΟΠΙΔΠ ΔΥΙΩΥ ΟΟΠῚ- 
ΤηΘῃΠοα (ἢ6 δβιαρα οὗ Φογαβαίθμι. (9 6γ. 11. 4.) Α1 (μ686 ἴμβίβ 16 
Θηαπγοχαίθα ἰοροῦμοῦ τη ΖΘΟἈ. νὴ]. 19. ; Δη6 ἴ0 {Π|6Πὰ τὺ 6 ἸΩΔΥ͂, ΡΟΓΒΔΡ8, 
86ἃ {86 σψίορλογία, οΥ (βαβὶ οὗἩ νοοά-οἤἴδυιπρ, ν ἄθη [86 ρθορὶθ Ὀὑσουρῃῦ 
δα οὔἴδβγσθα ἰαγρα αὐυδηξ 168 οὗ ψοοά [ὉΓ {π6 τ186 ΟΥ̓ {86 αἰίαῦ: 10 18 
ΒΙΡΡοΒβα ἰο βανθ ὕδθϑὴ οδ βργαίβα ἴῃ {86 {{π|6 οὗ Νβθηῃίδῃ (χ. 34. χι]. 
81.), ἴῃ ὙΠο86 ῥγϑῖβθϑ, Οἡ ([ιἰ8 ὁσοδβῖοη, {μ6 “6008 ἰΑΥρ ΪΥ οχρϑίαίοα, 
δηα γχαϊαίβα βϑύθσαὶ ᾿ΟΒοΓ] (4168 σοποθσγηΐϊηρ Ὠΐπὶ πᾶ 6 ἢγθ 
᾿ρσμὐθα ἀροὴ {86 αἰίαγ. (2 Μδοο. 1. 18---22.) Νῖπο ἄδγβ ψο σα ἃρ- 
ῬΓορυϊαίθα ἴο {818 ἔδδίσναὶ, υἱϊΖ. ὙΤῆ6 1β8ὲ οὗ Νίβαῃ, ἰμ6 208 οὗ 

} Βυχίοτῇ ἀο ϑιγηδρορ. πἃ. σαρ. 29. Ικοη. Απιΐᾳ. Ηθῦγ. Ρῃ. 886---338. βοΒΌ ]χὶῖ 
Ατοῖθοὶ. ΗθΌγ. Ρῃ. 8384, 3356. ΑἸ]6π 5 Μοάογῃ Δαάαίεπι, Ρ. 406. γ. ΟἸανῖο 5 ΟΟπιπιθη- 
ἸΔΙῪ οὐ ἘΙΒΟΓ. 

53. Ζοβοραδ, Αηΐ. Φυά, 110. χὶϊ. ο. 7. δὲ 6, 7. 
3 Βοδ ὶ! Ατοθαοὶ. Ἡροῦτ. Ρρ. 8335, 3836. ΤΑΙΏΥ, νοΐ]. ἱ, Ρ. 186. ΤὐρμηοοιΒ ΟΣ 6, 

γοϊ. ἷ. ΡΡ. 246. 979., γο]. 1ἰ, ῬὈ. δ76, 1038, 1039. Ἡεϊαμαϊ πᾳ. Ηοθτ, Ρ. 584. 
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ΤαιπλαζΖ, {μα διἢ, 7, ΤΟΙ, 1διι, δπᾷ 20, οὗ ΑΌ, [86 20. οὗ Ε]υ], 
δηα (Π6 18 οὗ ΤοθοΙ ἢ... 

ΙΧ. Το ργϑοθάϊηρ δῦ {86 ομιϑῦ δῆηυδὶ ἔδϑίλνα β ποίϊοϑα ἴῃ [Π6 
ϑαογοά ὙΥ τ ηρθ, {πᾶῦ ἀγα Ῥδυ υ]Υν ἀοβογνίησ οὗ αἰϊθηίίοῃ : {Π6 
2618 πᾶνα γϑυϊουβ Οἴποσβ οὗ ΟΣ τηοάρσγῃ ᾿πβεϊ υἰϊοη, ἡ ΒΙΟἢ ΔΓ ΠΟΓΘ 
ἀοδβιρσηοαὶν οτἰ6α. Υε (μογοίοσ ῥγοοθθά ἴο ποίϊοθ ἴπο86 Ὄχύγδου- 
ἀἸπασυ ἔδϑίλνα β υβὶοἢ γογ ΟὨ]Ὺ οἰ γαϊθα δον ἴπ6 ΓΘΟΌΣΓΘΠΟΘ οὗ ἃ 
σογίδι ἢ υμ6Γ οὗ Ὑ6Ά78. 

1. Τα βυβὶ οὗ {πθ86 τγαβ {6 ΘΑΒΒΑΤΊΙΟΑΙ, ὙΕΑΒ. ΕὟΓΣ, 88 {86 
βου ητῃ ἄγ οὗ [6 66 Κ νγὰ8 σοῃβϑογαίθα 88 ἃ ἀδυ οὗ γϑδῦ ἴο τῃδῃ δῃά 
Ὀοαδβί, 80 1Π18 σανο σοϑὺ ἴο {86 Ἰαπᾶ; τ μῖοῃ, ἀυγιπρ 118 ΘΟΕ πυδῃοθ, 
γγ88 ἴο 116 ἔ]]οὐγ, δηα {Π6 “΄“ Βα δ ἢ οὗ {π6 Ἰαπα,᾽ οΥ 18 Βροπίβπϑουβ 

. Ῥτοάμποσ, νγᾶ8 ἀοαϊοαίοα ἴο Θμαγ Δ0]6 868, ἴο Ὀ6 Θη)ογοα ὈΥ {Π6 Βεγ- 
νδηΐβ οὗ {86 δι γ, ὈΥ {86 νδΥ-ἤυηρ δίγαηροσ, δηᾶ ὈΥ {86 οδ[{16. 
Ι,δν. χχν. 1---7. ; Εἰχοά. χχὶλ. 11.) ΤὨϊ8 νγα8 αἷδοὸ {86 Υὑϑᾶγ οὗ γϑίθαββ 
ΤΟΙ. ῬΘΥΒΟΏΑΙ βίαν (ΕἸχοά. χχὶ. 2.), 88 γ76}] 88 οἵ {π6 σϑαϊββίοῃ οὗ 
ἀρνί. (δαί. χν. 1, 2.) ΒοαυβοῦΤο 18 οὗ ορϊπίοῃ {παὺ 186 ἰγεαυσηΐ 
πιθ ἴοπ τηδδ ἰὴ {π6 Νον Τοβίδηηθηΐ οὗὁἨ {Π6 Τοτμ βδίοι οὗ βὶ 8 18 ἴο θ6 
Ὁπαἀογβίοοα 88 δὴ 8]} δῖοι ὕο {π6 Βα  α οὶ γὙθαγ. [ἢ ογάδγ ἴο σιιατά 
ἀσδϊηδί ἔδιηϊηθ ΟἹ (118 δῃὰ {Π6 Θηβυϊηρ γοᾶγ, (ἀοα τῦδϑϑ φ,δοΟΙ Ο ΒΥ 
ΡἰΘαβοά ἴο Ῥγοχμῖβα ἃ {1016 ργοάμποα οἵ ἴῃς Ἰδπαϑ ρου {Π6 Βιχίῃ γϑϑγ, 
βιηοϊοπί [0 ΒΌΡΡΙΥ {86 ᾿πμ Αἰ Δη8 {1}} [86 ἔγυλίβ οὐ βαγγυθϑί βούγῃ ἴῃ 
[π6 οἰρθι γολῦ ΘΓ στρα. ([μογν. χχυ. 2---22.) ΤῊΪΒ νγὯ8 ἃ βί ριαῦ 
᾿πδυαὐ]οη, ΡΘΟΌΪΙΑΓ ἴο 8 (βοοοζαου. ἊΑπάᾶ {Π6 ὈΓοΔΟΐ οὗ 1 νγᾶ8 ἀπιοηρ’ 
[88 παίϊοηδὶ 81π8 {παῤ οσοβϑιοηθα ἴῃ σαρυ νιν, μαῦ ἐλ ἰαπαά πιϊρφ]ι 
οη͵ον ἤθν δα δαίλ5, οὗἩ ΜὨΙΟΝ 10 ΠΔα ὈδΘοη ἀοίγαυαοθα Ὀγ {π6 τϑὈο]] οι οὗ 
16 ἸπῃδὈϊ Δ η16.2 (μον. χχυὶ. 834. ; 2 ΟἌτοη. χχχνὶ. 21.) 

2. Το Φ 811ῈῈ ΜὙὰβ 8. ΤΏΟΤΘ βοϊθιμῃ βαρ δῖ] 8] γραγ, πο ον ΟΣΥ 
βουθηΐῃ βαρ 6 Ό 108] γθδσ, ὑπαὶ 15, αἱ {π6 6πα οὗἁὨ ΘΥΘΥΥ͂ ΤΟΓΙΥ -- ἢ 6 γοδΓϑ, 
οΥ {π6 ΒΙμο.ἢ ουττοπὶ γοᾶγ. (μον. χχυ. 8---10.) Οοποογηΐηρ {Ππ|6 
οὑγτηο]ορΎ οὗ (86 ΗφΌτοΝ νογὰ 7οδοῖ (ἡ ἤθηοα οὐσ [0116 6 18 ἀογῖνοα) 
Ἰοαυ πο τηθῃ 8.6 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τ6ΔΠ8 Δρτοοᾶ; {Π6 τηοβῦ ργοῦδῦ]α οὗ {{π688 
οοΙΒΙοΓὩρ᾽ ΟΡΙΠΙΟΠΒ 18 μαὺ οὗἉἨ (ὐαϊτηοῖ, στὸ ἀδάιϊιοοβ 1Ὁ ἔγοσαη {π6 Η6- 
Ὀγονν νϑγὺ λοδὲϊ, ὕο τ 811, οὐ Ὀτγίῃρ Ὀδοῖκ ; Ὀδοόδυδβα οβίδίθβ, ὅζο. {παῖ 
δὰ Ὀδ6η δἱθμαῖθα σοῦ ἴπ6η Ὀγουρῦ ὈΔοκΚ ἴο {ΠῸ6ῚΓ ΟΥρῚ μ4] ΟΥ̓ ΠΟΙΒ. 
ΘΌΘΝ ΘΡΡΘΑΙΒ (0 πᾶν Ὀθθῃ {π6 τηθαπὶηρ οὗὁἩ {π6 υγογά, 88 υπάοσείοοα 
Ὁγ πὸ δεορίυλριπι ἰγϑηβίδίοσβ, ὙΠῸ το πάσθν πΠ6 ΗἩΘΌΓΕΟΝ σπογαά 7οδοὶ ὈΥῪ 
αφεσις, τεομιΐδϑῖοπ, δ ὈΥ “Ψοβθρ 18, ῬΥΠ0 βᾶυβ {παῖ 1 βἰρηιβοα ἢ ογίγ 

ΤῊ]Β ἔδϑῦνα! σοσηπηθποθα οἡ ἴπ6 θη ἀαΥ οὗὨ {86 τηοι ΤΙδτὶ, ἴῃ 
ὑπ6 δυθηϊηρ οὗ [86 ἀΔΥ οὗἩὨ αἰοποιηθηΐ (1ωμον. χχυ. 9.): 6 {ἰπ|6, ΒΊΒΠΟΡ 
Ῥαίσιοῖς σϑραγκβ, ρθου ΠΔΥΪΥ τν 6} ομόοβθι, 88 186 9678 ψου]ὰ θ6 Βοίίοῦ 
ἀἸβροββὰ ἰο ἔοσρίνε ἐποὶν Ὀσθίσοη {πεῖν ἀθθῖβ τ μθη ΠΥ Πα Ὀδαη 1π)- 
Ρἰοτῖπρ' ραγάοῃ οὗ (ἀοὰ ἴον {ποὶγ οὐσῃ ὑγαπασυθββίοηβ. [{ γ)1αὲϑ ῥτοοϊαἰπιοά 
ὈΥ ἴδ βουπά οὗἉ ἰγυτηροῖ Γπτουρβουῦ 186 ὙΠ 0]6 ἰαπᾶ, οῃ (86 στοαὶ ἀδῪ 

ἢ ΒΟΒαΪχὶϊ Αὐομοοοῖ, Ηςδσ. Ρ. 816. Ριοίες, Απίΐᾳ. δυδαίᾳμα8, Ρ». 82. (Ἰδοοϊοχία ΟἸτέ- 
ἘΊΘΏΠ6, ὉΠ]. 111.) 

2. ΘΒ 2] Ασοῆοὶ. ΗἩδεδτγ. ῬΡ. 837---339. ΜΙοΠΔΟΙ 55 ΟΟτητ ΠΑ σΊ9δ, νο]. ἱ. ΡΡ. 8387. εἰ 
δέῳ. Ἰωκαβάθη, Ῥιμήοὶ, Ηθρτ. Μίχι. Ρ. 807. Ἐεϊδηὰβ Απτᾳ. Ἠθῦτ. Ρ. 524. Ὧγ. ΗαὶοβΒ 
Απαὶγβἰβ, ψο]. 1ϊ, θοΟΚ ἱ, Ρ. 278. Βεδυβοῦγο δηὰ 1,Ἐπίδης, ἴῃ Βρ. Ἦ δἰδοη᾽» Τγβοῖβ, νοὶ]. ἰἱ, 
Ῥ- 134.  οπηΐηρβ᾽8 7 ον δ Απεῖᾳ. ὈοοΚ ἐἰϊ. οἰ, 9. 

Ἀπὶ, Φυά, 0. 1]. ο. 12. ὃ 8. 
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οὗ αἰοποιηθηί. Α11 ἀθρίβ ὑγοσο ἴο Ὀ6 οδῃςο]]οα ; 81] β'ανβθ οὕ οδαρίϊνϑϑθ 
Ὑγ6γ6 ἴἰο Ὀ6 το]ο8οα, Εὔνθηῃ ποθ το Πιδὰ γο]υ μία τ] στο παι ϑῃοᾶ 
τοῖν γοθάοσα δ (86 ομᾶ οὗἁ {π6ὶγ 81χΣ Ὑϑδυβ᾽ βεύνϊοθ, δῃᾷ ὙΠΟ86 δδσΒ 
μδὰ θδϑὴ Ῥογϑά ἴῃ ἰοκϑῃ οἵ {ποὶγ ρογρϑίυδὶ βοσυϊιἀθ, γοσα ἴὸ 6 
Ἰθογαίθα αἵ {86 }.01166 : ἔογ [86 {Πα  Ὺ 6 γο ἴο »γοοίαΐηι [ἰδοτίψ ἐλτοισὴ- 
ομὲ αἷϊ ἐδε ἰαπά, κπέο αἷϊ ἰλε ἱπλαδιίαπίς ἱλογοοῦ, (Ἰωον. χχν. 10.) ΕἼτ- 
{π6γ, ἴῃ {18 γϑᾶσ 811 δδίδίββ {παΐ μδα Ὀθθη βο]4, γονοχίθα ἰο ἱμοὶν οσὶ- 
128] Ῥγοργιθύοσβ, ΟΣ [0 186 ἔλγ}1}}168 ἴο ΒΟ ἢ [ΠΘΥ Βιδά οτὶρίπα!]ν Ὀ6- 
ἔπι: . ὙΠῚΒ ῥγον βου γ͵18ἃ8 πηϑᾶθ, {παῤ ὯῸ [ἈΓΑΔΪΥ βμου]ὰ Ὀ6 ἰοία}}ν 
τυϊηθᾷ, ἀπᾶ ἀοοτηθα ἴο ρογροίιια] ΡΟΥΘΣΙΥ͂ : ἴον (Ἀς δι} οϑίδίθ οου]Ἱὰ 
ποῖ Ρ6 816 πεῖρα [ὉΓ ἃ Ἰομρ Υ ροτὶοα ἔπδη ΑΓ γϑασθ. ὍΤη6 νϑ]υδ δπᾶ 
ῬΌΓΟΒΙΑΒΘΟ-ΤΟΏΘΥ ΟὗἨ Θβίαθβ {πογθίοσο αἰτηϊηβῃθαά ᾿π ρτορογίάοη ἴο {868 
ΠΘΆΓ ΔΡΡΓΟΔΟΒ οὗἉ [86 }.01166. (1μον. χχν. 16.) τόσα (818 ῥγίν]αρα, 
ΒΟΤΤΟΥΘΙ, Βουδο8 ἴῃ ὑγ8]16 ἃ ὕονγηβ Ογ6 οχοσρίβα: (μ6586 ὝΘΓΘ ἰὴ ς 
Τραθοιηοα ψἹ 1 ἃ ὙΘΆΓ, ΟἴΒΟΥ 186 ΤΠΘΥ ὈΘΙοηροα ἴο (Π6 ῬυσοθΆΒογ, 
ποῦν Πδιδηάϊηρ (86 ᾿01166. (νοτ, 80.) υγίηρ [18 γϑδῦ, 88 »06}} 88 
πη 188 Βα ὈΡΔΙοΑ] γοϑᾶγ, {86 στοιπα αἶδοὸ μα 108 τοϑί, δῃὰ νγὰβ ποῖ οὐ]- 
{ἰναιοα. 
ΤῊ αν ΘΟΠΟΟΥΏΙηρ {Ππ6 ΒΑ Δίϊοα] γ 687, Δηα Θβρθοία! ν {Ππ6 γο δῦ οὗ 

70}1166, αἴογ8 ἃ ἀθοίβινε ργοοῦ οὐ (μ6 αἰνίηθ Ἰαρδίίοη οὗ Μοβοβ. Νὸ 
Ἰεριβ]αύοῦ, Ὁπ]6 88 μ6 νγαϑ Θοηβοοαβ {πᾶ ἢ6 8 Αἰ ΠΟῪ ἱπΒριγοῦ, 
νου] μανα σοτηπι θα ὨΙΠΊ86 1 ὈΥ Θμϑοίϊηρ βυοἢ ἃ ἴα Ὁ : ΠΟΙ ΟΔἢ ΔΗΥ͂ 
τσ πΚὸ τὖῦ Ὀ6 ουμα διροηρ {π6 βγβίθιηβ οὗ }υγϑργυαάθποα οὗ δῃΥ 
οΟἶποῦ Ὠδίϊοηϑ, τ μοίθοσ δποϊθηΐ οΟΥὐὁἨΘ ΤΩοοση. ““ ΗΟῊ ᾿ῃογϑα!ῦ ]6 18 ᾽ὖ 
18κῖ ΔΩΥ ᾿ορΊΒαίοσ σου] πᾶν νϑηϊιγοα ἴο ργοροΟδα βι 6 ἢ ἃ ἰδ 88 {}}18, 
δχοδρῦ ἴῃ ΘΟ ΒΘαΊ6Π06 οὗὨ {π6 ἔὉ]168ϑὺ Θοην: θη οἡ Ὀοΐ 81468, {παὶ ἃ 
ῬΘουΪ ΑΓ ρου άθηοθ σοι] ΘΟΠΒίΔ ΠΟΥ ἔδοι] αἴθ 118 ὁχοου!οη.  Π6Π. 
118 ἴανν, ἱβουθοσθ, γγχ89 ρΡσοροβϑά δηα σϑοοῖνϑα, βυο ἢ ἃ Θοηνιοοη πχυϑῦ 
Πᾶν οχιβίθα ἴῃ Ὀοίμ [π6 «6 γ18}} Ἰορ᾽δἰαίου ἀπὰ (ἢ 6 “6 188} ὈΘΟΡΪΘ. 
᾽η66, {Π6η, ποίμίηρ, οου]ὰ μαννα ῥγοάιπιορα {818 οοηγιοίΐοη, θυῦ {86 6χΧ- 
ῬΟΓΙΘΠΟ6 ΟΥ̓ ἴπ6 Ὀ6] 1 οὗ βοὴ βιαοῖ ταϊγαοι]ουβ ᾿Ὠ ΘΟ ΡΟΒΙΓΠΟῺ 88 {Π6 
Πιϑίοσυ οὗ {πὸ Ῥοπίαίθαοίς ἀοί8118, (86 σογυ οχἰβίοποα οὗ {Π18 αν 18 ἃ 
Ββίδπαϊηρ' ταοηυτηδηύ [δἢδΐ, ἡ ΒΘἢ 1ὖ νγᾶ8 ρίνοη, ἴ[Π6 Μίοβαϊο ται γ8 0168 Τ6ΓΘ 
{Ὰ}}γ Ὀε αν, Νον {Π18 ΔῈ 88 οοῦναὶ ψ1Π 116 ὙΠ ΓΠ65868 ὑμοτη- 
Βοῖνεβδ. [1 {π θη, [Π6 ἔβοίβ 6.6 80 ραῖη δῃᾶ ρυῦ]1ο0, ὑπαῦ ὑμο86 ψ 8Ὸ 
υὐἹ Π 6556 ἴποτὰ οου]α ποῦ Ὀ6 ταϊβίαβ θη 89 ἴο {ποῦ οχὶβίθῃοθ ΟΥ̓ τ ΪΓ- 
οὐἱουβ παίασε, [86 ΓΘΑΙ ΠΥ οὗὨ ἴπΠ6 Μοβδῖο τηΐγβοὶθβ 18 Οἶθαῦ δηα ὑη66- 
πἰ8016.ἢ 
ΤῊ ΤοΆΒοη δῃηὰ ἀδβιρῃ οὗἁἉ {πὸ αν οὗ [Ππ6 7. 0116 6 γγχα8 ῬΑΓΟΪΥ ΡΟ] 164] 

ΔΠΑ ΡΑΥΓΕΥ ὑγΡῖοα]. “10 νγδαϑ ροϊἐοαΐ, ἴο Ῥχονϑηῦ {πμ6 ἴοο στθαῦ ὀρργϑϑ- 
ΒΙοη οὗ [86 ΡΟΟΓ 88 Ὑ76}1} 88 ὑμϑὶγ 116] Υ ἴο Ρογραίυδὶ βίανοσυ. ΒΥ 
1Π|8 τηθ8ὴ8 {Π6 τἱοῖ ΤΟΥ ργουθηῖϊθα ἔγοτα δοουτηυ)αίίηρ ἰδ ημβ. ΡΟΙ, 
Ια πά8, δῃὰ ἃ Κὶπὰ οὗἨ δαυλὶ τγὰ8 ργεβοσυθα {Πγουρἢ 4]} {Π6 [1116 8 
οὗἩ Ιβγϑθὶ. ΝΌΥ͂ΟΥ νγ88 ἴΠ6γ6 ΔΩΥ͂ Ρ60ρ]6 80 οἰδβοίυδ  γ βοοῦγο οὗὨ {ΠῸῚΓ 
ΠΡΟ ἀπ ὈΓΟΡΟΓΟΥ͂ 88 {88 1βγδϑ 1068 Ὑγ ΓΘ : (ἀοά ποῖ ΟὨΪΥ͂ Θπιραρηρ; 
80 [ο ῥγοίθοῦ {8οβ88 1Ἰμνα] Δ 0 ]6 Ὀ]οβϑῖπρθ ὈΥ ἰδ ργονϊάθῃςθ, {παῦ [ΠΟΥ 
Βῃου]α πού ΡῈ ἰδκϑὴ δΥΔΥ ἔγοτα ἴμϑηὰ ΌΥ οἴδμοσβ ; Ὀυΐὺ ρχουϊϊηρ, ἴῃ ἃ 

 Ἰρυδάφῃ, ῬὨ1ο], Ηοῦτεο. Μῖχί. Ρ. 8099. Μιοδδο θ᾽ 5 Οοτητηεηίασίοβ, τοὶ. ἷ. ῬΡ. 376-- 
3386. 

3 Ὧγ. ατγανοδθ [οί Γο8 οἡ [6 Ῥοπίδίρθον, τοϊ. ἱ. Ρ. 17]. 



360 ϑαογοα 7 πιε5 απὰ ϑεαβορϑ οὔϑεγυοά ὧν {διὸ «ειοδ. 

Ῥαγ Ιου τϑῆποῦ ὈΥ ([ 18 ]ανγ, {πᾶ (ΠΟῪ μου] ποῖ 6 ἐπσον αγᾶῪ 
{πγουρἢ {861 οὐ [0]]Υ ; δίποθ (Π6 Ῥγορϑυῦῖυ, ὙΒΙΟΝ ΟΥΟΥΥ͂ ΠΛ ΟΥ̓ 
ΤΆΥΑΣΥ δα ἴῃ {δεῖν ἀϊν 6 ηα οὗὨ [με ἰδῃά οὗἨ Οαπαλῃ, οου]ὰ ποΐ μ6 βοϊ ἃ 
ΟΥ̓ΔΏΥ ΨΑΥ͂ ΔἰΙοηδίθα Ὁ δῦουϑ μα] ἢ ἃ σθῃηΐυσυ. ΒΥ {18 χγθ8Ώ8, 8180, 
{π6 ἀϊδυϊπούίοη οΥὮὨ ὑυἱδοβ νγᾶϑ ργοβϑοσυϑά, 1π σοβροοὶ ἴοι ἴο {πο ὶΣ ἔδιὶ- 
1168 84 ῬΟΒΒΟΒΒΙΟἢΒ ; [ῸΓ {118 Ὁ τϑῃἀογθα 1Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ {Π6πὶ ἴο 
ΚΘΘΡ ϑϑῃθδίορ θϑ οὗ {Ππ1ν ἔιπλ11168, ἐπαῦ {πο ταὶρὶ θ6 ἀθῖο 6 {Π6 Γ6 
Ὑ7848 ΟΟΟΑΒΊΟΙ, 1η [86 7 Ὁ1166 γ6 ΔΓ, ὕο ῥγουα {Π0Ὶ τρ ιῦ ὕο {86 ᾿π μου δηο8 
οὗ ἐποὲγ δῃοοδίοσβ. ΒῪ {818 Τγθ8}8 1ὖ τῦδϑ Θουίδι γν Κπότῃ ἔγοτα τ δαὶ 
{γ106 δηᾶ ἴδη]ν (6 Μοββιδῃ βρταησ. Προ οι τ. ΑΠ1Π1χ οῦβογνυοβ, 
{παὺ αοὐ ἀϊὰ πο βυῇον {π6πὶ ἴο οοπίπια ἴῃ ΘΑΡΡΕΙ͂Ν οὐ οὗ {ποῖν 
ΟὟ ἰΔηα (ὉΓ {86 δρᾶοθ οὗ ὕτγο 10011668, ἰοϑὲ ὈΥ ἰμαΐ τθϑηβ {Π6}Ὁ 
σθμθδ]οσ 8 βου] Ὀ6 Ἰοβί οΥΓ οοῃέουπαθά. Α ΦὨΣΓΠΟΓ ΟἿν}] 86 οὗἉ (86 
166 ταῖὶσῦ Ὀ6 ἴογ [16 δϑβιθῦ οοπιρυΐαίίοι οὗ {ἰπ|6. ΕὟὌΓ, 845 {μ6 
ασθοῖκβ οοιηραΐθα ΟΥ̓ οἰγηρίδάβ, {πὸ Βοιηδπβ ὈΥ Ἰαδίτα, δηὰ γα ὈγῪ 
σοηύαΓΙ68, {πΠ6 “6 )7ὺ8 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ Το Κοηοα ὈΥ 100 11668; δηᾶ 1Ὁ ταϊρῦ Ὀ6 
096 ἀοβίρῃ οὗἉ {Π18 1Ἰηβυι 10 ἴο τλϑγκ οαὐ {Π686 Ἰάγρα ῬοΟΣΓΟΏΒ ΟΥ̓ {Ἰγ0 
ΟΣ {Π6 τ δά 6 οοταρυίδί!οη οὗὁἨ βιιδοδθδββῖνα Ἀρ68. 

“ΤΉΘΙΘ γγ88 δἷβο ἃ ἐγψρίσαϊ ἀοβῖρη δὰ 86 οὐ {π6 10.01166, νιοὶ 15 
Ῥοϊηπίδα ουὐ Ὀγ {π6 ῥγτορβοῖ 8418}, θη [6 5αγ8, ἴῃ σοογθησα ἴο {Π|6 
Μαβδίδῃ, “Τῆα ϑδριγι οὗἩ {π6 Ἰωογτὰ (ἀοὰ 18 Ὁροη πα, Ὀθοαυβ6 ἴμ6 Τωοτά 
δ δηοιηὐθα τὴ6 ἰο ργϑϑοῖ σοοα [1ΔἸηρΒ αηἴο {86 τη 6 κ ; 6 μα ΐ βοηΐ 
ΤῺ6 ἴο Ριπά ὕρ {Π6 ὈΤΟΚΘΙ-Ὠοαγίοα, ἴο ρῥγοοϊαῖσα ΠΟΣΟΥ͂ ὕἤο {Π|| οαρίϊνο8, 
δηα {Π6 οΟρϑηϊηρ οὗ {86 ρῥγίβοη ἰο {μ6πὶ ἐπαὶ ἃσο Ὀουμά, ἴο ῥγοο]αὶπὶ 
186 Δοορρίαθ]θ γοαρ οὗ ἴπ6 1,ωοτα,᾽ (188. ἰχὶ. 1, 2.) ὙΒογο “ {16 δο- 
σΟΡίΔΌ]6 γοαῦ οὗἉ (86 Ἰωοτὰ,, ψ θη “ ΠΙΡΟΓΟ σγὰ8 ρῥγοοϊαιιηθα ἰο {116 
οαρῦννεβ, δηᾶ “86 ορϑηϊηρ οὗ {μ6 ῥγίβοῃ ἴο {ποῦ Βαϊ ψγοτο Ὀουπα;, 
ΘΥΙΔΘΠΟΥ τοίοτϑ ὑὸ ἐδ6 ζὰ01166; Ὀαΐ, πη 1Π6 ΡγΟρΒΘ΄]Ο Βοη86, τη 6 88 {Π|6 
(ἀοβρο] βίαϊε δῃὰ ἀϊβρεηβαίίοῃ, τ δἰ σἢ ῥγοοϊαίτηϑ βρίτιδυαὶ ΠΌΘΓΕΥ ἔγομα 
{π6 Ὀοπάδρα οὗἉ δβῖπ δηα διαίδη, δηὰ [6 ΠθοΥγ οὗ τοϊασπῖπσ ἴο οὐῦ ονα 
ῬΟΒβθβϑίοῃ, ουθὴ [86 ΠΟΔΎΘΉΪΥ ἸηΒοσϊίαποθ, ἴὸ  ΒΙΟἢ, Βανιηρ ἱπουγγοα 
ὃ ἰογἔοιτατα ὈΥ βίη, γὰ μαᾷ Ἰοβί 411] τιραῦ δὰ οἱαϊ. Τἢαῦ οὐγ Ιμοτὰ 
Ὀασδῃ Π18 ΡᾺὈ]ΪΟ ΤΙ ΙΒΊΤῪ οα ἃ 700 1166, Ὠγ. ΗΔ]68 ὑπ10Κ8, 18 ουϊἀθηῦ 
το 88 ἀθοϊαγαϊίοη: “7 ΟΒῈΡ μδίῃ αποϊἰπίεα τὰ (ἃ8 ΤῊΗΒ 
ΟἨΕΙΒΤ) ἴο ργθϑοὶ (86 ἀοϑροὶ ἴο [86 Ῥοοῦ : 86 παῖ βαῃΐ τὴθ ἴο ἢθα] 
{π6 Ὀτοϊκοη-ραγίοα, ἴο Ῥγτοοίαιπι ἀδ! νοσαποθ ἴο {Π6 οδρῦνοβ, δὰ 
Τ βου οι οὗ βἰσῃὺ ἰο [86 Ὀ]:πᾶ ; ἰο βοῦ δ ᾿ἰθοσίυ {86 Ὀγιβοα ; ἴὸ 
Ῥγοοίαΐηι ἐλ ἀασοερέαδίο ψεαῦ 9.0, ΤΗῈῈ ΟΒΡ.᾽" ([μ0Κὸ ἰν. 18, 19.) 

1 ψΦοππίηρ᾽ 8 Ὁ ]8ῃ Απιὶᾳ. Ὀοοῖ 11]. οἢ. χ, ῬΡ. 541, ὅ42. βου! Ατομοὶ. ἩθΌτ. 
ῬΡ. 34]---3Ξ344. Ἰλο]απάϊ Απιῖᾳ. ΗοΡγ. Ρ. δ29. 

2. Ὧγτ. Ηδ]οβ᾿ Β Απαὶγβἰ8, νο]. 11. θοοῖ ἱ, Ρ. 279. Τὐρμιίοοι! 8 ͵  οσκ8, το]. ἰΐ. Ρ. 619. Τῆς 
Ῥεβὲ Ὀσδοιῦῖςδὶ 11 π8ἰγαιίο τ οἢ 106 ΔΌΪΒΟΙ 88 βθϑῃ, οὗἩ ἴθ δῃδίοσυ Ὀοίποο ἴῃ6 Μοξβδίς 
ὁ Ό1106 δηὰ 9 (28Ρ6), ἰΒ ἴο Ὀ6 Τουπᾶ ἱπ τ 6 Βδν. Ὦγ. ΟἸδυπϊα8β ΒιυιοΠμδηδη 8 “ ΤΏΓοΘ ὅδοζ- 
ΤΠΟῺ8 ΟἹ ἴδθ Ψ80]166,᾿ οοἸουταῦδα οἡ 1η6 26: Οοίοῦαῦ, 1809, οἡ ἴἰδο οοοδβίοη οἵ Εὶηρ 
ὐθογρο 111.᾽8 οπίοσίηρ οὐ ἰδ ΒΒ ο(Β γϑᾶσ οἵἉ μἷ5 γοΐζῃ. 



ΟΥ̓ Ῥοισε, 86] 

ΟΗΑΡ, Υ. 

ΒΑΟΒΕΌ ΟΒΙΙΟΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ὈΤΊΕΒ, 

ΒΕΟΎ. 1. 

ΟΡ ὙΟΥ͂ΤΒ. 

Ἰ.Α ΥΟῪ ἰδ 8 το ρῖουβ δηραροιηθηῦ ΟΥ̓ ΡΓΌΤΩΪΒ6 ψΟΪΠίαΥΪ ἀπᾷογ- 
Ὡκοη ὈΥ͂ ἃ Ρεγβοη ἰοναγάβ Αἰπηρμίυ αοα, ““ [Π}]688 {μ6 1): γ Β88 
ΘΧΡΙΘΒΘΙΥ ἀοοἰαγθα [8 δοοθρίϑποα οἵ πυπιδη γΟΥ8, 1 οδπ αὖ Ὀαβέ Ὀ6 
Ῥυΐ 84 γΟΓῪ ἀουθέα] ροϊηῖ, τ οίμον {ΠΟῪ ἀγὸ δοοΘρΡΊΔ Ὁ]6 ἴῃ 8 βίρεῦ; 
δηα 1 [Π6Ὺ ἃγὸ ποῦ 80, ψγχ6 οδῃποί ἀβάποθ οτα μοπὶ 1[Π6 Βῃδᾶου οὗ δῃ 
ΟὈ] σαίϊοπ ; ἴον 10 18 ποῦ ΕἸ ΌΠ. ἃ ΤΏ6ΓΘ ΟΥ̓ 8]οῃβ, Ὀυΐ ἔχοι 8 ΟΥ̓͂ῈῚ οὗ 
016 ΡΑΓΙΥ, δηᾶ 118 δοοθρίδποθ ὈΥ͂ δποίμον, ἰμαὺ [6 ΟὈ]Ισαιίοι ἐο [18] 
ΔῺ Θηραροιηδηῦ ἈΥΒ68. 7186 αἸν]η6 δοοαρίβποθ οὗ γοῦβ, ὅ7ἷὰ σδῃ ὮΥ͂ 
ΠΟ ΠΊΘΔΏΒ 86 [ὉΣ σταπίθα : οομβιἀοσίηρ ἰπαΐ ἔγοση οὐγ γονγβ (ἀοά οδΔῃ 
ἀογῖνο πὸ Ὀοηοῆί, δὰ ἐπα, ἸΏ ΡΌΠΟΓΙΑΙ, ΤΠΑΥ͂ ΔΓ6 οὗἉ δύ 88 1016 186 ἴο 
τθδη.} [ἡ Μαίί. χυ. 4--- . δπὰ Μαιῖ υἱἹ]. 9----18. ΟἸσῖβι Ηϊταβο  ᾽ ποίϊοοϑ 
16 σον οὗ ογδαη (ΔΙ γον σομβι θα), σοῦ τγ88 σοϊησηοη ἴῃ 18 
Ὄπι6, δπὰ ὈΥ ΜΕΪΟΝ ἃ τωδῃ οοπδεογαίοά ἰο οὐ τιβαΐ μα νγαβ Ὀουπά ἰο 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἴπ6 βυρροτῖ οὗ 8 ραγθηΐβθ; δηα [6 ἀθοίασοβ 10 ἰο Ὀ6 80 ἱπη- 
ἸοὰΒ ἐπὶ γχο σϑῃηποῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ποὶά 10 ἴο θ6 δοδοορίδθ]βα ἴο αοά. [ἢ 186 

ἵνον Τοβίδιηθηΐ, ΠῸ γΟΥΒ Ἡνμδύσνοῦ ἃ ΟὈ]Πρδίοσυ, Ὀδοδυβο (ἀοά Πα8 
ΠΟΥΒΘΓΟ ἀοοϊαγοα {μα ἢ6 ΜΨ11 δοοαρύ θτὰ ἔγοτλ (γι ϑίϊαηβ. Βα [86 
ῬΘΟΡΪ6 οὗ [βγβϑοὶ λα βαοῖ ἃ ἀθοϊαγαύϊζοῃ ἴτοτλ (ὑὐοά ἢ] π)861; ΔΙ ΒοῸρἢ 
ΘνΘἢ ἐλον ΘΓ ποῦ ΘΟ. Ώ86]]6 ΟΥ Θποουγαρ θα ἴο τηαΐκα νοῦ. [ἢ 60ῃ- 
ΒΟ]ΌΘΩΟΘ οὗ [818 ἀθοϊαγαίίομ, [Π6 νονγβ οὗἩ [86 1Βγϑθ 68 ὑσοσα ὈΙπαΐηρ: 
δηα ἐλαξ ποὺ ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ Πογὰ] υἱοῦ, Ὀαὺ δοοογάϊηρ ἴο (86 πδίϊοηΔ] αν; 
Δηα {Π6 ῥγὶϑδὶ νγαϑ δι που βοα ἴο δηΐοτοθ δηα οϑυμηαίο {μον δ] ΕἸ το ηΐ. 
ΤΙΗΘ ΠΡ ΡΆΒβασθϑ τϑἰδίϊπρ' [0 {Π18 ροϊῃῦ δ΄8 1ω6γ. χχυΐ!., ΝΡ. 
ΧΧχ,, δῃα ]1)ουῖ. χχῖ!. 18. 21, 22, 23.3 

11. [π οὐάδσ ἴο στ θαου 8 ΟὟ ν8]14, Μοβϑϑ γτϑαυϊγοβ, 
1, ““Ὑμαῖ 1Ἢ 6 αοὐκαϊψ κιἰξεγοα εοἱέδ ἰδ πιοιιέδ, ἀηὰ ποῦ τλογογ' 

ΤΩΒΔ6 ἴῃ [06 ἢδατί. [πη Νυχῦ. χχχ. 8. 7. 9.18. ἀπά οαΐ. Χχλλ, 24, 
Πι6 τ ρθδίθα]Υ 04}}8 11 ἐλ6 ἐπργεββίοη Γ ἐδλθ 1ΐρ8, οὐ τολαέ ἄα8 σοπο ζογίὰ 
ὕοηι ἐδο πιομέϊ ; δια [ῃ6 βᾶγὴβ ρῆγαβθβθ οοδυγβ ἴῃ δ]. ἰχυϊ. 14. 16 
1ΠΟΙΘΙΌΓΘ, ἃ ῬΟΥΒΟῚ δα ΤΉΘΓΘΙῪ τη866 ἃ ΨΟΥ͂ ἴῃ [18 Βοατί, σι βουΐ 
Ἰοϊπρ 10 Ῥα88 ἢ18 11ρ8, 10 σγου]α βθϑση 88 1 (ὐοᾶ σχσου]ὰ ποί δοοορί βυιοἢ 
8 ὙΟΥ͂ ; ΓΟΡΆΓΟΙΩρΡ Ὁ ΟἸ]Υ 88 8ἃ Γθϑοϊ αῸ!}0ἢ (0 σον, Ὀπΐ ποῖ 88 ἃ ὙΟΥ 
1186}, 718 1Ἰτ]ϑ 0 18 στη θ, ἃμ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ 0 ργανθηΐ πιυοῇ 
Δηχι νυ 1 ΟΠ ΒΟΙΘΟ.18 ΡΘΟΡΪ6. [ἃ ΥΟῪ τηδά6 ἴη {Π6 Ποαγύ δ6 γα]1α, 
6 8}}8}} οἴὔθῃ δχρουίθπος αἰ Ου ΠΥ πῃ αἰΒΕ Πρ] ΙϑΒῖησ τ ΠΘΙΠΟΥ ἩΠαΐ 
Μ͵ὸ πουρῇί οὐὗὁἨἩ γγαϑ ἃ ὈΔΥΘ πύθῃ 01, ΟΥ̓ ἃ ὙΟΥ͂ δου] οοτωρ]οίθα. 
Ηετο, ἐπεγθίοσο, δϑὺ 88 ἴῃ ἃ οἷν}] οοηίτϑοῦ ΔΓ ΟἿΓ πεὶρῃθουΓ, γοσὰϑ 
--- κεξξεγ αἱ ὙΟΥᾺΒ ---- ΛΘ ΤΠΙΘΟΘΒΒΘΑΓΥῪ ἴο ργονθηΐ 811] ἀποουίδιην.ἢ ὃ ᾿ 

2, ΤᾺΘ ΡΑΓΟΥ πιρκῖπρ' (π6 νον ταδὺ θ6 ἴῃ 18 ΟὟ ΡΟΥΤΟΣ, 8 οοπι- 

} ΜΙςΒΔο θ᾽ 5 Οοτηπηοηίϊασίοδ οἡ (ἢ 1,ΔῈῪ οἵἨ Μοϑεδ, γ0]. ἰϊ. Ρ. 268, 
3 Τυϊά, ὑῃ. 264---266. 5. [υπηἀ. Ρ. 269. 



862 ϑαογοώ Οὐϊὲγαξίοης απαὰ 7)ιέἭϊοϑ, 

Ῥοίθηξ ἰο ἀπάθτγίακο {π6 οὐ]ραίίοθ. ὙΠογθίοσθ 86 Ὑοῦ8 ΟΥ̓ἁ πλϊηο 8 
ὝΟΙΘ ΥγΟΪά, 1688 {ΠῸῪ τ γα γα βοα ΟΥ̓ {Π6 ΘΟΧΡΓΙΘΒΒ ΟΥ̓ ἰδΔο1ζ οοπβοηΐ οὗ 
τοῖν ἔδί μα σβ.1 [ἢ Πκ6 Ἰηδῃ ΠΟΥ, ΠΘΙΓΠΟΣ Ὁπτρδγτ θα ἀδαρ ἴδγβ, δὸ ἰός 
88 Π6Υ ὍΟΓΘ πάρ [86 ραγθηΐαὶ τοοῦ, ΠΟΥ ΤΩΑΓΓΙΘα ὙΥΟἸΙΏΘ, ΠΟΥ Βίανβϑ, 
οου]ά οὈ]ιρα {μϑιαβοῖνοβ ὈΥ ὙΟΥ͂, ὉΠ]688 10 νγ88 τα 6 α Ὀγ ἘΠ οὶν ΠΟΥ, 
ΒυΒΌΔΠ8, ΟΥ̓ τηδδίογβ; {π6 δυοΥ Υ Ὀδὶηρ ρσίνγοη ἴο ἴΠπ6 Βοδᾶ οὗ [88 
ΤΆΤΑΊΙΥ ἴῃ ΟΥΘΓῪ ὉΒὶησ ΒΙΟΒ ταὶριΐ ργοάμοε Δανδηίαρα ΟΥ̓ ἸΠ] ΤΥ. 

3. Τα {πηρβ νονγϑα ἰο ΡῈ ἀδνοίβα ἰο (ἀὐοα πιιδῦ Ὀ6 λοπεϑβέϊν 0Ὁ- 
ἰαϊποα, [10 18 γγὸ}}] Καονη, {μαῦ ἴῃ δῃοϊθηῦ [1Π168, ΤΏΔΗΥ ΡΟ Ὁ]16 ργοβ- 
ἐἰξαΐοϑ ἀραϊοαίθα ὕο {Ποῦ σοάβ ἃ ραγί οὗ {πϑὶγ πΏΡυΓΘ δαγπησθ. ΤᾺΪβ 
15 τηοδβί Ἔχρσθβϑὶυ ἔοσρι ἄθῃ ὈὉγ Μοβοβ, (Πθαΐ, χχϑν. 18.) ὃ ᾿ 

111. ΤΒΟΓΟ δῇ ἔνο βογχίβ οὗ νονβ τηϑηϊοηθα ἴῃ ῃ6 ΟἹ Ταβίδπηθηϊ, 
ΥἱΖ. 1. ΤΠ6 ὈΣΠ (ΟΒ6Ε4Μ), σθϊοῖ τγαβ (86 πχοϑύ βοϊθῃ οὗ 811, δῃὰ νγα8 
ΒΟΟοΡδηϊοα τ ἢ ἃ ἔογπι οὗ ἌἽχϑογδίοη, δηα  Β1οἢ οου]Ἱά πού θ6 το- 
ἀδοοιηθα ; δηά, 2. Τα Ὑ) (Ν 6.6), ΟΥ ΘΟΙΏΤΩΟΙΏ ΥΟΥ. 

1, Τῇο ΟΒ οι 'ἰβ ΒΟ ΒΟσα δη)οϊηθα ὈΥ Μίοβϑϑ ; ΠΟΥ 4068 6 ΒΡΘΟΙΥ͂ 
ὈΥ ψβδῦ ΒΟ] 1168 ΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ 1 νγ88 αἸβυϊρ  Βθι6 ἃ ἴγοτῃ οἴμοΥ 
γόνθ, θαῦ ῬΓΘ-ΒΌΡΡΟΒαΒ 8}1 {Π18 88 δἰγοδαῦ ν 6}1 Κποσῃ. Τῇ ΒρΘΟΙ68 
οὗ ομβογθῖχ νι ΒΟ γ͵ὸ αῇα θαϑὺ δοαυλιηίθα, νγ88 ἴπ6 ὈΓΘΥΙΟΙΒ. 
ἀονοίοιμοηΐ ο (ἀοα οὗ ΒοΒί}]6 οἰζ168, ἀραϊηβὺ τ] οἢ ΤΠ6Υ Ἰηἰοηαοά ἰο 
Ῥγοοθοα νὰ ἢ οχίγεμηθ ΒΟΥ ΓΙ Υ ; δη4 ἐλαΐ ΜῈ ἃ ΥἹ6 Ὁ [86 ΤηοΓ6 ἰο 1π- 
βδλταθ {μ6 τηϊηα8 οὗ {π6 Ῥθορὶβ ἴο νγαγ. [}{ἢ Β 0} οᾶ868, ποὺ ΟἸΪΥ Ὑ6ΓΘ 
811 (ῃ6 ᾿ππαριϊδηΐβ ρὰῦ ἰο ἀοαίῃ, Ὀυΐ 4180, δοσοσάϊπρ ἃ8 186 ἴθυπὶβ οἵ 
[86 νοῦ ἀθοϊαγθα, ἤὯο ὈΟΟΙ͂ ννῶᾶϑ τηδᾶάθ ὈΥ ΔΩΥ Ιβγδϑ τί; {[Π6 Ὀθδϑίβ 
ὙΓΘΓΟ 8᾽δίη; ψμδαὺ σου] ποῦ θυγη, 48 ρο]α, βιῖνοσ, δῃα οὔμοὺ πθίδ]8, 
γγχὰ8 Δ] ἰο {Π6 ἰΥθαβΌΓΥ οὗὨ (Π6 βαποίιηδγΥ ; ἃπα ΘΥΘΤῪ {(δ]ηρ οἶδα, 
1} [6 8016 οἰὐγ, Ὀυγηΐ, δηα δὴ ᾿ΩρΡΥΘΟ ΟΠ ΡΓΟΠΟΙ ΠΟΘ ἈΡΟΙ ΒΗΥ͂ 
αὐϊοιηρύ {παὲ βου] ὄνοῦ 6 πιδὰβ ἴο γσϑῦυ]ὰ τ, ΟΥ̓ (818 [86 ΠΙΒΙΟΥΥ, 
οὗ Φογίομο (Φο8Ἀ}, υἱ, 17 --- 19. 21---24., δῃὰ νυἱῖ. 1. 12---26.) ΓΗ 5 Π 68, 
[π6 τηοβύ σϑιραγκαῦ]α ὄχδηλρ]6. [}ἡ Μοβϑβ᾽᾿β  Ἰδπ6 γγα πα ἃ 8: 118 
ὙΟΥ͂ ἀσαϊηδί (86 Κίπρ οὗἩ Αταά. (ΝυμὈ. χχὶ. 1--- 8.) 1 δὴ 1βγϑβὶ 188}. 
οἷἵγ ἱπίγοάυσοά {86 ὙγοΣΒἢρ οὗ βίγδηρα ροάβ, 1 γῶ8 (88 6 Πᾶν αἷ- 
ΤΟΘΟῪ 5660}, ἴῃ 1Κ6 τηδπηθῦ, (0 6 ἀδνοίοα οὐ οοηδβοοσαίθα ἰὸ (οί, 
δηὰ ἰο τϑιωδίῃ ἈΠῸ. }}0 [ὉΓ ονοσ. (ΒΘ υΐ, χι!. 16---18.)" 

2, ΤΠ δοιηοῃ γον8 ψ6γα αἰν!ἀοἀ ἱπίο ἔνχο βοσίβ, νἱΖ. 1. ον οὗ 
ἀεοάιοδίίοη, δη4, 11. Ὑονϑ οὗ βο εἰ ογ οὕ! ΟΥ̓ ΔΌΒΕΠΘΩΏΟΘΟ. 

:. Το Νά, οὕ νοῦγ, ἴῃ [86 βγιοίοσ βαη86 οὔ {86 ννογά, γὰ8 ὙΠΟ η 
ἃ ῬΘΙΒΟῺ ΘηραρΘα [0 ἀο ΔΠΥ {π]πρ', 88, ἔοΥ ᾿πβίαποο, ἴο Ὀσίηρ δῃ οἴϊογ- 
Ἰὴρ ἰο ἀοἂ; οΥ οἰβοῦνῖδα ἰο ἀβαϊοαΐθ δὴν ἰμῖηρ' πηΐο ἔπ. ΤΊ ΡΒ 
νονγοα ἴῃ {818 ΜΑΥ, ὍΘΙ, 1. ζ)ιοίοαπ δεαβίδ. ΤΏΘ686 ταὶραΐ Ὀ6 6βι1- 
τηλίβα Ὀγ (6 ῥγθϑί, δῃᾷ σϑάβοιηθα ὈΥ͂ {πΠ6 νόνγϑσ, ὈΥ {π6 δαάϊοη οὗ 
οὔθ ΒΓ το [86 να]. (1μον. χχν, 1] .--- 18.) -- 2. Οἴδαπ δεαξέβ μϑοά 
ῶν οδεγίπσβ. δια {μοῦ νγὰβ πὸ τὶρμὺ οὗ τϑἀοπιρίίοι ; πὸ οουἹά 
186 Ὀδαβίϑ Ρ6 δχομδηρθᾶ Ὁ οἴπϑσβ ὑπάου ἰμ6 ρϑηδιυ οὗ Ὀοΐμ Ὀεϊπο 
ἔογξει6α, δῃα Ὀο]οπρίηρ; ἰο {Π6 Ἰωμοτά. (1μον. χχνιὶ. 9,10.)--- 8. Σαπάς 
απά λοιϑεθ. ὙΒοβα δὰ {86 ρῥυϊνιϊθσο οἵὗἩ ναϊυδίοη δηά γϑαθιρί!οῃ, 

Σ ΑΙΒΟΥ, Ιηβὲ. Ησστῃ. Ν ει. Τοβῖ. ἴοτη. ἱ. Ρ. 2314. 
3. Μαϊπιοηίάοδ᾽ ΒδδοηΒ οὔ ἴπΠ6 1,δνν οὗ Μοδϑβ, ὉΥ. Ὦγσ. ΤΟΥΠΙΟΥ͂, Ρ. 308, 
8. Β|ἢ 121} Αὐοΐ 0}. Ηοῦτ. Ρ. 298. 
4 ΜΙοΒΑς 5 8 ΟΟτη θη ΓΊςΒ, γο]. ἰΪ. ΡΡ, 2372---9 75. 
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(1μον. χχνὶὶ. 14---24.)---Τὸ {Π6886 σα βὰν ἰο δαα, 4. 7Ὺο ρογϑοη οὔ, 
ἐλθ υοιοέν ἀϊπιδοῖ, πὰ (6 κ6 ραν! αρο. (1ωμον. χχυ. 1--- 8.) 0 
{818 Βρϑοῖθβ οὗ γον Δ] ἢ 46118 ΤᾺ] Κ8 {πὲ δοοοπα ἐοπῖδδ ΤΥ αν Ρ6- 
Ἰοηρθά, 88 Μοβθβ πού Βρθβκβ οὐ (βϑῖη 88 ἃ ὩΘΥ 1ῃΒΕ Γι ]οη.] 
ΤΉΘΥ τηοδὲ Ὀγοῦϑ]Υ ἀογιγθα ὑμοὶγ οτἱσίῃ ἔτοτὰ (86 ὙΟΥ τηδάθ ΌῪ 
Ζδοοῦ, ἡ οὶ 18 Τοοοσαθᾶ ἰη ἀθῃ. ΧΧΥ"]. 22. 

1. ον οἵ εοἰγεϊπέοταϊοέδοτε οΥ δβεἰγεαἀεπίαϊ τοῖα, τ ΒΘη ἃ Ῥοσβοη δη- 
δυρσοᾷ ἰο αὐϑίαϊπ ἔτοτα 8ΠῪ Ὑ1Πη6, [οο(ἷ, ΟΥ ΔΗΥ͂ Οἴοῦ [πϊηρ. ΤΉΘ86 ἃΓΘ 
Θϑρθοῖδγ ἀϊδπρυιθῃοα ὉγῪ Μοβθϑ ἔγοτα οἴου νονβ ἴπὰ Ναμπιῦ. χχχ., 
8ΔΠ4 δῖα ἴδβεσβ ἰοσιηθα σις (5648), Οὐ 8) ὃν Ἴξᾷ (ΑΒθ6Ἑ ΟἹ, ΝΕΡΗΦΒΗ), 
μαὺ 18, 8 Ὀομα Ὁροη {Ππ6 8Βο] ΟΥ̓ ῬΘσβοῃ, 8ἃ 86] }-Ἰηἰ γα] 0} ἔχοι 
ΒΟΙῚ6 ἄσδβιῖσο οὗ παίισγο, οὐ οὗ {πΠ6 Ὠϑασγί, ουὔ, ἴῃ οὔποὺ ᾿νοσάβϑ, ἃ νον 
οὗ δϑβϑίάπθηῃςθ, ραυ συ ΑΥ]Ὺ ἔγομα θδίηρ δηθὰ αἀγϊηκιησ. Αἰμοηρ (815 
ΒΡΘΟΙΘΒ οὗἨ νον8 τιᾶὺ Ὀ6 οἰαββοα {πο86 οὐ [86 Νιαζαγεαίε οὐ Ναξα- 
γίΐδηι ; ΜὨλοΐ, ΜΊΘΠΔΘ6]18 18 οὗ Ορι πΊοη, γγ88 πού ἰηβο θα ὈῚ Μοβοβ, 
θυ νταὰϑ οὗ τϑογὰ δῃοϊθηΐ, δηα ργόραθὶν οὗ Εργρίϊδη οτὶσίῃ ὅ; [16 
Ἡρῦγον ἸορΊϑ]αῦοῦ ρσινιηρ οογίδϊῃ ᾿π] υπούϊοπβ ἔοσῦ [86 Ὀοιίοσ σορα]α- 
[ἴοη πα ρμογίοτσηδποθ οὗ ἴπθβ6 νονϑ. Τὴ βίδίυϊθβ γοϑρθοίϊηρ 186 
Ναζαγθαΐβ δ σχγοϊαιοα 1ῃὲ 186 βΒιχῖῃ ομαρίογ οὗ 186 ὈΟΟΚ οὗἩ Νυμροζβ. 
ΤΥ, Οαϊπιοί, ἀηα οἴδογθ, αν αἰ συ Βῃθα ἔνχο οἰα5868 οὐ Ναζα- 
Τῖοβ : ἢγϑί, ἐλοϑὸ τοῖο τρογὸ Νιαζαγίίε5 ὃψ διτίέλ, ἃ8 ϑδιθβοῃ δῃά Ψοἢη 
16 Βαριεἰδὺ ψοτο; Δ ηα, Βθοομαᾶΐγ, ἐΐοδθ τοῖο σεῦ Ναζαγίίε5 ὧψ τοῖο 
απά επφαφεπιεπέ; “το [Ο]] ον οα {818 ποθ οὗ ᾿ἰνιπσ' [ῸΓ ἃ ᾿ἰταϊίοα ττηο, 
αὖ [6 οχρίγαϊίοη οὗ σοι {ΠΟῪ οὐ ΟἿ᾽ ὑπ 6} Πδν αὖ 186 ἀοογ οὗ {116 
ΔΌΘΓΔΟ]6, δηᾶ οἴἶεγοα οογίλϊη βϑοῦιῆοοθβ. Τμὰ Ναζαγιίθβ ψογα στο- 
αυϊγοα (ο αρδίϑδιη ἔοι ψγ1π6, ἔδυιηθηϊοα ἸΙ]ΟΥβ, ἈΠ ΘΥΘΙῪ (δΒηρ; 
τηδΔα6 οὗ ρίαροβ, ἴο Ἰδὲ {π᾿ οῖν μαὶν στον, δηὰᾶ ποῖ ίο ἀ6Η]6 ποιβεῖνεβ 
Ὀγ τουοβίηρσ {86 ἀδαα ; δῃά 1 δὴν ρογϑοῃ μα δοοι θη} ]ῦ οχριγοὰ ἴῃ 
{Π6ῖν ργθβοῆοα, [86 ΝαΑΖαγιῖθβ οἱ 1ῃ6 Βοοομα οἷαββ όσα οὈ]ρϑα ἴοὸ 
ΤΘΟΟΠΠΊΘΠΟΘ 1861] ΝΑΖΑΓΙ ΘΒὮΙΡ. 

Θίμλ αν ἴο 106 Ναζαγεαῖθ νγὰβ (86 νοῪ ἔγθα ΘὨΕΪΥ τηδάβ ὈὉῪ ἀσνουΐ 
7 678 ΟἹ ΤΟΙΣ ΓΘΟΟΥΘΓΙῪ ΤΌΣΩ 8ΙΟΚΏ 688, οὐὁἨ ἀ δ] νοσαποα ἔγοστα ἀδηροΓ ΟΥ 
αἰβίγαββ ; ὙΠ0, ἔοσ ὑπιτῦγ ἀδγβ Ὀδίογα [μ6 Ὺ οβεσγβα βου ῆσθβ, δρβίαϊποα 
ἔγοτα ψ1η6, πα βῃανυϑα (Π6 Παὶν οὗὨ {πο ῖγ μοδᾶ.2 “ΓΘ ἀϑᾶσα 1] υδίγαϊθβ 
{16 οοπαποί οὗ αι], 88 τοϊαἰϑᾶ ἴῃ Αοἰβ χυἱ]. 18. ΤῊ ΑΡροϑβί!θ, ἴῃ οοη- 
ΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ ἃ ρῥγον  ἀθῃ τα] ἀθ γθσᾶηθα ἔγομι ΒΟΙη6 ἱτητηϊπθηῦ ρΟΥ1] οί! 
τροογάθα ὃγῃ {ΠΗ βδοσϑᾶ νυιίοσ, ῃδα Ὀουηά Πἰγλ861} ὈΥ ἃ νον, ψ ]οἢ (88 
ἴανν ἴῃ [818 ο886 γραυγοα ἢΐτη ἰο ὑΑΥῪ δὖ ϑγυβαίθη. [ἢ σοῃβοη ΘΓ 6 
οὗ {Π18 ἰγαηβδοίοι, [Κ6 τοΪαίοϑ (αὐ 6 βῃανϑα ἢ15 ἢεδά αἱ (ἰδποῆγορα. 
Ῥαὰ], ἴῃ Π18 ᾿πίθη 66 ἸΟΌΓΠΟΥ ἴθ ναταβ 0 δ 6258, ΒΑ γ8, λδ πιιδέ πϑεας 
90 ἰο «εγιδαίοηπι : ἴον 1Π6 ἸαΒ γοβροοῦπρ [6 ΝαΖΑΣΙ ΓΟ Β νΟΥ σοαυϊγοά. 

Σ᾿ ΜΊςΟΝΔο] 58 Οοτησηθηίδγοβ, νοὶ]. ἰ. Ρῃ. 380, 281]. 3 ΤΟΪὰ. ν. 984. 
ΣᾺ ἀϑᾶψα 5 πη ]ατ ἴο τῃη6 νον οὗ ΝΆ ΖΑΥ Οβπΐρ οχ βίβ ἰῇ Ῥοσβὶα ἴὸ (18 ἄδγ. [ἐ Τα ΠΥ 

ΒΆΡΡΘἢβ, δον [86 Ὀἱτιὶ οὗἁὨ 8 βοη, ἴδδὲ ἱῦ τῆ Ῥαγθηΐ θῸ ἰῃ αἀἰδέγοββ, οὔ ἴῃ οὐ] μ6 βίοκ, οσ 
τδδὶ ἴπογα Ὅ6 ΔΩΥ͂ σδαδα οὗὨ γστίοξ, π᾿ τηοῖθοΓ 8 Κα8 ἃ νον, [δὲ ΠΟ ΓΆΖΟΣ 8ἢ}8}} σοῦλθ ΡΟΝ 
ἴδο ΟὨ]]4 5 μοδὰ ἴῸΓ ἃ σοτγίδϊἢ ρογιίίοη οὔ {ἰπι|6, αῃμὰ βουβοιπι68 ἴοὸσ μἷ8 ἡ 80]ς {1{6, 86 ϑδμμιοὶ 
νγ83. (1 ὅδη). ἱ. 11.) [{{πῸ οἸ]ὰ τοσοόνοσϑ, δὰ ἴῃ οδι86 οὗ ρμτίεῦ 6 τοιηουοὰ, δηᾷ 1 το 
ὙΟΥ͂ Ὀ6 Ὀυΐ [ῸΓ ἃ [ἰπη6, 80 ἰδὲ [6 τηοῖ πο Β νον 06 [Ὁ18116ἀ, [μ6 ἢ δ6 δῆανοδ ἢ]5 μοδὰ δῖ 
180 εηὰ οὗἉ τῆο εἶτμθ ῥσεβοσί θεὰ, τα κοβ ἃ 5π|8}} οπιογίδἰ ηπηθηΐ, οΟ]]εςῖδ ἸΏΟΠΟΥ͂ ἀπ ὰ ΟἴδοΓ 
τη ΐπρ5 ἔγοτῃ ἢ το δίϊοηβ δηα ἐγ β, γνἰς ἢ ἀγα βοπὶ 88 ΜΝ είζογς οὐ οἴου πηρβ ἴο ἴῃς τηοϑαϊιο 
αἱ Κογθοίδῃ, δἀπὰ ἄσε ἰβοσο οοηδοογαιεα, Μοσίοσ᾽ β ϑεοοηὰ ΦουγηοΥ, Ρ. 109, 
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864 ραψοῦγ8 9 ἐλ “ειυς. 

{Π0 Ῥούβου ὙΠῸ μια οηἰογοᾶ ἰηΐο (18 δησαροπιοηΐ, ἢ Π6 ΤΟΓΟ ἴῃ ἃ 
ἔουθῖση ΘΟΠΕΓΥ ΜΘ η Πα ἢγβὺ Ἰαϊα ὨἸγη86 1} ἀπάϑν {Π|18 Βοϊθιηη οὔ] σα- 
ἰἴοη, ἴο ρῸ ὉΡ ἴο «Θγυβαίοστα ἴο δοοοτ ] Ἰ8ῃ 10. τα βονοταὶ ἀρροϊη ρα 
ΒΔΟΥΙΠσ68 ΜΟΥ ΟἴἴἶἌοτγοα, ἀπά ἃ οοσίαϊπ σοῦγβο οὗ ρυγ βοδίοη5 δπὰ σο]}- 
σου ΟὈΒΟΓΎΘΠΟ6Β γ7Χ88 ὈΓΘΒΟΥθΘα δπα ρουξοστηθα, ΤῊΙΒ ΔρΡρΘδΓ8 γΌΠὰ 
ΔΏΟΥΠΟΥ Ραββαρα ἴῃ [16 Β8Π16 ββοσβα τγιίαῦ: (οί χχὶ, 23, 24. 26,27.) 
“ἢ λαῦυὸ ζοιιν πιρη τοῆο ἔαῦο α υοῖῦ οπ ἐλοόπιὶ; ἔλιοπι ἑαΐς απᾶ ῬΟΒΙΕῪ 
ἐμγϑοῖ τοϊέδι ἐλοπι, απα δὲ αὐ ολαγσος τοϊέϊ ἐΐεπι, ἰδαὶ ΤΗΒῪ ΜΑῪ Β5ΠΑ͂ΡΕ 
ΤΗΕΙᾺ ΒΕΒΑΡΒ5. 7ἤεη Ταμὶ ἰοοὶ ἐ)ι6 πιεη : απά (δε πετί ἀαν ριγὶ γίπσ 
λιιηιδεῖ τοὐξδι ἐΐοπι, ἐπίονοα ἱπέο ἐδ ἐοπιρίο, ἐο εἰσπύξζν ἐΐδ ἀσοοπιρ δἠηιοηΐ 
ΟΥ ἐδε ἄαψϑε 9. ρεγυπηεαΐξίοη ; απά ἐμαΐ απ οὔεγίπο δἰλοιία ὅδ οὔεγοα 70» 
δυο γν ὁπ6 97 ἐλεπι. ΑἈπὰ ιτολοπ ἐδ ΒΕΝΕΝ ἄαγϑ 10676 αἰπιοεδί ὁπαεά,᾽" ἧτο. 
.) οϑορῇιιβ ῬγΓ βθηῦβ τ18 ὙΠ Δη ᾿Ἰπβίδηοθ ράτΆ}]6] ἰο [ἢ]18 οὗἩ δ}, ἰὴ {116 
Ροσβοη οἵ Βδγῃῖοθ, ὙΠῸ σγϑηΐ ἴο «} ΘΥΊ 1581 6), ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο ΡΟΓίοστα ἃ ΥΟῪ 
ΜΓ ΒΙΟἢ 866 μαα τηδ66 ἰοὸ (οά.' 

ΒΕΟΊ., 1. 

ΟΝ ΤῊΞ ΡΕΛΥΕΠΒ ΑΝῸ ΕΛΒΤΒ ΟΕ ΤΗῊῈ ὕῈἘ 8. 

Ι. ῬΒΑΥΕΙΒ, ΟΥ̓ ΡΟΌ Οη8 Δἀαγοββοα ἰὸ {πὰ ΑἸπ ἢ ΓΥ, ἀγα οἸ βοὶν 
ὁοππαοίοα ὉΠ ΒΟΥ 668 Δηα νόν8. (68]. 1. 14,15.) ΨΑβιοῦβ ΑΡρ- 
ΡῬΕΙΠΑΤΙΟΝΒ 8Γ6 ρίγϑη ἴο {Π6 ῬΓΑΥΘΓΒ τη Ὠ ]οηΘα ἴῃ {π6 δογιρίμιγοβ. 
Ιὴ Ῥ}]. τν. 6. δῃὰ 1 ΤΊ. 1]. 1. ἄνο αἰβδγομί ὑουηβ ἃγ6 οι] ογοά, 
ΥἹΖ. αἰτήματα, οΥ Τοαπαδίβ, ΜὙΒΙΟ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 σοηβιἀογθα ἃ8 8. ρϑῃοτῖο 
ἴοττα, ἱπο] υάϊησ' προσευχαί, ὈΤΆΥΟΥΒ ῸΓ ΟὈίαϊπίησ [ο86 {ΠῚ ρ 8, τ οί Π6Υ 
ἰοΓΏΡΟΓΑΪ ΟΥ̓ δριγίτια], οὐ νοῦ γα ἔδοϊ ον πθϑα; δεήσεις, ἀΘΡΥΘΟΔΌΙΟΙΒ 
οὗ 601} οὗὨ δυϑσυὺ Κιπᾶ ; ἐντεύξεις, Ἰῃ ΠΟΥΟΘΒΒΙΟΏΒ ΟΥ̓ ῳ ὈΥΔΥΘΥΒ 1η Ὀ6ἢ 4 οὗ 
οἴου; δηᾶ εὐχαριστίαι, {πη ΚρΊνΙΠρΒ ΟΥ Δ ΓΘΒ808 οὗἩἨ ργαΐβϑα ἰο (οά 
[ὉΓ 411 {π6 Ὀ]ΟΒΒΙηΡΒ σοη οΥΓοα ΡΟῚ 8. Τῇῆα τποᾶρ οὗὨ ῥγαγηρ τὴὰϑ 
ὑνγο- 0] ; 1. 7πίογπαΐ, ἴθ Π]οἢ Το η 8] ῥΓΆγΟΡ 18 οἴεγοα ἔγοπι {16 
Βοαγὺ αἷοπο (ϑυοῖι νγὰϑ {Π6 ῬγυοΣ οὗ Ηδημδῖ, 1 ὅ΄'δπι. 1. 13.); ΟΥ̓, 
2. Ἐσίογπαϊ, Ὀοὶησ αἰλοτοα αἱουὰ πι]ι {π6 νοϊοα : Βοποθα ἴῃ Ῥβαὶ. οχὶν. 
19. 11 15 ἰοττηοα ἃ ον. 

ῬΥΑΥΘΥΒ ὙΟΓΘ ΟἸΓΠΟΡ ρεδί!ς, ΟΥ̓ ργίυσαϊο, οΥ 5έαίοα, ἰμαὺ 18, ροτἔοστηρα 
αὐ ἃ ραγῇσαϊαῦ 6. ΤΠ6 ΘΤΑΤΕΡ ΗΟΥῈΒ ὑγογὰ αὖ {Π6 {Ἰπ|6 οὗἉ οἴξετ- 
ἴηρ 1Π6 τηογηΐηρ αηα ανθηϊηρ ΒΔΟΙΙΗ͂ΘΘ, ΟΥ δὖ {πΠ6 {π|γὰ δηα πϊπηίῃ 
Ππουγβ (οἰ 11. 1δὅ. δᾶ 1. 1.}; δουρὶ 10 σα π6 σαβίοπι οὗ {Π6 
ΤΛΟΓΘ ἀδνοῦί “678, 885 1)λανὰ (ὈΒ4]. Ἰν. 17.) δπᾶ ζδη]ο] (ν!. 10.), ἴο 
ὈΓΆΥ ἴπτοα {Ππ|68 ἃ ἄλυ. ῬΘΙοσ πτοηῦ ΠΡ οἡ {Π6΄ πουβο-οῦ ἴο ῥΓΔΆΥ, 
δου πο δἰσέδ λοιν. (Αοίβ χὶ 9.) ΑΑἔὔὕβἰ πηι αν ϑᾶρθ ΟὈΐδιΠ8 διηοης 
τις Η]πάοοΒβ ο {Π18 ἀαν.} ῬῬχανϊοιδὶν ἴο οἤθυιηρ ἃ0 ὑΠ6ῚΓ ΒΌΡρ]Ἰοα- 
(οπ8 {ΠΟῪ σγαβθα {ΠῚ μδηα 8, ἴο ΒΙΡΏΠΥ {πα΄ ΠΟῪ πα ρυ ΑΥΤΑΥ 81 

᾿ δὅεο ΤΑΠΊΥ 5 ΔΡραγαίῃβ8 Β᾽]ου5, νοΐ. 1, Ρ. 321, Οαἰπηοῖ ΒΒ Ὠ᾿ ΘΕ ΟΠΑΤΥ, νοςοο Δίαζαγίίε. 
ΕἸ οι γγ 5 ΜδηπΟΙΒ οὗἨ {μ6 Ιβγβο!ο5, ΡΡ. 8338, 339. ΤΑγάμοτ 8 ΟΥοα 11 γ, ὈΟΟΚ 1. ο. 9. ὶ 7. 
( οσῖκ8, νοΐ. ἱ. ρρ. 308---212.) Φοππὶπρθβ Ψον 8} Απεϊαα 68, Ὀοοῖϊς 1. ς. 8. Ηαγνοοῦ 
Τηϊγοὰ. το [6 Νοὸνν Τδβί. γο]. 11. Ρ.. 298. Βοϊαπὰ᾿β Απιίῖᾳ. Ἡςῦγ. ρατί ἱ. ο. 10. ῬΡ. 2384---289. 
ΒΖ Αὐ μοὶ, Ηοῦτ. ΡΡ. 294, 295, Βτγαηὶπρ᾽ Απίᾳ. Ἡδςοῦγ. ρΡΡ. 198---204. Ὁ τ. 
Ἰλδη ὁ] ἢ} 8 1 ϑοοῦγβο οἡ Ψορ ΟΠ ΔΒ. Ἴ ον, ἰπ μ18 ὙΊονν οὐὗἨ ΟἾγΙ 88 Μιηϊβισυ, ὅζο. τοἱ. ἰἱ. 
ῬΡ. 166---195. 

2. Ὑγαγὰ 8 Ἡ!δίοσυ, ὅς. οὗ [86 ΗἸηἄοοδθ, γο ἰΪ. ἡ. 8342. 
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δη ρυγροβαά ἰο ᾿νε ἃ μον 118. ΑΒ {Π|  δ'νΊβα Ἀγ ]δοίδΥῖ 8] ὈΥΘΥΟΥΒ 
γγ6Γ6 Ιοηρ;, πα ἐΠπ6 ὉΔΏΟΠΙΟΑ] ΟΥ̓ δία 6 Πουγβ ΟὈΪσ 6 {Π6πὶ ἴο τϑροδῖ 
1686 ῬΓΆΥΘΥΘ Ὑ ΠΘΤΟΥΘΣ [ΠΥ Ὠαρροπρά (ο Ὀ6, {Ππ6 ῥγουά, γϑὶη-]οσῖουϑ 
ῬΠαγίβοοβ δσοηὐγι γα ἴο θ6 ονογίβ θη ἴῃ {Π6 βϑύγθοίβ, Ἰὴ ογᾶδυ ἐπαὺ {ΠῸῪ 
πρῃΐ 6 Οὐϑογνθα ὈΥ {Π6 ρθορὶβ, δῃὰ ὃ6 δρρίδυάβθα ἔογ {Π61]Ὁ ῥ᾽οίγ. 
Αραϊηδβύ {Π18 ἔουτηδὶ βρὶ γιῦ «6βδὺ8 Ομ σῖϑί σι ]01}8 Ὦ18 ἀ18010165 ἴῃ Μαίί, 
νἱ. ὅ6.: ΤὙπο πιοάογη Ηϊπάοοβ δηα Μοβαπιτη 88 ἀγὰ σι] οὗ {86 
Βδ16 οΟδβίδη ΔΊ οη. 

11. Ῥῦβιο ῬΕΒΑΥΕΚΒ ψΟΓ͵α ΟΥἾδτοα, αἱ ἤγϑί, ἴῃ [πὸ Δ Όογηδοῖα, ἀπά 
Δτου σαγὰβ ἴπ [86 ἰοῃ0]6 Δηα ΒΥΠΔΟΌρΊΙΘΒ, ΟΥ̓ {Π6 1η1ηἸβίου δρροϊηϊοά 
ἴον ὑμαῦ ρυγροβα, [Π6 ρϑορὶβ δηδυγτῖηρ (ἐπ ἐλε δυπαφοσιίο ογἶψ) αὐ [6 
οΟποϊυδβίοη ὙΠ ἢ α Ιου Δηιθη.2 (Νοῆ. νὩ]. 6. 

111. ῬΒΙΥΑΤΕ ΡΕΑΥΕΒΒ ΟΥῈ οἴἶδγοα ὈΥ ᾿ηα!] ν] ἀ.]5 1 ἃ ἰοιο ἕοπς 
9 υοἷσο “ Ὦ ἴπ6 μοδὰ οονογοα δ: δἰ ΠῈῚ ϑέαπαϊπῳ ΟΥ ΚΠΘΟ]Ἰηρ;, Ββοτηθ- 
{ἰπη68 δοιοίπφ (ἦε λεαά ἰοναταϑ [η6 οαγίῃ, δα δὖ οἴποὺβ στ [ἢ 6 Β0]6 
βοάν ρῥτγοβίταϊθ οῃ {πὸ στουπηα, ϑοπιθίϊ 68 {Π6Υ 5ηιοίε μροη ἐδ δγδαεί, 
ἴῃ [ΟΚδη οὗ {πεῖν ἄδθθρ μυμ}]}]} 010 ἀπ Ροηϊΐθηοο6, οὗ πργοδά ἔογίι {Π6]Ὁ 
Βαηάβ, οὐ πα πολ ἃ ἴο ποᾶνθη. ΟἿ [π686 σαγίοιβ ροβίιγοβ ἴῃ 
ῬΥΔΥΘΥ ΤΩΔΗΥ͂ ἸηΒίδῃ 68 ΟΟΟΌΣ ἴῃ ἰπ6 βαογθα στιίοσθ Τῆι ΗπΠΔΕ, 
1ῃ ΠΟΙ δοίίου, δραλό ἱπ ἠδγὶ ἀεαγὲ; δεν 1ὲρ8 οπῖψ πιουεά, διιΐ ΒΠῈἃΒ 
ΨΟΙΟΒ σᾶς ΝΟῚ ἨΒΑΕΒΡ (1 ὅϑδιὰ. ἱ. 13.); δηὰ {86 ργουᾶ λαγίδοο 
ΒΤΟΟΡ ὁ ἀπά ργαγεά ισἱέλ (πὶ 1η} λὲπιϑοῖξ. (ἸΚα χυῖ]. 11.) ανα 
ΒΔΥΒ, 1 ΒΤΕΕΤΟΗ ΕΟΕΤΗῊ ΜΥ ἨΑΝῸΒ μπίο ἐΐοο. (Ῥ 88]. οχἱ. 6.) 4- 
ἴοπιοη ἈΝΒΕΙΕΡ ἀοισπ μροπ ἤϊΐθ ἄπθεβ δεοξυγο αἷΐ ἐΐδθ σοπσγοφαίίοπ οΚΓ 
Πεναοῖ, απὰ ΒΡΕΒΑῸ ΕΟΚΤΗ ΗΙ8Β ΗΑΝῸΒ ἐοισαταϑ ἠεαυεπ. (2 ΟὮτοη. νἱ. 
13.) Εστα 211 ροῆ ἀΐδ ΚΝΈΕΒ, απαᾶὶ ΒΡΒΕΑΡ ομέ Ὺδὶθ ἩΑΝῸΒ ἔο ἐΐο 
Ζογα 8 (ἰοά, (ΕΖτα Ἰχ. ὅ.) ΟὟἿΥ δάογδθ]θ Βδάθοιμσ, ἴῃ 18 ἈΡΌΠΥ 
πη 1π6 αδγάσδῃ οὗ (ἀθίμβοηλδπθ, 261} ὁπ ἀϊθ ἔασο (ρτοβίγαϊθα Εἰταβοὶ ἴο 
[86 στουπα), ΚΝΕΕΙΕ. ἀοισπ ἀπά ργαψοά (Μαῖϊ. χχυϊ. 39.; Τὺ Κθ 
Χχῖϊ, 4]1.}; δἃπα {Π6 ῥγοίο- τ ΑΥυτ ϑίθρμοθη ΚΝΕΕΙΕΡ ἀσιση δπᾶ ρῥγαγεᾶ 
ἴον μὶ8 πηυγάογοσγβ. (Αοίβ νἱ]. 60.) Μοβϑβ σψθα ᾿πίογοθαϊηρ ἴον {6 
πηρταίοία! 8γα 6} 1068, ΒΟΤΕ. Η18 ΗΕΑΡ ἔο ἔδε εαγίϊι ἀπά τοογολίρρεοά. 
(Εχοά. χχχῖν. 8. Οὐἴωραγο αἷβοὸ Εἰχοά. ἰχ. 29.) Τὴδ Βυμθ]6 δηὰ 

. σοῃγιῦθ ρμμδίιίσαπ, δἰαπαϊΐϊπσ αὐὰνγ οὔ, ΒΜΟΤΕ ΟΝ ΗΙΒ ΒΗΕΑΒΥ, δηὰ 
ΒΌΡΡΙΙσαῖθα αἰνίηρ τηθγου. (μυΚὲ χνυῖ. 18.) ὙῊΘ ῥγορβοὺ [1βαϊδῃ, 
ὙΠ6η ΤΟργουϊηρ [π6 ΒΥΡΟΟΥ 41 «6778, ἀθῃοῦποοβ {παῦ «ΓΘ μον ἢ 
σοῦ α ἀτάθ ἀὲβ ἐγὸϑ ἔγοτα ὑμϑὴ τ μ6ὰ ΠΟΥ ΒΡΒΕΑᾺΡ ΕΟΒΤΗ {ΠΕῚῚ 
λαπάς (188. 1. 16.)}; δηᾷ [π6 ΣΙΕΤΙΝΟ ὕὉΡ ΟΡ ΤῊΒ ΗΠΑΝῸΒ ἴο Πδανθῃ, 

᾿ τε Τὐρϊπίοοϊ απᾶ Α. ΟἸασκο οἡ δίδει, νἱ. 56. ΕΙ Βασάξου Β Ἴτανε8, νοὶ], 1, Ρ. 75. 
5 ΤΏ Ἅενγ8 διιτναῖϊο ἃ ποηάογίι] ΟΠ ΔΟΥ ἴο 118 τογά ; δηᾶ δυὸ δὴ ἰάα τσαάιείοη ἐδαΐ 

{Π|0 ζαίδβ οὗἩἨ Ραγδά 86 ὙὉ}}} 6 ὀρθῇ ἴο πἰπὶ ΠΟ δα ὺ8 Απηθη ὙΠ ἢ 4}} ἢ15 τηῖρις. 
8 ΤἼ τϑβϑοη οὗ [Π18 συδίοχῃ γγ1Ὃ3 ἴ0 ὑγοΐθ85 ἰβοι ΒΟ τ ο8 σουογοηΐ δηα Ὡδῃηατηοα Ὀοίοτα αοά, 

δηἀ ΠΠΤΟΓΕΥ ἴ0 Δρρϑαγ Ὀδθίοσο ἶτη. [1Ὲ ῬῸἋ8Β 8 ΤῃαΑχῖμλ οὗ ἴΠ6 Ψ6 008, --- “ 1κἴ ποῖ ἴΠπ|ὸ τῦῖδο 
ΤΑΘΏ, ΟΣ ἴΠ6 ΒΟ ] Αγ οἵ 1ἴΠ6 Ὑ186 ΤΟ, ὈΓΔΥ, Π}}688 ΠΟΥ δ6 σονογοα. [ Δρρϑὰγβ τΠδΐ ἴΠ0 
Οογὶπιίδηβ, τπουρὶ οοπγογίθα ἴο ἴπ6 ΟἸ γί βιίδη (δ ἢ, ἴῃ 1818 τεβροοῖ σοηίοτηηοὰ τὸ ἴῃς 
ον 8} ργδεῖϊῖοο ; δηᾶ ᾿μογοΐογο ὅ8., Ῥβαὶ γοπηοηβισαιοα δραϊηδὶ ἰξ 1 Οὐτ. χὶ, 4. Τἰὐἰσμίοοι Β 
Ἦογ. Ηδθῦτ. ἰη Ἰος. (σα, νο]. 1]. ὑρ. 769, 770.) 

4 Τὴ ῥγδοιίου οὔ δἰαναϊπς ἀυτίηρ ὈγΓΑΥΟΣ οδίαϊποὰ διηοηρς [16 Ατδὺϑ ἱπ [πὸ {ἰπ|6 οὗἁ 
Μοβδιηπιεα, πο, ἱπ πἷ8 Κογδη, τεροδίβα] Ὁ σοτηπιαπάβ ἢἷ8 [Ὁ] ΟΥΤΟΓΒ ἴ0 δίαπά σ μοη {ΠΟΥ͂ 
ῬΓΑΥ. Ο. Β. Μίομδεβ ἀ6 στ πα! θτ8 8. 8. οχ ΑἸσοσαηο ἱΠΠυδιγα ϊθ, 8. ΧΙ. ἴῃ νοὶ]. "1. 
ῬΡ. 108, 109. οἵ Ῥοῖτ'8 απὰ Ἐπροσγιῖ 8 5.) ρα Οοπιπιοπεποπιιπι ὙΠοοϊοσίοατπιπι. ὅ69 
8150 Ὦγ. ΕἸοδαγάβοπ᾽ Β ΤΎανο δ δἱοὴρ τ1π6 ὅμοτοβ οὗ (ῃς Μοάϊνειταηῆθαη, νοἱ. ἱ. ΡΡ. 468. 
εἰ 86. 

ΑΑ82 
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1ὴ ὈΓΔΥΟΥ͂, [1Β ΘΧΡΓΌΒΒΙΥ ποίοα ὈΥ (16 Ῥβαϊγωηϊβδῦ (0 Χ]}. 2.) δῃᾶ ὉΥ 4:6 
Ῥγορ μοῦ δ γοδῃ. (1μᾶχὰ. 111. 41. )} 
ὁ τοῖον Ῥοβίυγαθ χοῦ δαἀορίοα ὈΥ τηοβὲὺ οὗ (86 Βοδίμϑη παίϊομβ ἐμαί 

ῬΓγοίθηαβα ἰο δῦ Κιπα οὗ ψόοσβῆρ, ΒΘ η ΔΡΡγοδοπίησ [Π6 οὐ]δοίϑ οὗ 
{ποὶν δἀογαίίοι ; ὙΠΙΟΝ 1Ὁ 18 ΠΙΡΉΪΥ ργο δῦ ]6 (Παΐ {ΠΟῪ Ὀοττονγοά ἔγότῃ 
[π6 Ρ6ορ]6 οὗ ἀοά. Αποοϊίπ ὙγᾺ8 ΘΥ̓ῸΥ οοῃβιογθα ἴο Ὀ6 {Π6 ῬσΟΡῸΓ 
Ῥοβίαγα οὗ Βυρροδὕοῃ, ΔΒ 1 Θχργοββϑα ἀεηεεν, σοπέγίξοη, δθα διὖ- 
͵7εοἴἴοπ. 1 τὰ6 ροσβοὴ ἤο ποτὶ {π6 ΒΌρΡ]]οαοη γ͵χἃ8 δα γθββοα νγ88 
ὙΠ ΔΙ τϑδοῖ, [Π6 ΒΌΡΡ]Ιοδηῦ σλυρηῦ Εἰπὶ ὈΥ (Π6 ΚΗΘΘΒ; [ὉΓΣ 848 δπιοηρ 
106 δῃοϊθηΐβ (86 ογοποαδ νὰ οοπβοοζαίθα ἴο σεπὲμϑβ, {86 δαῦρ ἴο 
ηιθηιοῦῳ, δα {86 τίρλὲ λαπά ἴο ξαϊξδ, Βο [86 Κῆθθβθ οσα οοῃβθοσζαίθα 
ἰο πιοῦογ. Ἠδησα {ἢο86 γῥδο οηἰτοαίοα ἔδνουσ, [61] αἱ δῃα οδυρμύ μο]ὰ 
οἵ εἰ [ήβες οὗ 106 Ρούϑοῃ ποθ Κιμἄμθδβ {β6 Ὺ ἀπ ὩΣ Ὸ ἸθῚ ΤῊη8 
τη0Ὰ6 οὗ ΒΡ] ΟΔΙΙΟΏ 18 ΡΑΓΓΟΌΪΑΥΙΥ τοίοσσοα ἰὸ τὰ Ηοπιοσ.5 [ἢ (ἢ6 
ΒΔΙΩΘ ΠΊΔΠΠΘΙ ἯὙὰ Ηπά οἷἱἦ Τ,οτὰ δοοοβίοα, Μαίί, χυῖ. 14.--- ΤἬογα 
σαπιθ ἰο ἢιΐπι α. σογέαϊη πιαπ, ἀποοῖϊϊηφ ἀοιοη ἐο ᾿ῖπι, γονυπέτων αὐτον, 
,Ζαϊϊἕἔπσ ἄοιοη αὲ ᾿ὲξδ ἀπέ. 

Α5 ἴο ἴδ6 ὔέπο ἃρ οὐ εἰγοίολίπφ οἱμέ ἐδ6 λαπάς (οἴϊοῃ Ἰοϊηοᾶ [οὸ 
Κκη6 6116), οὗ ἡ ΒΙοἢ 6 μανα 866 ΔΙΓΟΔΑῪ Βου σα] ἰῃϑίδηοοβ, δηα οὗ 
ὙΠΟ ἢ γ6 Πᾶνα 8 ὙΘΙῪ ΓΟΙΊΔΙΚΑΌΪΕ ὁΠ6 ἴῃ ΧΟ. ΟἸΔρ. ΧΥ]]. 11.» ΠΟΤῈ 
{π6 ὑίπο ἢ οὐ βἰγείοϊιίπο οἱὲ οὗ 186 Βαπάβ οὗ Μοβϑϑ νγδᾶϑ {Π.6 τῇθ8}8 
οὗ [βγαθὶ] Β ργυδιηρ ον σ Αὐλλ] εὶς ; πὸ Βηἀ ΤΏΔΗΥ ΘΧΔΠΊρ]68 οὗ ὈοΙᾺ 
ἴῃ δησθηῦ δυίμογβὃ [π᾿ ΒΟΠῚ6 οα868, {Π6 Ῥϑσβοῦ ρϑ ΠΟ ηἱηρ ΘΟΆΠ26 
ἔου Ταρά, ἃπα οἰ ΟΣ δαὺ ἴῃ (86 ἀιιδῦ οὐ Κπθοϊθα οῃ (86 στουμπά, ῥ]δοϊηρ; 
ἢ18 6 παπά οπ ἐλ ἄπεο οὗ ὨἈΐτὰ ἔγομι γἤοσα 6 δχροοίθα [Π6 ἈγΟΙΓ, 
ΠῚ 6 ἐομολοαά ἐΐε μογβοπ᾽ 8 οἢϊα πιὰ 18 σίσηί. ΥΥο ἴᾶνα δὴ 1π- 
βίδῃοο οὗ [818 αἰδο ἴῃ ἨἩοιηθσ." 
ὙΠ οη {Π6 Βαρρ]οδηῦ οου]Ἱὰ ποῦ ΔρΡΡγόθορ (Π6 ρούϑοι ἴοὸ  μοπλ ἢ6 

ΡΙΓΔΥΘα, 848 ΘΓ ἃ αοἱέψ νγὰ8 [86 οὐ͵)θοῦ οὗἩ {πΠ6 ᾿ΥαγΘσ, ἢ τυββῃ δα 18 
μιαη68, τη848 8δῃ ΟΠΘΓΙηρ, δπα Κηθο]ηρ ἀονῃ, οἰἴΠ6Γ δέἐγείοπεά ομΐ δοίλ 
λὶς λαπαάς ἐο ἤδαυδη, οὐ ἰαϊά ἐλέη προπ ἔλθ ΟΥ̓ΕΥΊΤΟ ΟΥ δαστγὶ σε, ΟΥ̓ 
μροπ ἐδο αἴίαγ. [πὶ (818 τωοάς ΠΟΙ ΘΥ σοργοβοηΐβ (86 ρῥγιοδί οὗ Αρο]]ο 
8.8 ῬΓΆΥ Ωρ. ὅ 

ΤῊ6 ῥγδοίϊοβ οὗ βίαπάϊηρ σὰ (Ποῖγ μδηα8 βργοδα ουὖῦ ἰοναγάβ 
μράγθη, 88 δἀορίοα ὈΥ {μ6 ῥυϊταϊῦνο ΟἸγβιϊδηβ μη οἴθτγιηρ {Π6ὲγ 
ΒΙΡΡΙΙοϑομβ. ΤΟΥ βίοοά ἈΡ, βαγβ8 Τ᾽ σί ] δη, δηα αἀϊτοοίθα {Π6]Γ ΟΥ̓ 68 
του 8 Ἀθανθῃ 1 Ἔχρδηαοϑα δαηάβι6 Α βἰγαῖαγ (6 ΒΌΪΠΠΟΩΥ 18 σίνοῃ 
Ὀγ ΟἸεπιοπὺ οὗ ΑἸοχαηάσια Τ: ---- “Ὑ76 1 Ὸ ἊΡ οὖσ Βοδα δηᾶ οἰθναΐβ οὐ γ 
Βιδηᾶδ ἰοὐγαγβ μθανθη." 850 αἷβο, δ. Ῥδὺ]}, ἡ θη δθσμοσίηρ ΟἸ ΓΒΔ: 8 

1 Βοδα] 2 Ατοΐοὶ. ΗΌΓαὶοα, ΡΡ. 298, 299θ. Βγυηΐη ΒΒ Απίαυϊδίο5 ΗἩοὈγαϊςο;, ΡΡ. 198 
“198. 

3 ἩομοΥ, Πίαᾷ, 110. 1, 2407. 426, 427. 
3 ΤῊς [Ὁ]ον Ως ἰωβίβηοοβ ΠΥ Ὀ6 δοθῇ ἴῃ Ὑ γι: ΖΕ ποἰὰ, 110. 1.}..176, 17. 607, 608., 

ἦν, 304, 205., χ, 667. 
4 Πιαά, 110. 1. 600, 50]. 
ὃ 111]δὰ, 110. 1. 449, 450. ὈΟΙΟΥ {1 πβίγαιίοηβ οὗ ἴπ6 νδγίουβ δἰ ὰθβ ἰῃ τὶς 116 

ποδί Θἢ8 ΟΠ ΓΘ ὉΡ ῬΓΆΥΟΥ ἰο ὑποὶν ἀοἐτ|68 ΔΥῸ σίνθη ΕΥ̓ Βιυπηΐηρ, Οοτηροηάϊααι Δηιίαυϊ- 
ἰαἴαπι ΟΥ̓ΘΟΔΓΈΠΊ, ΡΡ. 270---278. 

“ Αροϊΐοχ. ς. 80. 
᾿ Βιτοιηαία, 110. 1ϊ, Ρ. 722. Ὧγ, ΗἩαδγνσοοᾶ Β Ιηἰϊτοᾶ. το]. ἱΐ. Ρ. 802. ΤὮ6 ῥγδἼσίΐος οὗ 

οχίοπαϊηρ ἴπ6 ᾿δηκβ 'ῃ ὈΥΔΥΟΓ 511} ΟὈΑΙΠΒ ἰπ 186 ΕἘδδί, 8366 Ἡδυτηοῦβ ΟὈΒΟγυ δι η8, νοὶ. 
ἡϊ, ΡΡ. δ11---ὅ618.. ΕΥΔΡΤΩΘΏΒ δι: ΡΡ]ΟΙΘΠΙΔΙΥ ἴο ΟδἸοί, Νο. οοἸχχυ 



Ῥυιγίπφ Ῥγαγεν. 967 

ἴο ΡΓΔΥ [ὉΓΣ 411 οἰδββθθ οὐ Ῥϑγβοῃβ, ἀθβουιθβ {πῸ ρσαϑίατα {Π6 ἢ 864 ἴῃ 
Ῥγάγοσ (1 ΤΊμι. 11. 8.): --- Ἐαενοξοτο, ἹἸῈῚ ὕΡ λοὶψ ἨΑΝῸΒ τοἱλοιιὲ 
ιογαίλ οΥ ἀοιδίίπο. ὙΠΟΒῈ ὙὰῸ αἴροῦθα ΒΌΡΟΙΙΟΥ Ββδηοί ἐγ, ΟΥ̓Χ ΠΟ 
ἔστουῃ τηοίϊνϑβ οὔ οδίθῃίδίζοη δπα ΠΥΡΟΟΥΊΒΥ, Ὁ ΔρΡΡΘασΒ, ργαυϑα 1η {Π6 
βίγαοίβ ', δῃᾶ ηιααδ ἰοπῷ Ῥγαψεῦβ, ἍΘΥΘ ΒΟΝΟΓΟΙΥ ὑπρέμ. Ὀγ οὺν Ἰμοσὰ 
ἴον 1{Π61Γ ἔοστηαὶ δα Ὠγροογῖοαὶ ἀδνοῦοη. (Μαίῦ. νἱ. ὅ. ἀπα χχὶ!!, 14.) 

 ὝΒοη δἱ ἃ ἀϊβίδῃοα ἔγοσῃ {π6 ἰθιηρὶθ, {Π6 τόσο ἀδνουΐ 6018 ἰὰυγηοά 
{Ππουλβοῖνοϑ ἰονγαγὰβ τὑ το που ργαγοα 6 παν δὴ ᾿ῃηβίδῃοο οὗ 
1818. ἴῃ [6 οοπάμποί οὗἉ 1)4η16].3 (Π 8η. νἱ. 10.) θα 186 Οτθηία]8 
ΤΆΥ ΒΟΥΙΟΊΒΙΥ, 1Π ἃ βίδίβ οὗ ἔπε, {που 146 {π6Ὶ ἔλοοϑ ἴῃ ἐμοῖσ ὈΟβομ). 
ΝᾺ {18 οἰγουπιδίαποθ, {π6 ῬΒαὶ πηϊδὺ 8}10468 (χχχν. 18.}, Πθῃ ἢ βᾶγβ, 
Μν γαγοῦ τοίιγποα ἐπίο πῖν οἵοπ δοδοπι.ὃ 

ΙΝ. γαγίουβ ΕΟΚΜΒ ΟΕ ῬΕΑΥΕΕ Ὑ6γ6 ἴῃ 086 διηοηρ (6 “68 
ἴγοπι {Π|0 θαυ] αϑὺ ροσιοα οἱ {Π 6} οχϊβύθῃμοο 88 ἃ ἀϊδϑέϊποϊ παίΐίουῃ. Το 
βγϑύ ρίβθοθ οὗ βοϊθπιῃ ἡγοσβδλρ τθοοσγαθα ἴη ἴ86 δογιρίυγο, 18 ἃ ᾿γιη οὗ 
Γαδ ΟΟΙηροΒοα ὈΥ Μοβοϑ, οὐ οσοδβίοῃ οὗ {π6 ἀδ]γοσαησα οὗ 186 

ὀέδοα, Ἂν ἔτοπη ἰῃς Εἰργρύϊδῃβ, ὙΠΟ ἢ τγαβ ϑαπρ ὉΥ 411 {Π6 οοηρτορα- 
οη Αἰ ογπαίοϊυ : ὈΥ Μοβθα απὰ {86 τηθῃ ἤγβί, δπα δἴογιγαγαβ ὉγῪ 
Μιτῖδπι δπὰ ἴῃ 6 ψοιθὴ (Εἰ χοα. χνυ. 1. 20,21].}; ἡ ΒΙοἢ οου]ᾶ ποὺ αγνο 
Ὀδθῃ ἄοπο, 1688 10 μα Ὀθθη ἃ Ῥγθοοπιροβθοα β6ὲ ἔοστη. Αραίῃ, ἰὴ {6 
οχρίδιοη οὗ δὴ υποθγίδϊῃ τηυγάογ, {π6 οἱάθγβ οὗ [Π6 οἷζυ π]οἢ ᾿αῪ 
ποαγοϑῦ ἰὼ (06 ῬΑΥῪ μα νγα8 β΄! η, ΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ οοτηϊηδηἀοα ἰο 
ΒΔΥ͂, 8Πα ΘΟΠΒΟΑΌΘΠΗΓΥ ἰο Ἰοΐηῃ ἱπ, 86 ἔογτη οὗ Ῥσαυεὺ δρροϊπίοα ὈγῪ 
(ἀὐοά Β!π1861 ἴῃ ΠὨοαυῖῦ. χχ]. 7, 8. [ἡ Νυμχμῦ. νἱ. 28---26., χ. 8ὅ, 36. : 
1 ευϊ. χχυΐ. 8. ὅ---]11. δπὰ 18---1ὅ., {866 8.6 βϑυθσαὰὶ οἴμοὺ αἰ νον 
ΔΡΡοΪπ 64 ἔοστηβ οἵ Ῥσϑυοσ, ργθβουι θα Ὀγ Μοβεβ. Οἱ 6 δβϑίβδὈ]} }5}- 
τηθηΐ οὗὨ {86 τηοπδγαῦυ, αν δρροϊηϊθα {86 1μονι68 ἰο δέαπα εὐοῦῳ 
πιογηῖπς ἰο ἐμπαπὰ απά ρῥγαΐδε ἐδ 7ογα, απὰ ἰἰλοιοῖδ αἱ ευφη (1 ΟὮτοη. 
χα, 80.); πΒΙΟΙ συ]6 νγὰ8 δ υνγδβ οὐβαγνυϑα ἴῃ {86 ὕδσῃρ!θ ογοοίοα 
ὈΥ ϑϑοϊοιηοῃ, δηα σοβίογεα δ (π6 Ὀυ]]άϊηρ οὗ [π6 βϑοομά ἰθιρ]6 αἴξοσ 
{π6 οἀρνγ. (ΝΚκι. χὶὶ. 24.) Απάᾶ [μὲ σ016 ὈοΟΙς οὗἨ Ῥβαϊπὶβ νγ88, 
1η ἔβοῖ, ἃ οοἸ]]δοοη οὗ ἔουτηβ οὗ Ῥγδυύοὺ δηα Ῥγδῖ86, ἴοσ {86 86 οὗ [86 
ΜΓ ΠΟ]6 ΘΟΙΡΤΟΡΆΌΟΝ ; 88 18 ουἹάθηΐ ἔγοσῃ (88 Ε{168 οὗὁἨ βανθσαὶ οὗ ἱῃοβα 
αἰνιποὶν ᾿πβριγοὰ σομρΟΒΙ ΟῺΒ ὁ, 88 γΧ}} δ8 ἴγομι οἴ ραβϑβαροβ οἵ 
Βοσιρύαγα.δ 
ὙΥ μιαὺ [π6 βίαια ρυθ]ὶς ὈγΆΥ ΘΥΒ 6 γα ἰπ {πὸ τπ|6 οὗ ουν Ἰμοχὰ, ἰξ ἰ8 

ΠΟΥ͂ ᾿ΠΡΟΒΒΙΪ6 ΘΧΘΟΙΥ ἰο δϑοογίδϊη: Ὁ 18, Πουονοσ, ργοῦΔ 16 {παΐ 
ΤΉΔΗΥ Οὗ (ἢ εἰρη ίθοη ργάυογβ, τ ΒΙΟἢ παν Ὀθθὴ ρίνθη Ἰῃ ρΡρ. 28ὅ---- 
288., Ἀπ ἡ ΒΙΟΝ ἀγα δα] α 9 αν Ῥδθθη οοἰ]θοίοα Ὦγ ΕΔΌΌΙ (ἀδμμα] 16] 

 ΤῊΐδ8 ῥγδοῦίοο 8 α͵80 ζϑῃθγαὶ {πγουρδουῦς ἴ[ῃὴ6 Επδὲ. Βοί ἩΪΐηάοοβ δηὰ Μιυβυ]πηδιπδ 
οἴεσ ἐμοῖν ἀδυοιίοηβ ἴῃ [Π6 τηοδέ ρυδὶὶς ρΡἴδοοδ ; 88, δἱ [86 Ἰαπάϊηρ.Ὀίδοθβ οὗ τίνεσβ, ἰη [ἢ 
ῬυΌς βίγοεῖβ, δηὰ οἡ ἐδ τοοίβ οἵ Ὀοδίβ, ἱμοαῖ τῃ6 ᾿ἰοαδὲ τηοάοδίγ ΟΥὁἨ οὔἴοτγέ αἱ σοῃθ08]- 
τηρηῖ, Ῥ͵δγὰ ΒΒ Ηβίουυ οὗἩ [Π6 Ηϊπάοοϑ, τοὶ]. 1ϊ. Ρ. 835. ὅ66 δἷβὸ ΕἸδριηθηίβ, Νο, ον. 
Μογίεσ 8 βοοοῃᾶ Φοῦγηου, Ρ. 308. Ὦγ. Εϊοπαγάβοη᾽ Β ΤΎΘΥ 18, υὙ0], ἱ, Ρ, 75. δπὰ ᾿ὐρμυοοι 
Ἠογῷ Ἠδοργαΐςθ ου Μϑιῖῖ. νἱ, δ. ( ογκβ, το], 11. Ρ. 156.) 

2. ΤΑΙῺΥ͂ ἷ8 οἵἩ ορίἰηΐοῃ ἔπδὶ Ηοζοκίδῃ ἀϊὰ 80, δπὰ ἰδὲ τὸ δ΄ο ἴο πηἀεογβίδη ἃ [18 ἐμγπὶπο 
(ὰ “εε ὁ ἰλε ωμαῖϊϊ (2 Ἐίη;8 χχ., 32.) οὗἉ ἰδ ἰυτηΐηρ τονγαγὰβ (ἢ ἴοαρὶ6. 1)56 ΤἈΑΡΕΓΏΔΟΏΪΟ, 
10, Υἱΐ, ς. 1. 8 δ. 

ξ ΠΕΡῚ ἢ Οτοηΐδὶ 1 ἰογαίασο, νο. 1ἱ. Ῥ. 20. 
4 866 [86 111|68 οὗἩἨ ΡΒ4]π|8 ἷν. ν. υἱ. χὶϊ, χὶῖν. χοὶϊ. δα. 
5 8661 Οἤτοη. χνί. 7., Ὡ Οἤγοι. χχίχ. 80., δηᾶ Εζσγα 11}. 10, 11. ὙΒΘΔΙΟΥ ου τς Οὐπὶ. 

ΤΟ. ΓΥΔΥΟΓ, Ιηϊἰτοἀαοιίου, Ρ. 3. - 
ΑΑ8 
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{86 ΕἸάοΥ, {86 πιαρίου οὗ δ. Ῥαδυ], σοῦ ἰμθὴ ἴῃ 86; δηὰ 48 4]] 
ῬΘΙΒΟΩΒ ὙΟΓ6 ποῦ 80 ]6 ἴο οομλταϊξ {μθηλ ὕο το ΤΥ, 1 18 4͵80 σοῦ} ]6 
{πα ἃ ΒυΠΊΓΊΔΙΥ οὗὨ ἴπθπὶ γχὰ8 ἀτανη ἀρ. Βυΐ γγ6 ΚΗΟῪ ΟΟΓΔΙΜΪΥ 
{παᾶὉ 1Ὁ γγαβ συβίοιηΓὙ ἔου (ἢ6 τλοτο οταϊηθηῦ ἀοοίογϑ οὗ {Π6 6 }78 ἴο 
ΘΟΙΏΆρΡΟΒΘ ἔοστῃϑ οὗ βῃοτγί ργδυθὺβ ὙΠ] οἢ {Ποὺ ἀ6] γογοα ἴο {Π61} ΒΟΠΟΪΆΓΒ. 
Τυβ Φομη (86 Βαρίιδὺ σαν [18 αἀἰβοῖ 0168 ϑιο ἢ ἃ ἴοσγῃι ; δηὰ “δϑ88 
ΟἸγβί, δὖ ἰῃ6 γραπδδί οὐ ἢ18 ἀ1βοῖρ]6β, γρᾷνα {πθλ ἰμαῦ τηοβῦ ρογέδος 
Ἰη046] δια ρα δ! ν ἰοττηθαὰ 71ὲ 1 ογα 5 ῬΊαψον, ψ Ὠϊοὰ ταβῖὰβ δπά 
οἴμοσ δηλϊπθηῦ οὔἰ 098 Βαρροβοά τγαβ οοϊδοίβα ουὐ οὗ {δ6 Δεν 88 
ΘυοΒοΪορίοβ: Ὀὰΐ [818 ΠΥΡρούΠα818Β πᾶ8 Ὀδθη τοβιθα ὃν Ῥχοΐδβϑοσγ 
ΤΒοΪμοῖκ ἴῃ 18 “ Εἰχροβιθίοη οὗ ΟἸγῖβι Β βοσιοη οα (86 Μοπηΐ.᾽""} 

Υ. Το Ρῥγάγοῦβ 186 96 }718 βοιηθίζηθβ δἀαἀβά ΕΑΒΥβ, ΟΥὁ γα ΠρΡΊΟυΒ 
ΔΟΒΠΘηο6 ἔγοιῃ ἔοοα : [686 αβϑίβ ὑγοσα δἰ μου ῬΌ]1Ο ΟΣ ῥυϊναίο. 

1. Το Ῥυβιιο ΕἌΒΤΒ σογθ ΟἸΠΘΓ ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ ΟΥ̓ ΘΧΙγΔΟΓΟΙΏΔΥΥ. 
Μοβϑβ ἱηϑυϊταΐθα ΟὨ]Υ Οπ6 ΟΥΙΠΑΤῪ δημιδὶ ῥα Ὁ]1Ο ἔαβί, τ ΒΙοἢ τγαβΒ 
ΒΟ] θη ηΒθα οἡ {86 ἄγ οὗὨ αἰομποπγχθηὺ 2, οἵμοῦ ρυ}1ο ἔαβϑίβ θδίηρ Ἰοδ ἰο 
τἢς ἀϊδογείίοῃ οὗ 186 πδοῃ. ΟΥ̓ δχίγδογαϊ παυυ ἰμδίβ δρροϊηϊθα ὈΥ͂ 
Δα ΒΟΥ  Υ οὗὨἨ ΤΠ οἷν] τηλρΊϑιγαΐθ, βουσὶ ᾿ηβίδηοοϑ ἃγθ ΓΘοοσ6α ἴῃ {16 
ΟΙά 1 δϑἰαηλθηί. ὅ866 1 ὅδηι. υἱἱ. ὅ, 6,: 2 ΟἼἴγτοη. χχ. 3.: δπὰ {6Γ.Ψ 
χχχυὶ. 9. Αἰἴογ (86 στοΐυσῃ οὗ {88 96} ἔἤοσα οαρνιγ, ΕἰΖγα ργο- 
οἰαϊπχρα ἃ ἔαϑί αἱ 186 τῖνοσ μαναὰ, ἴῃ οὐάδυ ἴοὸ πηρίοσα {ἢ ἀϊγθοίοι 
Δα Ὀ]οβδίηρ οὗ ἀοἂ (ΕζΖτ ν1}}. 21.}: δπα βϑύθγδὶ οἴμοὺ ἔμϑίβ Ὑγ6γθ 
ΒᾺΒΘαΌΘΩΌΥ Δαάἀαα, ἴο οοιμπηθιηογαῖθ ρϑυ Ιου. τ ΒΟ ΠΟΥ ονθηίβ, 
οὗ ψῃϊοῇ νὰ τοδὰ ἴῃ Ζϑοῆ. νι]. 19.; νἱΖ. {π6 ἔαϑὺ οὗ {86 Τουγί πλοηίι, 
ν ΒΙΟὮ τγα8 ᾿πδίλξα θα ἴῃ ΤΩΘΠΟΙΎ Οὗ [6 ἔδυληθ 1ῃ «Γ Υιιβαϊθπλ (.}6Ὁ.Ψ 
111. 6.); (86 κδβὲ οὗ {π6 ΕΠ τηοηί]ι, ἔογ (86 ἀοβίγασθοη οὗὨἨ (86 τθῃ}ρ]6 
(Ζεεἶι. νιὶ. 8.); 186 ἔκϑῦῇ οὐ {86 βονθηίβ πιοπίδς 'ῃ ΠΠΘΙΏΟΤΥ οὗ [86 
γον οὗ Οϑάδ] αὶ (2 Κίηρβ χχν. 28.);: ἀμαὰ {86 ἔβϑὶ οἵ (μ6 ὑδηρὶ 
τ] ΟΠ}, ἡ Θὴ «᾽ Θγ Βα] θιῃ νγα8 θαβιθροᾶ, (7 6γ. 111, 4.) Μοηίίοη 18 παδάθ 
οὗ 41} [686 ἴμλβίβ ἴῃ Ζβοδ. υἱ]. 8. ὅ. δῃηᾷ νὴ, 19. ΕἸΧιγβογάϊπασυ ρυ δ] 1 
ἔαδίβ ὑγοτθ αἰ8ὸ ποῖα ψῃ θη {Π6 «6017 ογο ἰμγοαίαηρα ψιἢ ΔΩΥ ἱπὶ- 
ταϊηθηῦ ἀδηρογ. ([06] 1. 14., 1. 12.) [πὰ ΚΘ Ἰδῆποῦ {Π6 Ρθορὶα οὗ 
Νιηονθὴ, οα Βοαγίηρ [Π6 Ργορμοίϊο ταθϑβαρα οὗ Φοπδῆ, ν]οστὶ Το Υ Ὀ6- 
Ἰιονθά ἴο Ὀ6 συγ βοηΐ ὈΥ (οά, ρῥγοοϊαϊτηθα ἃ ἔδβῦ; πὰ ὈΥ ἃ ἄδθογβθ 
οὗ 186 Κιίηρ' ἀπ 18 ΠΟΌΪ68, ΠΟΙΆΘΥ ΤΔη ΠΟΥ ῥοδϑί, πιθοῦ ποσὰ ΠΟΥ 
βοοΚκ, γγ8 ρογῃ θα ἴο ἰφθῦθ ΔΩΥ ἔοοά, ΟΥ Θυθῃ ἴο αὐῖπκ ΔΩΥ νυν δΐοσ. 
(Φοηδἢ. 11}. 6, 7.) ὙᾺ8Β γαϑ οδγγγιηρ {ποῖν ΔΒ πος ἴο 8 ρυϑδίοσ 
ἄοστοα οὗ τροὺγ [8 ψ]ιδῦ 6 Απά γϑοογαθα οὗ {Ππ6 «6008 : [ὉΓΣ ἀἰουρῖν, 
ἀυτίηρ᾽ ΒαΆ80}8 οὗ ρυὈ]16 ΘΔΙ ΙΩΒ, ΤΠΘΥῪ τδθ Π|61Γ ΘΒ] άγθη ἰὸ ἔδβί 
(48 ἸΏΔῪ 6 ἱπέεγτϑα ἔγοσῃ 706] 1). 16, 16.), γοῦ γα ποῦσβοσα τοϑᾶ οὗ 
[π61Ὁ Θχίθμπαϊηρ' {πα΄ Βαν ΘΓ ἴο οδ16. 

2. ῬΕΙΨΑΤΕ ΕΑΒΤΒ ψγοσὰ ἰο ἰο μα ἀϊδογοίίοη οὗ ἱπάϊνι ἀυα]8, το 
Καρύ {π6ῃ}, 1η ογᾶδ {πὶ ΠΥ ταϊσί ὈΥ ΡΓΑΥΘΓ δπᾶ ἔλϑίϊηρ ἀυογὶ ᾿τὴ- 
τηϊηθηῦ ΟΕ] ΔΙ 1168, Δηα ορίαϊη ἰἢ6 ἕλνουν οὗ αοά. 8ο ἢανὶα ἕλαιθα 
δα ργαγϑα ἀυγῖησ {86 ΒΟ Κῆθ88 οὐ [ῖ8 ομ]Ἱὰ Ὁγ Βαίμβμθῦα (2 ϑ'δῃι. 

ἐ γο!. Π. (Εαϊηθυγρ ΒΙΡ] 1 4] Οδο ποῖ, νοὶ], χχ. Ρρ. 141---147.). Ὠγαυβίαβ, ἴῃ Οὐεοὶ 
ϑδοσὶ, νῸ]. Υἱ. οοἱ. 259, 260. τ, Ηδ]68 ἢ88 δὴ} ὀχ}! ]θηῦ σΟΙΏΠΊΘΠΙΑΓΥ οπ ΓΠΪ8 ῬΓΆΥΟΓ, ἱπ ἢϊ5 
ΑΠΔΙ γ8ῖ8 οὐ ΟΠγΟΠΟΪΟΡΎ, τοὶ. ἰϊ. θοοΪς ἡϊ. ΡῬΡ. 1005---1011. Το ἔΌσπιβ, δός. οὗ ῬΓΆΥΟΥ οὗ 1090 
τηοάεγῃ 6008 ἃσῸ ἀδβοσί θα ὈῚ Μτ, Α]]Θη. Μοάογη Ψυἀδίδηι, ρ᾿. 8326---854. 

2. 866 Δὴ δοοουηΐ οὗ [18 ἴαϑὺ ἴῃ ὑρ. 845, 346. ϑδεργὰ, 
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χὶ!. 16.}; ΑΒΔΌ, νη μα Βοασὰ {π6 αἰνὶπο Ἰυθοστηθηΐβ ὙΠΟ ὙΤΟΓΟ 
ἀρπουπορά ἀραϊηβί Ὠΐτη ὈΥ {μ6 ργορμοὺ Ε]1)4ἢ (1 Καϊηρβ χχὶ. 27.); ἀπά 
{86 ρίουβ 6718, Εἶτα (χ. θ.), ἀπ Νοβδιαϊδὶ (1. 4.), οα δοοοαηΐ οὗ {π6 
ΘΔ]Ατ 1168 οὗἩ {π|Ὶ0 ΘΟ ΣῪ δηα οἵἨ {μ6 «6718. [ἢ {Ππ6 {ἴτη6 οὗ «6818 
Οἰιγῖβῖ, ρυϊναίθ ἔλβίβ ρρθδῦ ὕο αν 66 ἀθϑιηθα ὩΘΟΘΒΒΑΣΥ, ἰπ ΟΥΟΥ 
ἰο ΟΗ͂ΌΥ 8ῃ δοοδρίδθ]θ ὑὐοσβῃρ ἰο Οα : ϑιο ἢ αὖ Ἰοαϑὺ νγαὰ8 1Ππ6 οδδα ἢ 
{π6 ῬΒΑΥΙΒ668 δρᾶ Τμ6}Ὑ [Ὁ] Οσγασϑ, 80 αἰδοίθα τόσο (μα ΟΥ̓ ΠΆΥΥῪ 
ἀενοϊίζοη ; δπὰ ψ]ιοὸ [θύρα ὑσνῖοθ τὰ [86 γα ὶς, οὴ {π6 βοοοηᾷ δηά ἢ{1]} 
ἄγ (κα χνι. 12.Ν, ἰο Ὑ ΒΊΟΝ δοίϑ οὗ ἀθνοίίοῃ ὑμθοὺ βου ἃ 
τ Υν ]οιΒ οἰοδου : 

ὃ. ὙΠ τοραγα ἴο ἴπ6 ΒΟΙΕΜΝΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΦΕΎΊΒΗ ΕΑΒΤΒ, {86 
Ῥτγθοθρῦ οὗ {Π6 ἰΔῸΝ ΒΙΤΩΡΙΥ Θη]οΙ 64 (ῃμαὺ (Π6Υ 8μου]ὰ α»͵ϊοί ἐδιοῖγ βοι 8 
([μὲν. χν]. 29.); ΘομπίοσιὈ]Υ ἴο ὙὙΒιο (86 ῥγορμοῦ «706] (11. 13.) 
Ἔχβοσίβ μ18 σοχμηίγγιμθη ἴο γχεπα ἐλοὶγ ἤδαγίβ απὰ ποΐ ἐλοὶγ φαγπιοηΐίϑ. 
Ετοιῖα νϑυϊουϑ ραβϑαρθ8 οἵ ϑουιρίαγα, 1ὖ ΔΡΡΘΑΓΒ ὑμπαῦ {Π6 «6 ν715}} [αϑία, 
ὙὙΒΟΊΠΘΥ ΡΌΘ]1Ο ον ῥγῖναΐθ, σοῦ αἸβυι ρ βηθα ὈῪ ΘΥΘΓΥ ῬΟΒ810]6 τηατὶς 
οὗ στιοῦ; {86 ρϑορίθ Ὀοὶπρ' οἱοι ιθα 1ῃ ββοκοίοί, τυ 88]168 βίγεν θα 
οἱ {861} Βοδάβ, ἀονν ποδβῇ οοιιπύθηϑηοθϑ, γοηΐ ραγιαθηΐϑ, Δη6 (οη ΡΌΡ]1ο 
οσοαβίοηθ) ἢ Ἰουά ποορίηρ ἀπά βυρρ]ϊοαίίοη. (2 ϑὅδμι. χὶ], 19. ; 
Ῥβᾳὶ]. χχχν. 13.; [588. 1ν111. δ. ; 1,1. 1.. 10.; 406] 1. 183, 14., 11. 12, 
13.) ΑΥ {8688 {{π|68 {Π6 0 αὐβίαϊ θα ἔγομα ἔθ ἀη6}} ονοπιηρ, ΤΠ} 
βδηοίποπΐοι8 ΕΑ Β6 68 αῇοοίθα {Π6 αὐπχοδῦ πυμα! }ὺ ἀπα ἀδνοίϊοῃ, 
αἰδῆσυγίηρ {πον ἔδοθθ δηα νοϊαάϊηρ ΟΥΘΓῪ Δρρδδγαπμοθ οὗ πϑαΐῃθββ. 
᾿Αραιηβὺ {{|8 οοπάποῦ οὐγ Ἰμογὰ οϑυϊοηβ ᾿18 αἸ501 0168 ἴὴ Μαίί, νἱ]. 
16,17. 

ΒΕΟΤ. ΠΙ. 

ΟΝ ΤῊΞΒ ῬΟΒΙΣΙΟΛΤΙΟΝΒ ΟΥ ΤῊῈ 5ΕΥ8. 

ΤῚ να8 γοαυϊϑιία ἐπαῦ ΟΥΘΥΥ ΟἿΘ ὙΠῸ τῦαβϑ δρουῦ ἴο γαῖα Δ ΟΠδυϊηρ' 
ἴο 6 ῃονδὴ 8ῃου]α θα οἰθδηβοα ἔγομχ 4}1 πῃ ρΌτΙ 168, οὐ Ἰυβίγαίοα ---- ἴὸ 
ΔΔορύ 8 ΘΧΡΥ ΒΒ 1 ΟΟΠΏΙΏΟ. 086 Διηοπρ ἴἢ6 Βοϊμηδηθ. Τῃ6 τηὰ- 
το Γῖ8}8, ἔοσπι, 8η6] ΘΟΥΘσ 168 οὗ {π686 Ἰυβίγα 008, τ ΒΙΟἢ νοῦ ρῥγα- 
βου θ6α ὈγῪ Μοβοβ, γϑῦθ ναγίουϑ, δοοοσάϊηρ; ἰο αἰ δσχοηΐ οἰγουμηδίδηοθϑ. 
ΤΗΘ ἀδδιρῃ οὗἨ τθτὴ 41} τνὰβϑ ποῦ οὨ]Ὺ ἴο ργδβοσυα Ὀοίϊι (86 Ἀρα] 8 ἀπα 
ΤΟΓΑΪ8 οὐ [Π6 βγδϑ!θβ, θα 4180 ἴο ᾿ηὐπλαῦθ ΠΟῪ ΠΘΟΘΒΒΆΓΣΥ 1Ὁ νγΔ8 [0 
ΡΓΌΒΟΣΥΘ ΑΓ ΡΣ Υ, Πποὰὺῦ ὙΠΟ (ΠΟῪ οου]α ποῦ θ6 δοοδθρίαβ]8 
το ἀἀοά, {πουρᾷ {μ6 Ὺ ταῖρι ῦ ΔΡΡγόδοἢ [118 βαποίααγΥ. 

Ι. Τὴθ ρυτβολίουβ ΓΘ [Ὁ [86 πηοδὲ ραγί ρου [ὈΥπχοα τυ} ἢ νγαίου, 
Βοιωθίηθβ τ Ὀ]οοα (Η Ὁ. ᾿χ. 21, 22.), δηα σι 01]. (Εχοά. χχχ. 
26---29.; μον. νὰ. 10, 11.}} Ὑ6 ψαῖον οὗ ρυγιβοδίίοη νγὰϑ ἴο Ὀθ 
ἀγαννῃ ἔτομι ἃ Βρυϊπρ' ΟΥ̓ ΤΌ ΠΠΙΩρ᾽ ΒΓ απὶ, 8 γγ88 οἰ Σ Ρυγ6, οὐ τηϊχοα 
νι Ὀ]οοά (Ηρ. ἰχ. 19.), οὐ ἢ (ἢ 6 8868 οὗἉὨ [ἢ τϑὰ Βειίοσ, ΕὟὌΓ 

ΣΤ ρδιίοοι᾽ β ον. Ηδεδτ. οη Μαίί, ἰχ, 14. ϑ αὶ Ατομοϊορία Ηοθγαῖςα, ΡΡ. 801,802. 
Ἡοπιοβ Ηἰδβὲ. οὗ 16 968, νοὶ]. 11. ΡΡ. 3979, 280. 

3 δε6 Πὶρδείοοι᾽ 5 Ηοτ. Ἠοῦτ. οἡ Μαῖῖ. νἱ. 9 ---13. δηὰ ΖΚ χυὶϊ. 12, Φοθορηυδ, Αηΐς 
ΨΔιυά, 110. 11, 6.10 ὃ 8. ϑ.δ πὶ! Ασομ 0]. Ηθῦτ. ΡΡ. 801, 802. 

ὅ Ψοβορῆυϑ. Αηἰ. 4. 110. "1, ς. 8. ὃ 6. 
Αλλά 
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ῬΓΟΡαυησ {8656 8068, ἃ ΠεΙδι οὗὁἨ ἃ τᾶ δοϊουῦ νγᾶϑ Ὀυτηῦ τυ ἢ στοαΐ 
ΒΟΪπληΥ. ΤῊΒ ΘΘΥΘΙΠΊΟΠΥ͂ 18 ἀοβοσι θα αἱ Ἰοηρὲμ ἴῃ {Ππ6 πιὶποίθεηιῃ 
οπαρίον οὗ π6 Ὀοοῖς οὔ Νυμθοσθ. ΑἈΔ8 4]}1 [Π6 Ῥθορὶθ σψγϑῦα ἴο 6 
Ἰη!αγαβίοα ἴῃ 1{, [Π6 νἹοίϊτα γα ἴο θῈ ργονι θα δὖ ὑμϑὶν οἤασρθ. ΤΠ}}8 

τ Ἰ8ῃ σία ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ Πδα ἃ Τοίδγθησα ἰο {Π|1Πη 08 0π6 ὉΠΑ͂ΟΥ [6 (ἀο8ρο!], 
458 δ. δὰ] μα8 σϑιμαυκοα 1 ἢ18 ΕΡΙ8116 ἰο (6 ΗΘΌΤΘν 8: ---- Σὸν {7 ἐ}ιε 
δίοοά ὁ διιϊϊα ἀπά 9} σοαίβ8 (αἸϊαάϊπο ἰο {Π6 81}-οἴουϊησβ, ἀπα ἰοὸ ὑπὸ 
Βοδρ6-σοδῦ), απάᾶ ΤῊΒ ΑΒΗΕΒ ΟΕ Α ΒΕΙΕΈΕΒ, δργίπλίῖπο (δε πποίοαπ, 
ϑαποίϊ ποι ἰο ἔ)ιο ρεγίγίπφ ὁ ἐλ6 Ποσῖ, ἄοιο πιμοῖ πιοτὸ δἠαϊὶ ἐδ6 ὀοοά 
4 ΟἸιγῖδέ ... .. ῬΆΓσΟ (ΟΥ Ῥυγ} Ὗ}) ψοι οοπϑοίσποο ὕγοηι ἀφασί τοον 8 ἴο 
δόγὺθ ἐλε ἰἰυπς αοά. Α8 (86 ῥυγΐποιραὶ βίγθβϑβ οὗ δ᾽} 810} 1π {Π|18 ρμα8- 
Βᾶρ6 18 0 ὑΠ6 οΥΓαϊπδποα οὗ {Π6 ταα ΘΙ ΓΤ, γγ76 ΤΩΔΥ ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ͂ ΘΟΠΟ] 46 
ται 10 τῦᾶ8 ἀσβιρῃρα ἴο ΤΥΡΙΥ {Π6 βδουιῆοα οὗἉὨ ον δάουδῦο βδαάθοπμονγ. 

Ιη {Π6 ογά!μδποα οὗ [Π6 τϑὰ Ποῖοσ, γα ΤΊΔΥῪ Ῥοσοοῖνο [Π6 τ]βάοπ οὗ 
Δίοβοϑ (πον {πὸ συϊάδπος οὗὨ «΄ 6ἤονδι) 1ῃ ἱβΚΊπρ' ΘΥΘΥΥ͂ ργΓΘοδι ἸΟ ἢ 
{παὸ σου] ρῥγονοηὺ ἴπ6 [βγδϑῖοθβ ἔστοπὶ Πρ ᾿ἱπίο ἸἀοἸαῖτγ. ΤΠ 
ΔΕΪΏ14] ἰο 6 βο]θοίβα νγὰᾶβ ἃ λείζεν, πὶ ὁρροβιίϊοη ἰοὸ {π6 βιιρογετοη οὗ 
16 Ἐργρίδηβ, γμο 614 [8.18 Δη1π|4] ἰο Ὀ6 εδογοᾶ, δηῃᾶ σόυβῃρροα 
1518 ὑπάϑγ {Π6 ἴοτστη οὗ ἃ [οι ξου : ---ἰϊ νγαβ αἶβο ἴο Ὀ6 ἃ γε λεῖζεν, ιοἱίἢ- 
ομέ 8ροί, {ϊαῦ 18, αἰ οσούμευ το, Ὀθοδυβα σε δι 5 66 δου βοθα ἴο 
ΘΡΡθαβθ {Π6 6ν}] ἀθιθοη ΤΎρἤου, ἰμαῦ τγ8 ὑγουβῃρροα ὈΥ ἔμπα Εσγρ- 
[1818; ---τολογοῖπ γγὰ8 πὸ δϊεηιίδἧ,, Βὸ (δαὶ 1ἴ τγᾶβ ἔγϑθ ἔγοπὴ ἜΥΘΓῪ ᾿ροΥ- 
ἔδοιίοη ; ---- οη τοϊιοὶ ποῦν σαπιε ψολο, Ὀδοδι86 ΔΏΥ͂ ΔΏ1ΩΑ] (μδύ μδα ὈΘΘῺ 
ΒΘ ῸΓ ΔΩΥ͂ ΘΟΙΏΠΊΟΠ ΡΌΓΡΟΒΘ 88 ἀθοπγοα ΣΩρΡΥΟΡΟΓ ἴο 6 οἴδετοά 1η 
Βδουϊῆος το (ἀοα.! 
ΤῊ δηϊτλὶ θοϊηρ 8]41π, δηᾶ Ποὺ ὈΪοοά δρυιηκ]οα 848 αϊγθοίοα ἴῃ 

Ναπιῦ. χῖχ. 8, 4., τυλϑ ἔθη γραυοοθα ἴο αβδῇθβ, υῃοἢ σοσο ἴο Ὀ6 οο]- 
Ἰοοἰοα δπὰ ταϊχοα νυ τ συπαΐηρ γαΐοσ (γοσ. 9. 17.}, ἔῸΣ {π6 Ρυγροβα οὗ 
115 ΓΔ ΠΟ. 

11. ΤΙ 6.18 δα ἔνγο βογίβ οὗ υδβῃϊηρ ; Οη6,--- Οὗ 1Π6 1016 θοαν 
ὃν ἐπιπιογδίοη, ΜΓ Ε1Οἢ τγ88 86 Ὀγ 186 ῥγιθβίβ αὖ {Π6}Ὶ σοηβοογαίίοῃ, δηά 
Ὀγ {86 ΡὈτγοβοϊ γίαβ αὖ {Π6Ὶ0 1πι θη ; ---- [Π6 ΟΥΒΘΓ, οὗ [Π6 Πα πα8 οἵ ἴοοΐ, 
οΔ]]οα ἀἰρρίη οΥ ροιιγίῃᾳ 97 τιοαΐογτ, δια πο 88 οὐ ΔΎ 86, ποῖ 
ο]ν ἴον πα Βαμᾶβ ἀπ ἔθοι, Ὀὰΐ αἰδὸ ἴον [ῃ6 οὔρβ δῃὰ οἴπου νθβ886]8 
υιδο6α αὖ {π6ὶν τλθϑὶβ. (Μαίξ, χυ. 2.; Μαγκ νἱϊ. 8, 4) ΤΠ 81χ ψγδΐου- 
Ροΐβ οὗ βίοῃθ, υϑϑᾶ αἵ {πῸὸ τηλγτίαρσο- ϑαδὺ οὗ δπα, ἴῃ (8}}166 («Φ0Πη 1]. 
θ.), ΘΓ βοΐ ΤῸΓ {Π18 ρυγροβο; Γὸ {π686 ὕγσγο τποᾶθβ οἵ ρυτι βοβδίιοη 
16808 ΟἸγῖδὲ βθθὴβ [0 δἰ πὰρ ἴῃ «“οδη χὶϊ. 10.; σψῆοτο ἴδ. Ῥεϊησ 
τοὐιοἱϊψ τοαϑ}ιοα] ἸτΩΡ] 168. ὁπ6 ψῆηο μϑα Ὀθοοταα ἃ ἀβοῖρ]α οὐ (γῖβδί, ἀπά 
ΘΟΙΒΘΑΈΘΠΕΥ μαὰ τοπουπορά {ΠῸ βῖηβ οὗ 88 ἔοσταλοῦ 6. Ηδ νψὴο ἰιδᾶ 

1 ΤΗΐδ ορίηΐοη οὐἰδὶποᾶ δπλοηρ [π6 δηςϊοπὶ ασοοῖςθ, 8.06 Ῥδγι σα] αν] ΗοπιογΒ Πἰδά, χ. 
291]---298. ἀπὰ Οἀγεθοῦ, ἰϊ}. 382., δὰ ὙΊγρ Β αφογχίοβ, ἰν. δδ0, δ561. Ὀγ. Α. ΟἸασκο οῃ 
Ναπιὺ χὶχ. 2. 

3 Ὑ}Π6 Μτ. ΥΥ. Βδο 1] 3οὴ (το υἱβιοα Ῥαϊοξεϊπα ἱῃ 1819.) νυδβ δἱ ('δῃα, “ βὶχ ὑγοπῖθπ 
Βανίηρ τΠοἷν ἴδοςβ σνοἱοὰ σάπης ἀἄονγῃ ἴ0 [86 γγ6}}, Θβοὴ οαγγγίηρ οὐ δοῦ δβοδὰ δ ρΡοὶ ἴογ ἴΠ0 
ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ δεὶηρ Η]]εὰ τι τϑῖοσ. ὙΏο8Β6 γυο886}8 τσογα Τοιτηθα οἵἉ δβίοῃθ, δηὰ βοιποίΐησ 
ἴῃ 7π6 Βῆδρο οἵ ἴῃς Ὀοΐ]ο5 πι86ἀ πῃ ΟἿΤ σΟΠΏΓΤΥ [ῸΓ σοηίδιηῖης; ΥἱΈΓΟΪ, δανίηρ στοδὶ "οάΐο8 
Δηὰ 5118}} ὩσοΐκΒ ; ὙΠῚῈῊ (ἢ Ἔἐχοθρίίοῃ, ἰΠΟΥ͂ ΤΕΓΟ Ποῖ 80 ἴαγρα. Μϑδην δὰ ἢδηάΐεβ διἱδοποὰ 
ἴο ἴΠἸ6 51.168; πὰ ᾿ξ ντ88 8 ποτ! οοἰποϊᾷοποθ νυ βογίρίαγο, ὑμαῦ [86 γ6886}8 ἀρρθασεαᾶ 
ἴο σοπίδίπ της ἢ [6 ΒΑΠῚ6 αΙΙΔΉΏΤΥ 88 1Π056 ψ] ποῖ τπ6 Ενδηροῖ δὲ ̓ πίοττηβ [8] δὰ Ὀδοα 
Θπηρογοὰ οἡ οὐεοδδβίοη οὐὗἉ ἴῃ πυρίΐαὶ σοἸοὈτδίίοη," νἱζ. “ἐλγεο ἤγλϊπα," τἰπαῦ 185, δϑουΐ 
ἤν εῖνο σ8)] 05 ἐποῖ, (1 5οη 8 ΤτατοΪδ ἰη Ἐργρὲ ἀπά ἔπ Ηοΐν 1,᾿πά, Ὁ. 339. ἤτδι οἀϊιίοη.) 
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80 ἄοῃβ, νγἃ8 Βρροβοα ἰο Ῥ6Ὲ ΜΠΟΙΪΥ γαβηθα, δηα ποΐ ἰο πθοᾶὰ δὴν 
ΤΩ βίοι, ἴῃ ᾿πλιίαίϊοη οὗἨ {Π|Ὸ ΘΟΥΘΙΊΟΩΥ οὗ ἰπϊ αἰ οη, τ ΒΙΟΝ 88 
ΠΘΥΟΥ χσαροαίθα διημοηρ {π6 «678. Α11 ἐμαὺ νγ8ἃ8 ΠΟ ββΑΓῪ ἴῃ βαοἷι οᾶβα, 
γγα5 {6 ἀἸρρίηρ οὐ σἰηδίηρ οὗ {86 Βαπαβ δηα ἔδοί, Ἀσυθθαθὶν ἰοὸ {Π6 
ουϑίομῃβ οὗ {86 «678. οιηθῦπηθθ {π6 Ἰυδβίγαϊομ τγᾶ8 Ῥουξογπιθα ὮγΣ 
ΒΡΓΙΚΙΠΙηρ; Ὀ]οοα ΟΥ δηοϊηἰϊπρ' τι 01}. ρυΠ ΚΙ ηρ τγα8 ρογίοττηθα 
οἰ ν ἢ (η6 ΠΏΡΟΙ οὐ ψὴ ἃ Ὀγαποῦ οὗὨ σοαγ δηὰ ἤγδβορ ἐϊοα ἰο- 
βοῖμοῦ τὰ βοαυ]οῖ ποῦ]. ([μον, χῖν. 4. 6.; Νυμῦ. χῖχ. 18.; Ῥραὶ. 
}ι. 7. 
[ΠῚ Τῆι οδ]θοίϑ οὗ Ἰυδίγαϊοη ΘΓ οἰὑΠ6Υ ῬΟΥΒΟΠ8 ΟΥ̓ (Βῖηρβ ἀ6α]- 

οαἰθα ἰο ἀϊνίη6 σσοσβῖρ. ΤῈ 1, ον 68, ρΥ]οδίβ, δηα, αθουθ 8}}, (ἢ Β!ρἢ 
Ργίαδί, υπάογνθηῦ ἃ ρα ΠολΟη ῬΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ἴο πάογίακίηρ {Π6]Γ σϑ- 

. Βροοῦννο οὔἶοεβ. [ῖἋπ {|Κ6 δῆμον {Π6 ΒΓΟΙ 68 ΘΓ σοΟΙη 64 ἰο 
ΒΘΠΟΙΠΥ {ποιηβοῖ γοβ ΟΥ̓ ΔΌΪ αὐ ]οη8 οί οὗἉ {πο Ῥ υβο 8 δηα οἱ οί 68, ἄτα. 
ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ἰο τϑοοῖνιηρ ἴη6 ἰαὰτνν (Εχοά. χῖχ. 10,11, 14, 1ὅ.; ΗθΘΡ. ἰχ. 
19.); δηὰ δἴθαγ {μ6 σί νην οὗὨ [Π6 ἰδὺ μα [Π6 Ῥβθορ θ᾽ β δββϑηΐ ἴο {Π6 
Ὀοοκ οὗ {π6 οονεπδηΐ, Μοβθβ βρυῃκ]6α {Ποῖ ἢ Ὀἱοοά, (Εἰχοά. χχὶῖν. 
ὅ---8., Ηδ6Ό. Ιχ. 19. 50 8180 οσα {6 ἐδΌογηδοϊα πὰ 8]}] 115 βαογοᾶ 
γ6886}8 δηοϊη ρα πὰ} οἷ] (Εχοα. χχχ. 26---28., χ]. 9---11. ; 1,6 νυ. ν]}]. 
10, 11.}, δῃα 85 δαϊπίὶ δὰ} ἔυγεποῦ ᾿ ἰμηαῦθθ, 6 Γ6 Ἐρ ΚΙ]οα τ 1 [6 
Ὀ]οοά οὗ {π6 νἹο μηδ. 

Τθοβ6 ἘῈῸ Το γα δρουὺ ἴω ΟΥ̓Γ βδοσιῆοα απίο 76 ῃονδἢ ὙΟΣΟ 4180 ἴο 
Ὀς Ἰυδβίγαϊοα (1 ὅβΐδιῃ. χυΐϊ. ὅ.);: δἃ8 γΧ6}} δ8 ὕΠπο86 γῆ. ὝΟΥΘ σορδιγηρ' 
ἴο αἰνίπθ στουβ]} ἰο ον {πεὶρ ργυοσβ (1 χὶ!, 7, 8.); δῃὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠν (86 ῥγιθϑί απ (86 ΒΙΡᾺ ῥγίθβί, θοίοσο 1Π6Ὺ δχοϑουίοα {μοῖν 
Γοβρεοῦνγνα οἶοοβ. (Εχοά. χχχ. 20.) 1,ἈβΈ}γ, 41} το δοοοσάϊῃρ' ἰο {π6 
Μοβαῖο ἰανγ γθγθ δα) παρϑα ἱπὴραγα, ογῸ ἴο Ὀ6 Ρυγῆοα Ὀείοσα {μὸν 
οου]α Ὀ6 δαπιηὐρα ᾿ηΐο {86 δΘοπρτοβαίίοῃ οὗ {86 1ωοτὰ, (ΝΡ. χιχ. 20.) 

ΙΝ. ἴῃ 1[}6 Μοβαῖος ἴανγ, ἰβοβθ Ῥϑυύβοῃβ ἃγ6 ἰδσπηθα μποίϑαπ, ὙΠ Όσὴ 
οἴβεσβ ψγογα ΟὈ] σοα ἴο ἀνοϊὰ ἰουοδιηρ,, ΟΥ ΘΥ6 ἢ τηθοίϊηρ,, Ὁ}]688 {Π6Ὺ 
οἴοβα ἴο Ὀ6 ἐμοπηβοῖνοβ ἀθῇ]οά, {μπαὖ 18, οι οὔ ἔγοτα 411 ᾿πίθγοοῦσβο 
ὙΠ (Ποῖ ὈγοίΥΘη ; δηά τψἢο, ᾿6β1: 4.68, σογο Ὀουπά ἰο δρδβίδϊη ΤἾΎᾺΟσὰ 
[γραποπηρ ἴῃ6 ῥἷδοα σι ογ ἀἰϊνίηθ βϑοσνῖοα δηᾶ (86 οβοσιηρ-ἔραβίϑ 
ψ6γα Πα, πο. ῬΟΠΔΙ [168 80}}} ΤΠΟΓΘ Β6ΥΘΓΘ. 

ΤΠο ἀυγαίίοη πα ἀοστοοβ οὗ ρυσ Υ πόσο αἰ δγοηί. [ἢ βοπιο ἴη- 
βίδῃποοθβ, ὈῪ {ΠπΠ6 86 οὗ σογίδι ἢ δαγθηοηΐοβθ, 80 ὉΠΟΙΘΘἢ ῬΘΥΓΒΟῚ ὈΘΟΆΠΏΊΟ 
Ρυγβοα δἱ βιιπβοῖ; ἴῃ οἴῃ τ, [818 ἀϊὰ ποῦ (8 Κα ρίδοθ ἈΠῈ} οἱρῇῃν ἀδν8 
Δίου [Π6 ῬΠΎΒΙΘΑΙ οαιιβα οὗ ἀο ]δτηθηΐ σοδβθα, 1 ρ 8 σα ΟὈ] Προ α ἴο 
᾿ἴνθ ἴῃ ἃ ἀβθίδοῃμβα βιζαδίϊοη, βοραγαύθ ἔγοσῃ οἰ μῈῦ ροορὶθ, δηὰ ἰο Κβορ 
ὑποιηβοῖνοβ δοίαδ! ] Υ αὖ ἃ ἀἰβίδῃσα ἔγοτα {Ππθ. ΤΉ ΘΥ 6 στο ἀἰβυιησυ ῃρα 
ΌὈΥ ἃ ΡΘΟΌΠΑΣ αἀγ688: δηὰ 1 ΔΩΥ͂ ῬΟΥΒΟῚ ΔΡΡγΟΔΟΒοα, {π6Ὺ γα Ὀουπά 
ἴο ρῖνθ ᾿ἷπὶ ΜΥΑΓΠΙηρ,, ὈΥ ογγὶηρ ουὔ, ζὕημοίεαπ } μποίεαπ ἢ Οἴδατε ρο]- 
Ιυΐοα Ρουβοῃβ, ἀραϊη, οου]α πού αἰ ΓΘΟΙΪΥ τοσοῦ ἴποβα ἐπαὶ ατα οἰοϑῃ, 
γι Βουΐ 6 ]ηρ' {ποῖ ᾿π ΚΘ ΤΠΔΏΠΟΥ, πα 6 γα ΟὈ] σοα ἰο τοιηδΐῃ 
ΜΠ ποαΐ (86 σα»ηρ, 1παῦ (ΠΟῪ παρ ποὺ Β6 ἴῃ {ποῖῦ ψχαγ. (ΝΌΠΙΡ. ν. 
]--4.)}) ἘἼονοα αἰ ἔδγθηῦ βρθοῖαβ οὐ ἱπηρΌ ΓΙ Υ ἅ7Υ6 οπυτηογαίθα ἴῃ 1Π6 
1, ν 1168] ἰατν, ἴο ψ ΒΙΘᾺ (86 Ἰαύον Φονν8 Δα δα τηδὴγ οἴποτθ. Βαυΐ (86 
βανογοϑὶ οὗ 4}} γχαβ, ᾿ 

1. ΤΠ Ζεργοθψ, ἀὰ ἰηϊοοϊίουβ ἀΐβθαβα οὐ βίον ἃπὰ ᾿τρογοθρί Ὁ] 0 
ῬΓΟρΡΤΕΒ8, ΟΊ ΠηΪηρ ὙΘΓῪ ἸηΒΙ ἀἸΟΌΒΙΥ ἀηα ροηογ, [ὉΓ [86 τηοϑῦ ρατὶ να ἢ 
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ομ6 {1116 Ὀχῖρμί βροῖ, τ ]οἢ ου8Β68. πὸ ἰσοῦ]6, ὑποὰρ ΠῸ τθϑῃ8 ψ}]}} 
τη Κα 1Ὁ ἀἰβαρρθαγ: μυΐ ἸἹπογθδβίπηο τ]ὰ {1π|6 ᾿ηΐο {ΣΤ ΟΘΟὰΒ 808168 
ἰμαὺ υἱθπηδΐοϊγ Ὀθοομθ ἃ [μ1οκ βόα, [Ὁ ἸπρΟΥΟΘΡΌΌΪΥ Ρᾶ8868 ἰηΐο 8 
ἀἴβθαβθ, ψ Β1Ο., ἸΒβουρ ἀϊνοβίρα οὗ 118 ἀθδά]γ πδέιγα ᾿π ΟἿΣ ἰθιρογαῖθ 
οἰ πϑλίθ8 δηα ὈΥ ΟἿΣ ΒΌΡΘΙΣΙΟΣ ΟἸ6ΔΏ]11688, 18 1 (86 Εἰαϑὺ αἰϊδπάρθα τ 1} 
[86 πιοδύ Τογη Ὁ 0]6 ΒΥΠλρίουαβ ; βυοἢ ἃ8 του δοδίοη δηα βοραγδίϊοῃ 
οὗ σ]1016 Ἰα8, πα ἤθη δγγινθα δἱ ἃ σογίϑιη βίαρθ, 1ὖ 185 δ᾽ ορ ίμοῦ 
ἸοῦγΑ 16. ΑΒ ἴἢ6 νΑΓΙΘΌ168 δηα βυτηρίοιῃβ οὗ (Π18 ἔγΙ σἈ [] τηϑίδαν ἀγα 
ἀἰβουββϑα αὖ Ἰθηρίῃ ἴῃ ἃ βυθβεαιυθηΐ ρατὺ οὗὨ [818 ψοσκ, 1Ὁ ψ1}1 θ6 βυδ- 
οἰδηῦ [0 τοιλλτῖκ, ἔῸ. {Π6 ργθβθηΐ, {μδΐ ϑηλοπρ' {16 Ποδίμοηβ, {π6 ᾿Θργοβυ 
γγὙᾺ8. ΘΟ ΒΙἀογοα δ Ἰηῇϊοίθα Ὀγ {πον ροᾶθ, ὈῪ ψΒόσα δίοπο ᾿ὑ οου]ὰ θ6 
ΤΟΙΩΟΥΘΩ͂, δηᾶ [86 δᾶ ποίΐοῃ ἈΡρΘαγΒ ἴο ἤᾶνθ Ῥγθυδι]θα διηοης (Π6 
1βγδοὶ θα; ῸΓ στο η {Π6 Κιηρ οὗ ἀνγία βοηύ Νδδιηδῃ, ἢ18 ΘΟ ΘΠ 6 Γ 
ἴῃ οἰμοὗ, ἰο {πὸ Κιπρ οὗὨ [βγϑϑὶ, ἴο Ἀθαὶ δῖπλ οὗ ἢ18 Ἰθβργοθυ, 1η6 ἰδέΐεν 
Θχοϊδιηθοα, --- 4ηι 1] (ΟἿ, ἐο ἀϊ1] απὰ ἐο πιαΐε αἰϊυο, ἐμαΐ ἐλὶ8 πιαπ ἀοέλ 

᾿ ϑοπα μπίο ΜῈ, ἰο γϑοοῦοῦ" ἃ πιαη 9 ἢιΐϑ ἰοργοῖν 3 (2 Κτηρβ νυ. 7.) ϑοῖωὴθ 
ἰηβίδῃοοβ γα 8180 γεοογάθα ἴῃ ψΒΙΟΩ [818 ἀἴβθαβα 18 τοργοβοηίθα 88 ἃ 
ΡυμΙϑῃιηθηΐ ἱτωσηθαϊαίοὶ υ ̓πῆϊοίθα Ὀγ (ἀοᾶ [ὉΓ ραγίϊου αν 81Π8 ; ἃ8 ἴῃ [86 
ο8868 οὗ Μιτγίδπ), (ΘΒᾶΖὶ, δῃὰ Κῖηρ Τ᾽ χειαῖ ΤῊϊΒ οἰγουτμηδίαποο, οοη- 
ποοίοα τα {μδ οχίγζοσηθ ἔοι] η688 οὐἁὨ [π6 ἀἸβογάθσ, γθηογοα 1Ὁ ἃ ὙΘΥῪ 
ΒΕΓ ΚΙπρ ΘΙ Ι 6 οὗὨἨ τηογᾺ] ΡΟ] υζίοη ; δὰ {Π6 Θχοϊβίοη οὗ Ρβϑύβοῃϑ 
ἰηοοίοα τι 1ὲ ἔγουα {πὸ ουβὶρ ἀπὰ ρθορὶα οὗ (ἀοα νγὰ8 δἰἰδα ποί 
ΟὨΪΥ͂ ἴο Βυμ20]6 δηα σοΐοστῃ {86 οἴδβμηάοσβ, Ὀαΐ αἷδὸ ἴο ρσοθδ ὩΡΟὴ 
186 ταϊηα {Π6 τιοβὺ βοϊθίὴῃ δηα 86] ᾿πβίγιιοίϊουϑ. 
ΤῊ ρϑύβοῃ Ὑ͵ὴῸ μδᾶὰ Ὀθθὴ ἢρα]οα οὗ Ἰθρύοϑ ν͵ὰϑ τηϊηυίο νυ 6χ- 

Δι ηθ ἃ Ὀγ (μ6 ῥγίθϑί, ψ8οὸ ργοοθθαρα ἴο ρογΐοσμι (86 γΥἱύθβ δῃηᾶ β8ο1]- 
ἤσο8 οὔ ρυγιβοαύίοη, ψ 1 Ο ἢ ΔΓ τηἸπυ [6] Υ ἀσββοσι θα ἴῃ 16 ν. χὶν., ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ 
{πᾶ {Π6 ραίθηϊ ταϊρῦ ΡῈ το- δαγωι θα Ἰηΐο βοοϊϑίν δπᾶὰ ἰοὸ {π6 ρυῖν!- 
Ἰεσοβ οὗ ἐς “ον δὰ ουσοῆ. ΑΑπηοηρ' [8656 Βρου ῆσθ8 δηα σΟΓΘΙΩΟΏΪοΒ, 
186 Ὁ] οτν ησ᾽ 18 ὙΘΕῪ ΤΟΠΊΔΓΚΔΒΙΘ : --- “ς ΤῺ ῥγιθδύ γγχ88 γα υγϑα ἴο ἰακο 
ἔνγο 8118}} θιγάβ, δῃηὰ ἰὸ 11}} οὔβ οὐ {πθπὶ οὐδὺ δὴ δαγίμοη νο886] Β]1οἀ 
ἢ ὙΨΟΥ͂ γαΐθν, 8ὸ ὑμαῦ [Ὧ6 ὈΪ]οοά τρις Ὀ6 πῖχοα 1} {μ6 ν αἴθγ. 
ΗΘ πῶβϑ ἴμϑῃ ἴο α1Ρ (86 οὔμοσ οὐ ᾿ἰνιηρ Ὀἰγὰ ἱπύο {μ6 νγαΐθσ, δῃά 
ΒΡΥΙΏΚ]6 186 ΙΘΡΟΥ τ 1Ὁ βου ἢ {1πλ68 ΜΠ ἃ βίϊοκ οὗ οδάδι τνοοά, ἀΡροη 
ὙΠ 16} ἃ θυμοῦ οὗὨ ἀψ88ορ νγαὰβ (16 ὙΠ} ἃ βοαυὶοὶ (Πγοδα ; δὲίοσ νι ἢ 
1Π6 ρῥγἹδϑὺ γγὰβ ὕο ὑσοῃοῦποο Ὠϊπὶ ρα τ 64, πα ἰοὺ Ἰοοδα {Π6 ᾿νϊηρ διγα 
ἰηΐο (06 Ορθῃ δἱγ. ([μδὲν. χῖν. 2-- -7.) ΤὨ]8 ΘΟΓΘΙΏΟΠΥ ΒΘ6ΠῚΒ (0 δὈ6 
ΤΥΡΙΘ4] οὗ {6 ρυγιβολίίοη οὗ Οὗ 81π8 ὈΥ ἐδ6 βρυϊηκὶιηρ οὗ 186 δ]οοά 
οὗ “6508 ΟἸ γῖβῦ (188. 11}. 1ὅ., 1 Ῥϑί. 1. 2.), ψβιοῦ βονοᾶ ουὖὐ οὗἁ Β18 
Μ᾽ ου πα δα δας ταϊχϑὰ σι 1} γαίοσ (Φόμη χῖχ. 34.);: τ 1116 [86 ἀἸβιιῖββαὶ 
οὗ {π6 νὶπρ᾽ ὈϊΡα ΤϑβθιὉ]68 {π80 οὗὨἨ 116 βοαροτ-ροδῦ ἴηΐο {π6 ὙΠΔΘΓΏ 688, 
ΜΙ [Π0 81η8 οὗὨ {Π6 Ἰδρϑῦ ἀροη ἢϊπι. ΟἿἵ [μογὰ Θχρυθβαῖυ οοσωτηδηάθα 
{πὸ ἰερεσβ, ἡ οπὶ ΒΘ ἢθ4]6, ἤο οοπέοστῃ ἰο 6 ἰανν." (Μδΐιί. ν"]. 4." 
Ματκ 1. 44. ; Τῖο ν. 14., χυἱ]. 14.}} 

Βρεῖά68 {Π6 ἸΘρυΌΒΥ οὗ [86 ρϑβοῃ, Μοβββ τ θη οηβ ἔνγο οἴ μου βρθοὶββ 
ΟΥ̓ἸΟΡτοΒΥυ, υἱΖ. οὐ οἱοίμθθ δῃὰ οἵ βουβθβ, συ β]οἢ δγ ἴῃ ἃ στοῦ ΤλΘΔΒΌ ΓΘ 
ὉΠΙΚΠουΤ ἴῃ ΤὔυτΟΡο. 

2. Τὴ Ζορτοθν 90 ΟἸοίδε8 1ῖΒ ἀοβουιθοά ἰπ 1,6 γ. χὶ. 47---ὅ9. 88 ὁ0Π- 

᾿ Ὧγ. Ἠδ]εβ᾿Β Ληαὶγεὶβ οὗ ΟΠ γΟΠΟΪΟΡΎ, γο], ἰΐ. θοοῖς ἱ. ̓ . 273. 
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βἰβέϊηρ᾽ οὗἨ σύθϑηῃ οὐ γα δῇ βροΐβ, ὙυΒῖ ἢ σγοιπδὶῃ ἴῃ βρὶϊθ οὗ ναβμϊηρ, 
δηὰ σοηπαθ ἴο Βργθδᾶ ; 8βὸ {μαῦ {μ6 οἱοία Ὀδοομηθβ θα] οὐ ὈΆχΘ, Βοιη6- 
[λπη68 Οἡ οπ6 8ϊ416, δῃὰ βοιηθύχηθδβ ὁ {86 οἵμοσ. ΕὟοῖ {Π6 ᾿ηΣιη8- 
οη πο ΜΊΟΝ66118 τθοοϊνθα ἔγοτα ἃ ᾿ΟΟ]6ὴ τηδηυαοίιγοσ, πα βὰρ- 
ῬΟΒ68 {π|8 ἀ18θ6886 [0 ἃγῖ86 ἴὴ ΜΟΟ]]6η οἱοί, ἔγοιῃ (Π6 86 οὗ {Π6 ποο] 
οὗἨ βῆδορ ἐπαὺ αν ἀϊϑὰ οὗ ἀἴβθϑβα; Ὑ1ο ῃθη ποσὰ παχύ {Π6 βκίη 
(68 ἴῃ ἰπ6 Επαδ0) 18 ΨΘΥῪ δρὺ ἰο ργοάμοθ νϑγιῃ. ὙΥ ταβρϑοὶ ἰο 
Ἰραῖμοσ δηά 11πθη, μα οοὐα οδίαϊῃ πο 1πῇοσιηβίϊοη. 

ΟἸοίδο8 βυδροοίβα ὑο ΡῈ ἰμὺβ ἰφἰηὐοα ἡγοῦ ἴο Ὀ6 ἱπβρϑοίβα Ὀγ {Π6 
Ρυϊοϑῦ; 1 Π6ὺ σπογὸ ἔουπά ἴο Ὀ6 σοττοαοα ὈΥ {6 ἸΘΡρσόβυ, {Ππ6Ὺ 6 Γ6 
ἴο θα Ὀυγπῦ ; διι 1, δῖον Ὀθϊηρ αβῃοα, {πΠ6 ὈΪαριιθ τγδϑ ἔοιιπα ἴο Βανθ 
ἀοραγίοα ἔγοιῃ {μ6η, [ΠΥ ΜΟΣ6 ὕο Ὀ6 ργοπουποσδα οἰθδη. 

8. ΤῈ Πἴοιδβο 7 ργοῖν 18 βαϊὰ ἴῃ 1,6ν. χὶν. 838-- -87, ἰο οοηϑβιδῦ οὗ 
στϑθη δὴ οὐ ΓΘ ΙΒ} βροῖβ ΟΥἩ αἰ ρ]68, παῦ ΔΡΡδασ οὐ {μ6 νγ8}]8, δπὰ 
ΘΟὨΠ ΒΔ] Βργοδα π]ΔΟΥ δπα Μὰ οσ, ΜιοΟθ86118 σΟΠΒ: 6.8 10 ἰο Ὀ6 [Π6 
ΒΆΠΩΘ 88 {π6 ϑαϊξρείγο, ΨὨ]Οἢ Βοϊηθίηθ8 αὐἰίδοϊζβ δηα οογγοᾶθθ ἢοιιβθ68 
{πα δἰαπα ἴῃ ἀτὰρ δυδομθ. ΑἸΓΒουρἢ ἴὰ Ετορο υπδιίοπάοα πῃ 
ΔΩΥ͂ ἸΠ]ΌΓΥ ἰο μοα ἢ, 1π Ῥα]θδίπο 1 τῖρσῃῦ Ὀ6 Βαυγι] ; 8ο {δμαῦ [86 
Μοβαϊο σερυ]δίϊομϑ 1π {Π18 τοβρθοῦ δύο Ὀοὶ ἢ ν186 δηα ργουϊ θη, 
ΒΩ ἃ μουβα νγβ βιιϑροοίβα ἰο Ὀ6 {μ8 ἰαϊηΐαά, {π6 ῥγχίθϑδί νγαβ ἰὸ 

ΘΧΆΤΩΪΠΘ 1{, Δη4 ογάογοα 10 ἴο θ6 βαῦ ἊΡ βαυϑὴ ἄδυβ. 1{ πε ἔοππα {Παΐ 
[Π6 Ρ]αριιθ ΟΥ̓ Βίρ!8Β Οὗ ἴπ6 ραριιθ δα ποῦ βργεδά, μ6 δοιητηδηοά ἰΐ ἰο 
Ὀ6 βϑπύ Ρ βϑύϑῃ ἄδυβ πιόσθ.0Ό (ὑπ {π6 {μιγύθθηι ἢ ἀΑΥ 6 τονϊειβά ἰὐ; 
δηά 16 Βα ἰουπά τῃ6 Ἰηξοοίαα ρΡΪδο6 αἶπι, ΟΥ βΌΠπ6 αὐσαν, μ6 ἴοοκ ουὐ {παΐ 
Ρασγύ οὗ {Π6 νγ8}], οαγγιϑα 10 οαὖ ἴο Δ Ὡποΐδδῃ ρΪδο6, τη πα 64 [Π6 νγ18]}, 
δηα οδιιδοα {πΠ6 8016 Βουβα ἰο Ὀ6 ΠΟΥ ρῥἰαβίοσοα, Τὸ τᾶβ {μὴ βῃυΐ 
ὮΡ 8 {πιγὰ βϑύθῃ ἀΔΥ8: ἢ6 Οὔθ6 ΤΟΥ6 ᾿πβροοίθα 1Ὁ οη [86 πὶποίθοπι 
ἀαγ; δπὰ 1 Βο ἐουπα {παῦ {86 ρίαρσιια δα Ὀγόκθα ουὖ Δ 6 7, Βα ογά γᾶ 
{π6 ἢουθα ἴο μ6 ρυ]δὰ ἀἄονῃ, [{, ὁπ 186 ΟΥμαῦ παπά, 10 νγγὰβ ργοπουπορά 
ἴο Ὀ6 ο]θδῃ, δὴ οἴἴἶδυϊῃρ τγᾶβ τωδᾶθ οἡ 186 Τσοδβίοη ; ἴῃ οὐάου {μδΐ 
ΘΥΘΤῪ ΟὯ6 ταϊρῃῦ σΟΥΔΙΏΪΥ ΚΉΟΥ (μδὺ 1Ὁ νγἃ8 ποὺ 1ηΐοοίοα, δπᾶὰ 1ῃ6 
ῬΌΡ]1ο ταῖρι ἕὸ ἔτββα ἔγοπι 411} ἀρρυθθηβίοἢ8 οἡ {πα Δοσουπηΐί. 

Υ. γαγίουβ οὔδιοὺ 1658] Πρ υ τ 168 ΓΘ Θπαπογαῖθα ἴῃ 126 ν. ΧΙ]. 1 --- 8, 
δα χν. Ὑΐοῃ 1Ὁ 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ἰὼ αἀοία!]. Τὸ τ ΏΙΟΙ 16 ΤΩΔῪ 866, 
τπαῦ 4}} Ὠαμηδη ΘΟΥΡΒ68Β δῃα ἰδ 6 σαγοαββο οὗ Ὀοαβϑίβ ὑπαὶ ἀἸθὰ ἴῃ ΔΠΥ 
ΟΥΟΥ ΑΥ ἰπαὰ ὈῪ {Π6 Κηϊδ, γαγ τοραγαάθα δ ὑποίθδῃ, ὙΥ̓ΠΟΘΥΟΓ 
ἰοιο πο {Π6 )ύγπιοῦ, οὐ σψϑηὺ ἰπύο ὑδμ6 ἐογιέ, οὐ αρατέπιεπέ (ἴον 116 
Ἰϑγαθ 168 πδα Βουι868), ΏΘΓΘ 8. ΘΟΥΡΒΘ ἰΔΥ̓́, 88 ὉΠΟΙδαη [ῸΓ Β6ύθῃ 
ἀΔγ8; δπᾶ σῇοσνοῦ ἰουοποα ἃ ἀοαα ὈΟΑΥ͂, ΟΥ Θυθὴ ἃ ἢυτηδῃ ὈΟΠΘ, ΟΥ 8 
βτανθ ἴῃ {Π6 6148, νγᾶϑ πο δὴ ἔῸΥ [Π6 Βαμα ρουοά. Τα Ροαγν οἵδ 
οἰθαῃ Ὀααβὺ (πδὺ [611 ποῖ Ὀγ {μ6 Κηϊδ, Βυΐ αἸοα 'π ΔῺΥ Οἰοσ ΨΥ, ἀ6- 
Ε]6ἀ 186 ροσβοῃ σψἰπὸ ἰοπομοα Ὁ, ἀπ] ἐπ6 ὀνθηὶηρ (1μον. χὶ. 39.); δπὰ 
[86 οαγοδβδ68 οὗ Ὁποίθδῃ ᾿θαβίβ, ὈΥ Ἡ παύθυϑυ τηθδῃ8 Π6Υ α]6(, ἀἸὰ {116 
Βδη6. ([μογ. ν. 2., χὶ. 8. 11. 24, 25. 27, 28. 81.; θουΐ. χῖν. 8.) Το. 
ΘΟ ΒΘΑΌΘΩΟΘΕ οὗ {πὶ8 ἰδ νγ88, ὑμπαῦ {Π6 σαγοδβθθθ οὗ Ὀθαβίβ ογα ποΐ 
Βυ Πυθα ἴο τοιμαΐῃ ἀρόνα στουπά, Ὀαῦ χοῦ ρΡαΐ ἱπίο {Π6 δαγίμ, δαΐ 
ῬΑΒΒΘΠΡΟΙΒ τηϊρἢῦ ποῦ δ6 1η ἀδηρον οὗ ΡΟ] δοη ἔτοσι ἤθη. 

ΒΥ {π6886 Ὑῖβα δῃδοίτηθηΐβ, {π6 βργϑδάϊηρ οὐ οοπίαρίουβ αἸΒθα868 
ἜσΠ μὲ οἰδβοίυδ!ν ργουθηίαᾶ, πιο ἴῃ μοί οἰ᾿πηαΐεβ ἀγΘ ρθουν] ν 
ΤΑΡΙἃ απ [8]. ΕῸΣ {Π6 Βαπὶα γβᾶβοῃ, 880, ΜΊςμΔ6]18 18 οἵ ορίπίοῃ, 



864 Οογγιρίϊοπς Γ᾽ 1 οϊσίοπ αἀπιοηρ ἐἦι6 ὔειοϑ, 

τπαὺ Μοβδϑβ οοτωϊηδηοᾶ (ἢ6 βγαθ 68 ἠο Ὀγθακ δαυί θη νυ ββ86}8, τ Βιοἷὴ 
γα 1140]6 το θ6 ἀ6Η]ςα ὈΥ μεϊηρ' Ἰεἔ ἀποοναγθα ἴῃ ἃ ἰθηΐ Οὐ δρασύ- 
ταθηῦ ΨΏΘΥΘ ἃ ΡΟΥΒΟῚ α164, ΟΥ̓ ἃ ΟΟΥΡΒΘ ἰὰν (Νυπ. χὶχ. 1ὅ.}, Οὐ ὈῪ δὴ 
ὉΠΟΙΪοδη Ὀοαδϑί ἔἈΠΠ[πρ' ᾿πΐο ἔμ6πὶ (μον. χὶ. 33,}, οὐ ὈῪ {μ6 ἴοι οἵ ἃ 
ἀἸβοαβϑα ρϑγβοῃ. (μον. χυ. 12.)} 
οι ἀγα {π6 Μοβαῖο βίαϊα [88 Θομοθγηΐηρ ΡΟΣ βολ 8 δηά ᾿ηρυτὶ- 

(1.65, Ῥτγτοίδπο βοοβοσβ, χο ἀθγιάθ [οβ6 {ῃιηρ8, {86 γθᾶβοῃ δηᾶ ρτγο- 
ΡΓΙΘΙΥ οὗἨ νπῖοὰ {λ6ν Μ1} ποῦ ἰακα {86 ἰγοιθ]θ ἰο ἱπνοβ σαί, ἤν 
τ ἀἸου]οα ἰπθὴλ 88. ἴοο τηϊηυίο, ---- ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ ὉΠπο86 ταβροοίηρ; {π6 4Ἰ- 
ἔογθηΐ βρϑοῖθβ οὗ ἰθρύοϑυ,--- 82 πα ἃ8 ὉΠΟΣΓΠΥ ἰο Ὀ6 τηδ46 ρματ οὗ ἃ 
ἀϊνίηθ ἰ'ν. Βυΐῦ ΘΥΟΥΥ γγ6]1-Ταρτ]αίθα τη] Βι ΓΟ ΪΥ τωυϑὺ ἀἸβοοῦῃ ἴῃ 
{π6 πὶ ὈοίΒ {πα σοοάῃθβθ δῃὰ σψ]βάομ οὗ «6 μοναὶ ὑουγαγβ ἢ18 ομοβοῃ 
ΡΘΟΡΙΘ6, ἴῃ ρἰνιηρ {Ππ6 πὶ ργϑοθρίβ ν᾿ πἰοῖ ΕΓ οδὶουϊαίοα ποῦ οὨΪγ ἰο 
ῬΓΘΒασυο {μοῖν πολ] ἢ ἀπ γορυϊαῖθ {Π6}Ὁ τλόγα]β, Ὀαὖ 4180 ἰο δοουβίοιῃ 
{ποιὰ ἴο ΟὈδαϊθησα ὕο 18 ν7}}} 'π ΘΥΘΥΥ σοϑροοί. ΤῊ Ἰοργοβυ ἢ88 ΘΥ̓ῸΥ 
Ὀ6οη σοηβι ἀογοα 88 8 ᾿Ἰν νυ θ ὈΪθῖα οὗἨ ὑπδὺ ποσὰ] ἰδὶηῦ ΟΥ ““ ΘοΥτὰρ- 
(Ἰοη οὗἨὨ [86 παίυγα οὗὁἨ ΘΥΘΥΥ τδῃ ἐῤαέ παίωγαϊἶἧ ἐΒ οησοπαοτοά Γ᾽ ἐδ 
οὔδρτγίησ οΥΓ Αἀαπι;᾽»" δ8 ἴΠ6 βδουιῆοθβθ, ψ ῃοἢ οσα ἴο 6 οἴογθα ὈγῪ 
ἐπ6 μοαϊβα Ἰἰβροσ, ργεβρυγοα ἐδαὺ βροίίοδβ 7.απιὸ 9 Οοὐ ἐλπαὲ ἑαξκοίι 
αἰοαν ἐΐό εἷπι5 ὦΓ {116 τοοτἰά, 

ΟΗΑΡ. ΥἹ. 

ΟΝ ΤῊΗΕ ΟΟΕΒΕΥΡΤΙΟΝΒ ΟΕ ΒΕΠΙΟΙΟΝ ΑΜΟΝΟῸ ΤῊΝ ΕΚ. 

ΒΕΟΤ. 1. 

ΟΝ ΤΗΞ ἹἸΡΟΙΑΤΕΉΥ ΟΣ Τ8Ὲ 95ΕΥ̓ΤΒ. 

1. ἸΡΟΙΑΤΕῪ ἰ8 {π6 Βιιρογβυϊ ἰου8 ὙΟσΒἢ]Ρ οὗὨ 1:ἀοἷβ οὐ ἰαἶβα ροάβ. 
Ετοῖὰ (ἀ6η. γἱ. ὅ. οοηραγοά ψ|] Βοιμδη8 1. 28. {6 γα 18 ΘΥΘΤΎ ΥΘΆΒΟΙ 
ἴο θαίϊονα ἐπαὺ 1 88 ργδοίβοα βϑέογο {ΠπῸ Ποοᾶ ; απᾶ {18 σοπ)θοίαγα 
18 σοπῆτστηθα ὈῪ (86 Δροβιίὶο Ψπ46 (νον. 4.), ψο, ἀδβουθιηρ {Π6 ομᾶ- 
ΤΔΟΙΟΥ οὗ οογίδιπ τθη ἴῃ Πβ ἄδγ5 ὑπαὶ ἀοηίοά ἐἦιο οπῖψ 7Ζοτὰ Οοά, α΄ α8, 
ἴῃ {Π6 6]δνθηῃ σοσδ οὗ [18 δριβί]θ, Ὦοο μπέο ἐΐοπι, 707 ἐδιοψ αγὸ φοπς 
ἑπέο ἐΐια ισαν 907} Οἰαἴπ; ΜΏΘΠΟΘ 1Ὁ ΤΑΥ͂ 6 ἱπέοστοα {μαῦ Οδιη δηα ἢῚΒ 
ἀοβοοπάδηΐβ ΟΘ (6 ἢγδί σῆοὸ {γον οδ (Π6 βαηβ86 οὗ ἃ (ὐοᾶ, δηᾶ 
τ ΒΗΙρΡρΡοα {Π6 ογδαίασο ᾿Ἰηϑίθϑα οὗ (ῃ6 Οτοαίοσ, ὃ 

ΤΠ6 Ποαν ΠΥ ὈΟά 68 γογα (6 ἢγδὲ οὐ]βθοίβ οὗ 14οϊαίγοιβ ΤΟσΒΠ}Ρ ; 
Δη4 Μεθβοροΐαπηϊα δηα (δ δα σσοτα (ἢ6 ΘΟ Γ165 ΠΟΤ 1Ὁ ΟΠ ΘΗ͂Υ 
Ρτανδ θα αἷογ {86 ἀουρο.. Βοίογα Φεμοναῇ νουοπεαίθα ἰο σανοδὶ 

ι ΒΒ. Ατοδβροϊορία, Ποῦταϊςα, ΡΡ. 303---310. ΜΙςἢΔΟΙ 158 ΟΟτητηοηίασίοβ, τοὶ. 11]. 
ῬΡ. 254-985. “ 

3. Ατο]ε ΙΧ, οἵἉ [ὴ6 Οοηΐίοξβίοη οἵ [6 Απρ]σαη ΟΠυτοἢ. 
8 ΤῈ Πἰδβίουσυ οὗὨ τμ6 οτρίη δηὰ ῥγορτοβϑβ οὐ 1ἀο] Δί ΓΥ ἀγα ΔΌΪ ἰγαοθά ἰη Ὧτγ. Οὐσαύῦ θ᾽ 5 

1 οΐαγοβ οἡ ἴΠ6 Ῥοηΐξδίοθος,, νο]. 1. ΡΡ. 188---190. 
4 Οη ἴδε βυυ͵εοῖ οὗὨ ΖΑ δηἾ8πι, ΟΥ 1π6 ἸΔΟΙΑΙ ΤΟΙ Ὑγουβῃΐρ οὐὗἩ ἴπ6 Ββίαγβ, ἵποσο 8 δὴ ἴη- 

ΤΟτοΒ πη; ἀἰβϑοσίατοη ἴῃ Ὦγ. ΤΟΎΤΟΥ Β ΤΥΔη δ] ἰίοη οἵ Μαϊπιοηὶ 688 ΗΠΘΆΒΟΏΒ οἵ (Π6 [Δ Ὲ}8 
ΟΥ̓ Μοϑβοβ, ΡΡ. 88.---47. 
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Φ 

Οηἡ ἐδλε ]αἀοίαίγψ ο ἐλο “είυϑ. 808 

᾿ 56] το το, οί Τοσαῇ δηα Ὧ186 βοὴ ΑΡγδβδη ὍοΓΟ 1ἀο]αίουϑ 
(Φοβἢ. χχῖν. 2.), 88 αἷδο αὰ8δ ΤΑ ῦδη, (6 ἐλ μογ--ἰανγ οὐὗἨ «4000 
(ἄξη. χχχὶ. 19. 80.); ἰβδουρῇ Β6 ἄρρϑᾶσβ ἴο ἴανα ἢδᾷ βοῖηβ ἰάοα οὗ {μ68 
ἐγ ἀοἄ, ἔγοτα 8 το π]οηϊηρ [86 πᾶῖηα οὗ Φοβονδῇ οἢ Β6ν ΓΆ] οο- 
οαβίοηβ. (θη. χχὶν. 81. 60, 51.) Ῥτγαθνιουβὶν [0 Φδοοῦ πὰ Ἠ18 Βοῃ8 
σοΐϊπηρ ἱπίο Εργρί, Ἰἀο]αῖτΥ Ῥγονδι θα ἴῃ ὐσῃδδῃ ; πα ἡ Ἀ116 ΠΟΙ ροβ- 
ΤΟΥ ΓΟ τϑϑιἀθηῦ ἴῃ ἐμαῦ οουησΎ, 1Ὁ ΔΡρΘδσΒ ἔγομῃ “ οβῇῃ. χχῖν. 14. 
δηα ἘΖΟΚ. χχ. 7, 8. ἱμαὺ ὑΠ6 Ὺ οσβῃρροα ἴῃ6 ἀε61{168 οὗ Εργριί. 

Οπ {μ6 ἀδραγίυγα οὗ (86 1Βγϑ 6} 1068 Ὸμὰ Εσγρί, ΔΙπουρὰ Μοβοβ ὈγῪ 
1Π6 δοτημηδπηά πα ᾿πδίγυσοι οὗἉ 6 Ββονδὰ Βδὰ ριίνϑῃ {ἢ θῖὴ βιιοἢ ἃ ΓῸ]}- 
σοι 88 0 ΟἾΟΓ πδίϊοῃ Ῥοββθββϑά, δπα πον 1 Πβίϑ παρ 411 ἢ1Β 1ανγ8 
γ γα αἰγοοίθα ἴο ῥσϑδβοσνα {πϑηὴ ἔτοτα ἸΔΟἸδίσΥ : 7 Ὁ 80 ΨΑΥ ΑΓ ΤΟΓῸ 
{π6 Ιβγδϑὶἴθβ, {μαῦ δἰπαοδῦ ἱτωτηθϊδίου δέον ἐμοῖς ἀοἰ νθσαηοθ [ΤῸΠῚ 
Βοπάαρο να Ηπὰ {θὰ νογβῃὶρρίηρ 14ο]8. (Εἰχοά. χχχ. 1.; Ῥβ8]. ονὶ!, 
19, 20. ; Δοῖϑ υἱῖ. 41--- 48.) ὅ8οοι δήδοσ {Ππθὶγ δῃΐγαποθ ᾿πίο ἴπ6 Ἰδπὰ 
οἵ δπδδη, {παν δἀορίοα ναγίουβ ἀοὶ 168 {μαὺ ἜΓΘ τνουβρροα Ὀγ {Π6 
Οὐμδδηϊθβ, 8η6 οἴπαῦ ποὶρῃουσίπρ πΔΟἢ8 ( υἀρ68 1]. 18., νι. 33.); 
ἴον σον Ρᾶ86 ἱηρταίίυἀ6 Γμ6Ὺ ῸΓΘ ΒΘ ΓΘ Υ ρα ῃἸβῃθα. ΠΌΣΟΥ 
αἰτοῦ [86 ἀδαίῃ οἵ «οβῆπδ, 1Π6 ρονθσησηθηῦ Ὀθοϑη!6 80 ὑῃβο 164, (Πα 
ουεγῳ πιαη αἰά ἰδλαὲ τολίο, βοοπιοα τίσ]ξ ἵπ ἀὲδ οἱσπ ἐψο5. ΤἼδ ῥσορμοί 
ΑχΖαγῖδμ ἀδβοῦῖθοβ {86 ᾿η 6] οἱ γ οὗ [686 {1π|68, ἤθη Πα βαγα, 7Τλον 
1σογὸ τοἱίλοιιΐέ ἐδο ἔγμο (σοά, ειοἱέλοιιξ α ἐεασλῖπς γγίοδέ, ἀπά ιοϊΐδοιέ ἐλε 
ίαιο (2 ΟἸγοΟΙη. χν. 83.); δηᾶ 88 Ἀπδσου ῥγονυδιϊθα, 80 1 Ἰαο]δίγυ, 
γ᾽ ὨΙοἢ γϑὺ ογορῦ ἱπίο (86 ἐγῖθα οὐὗἩ Ερἢγαΐτα ἴῃ {Π6 Βοιιβα οἵ Μιοβδῆ, 
ὉΠ {Π6Π ΒΟΟΙ ΒρΓΘδα 1086] αμοηρ ὑπΠ6 Πδηϊΐίοβ. (δ παρ. χνυ]]. χνἹ}.) 
ΝοΥ Μογο {Π6 οἴμαῦ {1068 ἔγθα ἔγοτα (818 ᾿ἱπξοοϊοπ, αἀὐυγίηρ (818 ἀ18- 
Βοϊαἴϊοη οὗ {πΠ6 ρονογητηθηῦ; [ῸΣ 1Ὁ 15 58] 4, 7ΖῪεν ζογβοοὶκ {δὲ Ποτά απά 
δεγυοαὰ δααὶ απὰ «ελίατοίδ, απα ῥοϊϊοιοοα ἐδ οὐδεν σοαβ 07 ἐλ6 ρεορῖίς 
γοιπαά αδοιέ ἐλόπι. (ἐσ, 11. 18, 12.) 

Τπάον {Π6 ρσονογηταθηΐ οὗἩ ϑαμλμοὶ, δα}, πὰ Πδνια, 0ἢ6 σουβῃρ 
οὗ (ἀοὰ 866118 [0 αν Ὀθθὴ ρυσου μα 1 ΓΟΥΤΊΘΓ {ἰπη68. ϑΟΪΟΙΊΟΙ 18 
(6 γϑὺ Κίηρ, ψπο, ουὐ οΥὨ σοτηρίδιβαποθ ἕο [ἢ6 βίγδηρθ Ομ θη [6 
Βιαα πηλττιθα, οαυβοὰ ἰδ ρ]68 ἴο ΡῈ δγθοίβα ἰῇ Ββοποὺγ οὗ {πρὶν ροαβ; 
ΔΠΑ 50 ἈΓ ᾿ΡΙ ΟἸ 8] ΘΟ ρ 164 τ (Π 6. ΒΙπ.86]}, 88 ἴο ΟΥ̓ῸΓ Ἰποθβ6 
ἴο π6866 ἔλ]δα ἀεἰ[168 (1 Κίηρβ χὶ. ὅ---8.): 80 [18] δὴ 601} 18 Ἰυδί ἴο 
{Π6 Ὀαδῦ υπαοσβίδηϊησβ, τι οἢ Ὀαβοίβ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΩ6 ἰύ ΟΥ̓ΘΥΘΟπΊ68, δπά 
ΤΟΙΡῺΒ ΟΥ̓ΘΣΡ {π6πὶ ὙἹΓ Ὡποοηίχο ]οα ρονγοῦ  ϑοϊομπιοη, 1 18 ἔσαθ, αἸά 
ποῦ ἄγεν δὖ {ῃπαῦ ριίοι οὐὗἩ δι ἀδοι υ τ ΒΙΟἢ Βοῖμθ οὗ ἢ18 βιαοθββοῦβ 
ΔίνοΓ Γὰ8 αἸα : θὰ 18 σινίηρ [Π6 Βιμδ]]θδὺ οοσηύθηδηοθ ὕω (Π6 ὈΓΟΔΟΝ 
οὗ 186 ἀἰνῖπα ᾿αν, δΙΏΟΠρ; ἃ Ῥ6ΟΡΪ]6 80 ῥγΌΠα ἴο ἸΔοϊαἴγγυ, οου]Ἱὰ ποὺ Ραΐ 
θα αἰὐοπαθα τ [π6 τγοσϑὲ ΘΟΩΒΘαΌΘΠΘΘΒ; 8δΔη6 ΔΟΟΟΓΑΙΏΡΊΥ, ὉρΟπ 8 
ἀοαιῃ, {86 ρΊοΥΥ οὗἉ μἷ8 Κίπράομι νγ88 Βρβϑ]γ θοἰρβθὰ Ὀγ {16 τϑνοῦέ 
οὗ (868 ἴδῃ ἰγῖθα8 δηᾶὰ {Π6 ἀἰνϊβίοῃ οὐ 818 Κῃράοιη. ΤῊ]18 οἷν] ἀθίθο- 
ΠΟ τγὙδβ αἰϊοπάθά ὙΠ ἃ βρὶτιζιαὶ πο: ἴον ΦΨεγοδοδηι, [ῃ6 βοῃ οὗ 
Νεραῖ, Ὑπὸ βυοοοοάρα δῖ 'π (μ6 ρονογππιθηῦ οἵ {86 ἔθη {τ1068 
ΒΊΟΝ. Παα γϑυο] θα (πα 8 ἈἸγη86}} δὰ ρσγόρϑῦὶγ Ῥθθῃ ἐπι αϊθα ἰπ 
(Π6 14ο]αίγοιιβ σγοσβῖρ οὗ {86 ποὶρῃθουσίηρ, παίϊομβ, ἤθη Β6 ἸΟΟΚ 
τοίαρο ἔγοτῃ ϑο]οπλοπ᾿ Β ̓θϑ ουβυ αὖ ὑπ6 οουγί οὗἨ ΘμΙβμα), βοοη Ἰηΐτο- 
ἀυσεα 6 ψουβῃΐρ οὗ ὕνγο ροϊάθῃ οαἶνθβ, {Π6 ὁπ δ ἤδη ἀπᾶ {πὸ 
Οἴμον δα Βοῖμβεὶ. Ηρ τιδάρ Ἵοδβοῖος οὗ Βοίμοὶ, θϑοδυδβο 10 μαὰ Ἰοῃσ 



86θ Οογτιρίϊοηϑ 0} Ἰἰοϊσίοπ ἀπιοηρ {ἦλθ ὡειρ5. 

Β6θῃ δϑίθθιηθα 828 ἃ 0406 ΒΔΟΥΓΘΩ͂ [ὉΓ {Π6 ΤΑ] δρρϑδίδποα οὔ (οᾶ ἴῃ 
δποϊθηῦ {1π|68 ἴ0 “4000, δὰ ταϊρῦ, {πογοΐοτθ, ἱπάποθ {Π6 Ῥθορὶβ ἴο ἃ 
ΤΊΟΤΘ ΓΟΔΟῪ Ὀο]]1οΓ οὗἩ [Π6 ταβιάθῃοθ οὗ {Π6 βαπηθ ΠΟΘΙ πον ; δηα ἤδη 
(48 Αἰγοδαυ οὔβεγν θα) Ὀοϊπρ' δὖ [6 δα το Υ οὗ (πα Κιπσάοτα, νγαβ (Π 6 
ὈΪδοα βῖμοῦ {πα ρατὺ οὗἉ 1Π6 δσουπίγυ τοϑογίθα οἡ δοοοπηΐ οἵ ΜΊΟΔΙΒ 
ἰΘγαρῃω. [ἀοΙ]δίσΥ θαϊηρ (δ8 ΘΒ Δ ὈΠΒῃ6α 1ῃ βγα6] ὈῪ ΡΌΡ]16 δὰ- 
Ὑμογιῖν, δηα οουπηίοπμδηοθα ὈΥ 411} {μ6ὶγ ῥγίποθθ, 88 ὈΠΊΨΕΓΒΆΙ]Υ 
ϑὐ]ορίεοα Ὀγ {π6 Ρ6ΟΡΪ6, πού πβίδπαϊηρ 411 {Π|6 Το βία ποΘΒ ἀσαϊηθὺ 
10 ΌΥ {86 ρῥτορμοίβ σβοι οὐ ϑ86ῃΐ ἰο τϑοϊδιτῃ ὑποῖα ἔγοτῃ {1π|6 ἴο {ἰπ|ο6, 
δηἃ σῖιὸ βίοοα 88 ἃ ὈδυτΘΓ ἀραϊπδὺ {Π18 στόυτηρ ]Ο ΚΘ 6858, σεσαγά- 
1658 οὗ 411] 16 ῬΘΥΒΘΟΌ ΠΟΠ8 ΟὗὨ ἸπΊρίοιβ «626 06], τὸ αἰά τῇῆδί δ8[6 
σου] αὐδουὶν ὑο οχυ ρα ΐδι ὉΠπ6 γόυβαὶρ οὐ {π6 ἴσας αοα, ΑἹ Ἰοπσίῃ 
τἷ8 Ὀτουρῃῦ ἃ Ηοοα οὗἩἨ  ΟΔἸδτα 1168. ἀροη {Ππῶὺ Κιηράομῃ, δπα νγαβ 1Π6 
ΒΟΊΓΟΘ οὗ 4}} {π6 δν}]β τι τ ιοἢ μας Ῥ6Ορ]6 τοῦτα αἰζοσνγαγ 8 δἷ- 
Πιοίοα ; 80 {παΐῦ, 8" ΟΥ ἃ Θοῃ τη] ΒΟΘἢ6 ΟΥ̓ ἐγαρῖοδὶ ἀδαίμβ, οἰ νὴ! τ ΑΓΒ, 
δηα Ἰυαρτηοηΐβ οὗἨ νϑγῖουβ Κι πα8, ἘΠΟΥ ΓΘ αὖ ἸθηρῚ ἢ οαΥτΊοα ΑΤΑΥ͂ 
οδρίϊνα ὈΥ ΘΒΔΙ Δ ΠΘΒΘΥ 1ηΐο ΑΒΒΥΤΊΔ. 

ΤῊ6 ΡΘΟΡ]6 οἵ Φυάδῃ πόσο 11{{1|6 Ὀοέϊογ. πὸ τοῖρῃΐ 8 }}Υ μανο 
Ἔχρϑοίοα ἐδπαΐ, [ἢ ποτα πδα θθθὴ ο οἴου τϑᾶϑοῦ {Πδῃ βίαϊα ῬΟΪΟΥ͂ [ὉΡ 
Ργδβουσίηρ {πο ἴτι6 ΤΟΙ ρΊο ἴπ 118 παίνο ΡΟΣ, {παῦ Δ]οπα πον] 
μβανθ ὑθϑῃ βιυιβιοιθηῦ ἰο ὑγοσοηῦ Δ ΠΥ Οἰμοσ ἔμαθα Ἰυοσβῃ!ρ ΤΟ Ὀαϊηρ 
βοῦ ὍὉΡ, ἀπά ἰῃδαῦ {π6 βᾶπηθ τηοίνθθ, ὙΠΙοῖ ᾿Ἰπαεοα {π6 ἔσῃ {Ὑ1068 ἴο 
ΘΒίΔὈΠΒῃ ἃ βίγδῃησθ γούβῃρ, οι] ἤᾶνα ᾿παἀπορα «πάδῇ ἴο 6 ΘΆ]οιΒ 
ἴον {πΠ6 σὰ οπθΌ Βυΐ {π6 ονθηῦ ργονθά οἰμογνβα; ἔοὸσ ποῦν ἢ- 
Βία Παρ {π6 ρστοαῦ βιγοηρίῃ δα ἀ6α ἰο {π6 Κίηράοπι οὗ ὁ υάλμ, ὈΥ (8086 
80 γοβογίθα 1 0Π6γ ουΐ οΥ ΟΥ̓ΠΟΓ {Ὑ10 68 [Ὁ ἔπ βαῖίκα οὗ το] ρίοῃ, ρσο- 
ΒΡΟΙΠΥ͂ ᾿ηῆαίοα ΒΘΠΟΡοδτὶ πα βοὺὴ συ] π6α τ. [0 18 βαϊὰ {πὲ ἢ 
οοηἐἰπαθα δι ἐΐγοο ψεατϑ τοαϊλίπο ἴηι ἐΐλθ ιοσαγϑ 90}, Ἰϑδαυϊά απαή ϑοϊοηιοη. 
(2 Οἤγοη. χὶ. 17.) αὐἰἴοσ. σ βίοι {πο86 1Δο]αίσουθ πο] ηαυϊοηθ Βορδη 
ἴ0 ἈΡΡροδσ, σῇ θοῦ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ογο 1π80}}16ἃ ᾿πίο ᾿ΐπῃ ΟΥ̓ ΗΪ6 πηοῖδοῦ 
Ναδιλδῆ, γγῆὴ0 τγλ8 δὴ Ατηπηοηϊίαββ. (1 Κρ χὶν. 21.) [ἢ βῇἤῃοσί, τὲ 
ουβοοῖ ἐλ ἰαιο 9 δ Πιοτά, απά αἷϊ ]εταοῖ ιοἰξῆ, ἀἴπι (2 (ἸγΟΠ. ΧἸ]. 1.) 
δηἀ [6]} τἸηΐο [π6 ργοββοϑὺ 16 οί γῪ αδουε αἷϊ ἐμαί ἐπεὶγ ξαΐίλενς μαὰ ἄοπο. 
(1 Κιηρβ χῖν. 22.) Βυῖῦ (ἀοᾶ βοομ οογτθοίθα ἢἷπὶ δηᾶ [18 ΡθΟρ]ο, 
μανὶηρ ἀο6] νογοα ὑΒότὰ ᾿πίο [πΠ6 πδπᾶβ οὗ ϑμιθηδ, Κιηρ οὗ Εὐσγρί, 
ψ0 ΜΠῈ 8. ναϑῦ Θ.ΤΩΥ δηΐογοα [86 ΟΟΙΠΙΤΥ, ἴοοῖκ {Π6] ΟἸ168, ἀπά 
ΡΙυπάογοα Φ Θγιβαίοιη δηα {Ππ6 ἐθρ]6 οὗὨ 4]1 {Π6 το 68 ψ δῖοι αν! 
ΔΠ4 οϊοιηοη δα ἰγδαβυγοα ἀρ {μοτο. (2 ΟἼγου. χι. 2.) ὕροπ {μοὶγν 
Ταρϑηΐβῃσα δηᾶ δυτ]αύϊοη, (86 ΔΩΡῸΓ ΟὗὁὨ «6ῃονδῇ νγ88 δοοη τη ὶ- 
σαϊοά; ἀπᾶ τὰ 4Ὧο ποῖ βηά {παῖ ἰπ6 Κιηρσάοπι οὗ υαδῇ [61] Ἰη0 δὴν 
ΟΊ ΟΒΒ δοίβ οὗ 10] συ {1}} {Π6 τοῖσι οὗ ΑΒαΖ, γῆ νγϑβ {86 τηοβὲ ἱπηρὶουϑ 

᾿ΠΡυπσ6 ἐπα ἜΥ̓ΟΣ βαῦ ὍΡΟῚ {μαὺ ἴἤτομθ. δ ψα8 ποὺ οσπίθῃης τοὐέλ 
ιοαϊλίησ ἴπ ἐλθ τσαν 9 ἐλ ἀϊπφε ὁ ]βγαοῖ, απα πιαλίπσ πιοϊίοη ἐπιαφεβ 
90 Βααϊϊίηι (2 (ἸἜτοη. χχνὶ!. 2.}, θαΐ Π6 σαγγθα ἢἷ8 τϊοϊςοα ΠΟ] ΠΑ ΌΙΟΠ8 
111] ἈτΊ ΠΟΥ, δηα ᾿πϊ! αἰοα {Π6 ο]α ᾿πῃδθιαηΐθ οὗ {π6 ἰαηά ἴῃ {Π6}Ὁ 
οΥ16] απᾶ ἸΔοϊδέγουϑ ργϑοίοαβ; [Ὁ 10 18 8414 οὗ Βῖτ {παῖ λό διγπὲ ἐπ- 
σθη86 ἔπ δε υαἰΐοψ 0 ἐλ 8οη Γ᾽ Πίπποηι, ἀπά διιγπὲ ᾿ϊδ οὐϊϊαάγοπ ἐπ ἐδε 
23γὸ (νον. 8.); οὐ, 88 ψγὸ τοδα ἴῃ 2 Κιηρβ χυἹ]. 8., 7ὲ πιαάο ᾿ϊδ βοπ ἰὸ 
»αϑ8ς ἐλτοιισὴ ἐλε, γε, Ἀ]ο ἢ ἀοα 1688. ν᾽ 88 (Π6 ρμαδϑέπρ ἐλτοισὴ ἐλ6 77Υ6 
ἐο ΜΜοϊοςἢ, 80 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ Ργοβιθι6α ἴῃ 1ωον. χΧΥΙ. 21. ΕὟΓ (8686 1π|- 



Οὴἡ ἐλε 74οἱαίγν 0 ἐδιε “οισϑ5. 8367 

Ρ᾽οίῖο8 ΑἢαΖ νγᾶβ 8} 1γ ΡΌΠΙΒη6α Ὀγ Οοἄ, δῃᾷ δἰ 8 σοπβίδῃηϊ σου γβθ 
ΟΥ̓ 41} τηδῆποῦ οὗ ψ]ΟΚοάη 688, ἀϊδα ἴῃ {Π6 ἥονγον οὗ 818 ἀρθ; δυΐ νγἃ8 
ΠΑΡΡΙΥ βυοοοοάορα ὈΥ͂ 18 βοῃ Ηθζεκίαῃ, σο, δηλοηρ; ΟἴΠ6Γ ΤΟ ΟΥπιδ- 
(ἰοπβ, 10 18 βα1α, ὄὅγοζο ἐπ ρέθσοβ ἐδ ὄγαζοη βεγροπὲ ἐπαὲ λίοδβο5 λαά πιαάε, 
ἔο ιοπίος ἐδο οἰιηϊάγοη Γ᾽ ]Ἰβγαοὶ αἱά διισπ ἵποθηξο. (2 ἹζΊπρΒ χυἹ!. 4.) 
Βυῖ ἩδΖο κι Β ΓΘοστωδί ἢ νγ88 ΒΟΟὴ ΟὙΟΥ ΓΘ ΡΟῚ {Π6 ΒΟ Βββί θη 
οὗἩ ἢῖβ τιοϊκοα βοὴ Νδηβδββθῃ, ψῆο βΒθοϑῃηβ ἴο αν τη866 1ὑ ἢ18 Ὀυβῖη 658 
ἴο Βοασοῦ ουὖὐ δῦ (ἀοά ἴῃ ΠὶΒ ἰαν Πα ἰοΥθιἀάσδη, απα ἰο τα {Π6 
Ργδοῖῖςα οὗ 10 Βὶβ βίπαγ. (2 Οἤγοη. χχχὶὶ!. 8---8.} 

ΤὮΘ ΡΥΐποοΒ Ψ|Ο δυσοσοαρα (« οδίαἷν ΟὨΪΥ ἀχοαρ θα) ἀπὰ {Π61Ὁ Ῥθορὶα 
ΒΘΘ [0 ἴᾶνο ᾿ἰνοα ἴθ ἃ Κὶπα οὗ οοιηρούϊθοι ὙΠ ΟἿ6 ὩΟΙΒῈΥ 1ῃ 
Ὑ ἸΟΚΟη685 δηα 1Θοἰαίγυ, πα ἴο αν ρΊνθῃ ἃ ἰοοβα ἴο {πΠ6 τ] Π688 οὗ 
{Π6]} ἱπηαρΊ ΔΙ 008 ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΒΏΙΡ οὗ (ἀοά, σι Βιοἢ Ὀγουρῃῦ ἀροη “Ὁ 6Δ8 
8Π6 ΒΕΓ ΡΘΟΡΪ6 {π6 αἰτπηοϑύ ἤιστυ οὗ (ἀὐοα ΒΒ ψυϑίμ, δηά ἰποβα Ἰαστησηίβ 
ΜΠΙΟἢ Πα Ὀδοη ἀδογθοά, δηα ὙΒΙΟΝ δηαθα ἴῃ [86 σἀρθνΥ οὗ Κιηρ 
Δηα ρΡ6Ο0]6.:}: Αὖὐ Ἰοηρίδ, μούγονοσ, Ῥθοοπηθ ὙΊΒΟΣ Ὀγ {86 βαυθσο 418- 
ΟἸΡΙΙμ6 {ΠΟΥ Παᾶ χοοοινοά, {πὸ ἰγῖθ68 {παῦ γχοϊαγποα ᾿πίο {Π6ῚΓ παίϊνο 
ΘΟΙΠΙΤΥ ἴγοπλ {π6 ΒΑΌΥ]Ο ΙΔ ΟΑΡΌΥΥ ὙΠΟΙΠῪ τοπουπορά 1ΔοἸ]ΔίγΥ ; 
8η4 1μοποοίουι ἢ ὉΗΙΟΥΤΩΪΥ ουϊποοᾶ {6 τηοβί ἀθορ-τοοίοα ἀνθυβιοῃ 
ἔτοτῃ 8}1 βίσδηρβ ἀθι 168 δηά ἔογεῖστι τηοᾶθ8 οὗ ψουβῃρ. ΤῊ] ρστοαῦ 
ΓΤ ἔουτηδί ἢ νγ85 δοσου ] 56 ὈΥ ΕὐΖτα αηᾶ Νοβοιῖδῃ, απα {Π6 61η]- 
ποηῦ 6} ὝΠΟ ΔοΘΟΙΏΡΔΠ16α ΟΥ ϑυςοοοαρα ποτὰ: Ὀαΐ, ᾿π {Π6 ὈΓΟρΎΘΕΒ 
οἵ ἄπηθ, ἱπουσῇ [86 οχύρθυϊοῦ οὐ Ὀ᾽ΘΕΥ τᾶ τηαϊηἰαὶποά, {πὸ “΄ ΡΟΣ οἵ 
σΟαΠ 688 ψγὰ8 Ἰοβί ; δῃὰ ψ ᾿ϑάσγῃ ἴσοιη {πὸ Νονν Ταβίδιμθηϊ (Παΐ, 
αἀυγπρ ΟἿἿΤ ΘΔΥΙΟῸΓ Β ΤΩ ΙΒΥΥ, {πΠ6 6 )]1ὲ τ γ αἰν 64 ᾿ηὔο νγΟΒ 
ΤΟ] ρΊουΒ ραγί 68, Ψ ΒΙΟἢ ἸΟῪ ἀξογοα 1π ΟρΙπίοῃ, δπα ρυϊβιιθα οδ ἢ 
οἶμον τι {π6 βογοσδβῦ δη:τηοβιίυ, δπα Ἡ ἢ ᾿τηρ δ 816 μαίγεά. 

ὙΌΟΥΥ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ἅΓ6 (86 140]8 τη ϊοποα 1π {π6 ΟΣ ρύαυΓα8, ραγοα- 
Ιαυὶγ ἴῃ (86 ΟἹα Τοβίαπηθηί, [Τ0 18 ργοροβϑα ἴῃ [Π6 20] πρὶ ραρο8 οὗ 
{818 βθοίϊοπ ἴο ΟΥ̓ ΘΓ, ἴῃ {86 γβί ρίδοθ, ἃ βΒῃοτῦ ποῖζοθ οὗ {π6 14οἷ8 ψ ΠΟ ἢ 
ὙΟΙΓΟ ΡΘΟΌΪ ΔΓ ἰὸ {π6 1Βγ86}1068; 8π4, ΒΘΟΟΠΑΪΥ, οὗἨ {πο86 Ὑπὸ (ΠΟῪ 
Δαἀορίθα ἔγοτα {π6 Αὐητηοηῖθβ, ϑυσῖδηβ, ΡΟ οἶδ η8, ΒΑΡΥ]Οπίδη8, πᾶ 
ΟΥΠΟΥ πίοι οὗ δηυαυϊγ.3 

11. ἸρουΒ ΜΨΟΒΒΗΙΡΡΕῸ ΡΑΒΤΙΟΠΑΒΙῪ ΒΥ ΤΗΕ [ΒΒΕΑΕΙΙΤΕΒ.--- 
ΘΟΔΓΌΘΙΥ, 88 ͵ὺὸ ἢδνα ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οΟρβογνϑᾶ, μβαδά ἐπ ομ]άγοη οὗ 1βγδ6] 
Ὀδθῃ ἀοἰνεγοα ἔγομι {861} οὔ 6] θοπάδρα ἱπ Ευρί, τ μ6 ΠΟΥ το- 
τυγηθα ἴο {Πο86 140]8, ἰο ποῖ {Π6Ὺ Πα Β6θῃ δοουβίοτηβα. 

1. Τὴθ ἤγβὺ οδ᾽ήθοῦ οὗ {ποθὲν Ἰἀο]αίγουβ Οσβὴ]Ρ γὰ8 ἃ ΟἿ ΡΕΝ 
Ὅλη. (ἔχοά. χχχι! 1--- 6.) Ηδνίηρ θθθα οοπάποίοα {πγουρῇ {Π6 
ὙΠ] ἀΘ 688 ὈΥ ἃ Ρ1]]Ὰν οὗ οἱουια απ ἔσο, στ 1οἢ ργθοθαθα {ποιὰ τη {ποῖτ 
ΤΩΔΙΌΠ6Β, Π1|6 {μαῦ οἱουά οονγογοα ἐπα τηουηίδϊη τ ἤοτο Μόοβαβ Ὑ ιν 
Τοοοινησ {π6 αἼνπθ οομμτηδηβ, ὑΠῸῪ ἐπηβοϊηοα {παὶ 1 που] πὸ 

1 ἩοπιοἾβ Ηϊεΐ. οὗ ὑπ 7οντα, νοὶ. 11. ΡΌ. 2382---291, 
3 ΤΠο [ΟἹἹονίης δοοουπὲὶ οὗ ἰδο 14.018 τγοσβῃ!ρροα ὉΥ [6 96 :)78 15 δυτι ἀροὰ ῥυίπορα 

ἔγοτῃ ΤΑΆΤΩΥ Β ΑΡραγδξιβ ΒΒ ] σα, το]. 1). ρρ. 176---188, ΟΑἸπιοῖ ΒΒ Τ᾿ ββοσίϑιοηβ ἰπ ἢ18 
Οοπιπιεπίαιτο Τἀτι ότι], ἴοπ. 1. ρατῇ ἱϊ. ρρ. 173--178. δηὰ ἴοπι. νἱ, ὑρῃ. 745-752. ἀπὰ 1}18 
Το οπΑΓΥ οὗἩ 16 ΒΙ0]6 πηᾶθτ τΠ|6 ΒΟ σαὶ πδᾶσηθβ οὗὨ ἐπα ἰάοἱ ἀοἰτ68. 1,ονγ8᾽ 8 ΟΥ ΚΙ ΠοΒ 
Ἡοῦτεα,, νοϊ, 111. Ρρ. 1---ἰ102. ΦαμηΒ Ατομθοϊορία Βι ]οα, 88 400--415. ΑΟΚΘΟΙΤΏΔΉ ΝΒ 
Ατοδαοϊορία ΒΙΌ]Π σα, 88 387---402. ΜΊ]ατ8 Ηΐϊβς, οὗ ἴπ0 Ῥτγορδρδίοπ οὗ ΟἸ τ δι δ ϊν, γο]. 
ἷ, ΡΡ, 227---340,Θ Οοάνὶπ᾽θ Μοβεβ δπὰ Αδγοπ, Ὀοοκ ἷν. ΡΡ. 140---178.; ἀπά ΑἸΡοΣσ, [ηδί, 
Ἡστστη.. οι. Τεβί. ἰοπι. ἱ. ρΡ. 394---406. 
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Ἰοηροῦ Ὀ6 {86 ὶν ρσυϊάδ; δπᾶ {πογοίοσο {Π6Ὺ δρρ] δα ἴο Αδγοῃ ἐο τζδκο 
ἴον ὑμθῃλ ἃ ββογϑά βρη ΟΥ̓ Βυταῦο], 88 οἵα πδίοηβ 84, ψῃ]οἢ ταϊρῃὶ 
ΥἹΒΙΌ]Υ σοργαβαηΐ (ἀοά ἴο μοι. ὙΠ [818 γθαυθδῦ ΑἌγοι ἈΠΒΔΡΡΙΥ 
ΘΟΙΩΒ]16α : ἐλ ρεορίε οὔγεγεά διιγπί- οἤεγῖπο5, απαὰ ὑγοισὴἠὲ γροαςε-οΠετ- 
ἵπισδ, απά 5αὲ ἀοιῦπ ἰο εαἰ αγά ἐο ἀγίπλ, απαὶ γτοβϑὸ ᾿ρ ἰο ρίαψε ΤῈΘ 
τηδίο τ} 8 οὗ {818 140] σχογα [86 ρο]άδῃ ϑαγ-τῖηρδ οὗ {πΠ6 ρθορὶβ, ὑσοσῃ ἴῃ 
1686 δαβίθσῃ ΘΟ ἐσ] 08 ὈΥ ΤΩΘῺ 88 ὙΧ6}} ἃ8 ψοηθη. Α'8 [πα δποϊθηΐ 
“ὁ ΟΥ̓ΒΑΙΏΘΩΐΒ ἴῃ ρῸ]α, ἔουπὰ ἱπ ᾿ργρί, οοπδὶϑί οὗ στῖπρβ, Ὀγδοο βίϑ, 
δ ]οἴβ, ΠΘοΚ-]δο 68, Θαγ- Τρ, Δα ΠΌΤΩΘΓΟΙΒ ΔΥΓΟ168 ὈΘ]οηρίηρ ἰο [88 
(0116 (ΔΎ οὗ Μ Ὠῖοῖ ἅτ οἵ {Π6 ΘΑΥ]Ὺ {ἰπ|08 οὐὗἨ Οδβιγίδβθῃ [. δηὰ 
ὙΠοΙΒτλ65 {Π]., {86 ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΙΆΓΙ6Β οἵ Φ ΟΒΘΡἢ δηᾶ οὗ Μοβ65)"}, 10 18 ποί 
᾿ ργ ΟὈΔ0]6 {μαῦ {Π6 Θαγ-τῖησΒ ἀ6]νογοα ὈΥ {86 Βγαϑ 68 ἐο Αἄγοη, 
ὙΟΓΘ Βοιη6 Οἵ [86 76 νγ6}8 1 ἢ ἘΠΘΥ Πα ἀοιμαηαοα οὗὨ [πὸ ΕἰσγρίϊαηΒβ. 
ΤΠ6 ΘΑ -ΤΙ ΡΒ ΟΙΘ οαδῦ ἴῃ ἃ που], ὙΓΒΙΟ ΔΡΡΘΑΓΒ 0 αν θθθη 
[Ἀϑϊοποα ψ 1 ἃ στανΐμῃρ ἴοο], ΟΥ̓ ΑΔγο, 0 δἰθϑουνγαγὰβ τηδάδ 4 Τα], 
ὙΥΒΙΟὮ 18 σΘΏΘΓΑΙΥ ΒῈρροβοα ἴο βανα θθθῃ δὴ δχϑδοῦ γαβοιιίδηος οἵ {Π|6 
οΟἸο ταί σγρίίμδη ἀογ, ΑΡρ185, ὙῸ γγχὰβ ὙΟΥΒΒΙρροά ὑπάρν {ῃ6 
ἔογπι οὗ δὯῃ οχἄ. Τῆς ἔδυ] ΠΥ, ΜΠ τυ οἢ (Π6 Θγαθ 68 [6]}] Ἰηΐο 
[Π6 ψΟΥΒΏΙΡ οὗ {π6 ρσοϊάρηῃ οὐ], 15. ϑυ ΠΟΙ Θ]ν δοοουπύθα ἔογ ὈΥ {ἢ 6 
χοῦ γοοογαθα 1η 4“οβὶι. χχῖν. 14., νἱΖ. ἐπαΐ (ῃ6 ᾿βγδοὶθθ μαά βουνὰ 
{Ππ6 ρσοάβ οὗ Ἐρσγρύ ἀυτγίησ (Ποῖ γϑϑιάθποο ἴῃ {μπαῦ οουπίγγ. '“ΓΠΪ8 
8 ποθὴ Εργρύίδηῃ βυρογβι τοι 18 βαϊὰ ἴοὸ Ὀ6 581} ρογροίυδίθα οἡ 
Μουπῦ 1 θαπαδβ, ὈῪ ἴὰοθ6 Πγυβοβ ὙΠῸ δββιιπθ ὑμ6 πδηλθ οἵ ΟΚΚαΪε, 
8ΠᾺ ὙΠῸ ΡΑΥ͂ αν η6 ΠΟσΠΟυΓΒ ἴο ἃ οαἰ.3 

2, ἴῃ ᾿ϊἱαοη οὗὨ {π|ὶ8 ψοτα ἴη6 ὕνο (ΔΟΘῈΝ ΟἌΣΥΕΒ, τπαδάθ ὈΥῪ 
δ οσόροδια, {π6 βγθῦ Κιὴρσ οὗ [βγβϑϑὶ, αϑαογ (π6 βϑοθββίοη οὗ {Π6 ἴβθῃ 
1068. ΤῈ Εργρύδπβ δα ἔνχο ὀχϑῃ, ὁπ6 οὗ ψ οὶ μ6Ὺ ψογβδιρροα 
ὉΠΑΩ͂ΟΥ {πΠ6 πάπα οἵ Αρΐβ, αὖ Μαοπιρἢ8, (86 οδρια] οὗ {Πρρὲῦ Ερνρί, 
δηά {Π6 οἶα πάθον ἴπ6 ἤδηθ οὗ Μπονβ, δῦ ΗΊΘγαρο 15, [86 τηοϑίγο- 

115 οὗ Τόσον Εσυρῦ. [ἢ {6 τρδῆηογ, Φγοῦοδιῃ, γ0 μι8( ΠἰπιΒ6 1} 
ἐδδη ἃ Τεῆιροα ἴῃ Εργρὺ ἀυγίηρ (6 Ἰαϊίου ραγὺ οὐὗἨ ϑοϊοπιοηβ γαῖσῃ 
(1 Κιηρϑ χὶ. 40.),, δοῦ ἋΡ οὔθ οἵ [18 οαϊνθβ αἱ Βοίβεὶ, δπὰ {86 οἴ μεὺ δἱ 
απ, [86 ἔτο δχύγομλ 168. οὗ μὶβ ἀομιϊπίοπβ. (1 Κϊηρβ χὶ!. 28----52.) 
1ακα {86 Ἰἀο]αίοτβ ἴῃ {π6 ψ]άΘγμ 688, (818 Ἰοδάον οὗ {π6 γθ 0 6]8 ρῥσο- 
οἸαἰτηβα Βοίοσο {86 140]18 ἀροι 186 ἔδαϑδῃ οὗἨ {μοῦ οοηϑϑογαίίοῃ, 7 Ὺεϑε 
αγὸ ἐδ αοάς, Ο 7εταοῖ, ιολτοῖ ὑτοισλὲ ἐδ οἱ ὁ ἐιο ἰαπά 9.7 Ἐσυρί ] 
ΗΒ ψόυβῆρ οἴεγεα Ὀδϑίοσα {Π|686 14.018 18 βιρροβθά ἰο ἤανθ Ὀθθὴ 1 
Ἰϊδίϊοη οἵ [86 σογοιμοηΐθβ οὗ {π6 Μοβαϊο ἰανν. Τμυβ Φογοθοδτ 1η- 
ἰγοάποοα 140] ΑἴΓΥ, τ ΒΙο σοππυθά ἴῃ {86 Κἰηράοιμῃ οὗὨ [8γ86] ππῸ}] {Π|6 
ΒΔΟΥ]οπίδη οαροϊνιῖγ. ΑἸΟΒΟΟΡὮ 10 18. ργόθαῦ]α ὑμαῦ Φογοροδ ἀ6- 
Βισῃ θα {818 ὑγουϑῆὶρ ἔὸν Φϑβονδῆ, ἐπ οὐ οὗὨ 18γδϑῖ, 10 νχὰ8 Αἰ γθοῦ Υ 
ΘΟΠΥΓΑΓΥ 0 {π6 αἰνῖπα ἰαν7, 8η6 αἰΒΠΟΠΟΌΓΑΡ]6 ἤο {π6 ἀἸνίηο Μα)Θϑίυ, 
ἴο 6 {8 γοργοβθηΐθα, Ἠδηοα {μ6 πδιηδ οὗ “6 γοδοᾶπι 18 ὩΘΥ ΘΓ τη 6η- 
τἰοπαά ἴῃ {Π6 βυ θδααιοπί ἰδίου οὗ {πῸ Κιηράοτῃ οὗ 1βγϑθὶ, θαῦ 1} 
[Π6 βύϊρτηδ οὗ μβανιηρ πιαάθ βγαοῖ ἰο 5ΐη. 
Α5 τωοϑᾧ οὗἉ {Π| ργιοβίβ οὗ τῃ6 1χηλ]ν οὗἨ Αδγοη, δηᾶ {π6 [μον θ8, ΠΟ 

μαᾶ {μοῖγ οἰ68 δπᾶ δροᾶββ δῃηιοησ {μ6 ἴδῃ σουοϊ θά ἐγῖρ68, σοῦ γα 

1 Βὶν 4. α. ΥΠΚΙπβοπ᾿Β Μάπηογθ ἀπὰ Οἰιβίοτῃβ οὗ τη6 Αποίοπὶ Ἐσγριίδῃβ (ΕἸγβὶ 6165), 
γο]. "1. Ρ 225. [πῃ ρρ. 8370---872. Βο 88 σίνοη ἃ ἀοδβογίριίοη οὗ τὴ8 ΕΡΥΡοδη οαγ-τίη σα. 

2. Ὧγ. ΟἸαγκοβ Ἴγανοὶβ, τοὶ. ἷν. Ρ.. 904. 
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Ἰῃηΐο ἔπ6 ἀομηϊπίοηϑ οὗ {86 Κιηρ οὗ Ψυάδῃ, ἴο δνοια Ἰοϊπίηρ ἴῃ {Π6 
βοῃΐβη, ὙγΒοἢ ρῥγονθαά ἃ στγοαΐ δα! οηὰ] βίγθηρία ἴο {μ6 πουβο οὗ 
Ἀανὶὰ : Φογοῦοδπι βοϊσοὰ {Π6ῚῚ ΟἸἝ168 ἀπα οϑίαίθβ, δηα ἢ6 δαβϑα {ῃ8 
ῬΘΟΡΙΟ οἵ ραγίπρ {μοῖρ ΠΠ68, ὕμθτο Ὀθῖπο πομθ ἰο ἀοπιδῃμα ἔμθτι; 80 
6 σταιηοα [Πδτὰ ΕΥ̓͂ τπιδκίηρ ῥγιθϑίβ ουδν οὗ δυθῦυ ἰγ1ῦ8 δηᾶ ἔΆπΪΥ, 
δύο ἴῃ {6 δχίγοιηθ ραγ οὗ {δ οουπῦυ. ὙΠῸ ροπίδβοιία δηά 
ΒΡΥΘΩΊΒΟΥ ΟΥ̓́ΘΥ (818 Βο ̓ βπχδύϊοαὶ ργιθϑίμβοοα ἢ6 σϑϑαγνθα ἰπ ἢϊ8 οστῃ 
Βαμάβ. Τ686 14.018 γγογα δἱ ἰδηρίμ ἀαδβιγογοα δγ {(Π6 Κὶπρβ οὗ Αββυσίδ; 
1πΠ6. 64} ἴῃ Βοῖμ6] τγᾶϑ οαγγιθα ἰο Βδρυίοῃ, ιν ΟΥΠΘΥ 80ρ0118, ΌΥ͂ 
ΘΠΔΙ ΔΉ 6 56, δπα ἐμ οἴμοῦ ἴῃ ΤθΔῃ νγᾶ8β 861Ζρ ὃν ΤΊ Δυἢ- ῬΊ]ΘΒοσ, 
δθουῦ ἴδῃ γθαγβ ὈΘἴοΓΘ, ἴῃ {Π6 ἱηναβίοῃ ΒΟ. π6 τηδθ ἀροῦ (Ἴ411166, 
1η ΜΒ οἢ ρῥσονίποα {πΠ6 ΟἰτΥ βίοοά. 

8. Τῇ6ε ΒΒΑΖῈΝ ΒΕΒΡΕΝΤ Μγα8 80 ᾿τπηᾶρο οὗ ρο]]8]16 ἃ ὈΓΑΒ8, ἴῃ (868 
ἔοστα οὗ οπϑ οὗ ἰδοβα ΗΘΥῪ βουρϑηΐβ (ΟΣ βοροῃΐβ γΠοϑ6 Ὀιῖ6 νγα8 
αἰϊοηαεα ἢ νἱοϊθηῦ ηβδτημλδ 0 η.) τυ Π1Ο]1 Ὑ6γ6 βαηΐ (0 ομαϑίβα (ῃ6 
ΤΌΤ ΤΠ ηρ [γα 1065 ἴῃ {Π6 ΜΠ] ΘΥ688. ΒῪ αἰνιηθ οοτητηδπηα 2,0865 
πιαάο α βογρεηπῖ 9. ὕγαξβ8, ΟΥ̓ ΘΟΡΡΟΘΥ͂, δπὰ ρμεὲ ἐξ μροὴ α ροΐο; απὰ ἐΐ 
σαπιθ ἰο Ρα85 ἐμαΐ τῇ α ϑξοεγροπὲ δαά διίίέοη ἀπ πιαπ, τσλόπ δ δοἠοία ἐΐο 
δεγρεπί 0 ὅταϑ5, ἢό ἰυοα. (ΝΌΠΡ. χχὶ, θ6---9.) ΤΠθ Ὀγαζθῃ βοσρθηΐ 
48 ὑγθβοῦυ θα 88 ἃ τηοηυσαθηῦ οὗ {π6 αν 1η6 τηογου, Ὀαΐ ᾿ῃ ργοσθ88 οὗ 
ἰπ6 Ὀδοδηθ ὯΔΠ ᾿πδίσυμησηΐ ΟὗὨ ἸΔΟ]αγ. ὙΥ̓ Πθὴ {Π]8 Βα ρογϑε 0 
Ὀορδη, 1ΐ 18 ἀἸῆου] ἰο ἀδίογιηιπα ; θα [86 Ῥοβὲ δοσοιηΐ 18 ρσίνοη ὈΥῪ 
1Π6 “6 νυν 8})} τα ὶ, αν Κὐγλ ἢ, ἴῃ (π6 ἘὈ]]ΟΥπρ' τηδῆπμοσ. ἘΕΊΟΙΩ 
(Πς πιο (μαὺ {π6 Κίῃρβ οὗὁἨ Ιβγϑ6ὶ α14 δνἱ], δαῃὰ {86 ομ ]άγθη οὗ [8γ86] 
ξΟ]]ονν οα 1ΔοἸδίγυ, 111] {Π6 τεῖρῃ οὗἩ Ἡδζοκίδῃ, που οἴετοα ᾿ποθηβα ἴἰο 
1; 1Ὸ0γτ, Ὁ θοϊηρ το ἴπ ἴΠ6 αν οὗ ΜίοΒβ68, ἐισλοόυεν ἰοολοίδι τροπὶ τὲ 
5]ια1 ἰΐυο, 1Π6Υ ἴχποιοα {Ππ6 Ὺ ταῖσῃῦ οὈίδίη Ὀ] βϑῖηρθ ΟΥ̓ 118 τηρα] οι, 
Δη4, {Ππεγοίογο, (πουσῦ 10 ποΥγ ἴο θα ψογβῃῖρροα. 10 μαά Ὀδοη Καορί 
ἴτουαῃ (Π6 ἀδγ8 οὗ Νίοβϑβ, ἴῃ πιο ΟΥΎῪ οὗ ἃ τηῖγδοΐθ, ἴῃ [Π6 ΒΏΙΩΘ ΤΔΠΠΘΓ 
48 1π6 ροὺ οὗ ζηδῆπᾶ νγ88; ἀπαὰ Αβα δηᾷ δ δμοβῃαρμδίὶ ἀϊα ποὺ οχεγραίθ 
1  θὴ {ποὺ τοοίϑα ουὖῦ ΙΔοἰαίτν, Ὀδοαιβ6 ἴῃ {Π 6} τοῖρῃ {Π6γ αἰα ποῖ 
οὔϑοσνα ἰπαῦ {πῸ Ρ6ΟρΪα του ρροα {ἢ]18 βαυρϑηΐ, ΟὐὁἨ Ῥυγηῦ Ἰποθηβα ἴοὸ 
1 ; δηὰ, {πογοίογο, {πον Ἰοῖν 10 48 ἃ τιλουλοσῖαὶ. Βαΐ Ἡ δ Ζζοκῖδῃ {Ππουρἢὶ 
δύ τὸ ἰΔκα 1 αυϊΐα αἰνᾶν, ἤθη Π6 ΔΡΟ]ΠΒη6α οἶμον ἸΔο]αῖγυ, Ὀδοδιιβα 
ῃ (86 ἄτης οὗ [ἷ8 (ἈΊΒΟΥ ἐμ υ δἀογαά 1ΐ δ8 δ 160] ; δᾶ {που ρ ῥὶουβ 
ῬΘΟΡΪΟ διποηρ ὑΠ6πὶ δοοοπηῖοδα 10 ΟὨΪ]Ὺ 88 ἃ Τ]ΘΙΩΟΤΊΔΙ] οὗἩἨ ἃ σοπάογαι] 
ΟΥΚ, γοὺ μα Ἰυάροα 6 ὈοίίοΣ ἰο 8001 188} 10, {ποιὰ ρ]ι {Π6 ΤηΘΙΔ ΤΥ οὗ 
{Π6 ταΐταο]α βῃου α Πρροῃ ἰο 6 Ἰοβῦ, ἔπαῃ βι δυ 1ὑὺ ἴοὸ γοιηδίη, ἀπ 
Ιδανθ {Π6 1βγϑθ 68 ἴῃ ἀδησοῦ οὗἉ σοπηπλιηρ ἸΔΟ] αἴ ΓΥ ΒΟΓΘα ΘΓ 1 11. 

Οη {π6 βυθοῦ οὗ (86 βουρϑηΐῦ- δι τίθῃ 1βγαβ]1ἴθ8. Ὀοὶησ Ποα]θα Ὀγ 
Ἰοοκιησ' αὖ (88 ὈΤΆΖΘΩ βογροπηΐ, ὑμ6γῈ 18 ἃ ροοα οοϊηηδηῦ ἴῃ {π6 8ρο- 
ΟἸὙΡΙΑΙ ῬοοΚ οὗ Υ Ἰβάοπμι, οἤδρ. χυΐ. νϑσ. 4---12., ἴῃ τ᾿ ΉΙΟὮ ἃγο [Π 686 
ΤΟΙΊΔΓΚΑΌΪΘ ΟΓ8: --- “ἦς ΤΉΘΥ γογα δαπιοηϊβῃθα, πανίηρ ἃ βίσῃ οὗ 
Βα σδίϊοι (ἡ. 6. ἴΠ6 ὈΓΆΖΘΠ ΒΟΓΡΟΠΐ), 0 μι {Ποῖ ἴῃ τοι  ὕγαμοα οὗ 
[86 σοτη πη ἀπηθη18 οὗἁὨ ἰῃγ ἰἴαν. ἘῸΥ Πα (Παῦ ἰπγηθα ΠΊπη861 ἰόν γα 
1, γγχἅαϑ ποῦ βανϑα ὈῪ 1π6 ΤΗΙΝΟ {πα Βα βανν, θαΐ ὈΥ ΤΠΕΕ ἰῃαὺ τὶ 
1Π6 βανιοῦγ οὗ 4]].᾿ (νον. 6, 7.) Τὸ {Π6 οἰγουϊηϑίδποας οὗ Ἰοοκίηρ αἱ {Π0 
ὈγΆΖΘη Βουρθηῦ 1Π ΟΥΟΥ ἴο Ὀ6 Ὠθα]64, οὖν Τμογὰ τοίοσβ (Φόη 11]. 14, 
1ὅ.), 4(ς ΜοΞες5 Πεά πρ ἐδ βογροηΐ ἵπ ἐδιο τοϊϊογ 685, δυθΉ 50 Ἠιιδὲ ἐξΐ6 
ϑοπ οΓ πιαπ ὗε ἰϊίεα ωρ, ἐμαΐ τυλοβοουεῦ δοίϊουείμ ἐπ ἧϊπι, φἠομίᾳ πιο 

ΥΟΙ, 111. Β.} 



810 Οὐγτμρέϊοηϑ 0 εἰσίοι ἀπιοηφ ἐλ “ειδδ. 

»εγῖϑ]., διξ παῦο οἰογπαὶ ἰἰξ : ἴγοτω ΠΟ ΤΟΓΒ νγ6 τᾶν Ἰθάγῃ, 1. ΤῊδξ 
α5 ἴπ6 βεγρϑῃηῦ νγἃ8 Πα ἊΡ ὁπ {Π6 Ρο0]6 ΟΥ επϑίσπ; 80 6βὰ8 (ἢ σιβὲ 
γγ88 Πα ἀρ οα 186 οσγοββ. 2. Τἢαΐ ας {π6 βγαθ "68 τύ τα ἴο Ιοοὸκ δὲ 
{π6 ὈγάΖθῃ Βορθῃηῦ ; 80 ΒΙΏΠΘΥΒ πιυδῦ ἰοοκ ο (Ἰγιδὺ [ῸΓ βαϊναϊοῃ. 83. 
Ὑμαῖ α8 (ἀοα ρῥτονι θα πὸ οἴμοσ τοηιθαυν μδῃ 818 ἰοολίπο, ἴου [86 
σουπαοά [βγδο] ἴθβ; 80 Π6 ἢδ8 ργουϊ θα 0 οἵβοσ νύ οὗ βαϊναίϊοῃ {μδ 
ατἰἢ τὰ ἰμ6 Ὀ]οοά οὗ 88 ϑοη. 4. Τιαῦ ας 6 ἢο Ἰοοκοᾶ αἱ {86 
ὈγΆΖΘΗ Βορρθηΐ νγὰ8 σεγοά ἀπα αἸά ἠυε; 50 Ἀ6 {μαὺ Ὀ6]1]Θν οί ἢ οὴ (Π6 
1ωμοτὰ “658 Ογιβὺ 8}8}} ποὲ ρεγίβι, θὰΐ πᾶνο εέογπαϊ 6. δ. ΤὨδί ας 
ποῖίμον {π6 ϑογρεπέ, ΠΟΥ ἰοοκῖπρ αἱ ἐξ, Ὀὰΐ [86 ᾿πν181016 ρόνγοσ οὐ Αοᾶ, 
Βρα]θα 186 ΡΘΟρΪ6 ; 80 πιθοῦ [Π6 οὁγο85 οὗ ΟἸ γιϑῦ, ποὺ Ὦ1Β τ γον δεὶπῷ 
ογμοϊεά, Ὀὰὺ ἰῃ6 ραγάοπ ἠδ δαβ δοιφὴέ ὃν ἢ δίοοά, οδοτατηπϊοαΐοα 
ὈΥ {Π6 ροισεγ με ἐπετσῳ 9 δὶδ δ ριγιέ, βαν88 186 8ο]8 οὗ ῶθη. Μααν 
ποῦ 4]1 1686 Τ1πϊηρθ8 Ὀ6 Ρ]ΔΙΗΪΥ Β6θὴ 1π {ΠΗ εἰγοιηβέαποεβ οὕ [818 ἐΓ8}8- 
δοῦοῃ, υυιϊπουῦ τηδκίησ ([Π6 δεγρεπὲ ἃ ἴγχρα οὗ “6808 ΟἸσιϑὶ ((6 τπηοβὺ 
ΘΧοθρ Δ 16 ἐμαῦ σου] ΡΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 ΘΠΟΒ6}), δηα σα πηΐϊηρ τ[π6 ῬάΓΆ}16}, 
88 ϑοῖηθ ἴδγα ἀοη6, ὑτουρἢ ἴδῃ ΟΥΓ ἃ ἀοΖθῃ οὗ ρδυουϊαγβ } 

4, ἴῃ Ψυάρ. νι}. 24---27. να τοδα {μὲ (Ἰάθοῃ τηδ6 δὰ ΠΡΗ͂ΟΣ οὗ 
5014 ἔγοταῃ {86 8ρ0118 οὗἩ 1ῃ6 Μιαϊδηϊίθδ. ΤῊΪΒ δρῃοα 15 βυρροβοὰ ἴο 
Ὦανο Ὀ66ῃ ἃ υἱοῦ βδοουοίδὶ ραγημοπί, τηδα6 ἴῃ ᾿τηϊαίίοι οὗἩ ἰμαΐ ψΌτῃ 
ὈΥ 186 Βιρῇ ῥγιθϑὺ δ θη. Βυΐ τ βοίμον (Ἰάθοη τηϑαπί 1ὺ ἃ8 8 
ΘΟΠΙΩΘΠΊΟΓΑΟΥΘ ἰΓΟΡὮΥ, ΟΥ Πδα ἃ 1 ον 108} ῥχιαδὺ πῃ 8 Ποιιβ6, 10 18 
ἀἸθου!ὶ ἴο ἀείογπηῖηθ. [10 εξοαπιθ, ὨΟΎΤΘΥΘΥ, α 8πα7ὸ ἰο αἷϊ ]αταοῖ, ὮΟ 
ἀνγοὶὺ τη ΟἸ]οΔα, ἀπα ὁ {ἢ δαβίθγῃ βῖ46 οὗ ϑογάδῃ ; ψῇῆο {δι Βαυϊηρ 
8 ΘΡἢΙοα δηὰ ΟΥΒΠΙΡ 1π {Π6ὶῦ ΟὟ ΘΟΌΙΓΥ, ὑγου]α ποῦ 80 ΓΘ ΪΥ ρῸ 
ΟΥ̓ΟΡ ἴο {Π6 ἐΔΌΘΓΏΔοΪ]6 αὖ 5}}110}}, ἀπά, Θομβθαπθμίν, [6]] Ἰηΐο ἸΔο]ίγυ, 
Δ Πα ΜΟΥ ρροά {π6 140]8 οὗ ὑμοῖν ποσῃρουσβ (6 Ῥμωπὶοίαηβ. (δ υάρ. 
ν11}. 27. 838. 

ὅ. ΤῈ ἸΈΒΑΡΗΙΜ, ἰὉ ρΡΡϑδῚβ ἔγοιη 1 ὅϑδπ). χὶχ. ]8., γογα σαγνοα 
ἸΠπΔ 068 ἰῃ ἃ Ὠυπηδη ἔογτα, δμα ΠουΒα ΠΟ] 4 ἀ οἰ (168, Κα {86 ρεπαίε5 ἀπὰ 
ἴαγε8 οἵ ἴῃ6 ἘΟΙΩΔΠΒ ΤΩΔΩΥ͂ σοπίγΙ68 δἤογγαγβ ((6π. χχχὶ. 19. 84. 
3ὅ.; 1 ϑ'δη,. χὶχ. 18---17.), οὐὗὁἨ συ ο ογδουϊαῦ ᾿παυϊτῖθ8 6 ΓῈ τηλῆβ. 
(υάρ. χνὶ!. ὅ., χνὴ, ὅ, 6. 14---20. ; ΖεοΝ. χ. 2. ; Ηοϑ. 11}, 4.) ὋῬΤΉΙ8 
18 σοῃῆιτηρα ὈΥ͂ 1 ὅϑεδϊη. χυ. 23. (τ γρῖηδ] σοπαουϊηρ), ἤθτο {Π68 
ὙΟΓΕ ΠΡ ΟΥ̓Ὠἁ ἰογαρ πὶ 18 τη ]οπϑα ἴῃ οοπ)υποίϊοη ἢ αἰν: πδίϊοη. 
ΤΉΘΥ ἄρροαῦ ἴο βανα Ὀθθῃ ᾿Ἰπίγοάυςθα διηοηρ {Π6 [δβγδθϑ] 168 ἔτγομὶ 
ῬΜεβοροίατηϊα ; 8δηα οοπίϊπυδα ἴο Ὀ6 ὙΟΥΒΙρΡοα 80} [6 ΒΑΡΎ ]Ο 88 
ΟΒΡΕνΙΥ. 

6. Τῇ’ 2618 ψοσ δοουβοα ὈγῪ ἐμ6 Ῥαρδηβ οὗ ψογβμρρίησ (Π6 
ΉΒΕΑΡ ΟΕ ΑΝ ΑΒ8; μυΐ ἔγτοπι {}}16 σϑ! υτηηῦ ὑΠ6Υ πᾶγα Ὀθθη Θοιρ  οἰοὶ Υ 
γ]ἀϊοαίοα ὈΥ Μ. δομυτηδομοσΣ “ Αρίοῃ, [86 ρτδιητηυῖαη, Β6Θ 28 ἴο 
Ὀ6 {Π6 δίμοῦ οὗ {818 βἰαπάθσ. Ἠΐς δίηντηϑα ἰῃδὲ {π6 “6νγ8 Καορῦ {86 
Ποδὰ οὗἩ δὴ δ88 ἴῃ {Π6 βαποίυαγυ ; δπὰ {πᾶῦ 10 τῦᾶϑ ἀϊβοονοσγοᾶ {Π6Γ6 
ὙΠ 6η Απθοομυβ ΕΡΙΡΏΔμ68. ἴοοκ [μ6 ἐδπιρ]6 δῃα οπίογοα ᾿ἰηΐο (ἢ 
τηοϑύ ΠΟΙΥ μἷδοθ, Ης δἥδρὰ, ὑπαῦ ομα Ζδθιάμβ, μανϊηρ Βθογθ αν ροῦ 
ἡπίο {Π6 ἰθῖλρ]6, οαττὶθα οὐ᾽ [Π6 4888 ᾿οδά, δῃᾷᾶ σοπυθυϑὰ 1 ἴο 1)οιδ. 

1 Ὧτ, Α. ΟἸασκο οὐ Νυτϊηῦ. χχὶ. 9. ὅ66 4190 ἃ μ᾽ δδβίῃηρ δηὰ ἱπβίσιιςϊ γε οοη θα μ᾽ Δι 0 ἢ 
οὗ Βίβῃον Ηδ)} οἡ τῃϊ8 δ )οςί, 

8. [)6 Οὐ Απἰπιδιίαπι ἰηῦογ ΖΕ σγρίϊοβ οἱ Ψπἄκθοβ (οτητηοηϊδίϊο, ὁχ στοσοηᾶίϊα απιϊᾳυὶ- 
διε ἡ] ιδίγαῖα ἃ, ΝΜ. Φοβαπη. Ηοίησ, δοασηδοίογ, θ6οῖ. ΥὙἱ1}, εἰ δεᾳφ. (Βηειαπευρ δ, 1778. 410.) 



Οηἡ ἐδὸ ]αοϊαίγη 9} ἐλ ὕδειυ8. 917] 

Θυϊά18) Βα γ8, ἰμαὺ Πραϊηοογα8 οὐ Ποιηοογιίαβ {Π6 ἰιϑίοσιδῃ δνογτοᾶ 
δαὶ {π6 4 6)»ν8 δἀογοά {π6 μοδᾶ οὗ δῇ α88, τηδάδ οἵ μοὶ, ὅζοἍ. Ῥ]υΐδγοῃ 
δΔηα Τδοϊίαβ ἡ ΓΘ ᾿πηροβοα οα ὈῪ (818 ΠΑ] Ωγ. ΤΠΘΥ Ὀο]ανοα {πα 
{6 Ηδῦτονβ δἀοσθὰ δὴ 888, ουΐ οὗ συβιυἀθ [ῸΣ {Π6 ΑΙΒΟΟΥΘΙΥ οὗ 8 
[ουπίαϊη ὈΥ οπα οὗὨ {8686 ογθαίγοΒ ἴὼ {88 Ὑ]άΘσμ 688, δὖ ἃ {πλ6 ΏΘη 
{π6 δύτῶν οὗ {818 παίϊοῃ νψὰβ Ῥδγομεα σι {πιγδῦ δηθὰ οχί γον 
[ατϊριοά. 1,ῳΘαγποθα τλθη 0 μᾶνθ ϑπαἀθανουγθα ἰοὸ βθᾶγοῦ ἱπίο {116 
οτἱρὶη οὗ (18 βἰαπάδυ ἀγὸ αἀἰν: θα ἰπ {ποὶγ οριῃΐομβ. ΤῊΘ σθάϑοη Ὑ ΒΙΟΝ 
Ρ]αἴλτοἢ ἀπ Ταοιιιβ γᾶν ἴῸΣ 10 πα8 ποίπιηρ 1ὰ ὑπ6 Ὠϊβίοσυ οὗ {μ6 
6) οα ΠΟ} ἰοὸ ρτουπᾷ 1, Τδηδαῦ! ΕἌΡΘΓ [88 αἰξοιηρίοα ἰο 
Ῥύοναβ {πὲ {818 δοουβαίίοη ρχοσοοαρα ἔγομχ {π6 ἴθ] ἴῃ ρσγρὺ 64]168 
Οπίοῃμ ; 88 1 1818 ὭΔΙῺΘ Οϑ1Ὲ6 ἴτγοϊῃη ὁποῦ8, Δἢ 8.88; ὙΔΊΟΝ 18, ᾿παοοα, 
ΨΘΙῪ οΥΘα1016, Ὑμ6 τοροσὺ οὗ {Π6 “6078 ὙΟΥΒΕΙΡΡΙΠρ 8Π 888 τηϊρ}ῦ 
οΥὔἹρὶπαῖ ἴῃ Εργυρί. 76 Κποὸν {μπαὺ (Π6 ΑἸΟχδπαγίδηβ παίθα {Π6 [6 78, 
δηα 6 Γ6 ΔΙ δ] ]οἰοα ἰο τα] ΘΥΎ δπα ἀοίατμδίίοθ. Βυΐ 1Ὁ '᾿ν88 6χ- 
ἸΓΘΙΊΘΙΥ͂ ΘΑΒΥ͂ ἴῸΣ {μϑὴ ἰοὸ αν Κπόνῃ (πδῦ 186 ἰδθαρ]α Οπίοη, αἱ 
Ἡ6]1000115, νγα8 παιηθᾶ ἔγομη Οπΐδβ, {π6 ΗἸΡῊ Ῥυιεβί οὗ [86 “678, Ψ}10 
Β.1] τ ἴῃ 186 τοῖρῃ οὗ Ῥίοίομιν ῬΒΙΠ]ομθίοσ δηα ΟἸθοραίγα. ΟἾΠΟΥΒ 
Βαανα αϑβοτίβα {μαὶ ἐπ τηϊδίακθ οὗ {μ6 μϑαί θη ργοοθοᾶθα [τῸΠπῚ 8ῃ 
ΔΙ σιιουβ τος οὗὨ γεδάϊηρ; δϑ 1 186 αγοαβ, πηθδῃΐηρ (0 βδὺ {πα 
186 Ἠοθτθνβ βἀογοᾶ ἤθάνθῃ, οὐρανόν, ταῖρι ἴῃ ΔΟὈγονιαίίου σῖὶα 
οὐνον; ὙὮΘΠπΟΘ ἰῃ6 δποιιϊοϑ οὗ {86 «61.028 σοποϊ ρα {πᾶῦὺ (Π6Υ ποΥ- 
Βῃ!ρραά ὄνος, Δἢ 888. ΟΥ̓, ρϑῦύμαρβ, τοδάϊηρ ἴῃ 1μδη δαΐμογδ {παῦ ἘΠ6Ὺ 
ΜΟΥΒΒΙΡΡΟα ἤρανθῃ, οαἰωηι, 

“ΝῚ] Ργεῖοσ πυ 08 οἱ οἷ: παπηοη δἀογδηῖ, 

Ἰηϑίοδα οὗὨ οὐἴμηι, (Π6Υ τοϑα οὐϊίμηι, ΔῊ 88, ἀπά βὸ τὸ ρογίβα ἐμαΐ ἐῃ6 
εν 8 δΔαογοα {Π18 Δη1π|4].. Βοοβιαγί 18. οὗ ορίπίοη {παὺ {Π6 ΟΥΤΟΥ ΔΓΌΒ6 
ἔἴτοπι Δἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ἴῃ οι ρίυγα “ {Π6 τηου ἢ οὗὨ ῃ6 Ἰωμογχα δ βροίκθῃ 
10:᾽ 1 {π6ὲ Ηφοῦγον, «Ρι-.ολουαῖι, οΥ Ρί-ὗεο. Νον, ἴῃ 86 Εργρίϊδῃ 
Ιαηριᾶσα, ρῖθο Β᾽ 5168 8 888; {μ6 ΑἸοχαπατίδη Ερυρύϊδη8 Ὠθαυηρ' 
186 Δενγβ οὔἴἴθηῃ ργοῃροιποα 1118 ποσὰ ρίθο, 6] να ἐμαὶ ΓΠΘῪ ἀρροδὶοα 
ἴο {ποεῖν οά, δἀπὰ τπθηοα Ἰηΐοστοα ὑπαὶ (ΠΘῪ ΔΟΓΘα δὴ 8885. ΓΏΘδο 
ΘΧΡ]ΙΟΑ ΟΠ8 ἃΓ6 Ἰησϑηΐοιβ, Ὀαΐ ποὺ 8014. [10 18 ἀου {Ὁ} ΒΘ Ί ΠΟΥ ΔΩ 
ΟὯΘ ΟΠ ΑΒΒῖρῃ {Π6 χ6 ΤΘΆΒΟΙ ΖῸΣ {Π6 ΘΑ] ΠΊηΥ ; τ αἰοῖ τσ ηῦ πᾶνθ 
ΔΓΊΒΘΩ ἴΤῸΠῚ ἃ ᾿οκθ, ΟΥὁΥ̓ Δ δοοϊάθηί, Μ. 1,6 Μοῖπο βθϑῖὴβ ἴο ἤᾶνθ 
Βοος 6464 θ6δύ, 0 βαΥ8 {πᾶ 1ῃ 411} Ῥγορδ 1] ἐν [86 ρο] θη τη οοη- 
ἰαϊπησ {Π6 Τηδ ) ὙὙΠΙΟΙ γ88 ῬΓΘΒΟγν α ἴῃ [ῃ6 ΒδῃσίδγΥ νγ88 [ΚΘ 
ἴον {86 Ποδᾷ οὗ Δ 888 ; δηᾷά ἰῃαὺ {Π6 οπιοῦ οὗὁἨ τρδῆηα τηὶρηδ ανο ὈΘ θη 
οοπίουηαοα π 1} (6 ἩΘΡτΟΥ λαπιοῦ, ΤΥ ὨΙΟΙ Β᾽Σ Π18Ε.68 Δῃ 488. 

111. Ιὦῦοῖ, ουῦϑ ΟΕ ΤῊΒ ΔΜΜΟΝΙΤΈΒ, ΟΒΒΗΙΡΡΕ. ΒΥ ἸΗΕ 
ΟΗΙΌΒΕΝ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ,. 

ΜΟΙ ΟΟΗ, 8180 ο] δα Μοϊβοῦ, ΜΊΘοσα, οὐ Μαϊοομι, νγα8 {6 ργίη- 
οἶραὶ 140] οὗ {π6 ΑἸωγηοῃῖίεβ (1 Κίηρβ χὶ. 7.), γϑῖ πού 80 δρργορτιαἰϑαᾶ 
ἴο ὕπο τὰ, Ὀπὲ {Πδῦ 1ὖ νγαβ8 δαορίοα ὈΥ ΟἾΠΟΣ πεοιρῃθουτγίπηρ πδί]0η8 ΤῸΓΣ 
1π6Ὶγ σοά. ϑδομλα ὙΥ 6ΥΒ αν Βυρροβοαά ἐμαὺ Μοίοοι νγδᾶ8 {Ππ8 Βα πὶΘ 
848 ΘαςΌΓη, ἴο ὙὙΠΟΩλ 1ὖ 18 γ1 61} Κπον ἢ (μαὲ υτηδη υἱοί τηβ γο γα οβδγοά. 

5 Τὴ Ὠθδπηοοσῖίο οἱ ἰπ Δαυΐδ. 
5. Ὧγ, Ηδττίββ Ναὶ. Η]βῖ. οὔ τῆς ΒΡ], ΡΌ. 24, 25. (Απιογίσδη δα.) οὐ ῬΡ. 22, 23. οἵ 

1Π6 1,οηου γαργίηϊ. 
ΒΒ2 
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Βυύ Βα γδίμοσ Ἀρρεᾶσβ ἰο πᾶνθ Ὀθϑῃ Βα] οὐ {π6 ὅπη ( 6γ. χχχὶι, 38.), 
δΠ4 τνδᾶβ [ῃ6 Α ἀγαιηγμθ] θοῦ ἀπα Απβιμτλθίθοὶ οὗ (ῃ6 ϑορμαγναιίθβ, γΠῸ 
Ὀυγπὺ {ποὲν ΟΠ άτοη ἰο {μα πὶ πὰ {η6 ἔγο. ὙὮΘΓΘ 18 ργοαΐ σθϑβοὴ ἰοὸ 
1δῖηκ {παῦ (86 Ἡ Όγοννβ ογο δααϊοίοα ἰο {π6 ὙΟΥΒΠΙρΡ οὗ {18 ἀ θῖν 
Ὀοΐοτ {ποὶγ ἀδραγίασο ἔσοια Εἰσγρῦ, βίποθ Ὀοίῃ {86 ῥγορμού Απιοβ 
(νυν. 26.) ἀπά {π6 ργοίο-τοαγίγν ϑίθρμοι (οί νἱῖ. 48.} τθργόδοι ἔπ πὶ 
ΜΠ Πανπρ οαΥτὶθα {π6 ἰἈΌΘΣΠ8016 οὗ {π6ῚΓ ροα ΜοΟ]οΟΙ 1 {Ποῖα ἰὴ 
{π6 ψ]] ἀοσθ88. ϑοϊοιθοῃ 010 ἃ [θρ]6 ἰο Μο]οοὶ οἡ ἐμ6 Μουπί οὗ 
ΟἸῖν 68 (1 Κῖμηρβ χὶ. 7.), δπα 18 Ἰγτρι ἵν τγᾶβ ζ0]]ονσοα Ὀγ οἶμον Κίηρβ, 
᾿ὶβ βιιοοθββοῦβ, Ἧο δα δροβίδιβοα τοι (ἢ6 ὑοσβὶρ οὗ “ϑβονδῃ. 
ΤῊΟ νδ]]οΥ οὔ Τορμοῦ δῃὰ Ηϊπποη, ου {π6 ϑαβϑὺ οὗἨ «6 γι βα θὰ, νγ88 
{Π6 ΡΥϊποῖραὶ βοθηα οὗ {Ππ6 Βουτα γἰΐθβ Ῥϑυξοσια θα 1 Βοηοαν οὗ Μο]οοῇ 
(7 6γ. χῖχ. ὅ, 6.), ψῇο, 1Ὁ 15 ῬγορδῦΌ]6, 8 ὑῃ6 βᾶπηθ 88 {86 δαὶ], 
ΒΕ], οὐ Βεῖΐυβ οὗ 186 (ὐδγιμαριηῖδηβ, ιαοπίδηβ, ΒΑΡΥ]ομΐαπβ, ἀπά 
Αϑϑβυσίϑῃβ. 

ΙΥ. Ιροι, ὕσοΡ85 ΟΕ ΤΗΞ ΟΑΝΑΑΝΙΤΕΒ ΟΝ ΒΥΎΒΙΑΝΒ, ΟΒΒΗΙΡΡΕΡ 
ΒΥ ΤῊΕΒ ᾿ΒΕΑΕΙΙΤΕΒ. 

1, Με. ϑδεϊάβη, ἴῃ δ18 οἰδθοταῖθ ἐγοαῖβα οπ (86 ϑυτῖδῃ ροαϑ', τηοῃ- 
Τοη8 ἃ ροάαα8β8β, μοῖὰ 6 ἴθσωβ ἀ0ῸΡ ΕὌΕΒΤΟΝΕ, 88 ἴΠπ6 βγϑὺ 140] 
τη Ὠ Ἰοπ6α ἴῃ [86 ΘογρῦυΓοδ, δα νου ρροα Ὀγ (16 Ηθργονθ. ΤῊΪ8 
οΡἰπίοῃ 18 συ παθά οη (6 Θκοϊδπιδύίοη οὗ 1μ68Δἢ ((6η. χχχ. 11.), ὙΠ 6 ἢ 
Β6Υ βαηάπηδια Ζ11|ρα]λ θΟΓΘ ἃ 80 ἴο ὅδοοῦρ. δἧδ δαϊά, 7 απὶ ργοβρεγοιιβ 
(οΣ 88 806 ἴῃ {Π6 ρῥγοϑϑῃῦ ἀαΥ, ὙΠῸ δϑουῖθα ΘΥΟΣῪ ἰπίησ [0 οἤδηςθ, 
ΜΟΙ] ΒΑῪ ---- Οοοὐ ἐμοὶ ἰο πι6); απά δ᾽ σαἰεα ἐΐξ παπιὸ Οαά, ἰμαῖ 18, 
»τοεμεγτίψ. ΑἸΓΒΟΟΡῈ {Π|18 ᾿μτουργοίδ ἢ μ88 Ὀθοη αποβίοηρα, γοῦ ἴῃ 
164. ἰχν. 11. (ἀδά 18. υπαιθβθπδον Ἰοὐποα 1} Μοηὶ (ογ {πὸ Μοοη), 
δια μοίἢ ἃῦα Ὠδιη68 οἵ 140]8, γβασα {86 ρσορἢδῦ 888, ---- 

γος ἑν δαγνο ἀοβογίοα ΨΕΗΒΟΨΥΑΗ͂, 
Απά Βᾶνα ἰὈγροίζθη ΤΥ ΠΟΙΥ πιουηΐδὶῃ ; 
ὝΥδο 56ῖ ἰπ ογάοσ ἃ ἴ80]6 ἴοσ (δὰ, 
Δαῃὰά ΗἹἸ] ουὖΐ ἃ ᾿Ιθαλίοη ἴο Μαηὶ. Βρ. Γον ἢ 8 Μογβίοη. 

Ὑγ8αύ Ὁπ686 οὈ͵]θοίβ οὗἩ Ἰἀοϊαίγοιιβ ὑγουβῃρ 6Γ6, 10 18 ΠΟῪ ἱπ1ρ08- 
Β10]6 ἜΧΔΟΙΥ ἴο δβοογίαϊη : 1 18 ποῦ ᾿πηργόῦδ0}}6 {παὺ (ἀδα νγὰβ {π6 βιπ, 
δα Μϑῃὶ ἴΠ 6 τροοη ; {88 διὰ Ὀοΐηρ {π6 ρστοδὶ βουσοα οὗ ρου, Μ ΒΊΟΝ 
ἈΡΆΪΏ 15 ργοαποίνγα οὗ ργοβροῦιῖγ. «}ΘΤΌΓΊΘ, 88 οἰἱοα Ὀγ 15 18Πορ μον, 
σῖν68 8Δῃ δοοοαηὶ οἵ {Π6 ΙΔο]δίτοιιϑ ργδοίίοα οὗ [86 δροδβίδϊε «} δνν8, Ὑν Ἀ10]} 
18 Δ ἀοα ὑο Ὀγ {π6 ῥτορβοί, οὗ τρακὶπρ ἃ ἔϑαβί, ΟΣ 8 ἰδϑοξἐβέογηζμπι ἃ8 
[86 Βθομηδηβ οα]]6α 1{, ἔου {π686 ργοίθπαθα ἀθιι168, “ 10 18," ἢ βανυϑ8, 
“485. δηοϊθηῦ ἸΔἀοἸ]αύτοιβ Ουϑίομῃ 1Π ΘΥΘΙῪ ΟἿ ἴῃ Ερσγρί, δἀηα ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 
ἴῃ ΑἸοχαπάγία, ἐπδῦ οα ἐμα Ἰαβῦ ἀν οὗ [Π6 ἰαϑὺ τοητἢ ἴῃ {Π6 γϑαῦ {ΠΥ 
βού ουΐ ἃ (8016 νῖτἢ νἁτγιοὺβ Κιη8 οὗ ἀ18}68, δηᾷ 1 ἃ οὰρ 116 νυ ἢ 
ὃ. ΤὴΪΧίαΓα οὗ νγαΐθσ, υνἱῆθ, δηα ΠΟΠΘΥ, Ἱπαϊοαίηρ {86 ΘΓ ΠΥ οὐ {Π6 
Ραϑῦ οὐ ἔαίαγα γθᾶσ, ΤῊ]8 αἷδὸ {μ6 1βγδο]ῖθβ 414. 

2. ΑΗΔΡῸ οὐἩὨ ΔΟΗΑΡ 18 {π6 ἤδῖηδ οὔβ ϑυσιδῃ ἀ6᾽ γ, ὑπάργ πιο οῇ 
{Π6 81 νγὯβ ΟΥΒΙρροά: [Ὁ 18 Ἰῃ ΘὨΠΟΩΘα 1η 88. ἰχνυὶ. 17. ψἤογα {16 
Τιί68 οὗ {118 ροά γα ἀδβουιθϑά: --- 

ΤΒΟΥ γΠ0 ΒδηςΥ ἐβοτηβοῖνοα, δη ἃ ΡΟΣ (ποτα ῖνοδ 
ἴῃ τς ρψεγάἄοηβ, δἴτοσ [ὴ9 σίιοβ οὐ Αςδδα; 

1 Ὁ [119 ϑγγὶβ, δγπίδρ. ἷ. ς. 1. (ὕγουΚΒ, νοὶ. ἰ1. Ρῃ, 355, 256.) 
: Βρ. ΠοσπιΐἘ βαίβῃ, νοὶ, ((. Ρ. 875. 

τῆ ------- - -... ὕὍὕὉ -----““-παὦἱ “αἰ “ὦ 
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Τη ἰδ τηϊάδὲ οὗ ἴβοβο ψῆο οδὲ βιυ]ηθ᾽ 8 ἤςδῇ, 
Απὰ {π6 δϑοζηϊηδίζοη, πὰ τῇς πο] τηοπδα; 
Τοχζεῖμοῦ 8}4}} ΠΟΥ Ῥουβἢ, βα ἢ ΦΕΗΟΥΔΗ. ΒΡ. 1 ἢ 8 Ὑογβίοη. 

8. ΒΑΑΙΡΕΟΚ (ΝυμὉ. χχν. 1---ὅ.) νγὰβ ἃ ἀδιγ οὗ {π6 Μοδριΐεβ 
δηα ΜΙά Δη168, Βαρροβαᾶ ἴο 6 [Π6 Βᾶπι6 88 πε ῬΥΔΡυΒ οἵ {π6 ΒΟΠΊΔΉΒ, 
84 ὙΟΥΒΗΙΡΡΟα νυ} δι γλ]αῦ ΟΌΒοΘμΘ σὶΐθβ, ((ὐορασγα Ηοβ. ἰχ. 10.) 
ϑο!άθη ᾿τηαρτηρα {Παὺ [818 140] νγὰβ {π6 βϑῆχα 1} Ρ]αΐο, ἴγοτα Ῥβδὶ. 
ον]. 28. Τῆλον }οϊποα ἐδιοπιδεοῖυες ππίο 2δααί-»εοῦ, ἀπά αἴό ἐλε βαογίοοδ 
9 ἐδ ἀεαά. Βιυὶ {18 τηᾶὺ πλθδῃ ποίμ!πρ' τΩΟΓΘ {μδη {Π6 ΒΔΟΥῆο68 πὰ 
οἴὔδγιηρβ πδάθ ὑὸ 1018, γ}10 8.6 ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἰοττηθα ἀεαά, ἴῃ ΟΡΡοΟΒΙΓΟΙ 
ἴο ἴΠ6 ἔτι (ὐοά, {π6 Οτοαΐοσ δμα Ῥύθβεσυοῦ οὗ 41}1 {πῖηρθ, 180 18 ἴῃ 
[Π6 δογιρίυγαοβθ σορϑαίθαϊυ δηα δι ρῃ δύο! ]ν ἰοττηθα ἐΐ6 ἐυϊπ Οὐά. 
ΟΒΈΜΟΒΗ, ἐδ αδοπιϊπαξίοπ ὁ Μίοαδ, ἴο Ποῖ Θοϊοσηοῃ αγθοϊθα δὴ 
ΔΙίαγ οα {πΠ6 Μουηὶ οὗ ΟἸϊγοβ (1 Κίπρβ χὶ. 7.), 18. ΒΌΡροβθα [ο πᾶῦθ 
Ὀδθῃ {ἢ6 βδῃ6 ἀοιἵν 88 48] -Ῥβοῦ. ϑασυδηΐβ ἅγ6 Κη ΟΥ̓ {ΠΠ6 ΠΔΠῚΘ 
οἵ {πεῖν Ιοσὰ. ΑἈ8 {186 [βυβδϑ]ιῖθβ ὑσοσο οδ]οα Ὀγ {(Π6 πᾶηλο οὗ {ΠΗ ἔσιιθ 
ἀοὐ (2 Ομιγοῃ. νυἱῖ. 14.}), δο {86 ΜΜολθ6Β ἀγὰ ς8}164 (ΝυμαΡ. χχὶ. 29.) 
Ὀγ {86 πηι οὗ {μεῖὶν ροά, ἐδε ρεορίο ὁ (Πεπιοοῖ ; δια οἴμον ἸΔο]αίσουβ 
ΠΑΠΟΠΒ 6.6 ἀοειρηδίοα 1 8. ΒΙΤΆ] ΔΓ Τπδηπογ, (866 Μ|ο. ἱν. 5.) 

4, ἜΙΜΜΟΝ ψ.88 δὴ 14] οὗ {16 υσίδηβ, θυιῦ ποῖ ψογεῃιρροά ὈΥ 1Π68 
Ἰβγδϑ! 68: Ὁ 18 τηϑη ]οηθα ἴῃ 2 Κίηρδ ν. 8., δῃα 18 βι ρροβϑὰα ἰὸ μδᾶγνθ 
Ὀ6ΘῺ [Π6 δηλ 88 ἴπ6 «ὈΡΘΟῚ οὗὨ {π6 διποϊ (8. 

δ. ΑΒΗΤΛΕΟΤῊ ΟΥ ΑΒΤΑΚΤΕ (ΦΔυάρ. 11. 13.;; 0ὴ1 βδϊμ. χχχὶ. 10.; 
2 Κιῃσβ χχϑ!. 13.) 18 σ'ΘΏΘΓΆΪΥ ἀπάογβίοοα τὸ πᾶν θη (86 τχο0ῃ ; 
{που ἰπ Ἰαΐου ἘἸπι68. {18 140] Ὀθοδπθ 1ἸΔθη  βοα πῖ {Π6 υτίδη 
δϑηιβ, δῃα τγὰβ ΟΠ ρΡροα τὰ πῆρυτα χὶΐθθ. Αϑίαγίβ 18 βαϊά 
ἴο Ρ6 5.1}}} ψοσβιρροα Ὀγ {π6 Πτιβθ8 οὗ Μουηὺ [1θαπαδ,] 

Υ. ῬΗΩΦΝΙΟΙΑΝ ΙΠΟΓ.8 ΟΒΒΗΙΡΡῈΡ ΒΥ ΤΗΕ ΒΒΑΕΙΙΤΕΒ. 
1. Νοπο οἵ μα μοαίμβοῃ ἀθι168, τηθα οηθα ἴῃ μα ΟἹα Ταβίδμπηθηΐ, 

18 ΤΏΟΓΟ ΘΟ] γα α {Π8ῃ ΒΑΑΙ,. 
ΤΠ6 ποσὰ βρη ῆθβ Ἰοχά, τηδβίοσ, δῃὰ Πυβραμᾶ; ἃ παπθ ὙΠΟ, 

ἀουθ.]6ε8θ, γαϑ σίγα (0 {Π6ὶ βιργοιθ Ἃ(οἱΥ, ἴο ἷπὶ οτὰ {Π6Ὺ 
ΤΟσΑΓα ρα 88 {Ππ6 τηδϑίοσ οὗ τῇθῃ ἃπὰ ρσοάβ, 8πα οὔ (πΠ6 ψγὙΠ0]6 οὗ πδίιγο. 
ΤῊ πᾶταθ μα 118 οΥὐἹρίπαὶ ἔγοπι Ῥμαπίοῖα, Β84] θθηρ' ἃ ροὰ οὗ 116 
ῬΠΟ ΠΟΙ ΔΏ8 : ἃπᾷ «6Ζ6 06], ἀαυρλ ον οὗ ΕἸ Όδα] Κιπρ' οὗ ἴ[μ6 ΖΙἀοὨΙΔη8, 
Ὀτουσῦ {818 ἀοἰἴν ἔγομπι ὑπ6 οἷἦγ οἵ ΖΙιάοῃ ; ἴογῦ 6 νψγαβ {86 ροά οὗ 
Τγτα δηθὰ διάοῃ, δηα νγὰβ8 οογίδιηϊν {π6 Ζεύς οὗ {π6 ατϑοῖϑ, δηά {ῃ6 
ΦΌΡΟΥ οὗ (6 1μαἴϊη8. ΤΗΐΒ ροα τὰβ ΚΟΥ ὉΠῸΘΥ [6 ΒΑΠῚΘ ΠΔΠῚ6 
811 οΥ̓ὰσ Αβῖα: [ὃ 186 186 βᾶτηθ ἃ8 {π6 Βεὶ οἵ {πὸ Βδθυ]οη απ; ἀπᾶ (ἢ 6 
ΒΔΠλ6 ὨϑΙὴ6 8π6 {86 βδη6 σοα νγϑηῦ (0 {π6 ΟΑΥ αρὶ πδη8, ῃῸ ΓΟ 8 
οΟΙοπΥ οὔ (ἢ ῬΒΩμΙοἶδη8 ὅ: τ] Π 688 {Π6 παηηθ οὗ Ηδηηῖθαὶ, Αβάσγαθαὶ, 
ΑἀΒογθΑὶ, 411 σοπβιβεηρ οὗ ΒΕ] οὐ. Βα], θεὶπρ' 816 πϑιμθ οὗ {Π6 ἀδιΥ 
οἵ τῃδὲ σουπίγν, τ ΒΙΟἢ νν 88 δοοοσάϊηρ ἴο {π6 ουδίομχ οὗ {86 Τὐαβί, ὙὙΠΘΓΘ 
(μ6 Κίηρϑβ, δῃὰ στοδῦ πηθὴ οὗ {π6 γϑαϊῃ, δα δα ἴο {Π6ῚῚ οὐ ἢ Πϑιη68 {Π088 

1 Ὧγ. ΟἸαγκοῖς Τγαγνοῖβ, το, ν. ὈΡ. 32. 453--- 459. 
2 ΜΑῪ ἰζ ποῖ Ὀ6 ργεβαπιοὰ τῃδῇ [ἢ6 ἀηςσίοηξ ᾿ΠΠΔὈ 4 η18 οὗὨ Ἰγοϊδπᾶα τοτὲ δ Ῥπαηἰςΐδη οοὺ- 

Ἰοην, ἔγοτῃ ἴπ6 ἀρρτγορτίδιίοη οὔ ἴ186 γτοπηὰ ἰόνογβ, ἰοαπὰ ἴῃ 1 δὲ 1δ]απὰ, ἴο 3:6 ργοβογνδιίοη 
οὔ τις δααὶ- Τλῖίππε, ΟΥἩ βαοτοά ἢγα οὔ Βδαὶ]ῦ οὐ 118 βαδ]εςῖ, [0 ιγί θοῦ ργοϑβοοαῖίοη οὗὨ 
ὙΠΙΟἢ ἴδ Τογοῖρη ἴο [Π6 μΙδη οὗἨὨ 186 ρῥγοβθηΐ τουκ, πο ουγίοιβ δπα απ ᾳυδγίδη ἱπίΟΓΠη8 - 
τἰοη ἰ8 ςο]]οεϊοὰ ἴῃ τ ποῖς5 ἰο “ἼὝΒο γα," α Ὠγαιδίίς Ῥόθα, ὈΥ̓ ΤΠομ88 Οτοόπνο}}. 
Ἰ,οηάοῃ, 1832, ὅγο. 

ΒΒ8ὃ 
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οὗ {ποῖὶν σοάβ. [1ἢ βιιοῦῖ, 10 Βθθὴβ ἰο Ὀ6 ἃ Πδ6 ΘΟΙΏΤΊΟΙ ἴο 8]] 140]8, 
ἴἰο Πδίανου ΘΟ ΤΥ {ΠοῪ ὈαΪοηροα ; δηα  Ποὴ 10 18 πηοηὐϊοηθα ἴῃ {Π6 
ΗοἱΪγ Υ υἱϊηρϑ υτοαῦ ΠΥ ΘΧΡΙΔηΔΟΤΥ ΟἸΤΟυϊηβίδποθ ΔηΠΟΧαῦ, 10 18 
ὈΒΌΔΙΙΥ ἀηἀογβίοοα το 6 {π6 ρυΐποῖραὶ ἀοἰζν οὗ {παῦ παίϊοῃ οὐ ρας οἵ 
ὙΓΒ1Οἢ. 186 Βδογοα ὙΥΙΟΙ νγἃ8 Βρθδκιηρ, 

ΤῊΪ5 156 ἀθιγ ἴθ [γα ΘΟ ΠΕΥ τηθη οπθα ἴῃ δουϊρίαγα ἴῃ {πΠ6 Ρ] ΓΑ) 
πα δον, Βααϊίπι (1 δηλ. νἱ]. 4.), ΠΟ ἢ ΤΩΔΥῪ ΟἸΓΠΟΥ ΒΙΡΏΠΥ {παὶ (6 
ΒΆΠ16 Οὗ Β88] γγχὰβ ρίνϑῃ ἴο τδηΥ αἸΠθγοηῦ ρΟα8, ΟΥ̓́ΠΊΔΥ ΠΩΡΙΥ ἃ ρὶὰ- 
ΤΆΠΥ οὗἁ βίδίιιθβ οοῃββογαϊϑα ἰο (ῃδὺ 140], δηα Ὀθδυϊηρ᾽ ΒΥ 6ΓᾺΙ Δρρ611- 
(Ἰ0η8, Δοοογάϊηρ ἰο [ῃ6 αἰ σθηςα οἵ Ρ]4668 : δύ 8ἃ5 {Π6 δηοιοηΐ θα 6 ἢ 8 
θ8γ6 ΠΊΔΏΥ ΒΌΓΠΆΠΛΘΒ (0 “ὉΡ]ἴ6Γ, ἃ8 ΟἸγιρίδῃ, Ποαοηθδῃ, δηα Οὐ ΕΓΒ, 
Βοσογϊηρ ἰο τῆ Ὠπη168 οἵ 1π6 ΡΙδοθβ ὙΠ γ6 ἢ6 "85 ὙὙΟΥΒρροα, 
ΤΠ [4186 σοάβ οὗ Ῥαϊοβῦπα δηὰ [86 προσ ουΓΙρ ΠΑ. ΟΏ8. ὙΓ6ΓΘ 

οΆ]16α 44] ἴῃ ρσϑῃθσγαὶ; μαῦ {ποτ όγὰ οἴμπον ΒΒ 8818 ἢο86 ὩδΠ16 τγἃ8 
σοι ρουπαρα οὗ βοπια δά" 1ο0η 8] πτοσγά, δυο 88 ΒΔ Δ] --ροοσ, Βα] ρου, 
ΒΔΑ Ζοθυ, ἀπα ΒαρίζΖερῆοη. Τηα βγβὺ οὗ {μ686 Πᾶ8 δἰσθδαν Ὀθθῃ 
πούοοα τη {ΠπΠ6 ργροδαϊηρ Ρρᾶσθ. 

2. ΒΑΛΙΒΕΒΙΤΗ ψγὰ8 ἴδ 140] οὗ {πὸ Θ΄ΠΘοΒοιη68 (παρ΄. ν1}}. 88.); 
δηα {Π6 [οΙΏρ]6 οὗἉ {18 ἀθ:Υ τνᾶβ {Π|6ῚΓ ΔΥΒΘΙΔ] απ ρ Ὁ]10 ἰσθαβασυ. 8 
1Π6 ΗΘῦτεν σοτὰ Βουἢ βρη] ῆθβ ἃ οονθηδηῦ οὐ οοπίγαοί, [ἢ18 σοί 18 
ΒΕ ΡΟΒΟΑ [0 αν δα 818 ἀρρϑι]δίϊοη ἔγομι [18 οὔἶοθ, σμ]ο ἢ τγ88 ἴὸ 
ῬΓΟΒΙ46 ΟΥ̓ΣΣ σονοηδηΐβ, σοηίσαςσίβ, δηα οὐἴμβ. ἴῃ {Π|κ6 τη ημογ, [ἢ 6 
ατσθοκβ δα {πον Ζεὺς “Ὅρκιος; δηα {μ6 Ἐοιηδη8, {πεῖν Ζ2ει5 ΕἸαιι5. 

3. ΒΑΑΙΖΕΒΟΒ οὗ ΒΕΙΖΕΒΟΒ γγ88 {πΠ6 ροα οὗ [π6 ΕἸΚγοη 68 (2 ΚὶηρΒ 
', 8.}, θὰ {Π6 οΥἹρίη οἵἩ [86 παῖηθ (ΒΟ ἴῃ ΗἩΘΌΓΘΥ ἀδποίαθβ (86 φοά 
9 3 ἰ65) ' 18 ἀἸΙ Βῆου] δ ἰο ἀβοοσίαιμ. Α.8 [16 νἹοι ΠΥ οὗ {Π18 ΘΟ ὨΙΓΥ γα 8 
Ἰοηρ δὕϊοσ ᾿ηϑοϑίθα πὰ ταϊπαύα 168 ὑπαΐ δία ηο; ΒΟν ΓΟ 811} οὴ ὙΠ ΟΠ 
{Π6 Ὺ βαιε]6α, 10 18 ποῦ πηργοῦδ Ὁ ]6 ὑμαὺ ΕἸ ΚΥΟΠ νγ88 ᾿πίθαϑίθα 1ἢ ἃ βιὰ 
ΤΩΔΏΏΘΥ, ὯΠ6 {ῃδὺ 186 1ἸπΠΠΔὈϊ Δ πἰ8 ΠδΔα ἃ ἀο!γ Πόσα Π6Υ Βαρρ]!οαίοα 
ἴου {Ππ6 ργθνοῃίοη ΟΥ̓ Τοηον ἃ] οὗ [818 ρίασιια.1Ϊ Τῆθ “678, ἰπ {Π6 {ἰπ6 
οὗ ΟἸ γἰβῦ, δ] δὰ 1π6 ργίποθ Ὁ ἐν αουὶϊΐα ὈΥ 186 παιμδ οἵ Ββεϊζοραῦ. 
(Λἴαϊι. χιι. 24.; Τιυϊτ χὶ. 15.) 

4. ΒΑΑΙΖΕΡΗΟΝ 18 ΒΙρροΒβοά ἰο αν ἤθθῃ δὴ 160], δγεοϊβα ἰοὸ συδταὰ 
{π6 οοηῇῆποβ οὗ {π6 Βεᾶ ὅδβα, δῃηᾶ α͵βὸ {86 πδῃλδ οὗ ἃ ρΐδοθ, μοσο ἃ 
ἴΘΙΏΡ16 νγὰβ ογϑοίθα ἔθου {π6 86 οὗ πιδυῖΠ ΓΆ, 

ὅ. ὍΔΟΟΝ, {π6 ἰαδοίαγν ἀοιίν οἵ [ῃ6 Ρ6ορ]6 οὗἩ Αβμάοἄ οὐ Αζοίυ, 
γγ848 {Π6 7Ζεγοεοίο οἵ [16 μΠοδίμοηβ. [18 ὨΙΩΘ 8:01 ῆ68 ἃ Μοϊ; δπὰ 105 
ἤρττα 18 βα14ἃ ἴο βανα θθθῃ {μαῦ οὗ ἃ τηλη ἔσομαι (ἢ 6 πᾶν] αρνγαγάβ, δηὰ 
(μαὺ οὗ ἃ 85}. ἀονησναγαάβ. [ὑ 18 ποῦ ρτοραῦ]6 ὑμπαὺ {Π]18 140] νᾶ 
Θομπλογαθνα οὗ {Π6 ργοβοσνδαύίοη οὗ Νοδὰ ἴῃ ἴπ6 αὐ. ὙὍΠ6 ᾿ΟΥΒἢΡ 
οὗ Πϑαροη “ ἈΡΡθδγΒ ἴο δᾶνο δχίθηοα οὐδὺ ϑὅ'υσια 88 γ06}}] ἃ8 Μδβορο- 
ἰδυῖα δηα (δ θα. ΤᾺ18 1410] Πα τλδὴν ἰαπιρ]68 ἴῃ {Π6 σουπίγΥ οὗ 
[Π6 ῬΒΙ]ΠΙΒΌΠ6Β: δπα 10 νγαϑ ργο Δ ΌΪΥ ἀπᾶογ {Π6 συ ϊη8 οὗ οπο οὗ {Π6Π|, 
{πα ϑαιιβοῃ Ρυγοα 1πΠ6 ροορὶα οὗ (ἀαΖα, ψἢὸ μα σαέμετοά ἐΐλεπι ο- 
φοίλον ἰο οὔἷεῦ α σγεαΐ βαογίζἥοθ κμπίο 7Ζᾳσοκ ἐδεῖγ σοά, ἀπά ἐο γε)οῖσε. 
(δυάᾶρ. χνι, 23.}"3 

θ6. ΤΑμμυζΖ οὐ ΤΉΑΜ"υΖζΖ, ἰβουρῆ δὴ ργρίίδη ἀδιέγ. 18. 16 δᾶ πι6 
88 (886 Αἀοπὶβ οὗ {π6ὸ Ῥ]α οἰ δῃ8 ἀμ ὐγτδη8. ἘῸΣ {818 140] {πὸ 

᾿ 8506 ΗκττηοΥ᾿ 5 Οὐδογυδιίοηβ, νοὶ. 11, ΡΡ. 328 --- 825. 
5. 1,αγατὰ β ΠὈἰβοουοσίοϑ ἰῃ ἴπ6 Επι|π8 οὗἩ Νπονοῖι ἀπὰ ΒΑΌΥΎ]ΟΠ, ἢ. 844. 
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6188} γοηθη 816 βα]α 0 ἤδγΥθ βαὺ τ ϑαρὶπρ ὈΘΐογα (86 που σαί οὗ 
1Π6 ἴοαρὶο, (ΕΖοϊς. νὴ]. 14.) Ἰμποίδη ᾿ ΠδΒ ρίνθη δη δοσοιηΐ οὗ [Π6 Υἱ 68 
οὗ 1815 ἀοἱτγ, ΒΊΟΣ ΠΠπϑ ταῦθ {Π6 Δ]]ιιβίομ οὗἨ π6 ργορμοῦ. “1 βαν," 
ΒΔΥΒ Ὦ6, “ αὖ Β10]18, {Π6 στεαῦ ἴθαρ]ο οὗ  ϑηυ8, ἴῃ τ ῃιοἢ ΔΓῸ ΗΠ ΌΔΠ]Υ 
οαἰογαίοα 1ῃ6 ταγβίοσιθβ οὗ Αἀοῃὶβ ἴῃ  ΙΟΝ 1 ἀτὰ Ἰπἰαἰοα ; [ῸΓ 10 18 
βαϊὰ, (ῃαὺ ἢ6 νγαβ ΚΙΠ6ὰ 1η [π6 ΘΟῸΠΙΓΥ ὈΥ ἃ ψ11ἃ ὈοΔΥ, ἀπά ἱπ ρογρεῖμα) 
ΤΟΙΩΘΙΆΌΤΆΠΟΒ οὗἉ {818 δυθηΐ, ἃ ῬΡΆ]1Ο του ΤΏΡ 18 ΒΟΪΘΙπἰεθα ΘΥΘΓΥ ΥΘ6ΑΓ 
10} ἀο16 0] Ἰαπηδηςα 8: ἤθη ἔὉΠ]ονγ8 ἃ ἔπμποσαὶ ἃ8 οἵ ἃ ἀδδα δοᾶν, 
Δηα πεχί ἀλΥ 18 οο]γαίθα ἢ8 ΣΟΒΌστ οοπ, ἴογ 10 18 5814, Βα δ ὰρ 
Ἰῃηΐο Ὠθαύθῃ : 086 Οὗ [16 ΘΘΟΓΘΙΩΟΏΪ6Β 18 ἔῸΣ ὙΥΟΠΊΘ ἢ (0 ἤανο {Π6ῚΓ Π6Δα 8 
Βιανθα ἴῃ {86 ΒΆΠῚ6 ΙΩΒΏΠΘΙ 88 {Π6 ΕἸσΥΡΌΔηΒ αὖ ἴῃ6 ἀφαίῃ οὗ Αρἱβ. 
ΓΒοβ6 ὙΠῸ τοῦτα ἴο Ὀ6 βῃανθα αγὸ οὐ]σδα ἴο ργοβςαϊα ἐΠπϑυλβοῖνοβ ἃ 
Ὑγ0016 ἀΑΥ ἴο Βίγδαηρογα, δηᾶ [Π8 ΙὩΟΠΟΥ ὙΜΏΙοΝ ὑΠ6Ὺ {π8 Δοαυΐγα 18 
οοῃδβοογαίθα [ο π6 ροάάοββ. θαὺ βοὴ οὗ {86 Β1Ρ]]ΔΠη8 βᾶν, {πδῦ 41] 
{ἢο86 ΘΟΥΘΠΟΠΪ68 ΓΘ ΟὐὈϑοσνοα ἴῸγ Ο51:γ18, δὰ ἰῃμαὶ 6 15 Ὀυτχιοα ἴῃ 
{Π6ῚΓ ΘΟΙΠΕΓΥ ποῦ ἰπ Εσγρῦ. ἴἶῖπ οὐδοῦ ἴο ψμιο ἢ ΤΠΘΓΘ σΟΠΊ6Β ὙΘΑΥΪΥ 
ἃ ϑδὰ τηδαδ οὗ ρδργυγαβ, ὑγουρθί ὈΥ͂ 868, ἔτοια ργρὺ ἴο Β10]18, ἀπά 
1 τγβοὶ πᾶνο βϑθῃ 11.) ῬΥ͵ΟΘΟΡΙΠΒ, 1ῃ ΠῚΒ ΘΟΙΩΙΠΘΗΙΆΓΥ ΟἹ [88 ]8}, 
ΤΏΟΤΘ ρΑΓ ΣΟ] ΪῪ Θχρ αὶη8 (Π18 τιΐθ, ἃπα ΟΌΒοσυ 8 ἐμαὺ [π6 1 ΠΑ Ὀ] Δ π08 
οὗ ΑἸδχαπάγιϊα ἈμΏΌΔΙΥ ῬγΘρασ ἃ ροῦ ἴῃ ὙΠΙῸῺ {Π6Ὺ ρυΐ ἃ ]Ἰο ΟΣ 
ἀϊγοοίοα ἰο {πΠ6 ποπιθη οὗ Β1Ό]185, ὈῪ τ οι (ΠΟΥ ἀγα ᾿πἰοσιηθά {μα 
1π6 Αἀοπὶβ 18 ἰουμπᾶ ἀρϑῖίῃ. Τὶ ροὺ Ὀδίῃρ' βθα]θα ἃρ, (Π6 Υ σοπιμλῖῦ 
10 ἰο [{Π6 868, ΔΟΓ ΡΟΓ ΟΥΑΙ ΠΟ ΒΟΙῚΘ ΟΘΥΘΠΊΟΠ]68 ΟΥ̓ΣΡ ᾿ἴ, ἀπ σοιμτηδῃά 
10 ἰο ἀδραγῦ; δοοοσαϊηρὶν, (86 γϑββοὶ πληγαί 6} βίθουβ 118 σοΌΓβ6 ἴο 
ΒΙ0]18, στ ἤοτα 1Ὁ ρας8 δὴ ομά ἰο [Π6 ἡγο 6 ἢ Β ΤΩ ΟΌΣ ]ησ,, 

ΤῊῖθ σγτδη Ὑ μι 8 Πδα ἃ ἴθιαρ]α προπ {μ6 (0Ρ οὗα τηουηίδίη, μοὶ 
νδ8 0110 οαὐ Οὗ [06 νγῪ ἴῃ ἃ Ὀγ-Ῥίασο, ἴῃ δ τηϊάϑὺ οὗ 4 νοοά; 10 
γγ88 ἀουμ  8ῃ6α ὉγῪ {86 Θροτοσ Οοηδβίδηθηο 3, τ μῸ Ρὰυΐ δῃ οπὰ ἴο 4}} 
{π6 ΔΙΓΩΥ σογθιηοθ8 τ] οἷ μβδα ὈδΘη ρογίοστηβα ἴῃ 1. Τὴ ἱπλᾶσο 
οὗ {μ18 σοάά688, δοοοσαϊηρ ἴο ΜδογΌΌΙ 8 ὃ, Τοργοϑοηίθα ἃ. οι 1ἢ 
πηουγηϊηρ οονογοα χὰ ἃ γ 61], Παυτηρ ἃ ἀο)εοἰοα οουηΐθηδποο, δπά 
(6878 βϑϑηλϊηρ ἴο σι ἀονγῃ ΠΟΥ ἔμοθ, 

ἡ. Τῇ6 ΒΑΙΤΗΥΙΙΑ ΟΥ ΟΟΝΒΕΟΒΑΤΕΡ ΚΤΊΤΟΝΕΒ, δαογοα ΟΥ̓ {δ6 
οαυγ ῬΠΟ Ομ οἰδηδ, ΓΘ ΒΙΡΡρΟΒοα ἰο πᾶν ὕβθθῃ [86 τηοϑὺ δποϊθηΐ οὔὉ- 
76 εῖ8 οὗ Ἰαο]αίγουιβ ᾿ὑνουβῃὶρ ; 8π4, ργοΌΆ ΡΥ, ΘΓ αὐτου γα 8 οσπηθα 
Ἰπίο Ὀθαυ Ὁ] βίαίιθβ, ἤθη {Π6 αὐῦ οὗἩ βου]ρύμγα Ὀθοδπλα (οἸ]Υ ὈΪῪ 
Ρετίδοιοα. ὙΠοΥ οτὶσὶ παίθα ἴῃ “4008 βοί Πρ Ρ ἀπά δποϊηΐζηρ ἢ 
ΟἹ] 1πΠ6 βίοῃα ψ ῃῖοῦ ἢ Παα τιδορὰ ῸΣ ἃ Ὀ1]1ΟΥ7, 88 ἃ το] 18] οὗ [Π6 
ΠΟΔΥΘΏΪΥ υἱβίοη τὴ νοι μ6 μ8Δ4 Ὀδοῃ ανουγοα ((ἀοη. χχυπ]. 18.), 
Δ 4180 ἴο Β6ῖν 6 88 8 [οκϑη ἴοὸ ροϊηῦ ουΐξ (0 Πῖμλ {πΠ6 Ρ]δοα σἤθη οά 
Βῃου ἃ Ὀτγίηρ πὶ Ὀαοὶς ἀσαῖη.4 ΤῊς 1Δο]αί Του ἀποίϊοῃ οἵ βίοπϑϑ, Θ0}- 
βϑογαύηρ [μ6ηὶ [0 {Π6 ΤΩΘΙΠΟΤῪ οὗ ρστοδῦ 6}, δηα "γογϑῃρρίηρ; ὑπ 6 πὶ 
δίτον {ποῖ ἀθαί, πχυδὲ ἤᾶνθ Ῥγονδι θα ἴο ἃ στοδαῖ οχίθηϊ ἴῃ {86 {1π16 
οὗ Μοβϑβ, ψῆο {πογοίοσο ργομιδιιοα {Π6 1Θγα 6} 1068 ἴτουμα ογθοίηρ Π6πι. 
(μεν. χχνὶ. 1.) ὙΠ6 ρῥγδοίϊθθ οὗ βοί!πρ ἊΡ βίομεθβ ἃ8 ἃ σι] 46 ἴο 
γᾶν 16 γ8 8.}}} οχ ϑίβ 1 Ῥορα Δα οὔμοὺ μαγίβ οἵ {[π6 Εὐαβί.ὅ 

᾿ Τη Ηἷβ ἰγοδιῖδα δς Πεᾶ ϑ'ιγτίᾶ. Οὔ. ἰοπι. ἰχ. ὈΡ. 89---91. οὐϊξ. Βίροῃί. 
3. Ἐπι90θῖι85 ἀ6 ΤδυἸΌυ.5 Οοηδίαπιϊηΐϊ, ρΡ. 786, 737. οἀΐϊε, Βεδαϊΐηνσ. "Ὁ 
3 ϑδιιγηδ) δ, ̓ ἰὉ. 1. ὁ. 21. 4 τ, Α. Οἴασκο οἡ ὅπ. ΧΧΥΙ. 18. 
5 Τὴ το σοῦγβο οὗ Μτ. Μουῖοτ᾿ 8 ἸοῦγΠΕΥ ἴῃ [86 Ἰηνογίογ οὔ {πὶ σΟΠΠΙΤΥ, 6 τοπιαγκαὰ ἐμαὶ 

[18 οἱά χυϊάθ “ ΘΎΘΥΥ ΠεγῸ ἀπά ἴποῦς μἰδοδα ἃ βίοῃβ οπ ἃ ςοπϑβρίςπουβ Ὀἰὺ οἵὗἨ ΤΟΟΚ, ΟΥ̓ ἔνγο 
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ΥΙ. ΒΑΒΥΠΟΧΊΑΝ ΑΝῸ ΑΒΒΥΕΙΑΝ [Ρ01,.Ψ 
1,2. ΒΕΙ, δὰ ΝΈΒΟ αἴὸ Βαρυ)Ἱοπίδῃ ἀοὶ[168 τιθηθϊοπθά ἴῃ 158, 

χὶν!. 1. Β6] ({π6 Β6]υβ οὗἩ ρτοΐλῃβ Ἰυϑίου 88) γγἃ8 τχαοβῦ ὈγοΟΌΘ]Υ ἃ 
σοηίγδοίίζοη οὗ Βααὶ, οὐ 06 ϑιη, ὙΒΙΟἢ γγδὴ 6180 ἃ Ῥἢωηϊοίδη 160]. 
Νορο οὐ Νϑρα 185 Βιρροβθά ἴἰο αν Ὀδ6θῃ {86 ρίαποὺ Μογουσυ, τ ΒΙΟΒ 
γγ8 ΜΟΥΒρροά Ὀγν {π6 δηοϊοηῦ ΟΠ] ἀθαη8. ΤΠ6 αἰνμθ Τοσβῃρ ραϊα 
ἰο Μογουγυ ὈΥ {μ6 ΟΠ] ἀθδηβ δπα Αββυγίδῃβ 18 αἰδθϑύθα Ὀγ {86 πῆδην 
ΘΟΙΏΡΟΙ Πα ὈΓΌΡΟΙ ΠδΙη65, οὗ τ οἢ [Π18 Πδηγ6 ἔουτηβ ἃ ραγί, ἃ8 Νϑῦδι- 
σοηδάηοζΖζαυ, ΝορυζΖαγδάδη, ὅσο, ὅς. 

3. ΜΕΒΟΡΛΟΗ ἰδ βιρροβοα ἴο αν θθθῃ ἃ ΒαθυΎ]ο Ιβἢ ΤρομΆγ ἢ, 
0 νγὰ8 ἀοιῆρα δου 18 ἀοαῃ.2 (ἀθβθηῖϊὰβ 18 οὗἩ ορϊ πίοι {παΐ 1 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ νγὰβ {πὸ ρἰαποῦ Μδγβ; (ὁ ψ]οἢ, 848 {π6 ροα οὗ Ὀ]οοᾶ ἀπά 
ΒΙΑΌρ ΟΣ, 88. Ὑ06}} ἃ8 δαίΐυση, {π6 δηοιθηῦ θυ 10 πδίοη8 οἤοσγοά 
Βυμηδη ΒΔΟΥΙ ΠΟ 65. 

4, ΝΊΒΕΟΟΗ γγ88 8ῃ Αββυσίδῃ 100], δἀογοά ὈΥ Θαμμδοβου (2 Κιηρβ 
χῖχ. 837.; βὰ. χχχνῖ. 88.) (ρούθαρθ {π6 αἰνιηΥ οὗἩ οοπαιιοϑὺ οσ οὗ 
ν]οίοσυ), ἴο ποῦ ἢ6 ργορϑΌΪν αἰϊγιθαύδα {π6 ἀσδβιγαοίοη οἵ ᾿18 ἌΣΤΩΥ 
βαΐοτθ “6. βα] θη, δηα ἡ ἤοπὶ ἢ τγᾶϑ ἴῃ {Π6 δοὺ οὗ δάἀογὶπρ θη ἢ 
τγ88 Ἀββαββιπαίθα ΟΥ̓ 818 βδοῆ8. ΝΊβγοοιὶ 18 Βιρροβθα ἰοὸ αν θθϑὴ {Π6 
Ὀαο αν αἸν 1 οὗ Αββυσῖα, ἀηα {π6 ρα ου αν ροά οὗἩ {Π6 νἱἹοϊογϊουϑ 
ΘΟΒΏΔΟΒΟΙΡ. ΑΒ {π6 ψνοτγαὰ 57, ἴὴ (86 Ηοῦγον δηα οἰμοΥ οι ια 
Ἰαησιδραβ, ΒΘ Ὦ 168 Δ 6806, Δῃὰ ἃ8 1Ὁ Β66πὴ8 ἴο δ {6 τοοῦ οὗὨ {118 
1018 Ὁ10]104] πδτλθ, τ 88 θ6θῃ σοπ]οοίαγοα ἐπαῦ [16 ΘΟ] 5888] θδρθ- 
μοδαρα ἤρσυχο ἀϊβοονογοα Ὁγ Μγ. 1μἀγατα αὖ Νιμπιγουά 18 [818 Ἰἀφηιοα] 
σοα Νίβγοοιϊι." 

ΥΠ. ρου ΝΟΒΒΗΙΡΡῈΡ ΙΝ ΒΑΜΑΒΙΑ ὈΌΒΙΝΟ ΤῊΕΒ ΟΑΡΤΙΥΙΤΥ. 
ΤἼΟ ἀβ᾽ 6168 ποίϊορα ἴῃ {πΠ6 ργϑοοαϊμρ' ρᾶρ68 ἀγὸ {π6 οἰν!ϑε 14018 δῃ- 

ΟἰΘΠΕΥ δαογοά ἴῃ Ῥαϊοβίπθ; Ὀαῦ {ποῖα νοῦ οἶμον ἔα]8δ6 σοάβ γγχοῦσ- 
ΒῃΙρΡΡδα ἰπογα το ογα ππρογίοα ἰπίο ϑαπηασῖα, δα ΘΔ] ΠΏ 656 Γ 
᾿δα σαΥΡΙΘα {Π6 ἴδῃ {068 ᾿πύο ΘἈΡΟΥΥ, ὈΥ [16 ΘΟΙΟΩΥ͂ οἵ ἐὈΓΟΙρ 6 9 
ΒΙοἢ Π6 βοηῦ ἴο ΟΟΟΘΌΡΥ {ποὶγ σουηίγσγυ. Τῆθ86 τηθη Ὀτουσῶῦ {Π6ῚΓ 
14ο018 ἢ ἴθ. ΤΠ θη οὗ Μαδψίοπ μαά {ποῖ ϑμοἊοοί]ι-δεποίδι, 
ὙΠΙΟΒ τγαδ {π6 ΒΟΥ ]ΟΙ8ἢ Μο]ιία, ἴῃ ὨοποὺΣ οὗ ποτὰ γοιῃρ ΜΟΠΊΘΗ 
Ῥγοβ αὐοα {μοτλβοῖνοα Ὑπὸ πλοῃ οἵ Οιεές οὐ μένα Ὀτουρῦ {116} 

ΒίΟΠ65 976 ΠΡΟῚ ἴΠ6 οἴδοτ, δἱ [πὸ βᾶπιὸ {ἰπ|ὸ αἰξογίπρ βοὴ νυγογβ τ Ὁ ἢ ἢ (ΒΑΥ8 {ἢ15 ἰη(6]- 
Ἰΐροηὶ ἔγανο!]οῦ) “1 Ἰοαγηΐ ΤΟΥ ἃ ὈΓΆΥΘΥ [ὉΓ ΟἿΥ βαίο τεῖιση, ὍΠ15 Ἔχ ] αἰ Π6α ἴ0 π|6, ταὶ 
Ι μδὰ θαυ ἾΥ βοθη Ὀσίοτα ἴῃ τῃ0 Ελλδῖ, δηἀ Ῥαγ  ΪΔΓΙΥ οη ἃ Εἰσὶ τοδὰ Ἰοδάϊηρ ἴο ἃ στϑας 
ἴον, τοποα δα ἴον ͵8 ἢτγδβί δοθῆ, δηὰ ΟΣ [Π6 ΘΑβίΟΓΏ ἰγανο! ]οῦ δοίδ ὩΡ ἢ 19 βῖοπο, 86- 
σοτηρδηΐοα ὈΥ 8 ἀσνοῦῦ Θχοϊδιηδίίοη, 88 δ ΤΟΓΘ, ἰη ΤΟ ΚΘη ΟΥ̓ 18. βαίο αττῖναὶ. Τ86 δειΐοη οὔ 
ΟἿΓ συϊάθ ΔΡΡΟδΥΒ ἴο ἐ}Π ιϑίγαῖα [Π6 γον τ ἰςσἢ Φάσοῦ πδάθ πνθθη πο ἰγάνο ]οὰ ἰο Ῥαάβδῃ- 
Ατϑι. (θη. χχυὶὶ, 18--252.) [Ιἢ βοοῖῃξ 8 βίοπθ οἡ ἰδ τοδὰ μίδορα ἰῃ 0.18 ροβι εἴθ, Οὗ 
ΟΠ6 βίοῃξ ὩροΟῆ ΔΠΟΙ͂ΒΟΣ, [Ὁ ἡ 0168 ταὶ βοῖθ ὑγαν ῖοῦ ἢδ8 ἔποσο τηλάθ 8 γΟΥ ΟΥ̓ ἃ {1 8ηΚ8- 
αἰνίησ. Νοιμίηρ, 18 80 Ὠδίῃγαὶ ἴπ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ͂ ΟΥ̓ΟΥ ἃ ΟΥΘΑΤῪ ΟΟΙΙΠΙΓΥ, 88 ῸΓ 8 ΒΟΙ ΠΙΔΓΡῪ 
γΆγ 6] 10 δἷς ἀοτη, ἐλιἰσαθὰ, ἀπά ἰοὸ τρακὸ ἴπθ νοῦ {πᾶὶ Φδοοῦ ἀἰϊὰ :--- 7. Οὐ το δὲ 
εοἵἢ πιε, απαὰ ἄδερ πιὲ ἐπ ἐλὲ ταν ἰδαὲ 7 σο, απά τιοἱϊ σίυε πιὸ ὀγοαά ἰο εαἰ απά ταὐπιεπὶ ἰο ρμμίοη, 
80 ἰλαὶ 7 τεασὴὶ πιν  αίλεγ᾽ 8 ἤοιιϑε ἐπ Ῥεασο, δια. ἴπΠ6π 1 ὙΥ1}} σῖνθ δῸ το ἢ ἴῃ ΟΠΔΙΊΙ ; --- ΟΥ, 
δραΐη, [πΠδὲ οἡ ἢγδι βθοῖϊηρ ἴῃ6 ρίασο νμϊοῦ ἢ6 ἢδ8 80 ἰοης ἰοἰϊεὰ ἴο τσοδοῖν, {Ππ|ὸ ΤΓΘΥΘΙ]ΟΥ 
Βῃου]ἀ εἷς ἄονγῃ δηὰ τα ἃ {πδκϑρινίηρ; ἱπ ὈΟΙ σ4565 Βειτἰηρ ὉΡ ἃ δίοῃϑ 88 ἃ ΤΠ ΘΙΠΟΤΊ Δ]. 
Μοτοσ 8 βοοοηᾷ ΨΟΌΓΗΘΥ, Ρ. 84. 

1 (Λοβοη 8 8 Ηοῦτον ἱ,οχίοοη, Ὁ ΕΟὈΙΏδοη, Ρ. 640. Βοβίοῃ, 1886. 
Ἐν. Το ον, οἡ «906Γ. 1, 2. 
3 Ῥτγοῖ. Βοδίηδοη Β Ττδηβίδιίοη οὗ (Θβο 55 Ποῦ. Τοχίςοη, Ῥ. 6] 4. 
4 Τιαγαγὰ β Νίπονθῆ δηὰ [18 Ἐδπιηαίηβ, νο]. ἰΐ. ρ. 459. [Ιπ νοἱ. ἱ. Ρ. 64. [Ππογὸ 18 8 ἄχττγε οὗ 

τηἷ8 ἐαρὶς-ποδά θα ἀϊνίπ!γ. (Οηα πιδῦ θ6 βεοη διποηρ ἴῃ6 ΝΙΠπονθ τ γΓΌ]6 8 ἴῃ ἴΠπ6 Β τι τΕἢ 
Μαυβοιτη.) Βοποπὶ᾽" ΝΙΠΟΥΟΝ δηπὰ [18 Ῥβίδοθβ, Ρ. 223. 
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Λεγφαὶ, οὐ ἴα ὅπ: 1 γ88 τοργθϑθηΐθα ὈΥ ἃ σοοΚ, ΜΒ. Δηπ18] ττὰ8 
ἀραιοαϊεα ἰο ΑΡο]]ο, οὐ ἴ6 ὅιιυ. Τἢθ ταθὴ οὗ Παπιαΐ παὰ “4ελίπια ; 
ἃ ἀοἰἐγ οὗἩἉ τΒῖοἢ ποίμιηρ οογίδιη 18 Κπόση. Τα ΓΑΙ Ὠ10Α] τσ] [6 ΓΒ ΒΑΥ 
{πδῦ 10 νγχαβ Θουῃροιπάαα οὗ ἃ τηδῃ 8η4 ἃ ροδῦ ; ΘΟῃΒΟΑ ΘΓ] γΥ 10 αηδυγογοᾶ 
ἰο 6 Ῥβϑὴ οὗ 16 ατσϑοκ δηοὰ Ἐοιθδη τυ μοίορυ. ΤῈ ρθορὶθ οὗ 
ϑερ]ατυαὶπι Ὀγουρῦ «ἀγαπιπιοίεοῖς, ἀρὰ «ἀπαπιπιείεο. Τὴ6 “«Αυἱξο8 
Ὀγουρδὺ Ληδλαξ ἀπᾷ 7ατίαϊ, Ἡ ΒΙοΟἢ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἀγα ὕνο αἰ δυο Ὁ πδπη 68 
οὗ 16 βαῖηθ 140]. Α8 ΝΊΡΠΑΖ ἴθ ἩΘΌΓΟΝ δπα ΟΠ] θα βρη δ φείολ, 
διοϊ, ταρία ; διὰ Τατγίαλ, ἴῃ Ὀοΐδ ἰαπρίιαροδ, ἀθποίθβ ἃ οπαγιού, [Π686 
ἔπο 1408 ἰοσοίθοῦ τοὺ ταθϑῃ (86 δι τηουηὐθα οἢ ἢ18 ΟΆΓ. 

Ιη 1,6γν. χχνὶ. 1. Μοββϑ ργοῇῃθι5 {Π6 Βγαθ] 168 ἔγτοπι βου ρ᾽ ἋΡ ΔΩΥ 
ΙΜΑΘΕ ΟΕ ὅΤΟΝΕ, ἰἰΐογα! γ, Μσιγεοά ϑίοπο, ΟΥ δίοπε ΟΓΓ α ρἱεΐμτγο, ἴῃ 
1Π6ὶν απ. Τὴ ῥσόβιδιοη ψγὰ8 αἰγθοίθα αραϊπαῦ {π6 ΒΙΘΓΟ ΡΟ 
ἤρΌΓΟΒ ΟΣ βίομεββ οὗ {μ6 Εργρίίδηβ, (Π6 τηϑαπῖηρ; οὗ ψ ΒΟ. νγ88 Κπόνῃ 
ΟἾΪΥ ἰο {π6 ρῥγίθϑδίβυ ὙΠ (Π686 βἴομϑϑ ἸΔΟῪ τγ8 ργδοίϊδεα, 1]1ηὴ 
Ἐργρὺ {ποθ} στ ῦα τοαγάθα δ8 {86 ροα 7λοίλ, (ῃ6 ροα οἔὗἙὨ βοΐδθῃσοβ ; 
δηα 50 ἰαΐβ 88 {86 {ἰπ|6 οὗ ΕΖαϊκῖ6] {ν1}}. 8---1]. τὸ Ηπᾶ δὴ ᾿πηϊαϊ θη 
οὗ {π|Ὶ8 βρθοῖθθ οὐ Ἰἀο]αύγΥ δοσαπῖοι ἀπηοηρ ἴμ6 «{6ν7]χὰ. Αοοοτάϊηρ, 
(μογοίοσο, ἰο δαῖ διῃααυμηθηίαὶ ῥσίποιρὶο οὗ {86 Μοββϑῖο ροϊτου, νιοὶ 
αἸοίαιοα {86 ρῥχονοπίοῃ οὗ Ἰἀοϊαῖσυ, 1Ὁ Ὀδοδτμθ δ βο]υΐθ] Υ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ 
ἴο ῥγολῖθιῦ βίομθϑ ΜΠ] ΒΙΘΤΟΟΊΥ ΡΠ] ἸΠΒΟΣΙ Ρὕ]Οη8. Β6βιά6β, ἢ δὴ ἃσ8 
ΨΠΘῺ 80 στοῦ ἃ ὈΤΟΡΘΠΒΙΓΥ [0 ἸΔο]αίσν ὈγΘΥ 166, βύοῃθϑ, ἢ ριΓαΒ 
ὍΡΟΣ ποῖ ΒΟ ἢ {π6 ρϑορὶθ σου] πού πῃαεγβίαπα, που] ἤανα Ὀθθῃ 
ἃ ἰοπιρίαϊοι ἰο 1ΔοἸ]αίγν, ουθη ἱμουρῇ {Π6Ὺ δα ποῖ Ὀδθη ἀβιἢβα (48 
6 Κποῦγ (Π6Υ δοίυδ! ]Υ Το γ6) Ὀγ {16 ᾿ργρίδηβ.. ὉΤμ6 ν18]}8 οὗ ἰῃ8 
ΔηοΙοπΐ θη 0168, ΡΑΓΌΙΟΌΪΑΓΙΥ ὑμαὺ οἵ Τδηΐγγα, δηα αἷβὸ {π6 ἰοι5 οὗ 
{πΠ6 Κιηρβ ἰῃ ᾿ργρί, ἅτ οονόγεα σι διιο ΒΙΘΓΟρΊ ΥΡΗο8; ὙΒι ἢ αὐ 
18 ἱΠΡΟΒ810]6 ἴο 866 δπᾶ ποῦ 6 βίγυοκ τι {Π6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗὨ (86 ἴη- 
7υποίίοη σοπίδιποα τ Π)αυΐ, ἵν. 1ὅ----20.3 

Υ111. Τα 14.018 τιθηςοηθα ἰὴ [ηὴ6 Ναὰν Ταοβίδπιοπί αγο, ἀου 1688, 
Καονγῃ ἰὼ ΘΥΘΓΥ͂ ΟἸΑββιοαὶ γοδᾶοσ. [Ὁ Ψ}}}, ὑπογοίοσο, βυιβῆσο ὈΥΘΗ͂ν ἴο 
βίδα Ὠ6γ6, {πδῦ Φ ΡΙΪΘΙ τγὰβ [86 ΒΌΡΓΘΙΠΘ ἀοΙγ, οὐ ἔλύ πον οὗ 6 ροάϑβ, 
διηοηρ {πῃ6 τοοῖκβ δῃα Βομπιδηβ; ΜΟΓΟΌΓΥ νγ858 (ἢ ρσοά οὗἉ  ΘΪοαθθῃοο, 
δηἃ {Π6 Τὴ ββθροῦ οὗ (Π6 οἴμοσ ἀθθθ. ὍΠ6 ᾿ΠΠΔὈΙΑπ(8 οὗ 1,γβίγα, 
ἴῃ Πιγοδοπία, βίγυοκ πιὰ [Π6 ταῖτδο]6 βοῇ Πδα Ὀδοη ττουρῃΐ ὉῪ 
δι. δὰ], σομϑιἀοσγοά ἢϊπὶ 885 ΜογουγΥ, ἔγομι 18 ΘΪοαθ ποθ, δπα ΒΑΓ- 
ὨΑΡα8. 88 « ὈΡΙΪΟΡ, ῬγΟΡΔΌΪΥ ἔγυπι δῖ Ὀθὶηρ [ἢ 6 ΤΊΟΓΘ τδ)θϑίϊο ρϑῦβοῃ 
οὗ 1π6 ὕπνο, 8η6, σΟμΒοα ΘΕ γ, δηβυγθυϊηρ [ὁ {Π6 ργανδίθηΐ ΠΟΙΟῊΒ 
οἢ {πον Πα 1 106α ἴγοπλ βίαι 68. Θοποοσηηρ ἔῃ. 186 Πῖδπηᾶ 
οὗ {16 ἀσοοκβ δπὰ Ἐροιηδηβ γ88 ΜΟΥ ρροα 1 τηοβὺ ΒΟ] ΘΠ ΠΥ δἱ 
Βρθθυβ, ΠΘΓΘ ΒΠ6 18 βαϊἃ ἤο ἤῶνθ Ὀθθη στοργοβοηΐθα 88 ἃ "γουηδῃ, 
ὙΠ ο86. ὌΡΡΟΥ ραᾶγῦ ψγχα8 ἢυηρ τουπᾶ τὴ Ὀγοαβίβ, δ] θιηδίϊο οὗ {6 
ΡΓΟΪΙῆς ροῖνοῖβ οὗ παίασο. Ηδγ ᾿ππᾶρα 18 8814 0 ἤδνα ἔ4]]6ὴ ἄτη 
ἔἴγοτῃ Ζαυριίον (Αοίδβ χῖχ. 3δ.);: στ ῇθηο6 ΒΟΠΊ6 δχαροβιουβ πανα Θοπ͵)60- 
{γοα {παὺ 1 ᾿γ8 δὴ αδγοϊίξο ΟΥὙ αἰπιοβρλετῖς δξίοπε. Βαῖ ῬΊΙΕΥ ἀθβογιθθ8 
1π6 ᾿πηαρθ 88 δανυϊηρ ὈθΘὴ τηδθ ὈΥ̓ οη6 (ὑδῃρίϊδβ ἔγοσα ἰῃ8 ποοά οὗ 
{16 νἱπθδ ὙΤῊΪ8 ποίίοη οὗἉἩ Ἴσϑγίδϊη βίαι 168 μαυϊηρ ἀδβοθηαθα ὁ θαυ 

1 ΜΊΟΝΔΟ]18᾽58 Ομ πη Ατ68, νοὶ. ἱν. ΡΡ. 54 --- 9. 
3 Φονοῖε β ΟΒτίβιϊδῃ οδοδγοβ6β ἰη (6 Μά οΥγγβησδῃ, ΡΡ. 132. 184. 
8 ῬΊηγ, Ναὶ. Η]ϊδὶ. 110. χνί. ς. 40. 
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ἔγοτα (88 οἷοι 8 ἴο σαργοβοηῦ Ῥαγ ΟΌ]ΑΥ ΑἸ] Π111685, ἀπ ἰο ᾿ΠΒΡῚΓΘ 
ἀονοίίοι πὰ {ποὶγ ἴθι ρ]68, γχ88 ὙΘΓΥ͂ ΘΟΙΏΙΏΟῚ ἴῃ (δ6 Ὠρδίμθη ὑγου]ά. 
ΤΠ6 ρδ]]δάϊυμι αὖ ΤΥΎΟΥ, δῃὰ {μ6 δβίδίαθ οὗ Μίηοσνα δ ΑἸ θη8, [ικὸ 
{Π18 οὗἩ {[Π6 Τρμοβίδῃ [)18π8, 816 βα]α ἴο ἔδυ ἀγορρβά ἔγομι (8 5Κ168. 
ΤῊΘ ἀνδγῖοα οὗ ρυϊθδίβ ἔογρϑα {Πμ686 δίοσὶεβϑ ἰο ἀυρ6 δηᾶ ἤδθοβ ἃ δ]ιπά 
δηα Ὀιροίοα ρϑορὶθ. ὙΠ βαπια τἹαϊοιίοιιβ [4186 {μΠ6 ΒλοΙηΔἢ8Β 6 γα 
ἰδυρμῦ ο Ὀ6]ιον ὀοποογμῖηρ {Πποὶν “ποία, οΥἨΘ ͵Βαογθα 8}}16]45, ψ οὶ 
ΠῈΣ ΠΙΒΙΟΥΥ ΓΟΡΓΘΒθηΐθ ἴο μαύρ [16 ῃ ἔγοια ἤθανθῃ ἴῃ {μ6 τοῖσῃ οὗ 
Νυτὰὰ Ῥομρι 18. 

ΤΠ6 Ἐοιδηβ, αΪ8ο, 1ὖ 15 γγν6}1 που, ψΟΥΒΒΙρροα {86 νἱγίμοβ δηᾶ 
αἰδοιομβ οὗὨἩ {Π6 τηϊπα, 8ἃ8 υἱιιδέϊοε, ΕἸαεϊέψ, οὐ αοοά Καϊίδ, ἤορε, 
Ἐογέμπο, ἔαπιο, δα. ; δια [Π6 Βαπ16 ΒΌΡΘΓΒΟ ΠΟῈ. ῬΓΘΟνΑΙ]Θα διηοηρ [86 
τ Δηί8 οὗ Μα4]18, οὰὐ σοῦ 1Ἰϑαμα δὰ] νγα8 βῃ:ρσοοκοά. ὙΒΘη 
ΠΟΥ δα ἃ ΨΘΠΟΠΊΟΙΙΒ δοσροηΐ ἴδϑίθη οἡ {π6 μαπὰ οὗ Ῥαϑαυὶ], [Π6 } δοη- 
οἸυάοα {παῦ Β6 νγα8 ἃ τηυγάγοσ, ἩὙΠΟτὴ ὑσηφοαῆοε --- ΤῊ ΟΥΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ {86 
Βοάάοββ Δίκη (ιλό οὐ Ἰπαϊοῦϊγθ «π|8{166) --- λαά ποέ ρογηιίεα ἰο ἴῖυθ. 
(Δοίβ χχνῖ!. 4.) Υ 6 Ιοάγη ἴγοπι {π6 τὰν πο]ορίοϑὶ ροοὶ Ηδδιοά, {πα 
{Π6 Οτροῖβ Πδά ἃ ἔδιμδὶβ ἀδιῖυ οὗ [18 πᾶπιθ.52 Ναυ, {π6 βιιρογβ οι 
οὗ τ1π6ὸ Ῥαρϑὴβ νηΐ 80 [ὯΓ 88 0 Ουβῃρ {Π6 ργοαβ δηὰ ροάάρδβθ6β οὗ 41} 
σου 168, οσο ποθ ΜὨϊοῖ (ΠΟΥ Κηθν ποῖ. Τῆυβ {Πογ6 τγᾶβ αἱ 
ΑἸΠμΘΩ8 8δὴ δἰίδυ σοῃηβθοσαίθα ἴὸ (886 σοᾶβ δῃᾶὰ ροάάθββοβ οὗ Ευσορα, 
Αβία, Τὐῦγα, δῃὰ ἐο ἐδ μπλποισπ αοα ; “ ἈΙΟΝ σανὸ δέ. Ῥδὰ] οσοδϑιοη 
ἴο ἄδνοσ (μδ΄ Δατ γα} ]6 ἀἸβοοιγεθ ἴῃ [Π6 Ατϑοράραβ, ὙΒΙΟΝ 18 το]αιθα 
ἴῃ Αοίβ χυἹ!, 28---81]. 

1Χ. ὙΟΥΥ͂ υτηθτουβ δχὰ {Π6 Δ᾽] 5] 0 ὴΒ ἴπ [6 Κ'4δαοτοα ΥΥ γἱτπρϑ ἴο τη 6 
ἸΔο]αίγουβ τιΐοβ οὗ {π6 ποαίμθη, δπὰ ἴο {86 1}Ὁ Ῥθυβαδϑι 98 ΘΟΠΟΘΓΏΪ ΠΡ’ 
(Π6]Γ ΡΟΊΤΟΥ δπάᾶ Ἰηἤμσθημοθ. Α ἔδ ν ΟὨΪΥ οὗ {πΠ686 σᾶῃ Ὀ6 Βογα ποι οθά, 

1, ὙΠ γοργὰ ἰο {Π6 ΟΡΙΠΙΟἢ8 ὙΜΙΟΝ ΤΟΥ δηςογίδ᾽ θα σΟΠσΟΓηΪησ' 
{ΠΡ ροαθ: ---- 

(1.) Τβ ποδίμθηβ δα βθΏΘΓΑ ΠΥ ἃ ποίοη, ἐμαὺ 411 (61 0168 ὝΘΓΘ 
Ἰοοαὶ, δπὰ Ἰτωϊθα ἰο ἃ οογίδϊῃ ΘΟ ΠΙΤΥ ΟΥ ὈΪδ66, ἃπα Πα ὯΟῸ ῬΟΥΤΘΓ 
ΔΏΥΠΘΓΘ αἷβθ, Ὀὰῦ ἴῃ {μαΐ ΘΟΟΠΙΓΥ ΟΥ̓́ Ϊαοα; δπα 1Π0}8 σψγχ Γϑϑᾶ ἴῃ 
2 Ἰζτηρβ χυῖ. 26. {πα 1π6 οο]οηϊδίβ βοηῦ ὈΥ͂ 116 Κιπρ οὗ Αββυτῖα ἴο 
απ αΤΊδ ἴῃ ΡΪδοα οὗ {Π6 1Βγαο 68 αὐ υΐοα {ποῖ Ὀοδιηρ ρἰαριιοὰ τ ἢ 
ΠΙοη8 ἰο {ποὶγ ποὺ Κπονίπρ [86 τηβ πη. οὗ {Π6 ροα οὗἉ {πΠ6 Ἰαπά. 1 σοη- 
ἔουτηιν 1 {818 ποθι, οηδὰ (το Ἰνο ἴῃ ὑπ6 τα ϑὺ οὗ {π6 τηϊχοα 
τὰ ἰυἀο οΥἨΎ ΘΠ 61168, (Πα Πδά ἰογοορα {πουάβοῖνοβ ᾿ηΐο {μ6 αἰδίσγιοι οὗ 
(4]11|66, τ ἢ {Π6ῚῚ γαγϊουβ ἔΌστΒ Οὗ ἸνΟΥΒ 10) Β6θτ8 [0 ἢᾶγα οομϑιἀογοά 
μονῇ 88 {π6 Ἰοο4] σοά οὗ Φυάφξα; αηα, ἴῃ ΟΥάΘΓ ἴο 6βοδρθ [τοτα [18 
ῬΓΘΒΟΠΟΘ, Ὺθ γ086 ἹΡ ἰο 3.6 μπίο Τατεἠιδἧ,, απα τοϑηέὲ ἄοισπ ἰο “ορρα. 
(Φοπδὴ 1. 3.) δο αἷδο ἰὴ 1 Κὶῃηρβ χχ. 28. 10 18 βαϊἃ {Παὖ {Π6 βοσυδῃῖθ οἵ 
1Π6 Κιπρ' οὗ ὄγστια ροσβυδάβα {ποὶν τηδδίου ὑμαὺ {πῸ6 ροάβ οὐ {16 1βγδοὶ- 
1.68 Ὑ6͵Θ ροάβ οὗ [π6 1118; Βρδυηρ, ρου μηρ8, ὑπαὶ [Π6 αν γγ88 ρσίνθῃ 
ομ Μοιιηΐ δ΄ηδὶ, {μαὺ {Π6 ἔδθίωρ]8 νᾶ θυ} οα Μουπί δίοη, δπὰ {πα 
ὙΠῸγ ἀοΠρμἰοα ἴο τνουβῆϊρ οα Εἰρῆ ΡΪδοθδ; δῃὰ ἱπογθέοσα [ΠΟΥ ἱπιὰ- 
Ἰη6 64 {παῷ {Π6Ὺ νου ὰ μαγὸ (86 δαναηίασο ὈγῪ βσμίηρ' {Π6 1ΒΓ86}168 

1ῃ {Π6 ρ]αῖπ. [0 18 ποὺ τ] καὶν {παὺ βυσὰ οὗ {86 1βγδο  68 88 Δ ΘΓΟ 

᾿ Ἡδγνοοὰ δ [ηἰτγοά. νοΐ. 1]. Ρ. 800. 8.66.6 αἷδοὸ Βίβοοο οῃ ἴπε Αςῖβ, νοΐ. 1. Ρ. 807.; ἀπά Ὧγ. 
ΟἸΑυκοβ Ὑταυθὶθ, νο]. υἱ]. ρΡ. 21, 22. 

2 Οροῖὰ οἱ Ὠ]68, ν. 954---258. 
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ΤῊΌΓΙΔΌΓΤΟΥΒ ἴῃ (ῃ6 ΜΊΔΟΥ 688 (Ὀοῖπρ ὑΠο86 δποησ ποθ 0 Ὅ6ΓΟ 
τηοϑῦ ἰαϊπἰοα πὰ ΙΔο]ατυ ) δμἰουίαϊπϑα [86 βαμλα οριπίοη, δηα 6]: ονϑα 
[μαι (οα τγὰ8 ἃ ]008] ἀοΙΟΥ̓ δηα 18 Ῥονγοῦ 11 Π}1{64 ; [ῸΓ ἴῃ {818 ΔΙ ΘΓ 
10 16 {παῦὺ τῃ6 Ῥβδ]υλῖδὲ γοργθβοηΐβ {ποῖ σθαβοπίηρ τ ἢ ὉΠΘΙΏΒ6]1 68, --- 
απ αοα ξιτγηϊδὴ ἃ ἑαδίο ἐπ ἐδ οἱ άογηοδε ἢ ολοῖά, ἂθ 5πιοίς ἐλθ γοοΐ 
ἐμαὶ {{6 τοαίεγ8 σιιδἠεά οἱέ, απά {ἦε δίγοαπις ουεγΠοιοοεῖ, διιξ σαῃ ἦθ φίυνο 
ὀγεαά αἴδο32 Οἴαπ ὧδ ρμτουϊήο ἤεδὴ Κ0Υ ἠΐδ ρεορὶ6᾽ (541). ᾿χχυλᾳ. 
19, 20. 

(2.)} λι {86 πδίϊομϑ οὗ δηΠαυγ, ΘΒΡΘΟΙ ΑΙ 1π ἰπ6 Εἰαβί, διιρροβοᾶ 
116 ΤΥ ἴο Ὀ6 βυττουπαάρα Ὀγ Πρ 80 ἀ42ΖΖ) 1 ηρ᾽ 88 ἴο Οὐ ΡΟ ΤΟΣ 4]} 
ΤΑΟΥίΑ] νιϑίοη ΤῊΪ8 ταοᾶθ οὗ βρϑακιηρ γγχᾶ8, 1ῃ ἃ ἰδίου ἀρθ, ἰγδηϑίογγοα 
ἴο 186 αἰνῖπθ τῃϑ)] ϑ δηὰ ρογίβοιοηβθ, 838 Ὀδιηρ αὐΐουΥ ἸΠΘΟΙΏΡΓΘ- 
ΠΘΏΒ810]6 ἴο {μ6 Ὠυμλδη Δου] 168. (Β 84]. οἷν. 1---8ὃ.; ἘΖαὶς. 1. ; 1 Τιμ. 
υἹ. 16.)} 
ΟὟ Αποῖμοῦ Θοϊηοη ΟΡ πίοη ΒΟ Ὀγονδ]θα διηοηρ (Π6 ἢ 68- 

{Π6η8, νψγαϑ, ἰμαὺ βοιμθίϊχηθβ {Π6 ἱπηπηογίαὶ ροᾶϑ, αἀἰδουϊβοα ἰῃ Ὠυτηδη 
ἴογτη, ἀεϊρτιοα ἰο νἱδβὶῦὺ τηοσία]β, μα σουγοῦβο τι Ἰμοη. οοοτάϊηρ; 
ἰο {πμ6ὶγ {ποο]ορΎ, «ὈΡΙΙΟΓ δα ΜογΟΌΣΥ δοοοιηρϑηϊθα οϑοὶ οἴμοτ οἢ 
[686 ΘΧΡΘαΙ ΠΟΠΒ8. ΑΡΥΘΘΔΌΪΥ ἴο {π18 ποίϊομ, τ ΠΙΟΒ. ὈΙ  6ΓΒ4}}ν οὉ- 
ἰΔ᾽η0α διμοηρ (ῃ6 Ῥαρϑμηβ, τὸ πὰ {μπαὺ {πὸ ΤΠ γοδοη δη8, ἤθη {ΠΟῪ 
ΒΑ ἂν ΤᾺΪΓΆΟ]6 ῬΘΙΟΤΙΘα ὉΡΟῚ 8. Π6]ρ]688 ΟΥ̓ ΡΡΪ6, ἱπηπηοα!αίο ν για 
ουῦ ἴῃ 1ῃ6 Ἰαϑῦ δϑίοηϑῃτηοδηΐ, --- 716 σοαῖ ατὸ οοηιο ἀοισπ μπίο τι8 ἐπ ἐδ 6 
ἤκοπο88 ὁ πιεη 1 (οίβ χῖν. 11.) [ΤηβίδηΠν Ῥδι] δπα Βαγηδραβ ΕΥΘ 
τη ἰδ οὐ ῬἢΠΟΒΘΩ͂, ὈΥ {πεῖν ἸτηδρΊ παι! η8, ἰηΐο ον πα Μοτσγουσυ, ψῃυ, 
ΔΟΟΟΥα πρ ἴο ὑπο ὶν ογαθα, ΘΓ ἱΠΘΘΡΆΓΔΌ]6 ΘΟΙΏΡΑΠΙΟΏΒ ἴῃ {686 νἱβ168. 
ΤΠ 656 ΒΘαΙ 68 (88 ψ)1ὸ ανα ΔΙΓΟΔαῪ 1π0]πγαΐθα) Τθοοση θα Φ ΡΙΟΓ ἴῃ 
ΒδγηδΌα8, Ὀθοδι86, ὈΥΟΌΔΌΪΥ, 18 ἈΡρΡΘΆσΆμΟα ἃπα ῬΟΥΒΟῚ ὙΘΣΘ ΙὩΟΤῸ 
Βρϑοίοιιβ δηᾶ βέγικῖηρ᾽ ; δηα δι], οβα ΟΥ̓ ῬΥΘΒΘμΟ6 γγα8 τ ϑακ, Ὀαὰΐ 
ἡ ΠΟ86 ΡῈ0]16 ἰΔ] πη 8 ἀπά τῃϑίοτϊο σσοσο ἀἰβεϊηρι θη α, (ΠΟΥ Ρεγβϑαδάδά 
ἐμοηλβοῖνοϑ σου] δ6 πο οἴμοῦ μη Μοσουσυ, ὑΠμ6 6]οαπθηΐῦ ᾿έθυρυοίου 
οὗ {π0 ροα8."3 

(4.) Εὐὐγίποῦ, ΏΘἢ ῬΟΓΒΟῺΒ ΘΓ ὙΓΟΏΡ ΠΥ ΟΡΡΓΟΒβοα δηᾶ α]οίοα, 
{π6 Βοδίμοηβ Ὀο]ονοὰ τῃδὺ {86 ροάβ τηἰοσίοσοα 1ῃ ἐποὶγ Ὀθμ4 1. ΤΠΘ 
[ΟΚΘΩΒ οὗ {Π6ῚὉ ῬγθβθηοΘ 6γα εαγέῤφμακζοκ, ἐδ ορεπίπρ 9. ἄοογξδ, απά 
ἐλ ἰοοδὶπν Κ᾽ ἐλοὶγ δοπάβι8 Τὰ {Π]18 τυϑηποῦ οὐ Ῥοῖα ἃ ταϊγβοι]οιβ 
ἰοΒΟΠΩΟΣΥ͂ οὗ 88 δρργοβρδίζοῃ ἴο ἢ18 δι ὑ μι] βοσυδηΐβ δὰ] δπα 1118, 
ὙὙΠΘΠ ΠΩΡΥΙΒΟπΘα αἵ ῬΆΠΠΡΡΙ; δηᾶ {πΠ6 Κηονίοάρσεα οὗ (18 ἔδοῦ ψ}}} 
δοσουηῦ [ῸΓ {π6 οχίχοιηθ {τιρηΐ οὗὁἨ 16 ρϑο]οσ, το ἰοιτηϊηδίοα 80 
ΠΔΡΡΙΗΥ ἴον 18 βαϊναίίοη. (Ασοίβ χνἹ. 2ὅ----29.)" 

2. ΑἸ Βουρἢ (μ6 ρυθϑίμοοα οοπβιϊαίοα 4 ἀἰδεποὶ οἾα88 οὐ Ῥθυβοῃβ 
διηοπρ ἴῃ6 96.718, γοῦ δποηρ {Π6 Βοιηδηβ, δπὰ 10 βῃου]α βθϑῖῃ 8180 
διηοπρ; ἴπ6 (ἀγθοκβ, {μ6Υ αἸά ποῦ ἔογτῃ ἃ βεραγαίθ οσάθσ. Αἰηοηρ [86 
Βοϊμδπβ {Π6 Ὺ 6 ὁἤόοδϑη ἔγοτα διμοηρ [Π6 τηοϑὺ ΒΟΠΟΌΣΑὈΙ6 ταθῃ ἴῃ 

᾿ Βοδίηδομ᾽ 8 Τταπεϊδιΐοη οὗ 74 }1᾽8 ατ. Γχίοοη ἰο τ6 Νὰ Τοδὶ. τοῦθ Απρόσιτος. 
ΒΙοομ,Ε6]4᾽ 5 Απποιδιίοηβ οἡ ἴ80 Νανν Τοβέ. γο]. υἱἱὶ. ὑρρ. 286, 287. 

2. ἢχ, Ἠδγνοοα β [πιγοὰ, νοὶ]. ᾿ϊ. Ρ. 859. 
5 ΕἸδΙΟΓ, ἴῃ ἢΪ8 ποῖθβ οἡ Αςὶβ χυ]. 26. ἢ88 ΒῃΟ, ὈΥ͂ ἃ Β6Γ168 Οὗ τηοϑβύ Δρροβίί6 αιοίδι! ἢ 8, 

1πδὲ Ἔδο ἢ} οὗὨ ἔΠ680 ἱπΐπρ8 τγϑϑ δοσουιιηϊεὰ ἃ [ΟΚ6η οὗ 106 ἀἰνηθ8 ΔρΡθΆγαηςθ ἰη ΘΠ ΔΙ οὗὨ [Πο50 
ὙΠῸ δβιιβεγοά ὉηἼ 5:17, πὰ ὙΠῸ ογῸ ἀθαῦ ἴο 186 ροάα.--- Οὐδϑογυδίίοηοδβ ὅϑοσε, ΥὙ0]. ἰ. Ρρ. 
441---444. 

4 Βίδοοο ου ἴμο Αςίε, γο], ἱ, ῥ. 318. 
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1Π6 βἰαίθ. [Ι͂ἢ {π6 ϑδβίογῃ ὈΥΟΥΊΠΟ6Β οὗ {π6 Ἐλουηϑῃ δα ρῖστο, Ῥθυβο 8 
ΈΓΘ ΔΠΏΌΔΙΥ βο]θοίθα ἔτῸΠπὶ ἀπιοηρ' {86 το Γ6 ΟΡαΪΘηῦ οἰ ΓἸΖΘ 5 ἴο ργα- 
Β]:46 οὐϑσ {86 {πίηρβ ρογίδιπίηρ ἴο σϑ]ριοιβ ὙγΟΥΒὮΡ, δα ἰο Ἔχ πιὶΐ 
ΔΏΠΙΙΔΙ ρΆΙΩΘΒ αὖ {6 ῖγ ΟὟ ΘΧΡΘΏΒ6 ἴῃ ὨΟΠΟῸΓ οὗἉ {Π6 ροα8, ἴῃ {Π6 βᾶπ16 
ΙΏΔΏΠΟΙ 88 {Π6 :51168 ἀϊἸὰ αὖ οτηθ. Τῆθβα οἰ ἤἥοουβ γϑοοῖγθα {μοὶγ 
ΔΡΡοΙ]αὐϊοπ8 ἔσοπὶ {Π6 αἰδύίγιοίβ ὕο ὑυβῖομ (ΠΟΥ Ὀεο]οηροά, 48 ϑυγασοῃ 
(Συριάρχη5), ῬΒΟΠΙΟΙ ΤΟΙ (ΦοινικιάρχηΞ), πα {Π6 {|Κ6: οὗὨ οουγβα, ἴῃ 
ῬΓΟΘΟΠΒΌΪΑΡ Αβἰ8, [ΠΥ ΓΟ Ο8]16ἀ Αδἰάγοῦβ (᾿Ασιάρχαι). ΤῊΘ ἰδῃ}0]6 
οὔ Τλῖδπα αὖ Ερβϑβϑυβ γγχὰ8 ογϑοίρα αὖ ἴπ6 δοπηποη ΘΧρΘηβ6 οὗ 4}} {Ππ6 
Οτοοίδῃ οἰδῖ68 ἴῃ Αβῖα Μίπου. [10 ἰβ αυνϊἀθηΐ ἔσο Αοίβ χῖχ. 31. (ῃδὺ 
αὖ [πδ΄ ὙΘΥῪ πη ΠΟΥ ΜΘΓΘ ΒΟ] δ]: ηρ ρσδιλθδ᾽ὶ ἴῃ ΒΟπουΣ οὐ Ὠ δηδ, 
ὙΠῸ νγὰβ ὁη6 Οὗ (μ6 γσγοαῦ “ΘΙ 6βίϊαὶ «οἱ [168 ((86 αὐΐ πιαγογιι σεπέξμηι οὔ 
1π6 Τλοχπιδῃ8), δηάᾶ Ξ ὴ γγ88, {Ποσ οσα, ο8]16 ἐΐλθ ΟΒΈΑΤ ΘΟΌΡΕΒΒ, Ὀγ 
1Π6 ΓΘ οογά δ. οὐ Το -οἷοτκ οὗ ρμαβιιϑ. (Αοἰβ χῖχ. 886.})323 ΤῊ] οἰσουτ- 
βίδμοθ Μ1}} δοοουηΐ ἕο δὲ, Ῥδ0}}8 Ὀοιηρ υστιθα Ὀοΐοσγα (μ6 ἰγῖρθυη8] οὗ 
ἴΠ6 Αϑιδγο 8. 

8. γε Ιδαγῃ ἔγομλ νϑυῖουϑ ργοίδηθ δυΐμουβ ἐμαὶ Ηίσὴ ῬΙασες οὐ 
ΘΙΔΙΠΘΏΟ68, ΘΙ ΘΟὨϑΙἀογαα ἴο 6 [86 ΔΡοἋ6 οὗ [86 Ὠοδίῃϑηῃ ἀ61{168, ΟΥ 
αὖ Ἰοαβὺ 88 {Π6 τηοϑὺ ὈΙΌΡΟΥ [ῸΓΣ βου οϊπρ; δηα, {πο γθΌ σα, βδουῦ ἔσο 
Ὅ6Γ Οἴογθα ομου οἡ {Π6 βυχηηϊῦϑ οὗὨ ποία! 8 ΟΥ̓ ἸΏ οοάβ. Τῆϊ8 
10 τγαβ {6 ουδβίομι οὗἩ {86 ἀποϊθηῦ ῬΟΥΒΔἢ8Β ἴ0 ρῸ ἀρ ἴο (6 ἴορμϑ οὗ [}6 
Ἰοΐε δῦ τηουῃίδιηβ, πα μοσο ἴο ΟΗ͂ΘΥ βου βοθθ ἰο « ὈΡΊΤΟΥ, ---- ἀἸΒ01η- 
συ θῃῖηρσ ὈΥ {πδὺ Δρρα)]αίϊοη [86 γν80]6 ὄχσραπβα οὗ βοανϑη. ΕΣΙΒΟΥ, 
88 τηοϑύ οὗ (1686 ΒΑΟΥΙΠΟΘ8. Ὑ6ΥΘ δΟΟοΟΙρδηϊθ ἃ 1 ῥγοβις 0, ΟΥ̓ 
ΟΥΒΟΥ ᾿πριγα σἰΐ68, [ΠΘΥ Β6 6) ο ἤᾶγα σἤοβθῃ {Π6 τοδί τοίϊγρα βροίϑ, 
[ο οομοραὶ {ποῖν δου παίίοηβ. Ομ {μ18 δοοοιπηΐ, 8δη4 αἷβδο ἐο Οὔ] 6- 
Ταΐθ ΘΥΟΥΥ͂ γνω τ Ν οὗ, οΥ Τοπηρίδίϊοῃ ἰο, 1Δο]αἰτΥ, {86 Ιϑγβθὶ ̓ ξθ8 τσ γα 
Θοιητηδηαρά ἰο ΟΥ̓ΘΥ βλου ἔοθβ [0 « Θῃμονδῇ, ΟὨΪΥ πα Θχο  αβίνοὶν πὶ {Π6 
ΡΪδοα σμῖοῖ 6 Βμου]ὰ δρροϊπῦ ( ϑυῦ, ΧΙ]. 14.}; δηα ὑγϑῦθ αἰβὸ ὑγοἢ]- 
δι164 ΠτΟτὩ βδουβοϊηρ ἴῃ λίφῃ ρίασοε (ἴον. χχνι. 30.), δηα ἴσου ρ]δοϊηρ; 
α φγοῦε 0 ἔγεθ8 4 ἈΘΑΥ Ὦ1Β αἰίαγ. (ΒΘ οαΐ. χνὶ, 21.)}ὺ Ὑμ ρῥτοβιραΐα Μα- 
Ὠδββοἢ, ΠΟΎΟΥΘΡ, υὐΐου ἀϊθγοραγάθα {686 Ῥγοδι 1 Π0π8, τ μ6η δ6 
διὶξ ωρ ασαϊῃπ ἐδ ᾿ϊσἧ ρίαρεβ, απά τεαγεο πρ αἰΐαγε [0Υ δααϊΐ, απά πιαάο 
α φτουο. (2 Ατηρ χχὶ. 38.) Τλὰβ 1βαῖδῃ (Ἰν]ϊ. 4, ὅ.) τοργοδομοα (86 
Ἰβγαθ  οβ ἢ π6 {κ ργοναυοδίίοη, ἤθη Π6 βαϊα, Αγ γὸ ποί οἢίϊ- 
ἄγόπ ΟΥ̓ ἰγαπδηγοββίοτ, α βοοα 0 ζαϊἰδο]ιοοά, ἱηαπιΐη γοιιγϑοῖυος τοἱὴ 
ἑαοῖς τππάοῦ ουογν φΥοθη ἔγοε, δίαψίπρ ἰδ6 ολιϊάγοπ ἐπὶ ἐδια υαἰΐονς ΕΥ̓ ἐδ 
οἷο 8 ὁ ἐδ τοολδ Απὰ «δ γοιλδῃ (111. 60.) σοργόβομθθ ἐῃ6ηὶ ψ ἢ 
Πανὶησ μἱαγοα 186 δαγὶοί, ὑπαῦ 16, ογαβιρροα 14.018 ὁ δνθσΥ ϊσῇ 
τηουπίδίπ, δὴ ὑπο ΘΥΘΟΓῪ ρτθθη ἰγθθ. ΝΟΥ͂ ΘΥΘ ΟΠΪΥ πηουηίδίη98, 
γοοαβ, δηὰ νἈ]]6γ8, δρροϊπίβα ἔοσ {π6 τουβαῖρ οὗ 8156 ροάβ; αἰτηοβί 
δνοσυίμιηρ 686, διθοηρ {6 Ῥάᾶσδηβ, ῬοσΘ {Π|6 τηϑγκβ οὗ 14ο]αίγΥ. 
Ἡετοαοίαδ5 βαγβ {πμαῦ [μΠ6 ῬΒΟΠἰοδηΒ, 0 γα {π6 ργοαίθϑί βθδιηθῃ 

᾿ στοῦ, ΗἩδππποπᾷᾶ, ῬοοΪο᾽ 8 ϑυπορείβ, Ὁ οἰβίοἰη, απὰ Ῥοάάγἀρε οἡ Ασςίβ χῖχ. 81. 
Βίβοος οὐ ἴδο Αοἰβ, νοἱ]. ἱ. Ρῃ. 808, 804. Ἠοδίπδου δ ατοοὶς 1 χίςοῃ, νοςος Ασιάρχης. 

2. δ60 ΕἸΒΠοτΒ Ὁ ὈΒοσνδίίοης 8 ὅϑουξδ, γ0]. 1. ΡΡ. 460, 46]. 
5. Ἡργοάοίιι, |ἰὉ. 1. ς. 13]. 
4 Ιὰ 8ιν ΝΠ πὶ Οὐ βο οΥ Β Ττανοὶβ 'ἰπ (ἢ. Ἐδδὶ (νοΐ. 1, ΡΡ. 859---401.} [Π6 τοδάογ νμ}}]} 

πὰ 8 νοΥῪ Ἰοαγηοα δηα ΥΟΓΥ ἱΠΙΟΥΟ ΒΕ ΠΩ ΤΟ ΠΊΟΙΓ οὐ {᾿ς ϑαογεα ἐγοέα οἵ ἴ6 δηςοϊοπίβ, Ἡ ΠΙΟ ἢ 
11 δι γαῖθ 8 ΤΙ ΠΥ ἱπυροτγίδηϊ Ῥαββαροβ οὗ βιογοα νιτῖϊ. 

" Ηϊδι, ], 11}. ς. 837. 



ΟΥ̓Υἐλο Ποαΐ]ιοη5. 381] 

ἴῃ {86 ποῦ], δαοσῃθα [86 Ποαᾶάϑ δπα βίθγῃβ οὗ {86 ]γ 8108 τι 86 
ἸΔρΡΘΒ οὗἩ {Π6]Γ ροαάβ; δῃᾶ [κα (οἵα χχνλ]. 11.) 88. οὐβογνϑα {πδΐ 
1Π6 νϑβ8861] ψ μι ἢ οαγτῖοα δί. Ῥδὺ] ἔγομημλ Μα]ία ἴο ϑὄγγδουβα ῃδὰ {868 
ΒΙσῺ οὗἁἩ (ὑαϑίου δῃὰ Ῥο]]υχ ; δῃᾶ 1Ὁ 18 ποῦ πα ργοῦρθ 06 ὑπαῦ {π6 νϑεβοὶ 
1ῃὴ ψ ]Οἢ Εγορα γγ8 ΑΙ ΑΌΑΥ ἢ δα (Π6 δὶρῃ οἵ 4 Ὀ0]1, τ ΠΙΟ. ραν 
οοοδδίοσι ἴο 86 ροοίβ [ο 80 {παῖ « ΠΡΙΘΥ Δα ΟΑΥΤΙΘα ΠΟΙ ΔΊΥΓΑΥ ὉΠ6ΔΘΓ 
(μαΐ βῃδρο.ἕ 

4, Τὴ βίδΐαοβ οὗὨ [6 ἀ6 1168 αῦα ΟΑΥΤΙΘα ἱῃ ῬΥΟΟΘββίοη ἢ {86 
Βμο] ἀογ8 οὗ {π6 1} νοΐαγῖθθ. ΤῊΪ8 οἰγουτηβίδησοθ 18 αἰβυ οὐ] νυ δίαίθα ὈὉγΚ 
Ἰβαϊαῖ, ἴῃ 18 τηδϑύουὶΥ ἜἘχροβαγα οὗ {Π6 ᾿μβδηλ νυ οἱὗἁὨ ἸΔο]αίγΥ. (χ]νὶ. 7.) 
Τὴ {818 ΑΥ̓͂ ἀο (6 ΗϊΠάοοΒ αὖ ργϑβϑηῦ ΟΑΥΤῪ {ποὶν ρσοαβ; δηᾷᾶ, πα θοα, 
80 οχδοΐ ἃ ριοίαγο μ88 {86 ργορδού ἄγαν οὗ {ῃ6 ἘΡΘΘ ῬΓΟΘΘΒΒΙΟΏΒ 
οὗ {Π18 ΡΘΟΡΙΘ6, {παῦ ἢ6 τηῖρῃῦ Ὀ6 αἰταοβὲ βυρροβϑα ἴο Ὀ6 βιυπρ διμοηρ; 
ἰΏθα, ΠΘῈ ἰ6 ἀ6] νογοὰ ἢ18 ρσγϑαϊοίύΐοη ο {86 “6 ν71.2 10 νγὰ8 αἷβὸ 
ΘΒ ΟΙΊΔΓΥ ἴο τᾶ Κα δλγῖποϑ ΟΥἩ ῬοσίδὉ]6 τη οα6]8 οὗὨἩ {π6 δια ρ]οβ οὗ {ῃοδ6 
ἀ61 {168 ΠΙΟΒ οσ [Π6 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙ ΟὈ]θοίβ οἵ τΌΥΒΙΡ, δηα ἴο μΐδοθ ἃ 
8118} Ἰτηαρα ὑμογαῖη, θη (Π6Υ ἰχαυθ]] θὰ ΟΥ ψγοηΐ ἴο ὙὙ87, ἃ8 8180 ΤῸΥ 
{Π6ὶν ῥυϊναΐο ἀδνούϊοηβ αὖ ἢοηθ. ΕἾΟ {86 ΟΟ]ΘὈΓΙῪΥ οὗἨ {Π6 ἰθιαρ]6 
οὗ Τθίδπα αὖ Ερῆθϑυϑ, Ὁ 18 θυῦ παΐυγαὶ ἴο βᾳρροβο, (μαὺ [ποτα σψου]Ἱὰ 
6 ἃ στοαῦ ἀοιηδπα ἔογ τηοᾶβ]8β οὗ 10, τ ῖοἢ οι] Ὀδοοιμα 8 Κιπὰ οὗ 
Βαρδβιταϊα ἔοσ {π6 ἴθι} ]6 1086], ἰο δυο οὗ Π6 Γ᾽ γοίδγ 68 88 ᾿ϊγϑὰ 1ῃ ἀ18- 
ἰδῃΐ ρατίβ οὐ ἀσθθοθ [10 18 ον:άδηΐ ἔγοπι Αοίβ χὶχ. 24----27. [μαὺ (Π6 
τηδπαΐλοίαγα οὐὗὨ βιο βῃσι 68 ργονοα ἃ βουγοο οὗ ργοαῦ δι)ο]υμηθηΐ ἰὸ 
Ἰομλοίσίαβ, δηὰ [86 γυϊβαη8 θιαρίογοα ὈΥ μι, γὰοῸ ταϊρὐ παύυγΆ ΠΥ 
δχρϑοΐῦ ἃ Ὀγῖβὶς ἀθιηδηὰ ΤῸΣ {Π6ῚὉ τη α6]8, ἴσοση (η6 γαβδῦ δοῃοοῦγβα οὗ 
ἸΥΟΥΒΏΪΡΡΟΙΒ Ὑῃ0 Ὑ6Γ6 ργοβοηΐ δ [Π6 Δ η.4] 80] υ η βαύϊοη οἵ {Π6 σΆΠη68 
ἴῃ ΒοΠΟὺΓ οὗ Πιδπᾶ : ὙὙΒΙΟὮ ἀθιηδπα ποῦ Θαμ Δ] ]Ππρ' (Π6}Σ Ἔχ οί] ΟΉ8, 
Ἰδιθ 8 ταῖρῦ Δδοῦῖθα 18 1ο88 0 δῖ, Ῥδὺϊ ΒΒ ῥγϑδοβιηρ ἀρϑϊηδβὺ 
ἸΔΟΪδίγΥ, ΑΒ [86 ΑΡροβίία δα πον (Δοίβ χῖχ. 8. 10.) θθθῃ τόσα ἴδῃ 
ΕὔὉῸ Υ̓ΘΔΓΒ δὖῦ Τρ 6888; 80 {παὺ αἰῤ ἐλον ιολιοῖι ἀιϊοοϊέ ἔπ «δία λοατα {δ 
ισογαὰ 0 ἐλ 7ιογα «68ι5, δοίδι ὕειυα απάὰ Ογεοοῖβ.3 Τῇα ἰαθθγηδοὶα οὗ 
Μοϊοοῖι (Ατποβ ν. 26.) 18 βιιρροβθὰ ἴο αν Ὀθθῃ ἃ ρογίβ]α ἰθιρ]6 ΟΥΓ 
ΒΏΓΙΠΘ, πιδ6 δίθον (Π6 οΠϊοῖ ἰθαρ]ο οἵ ἐμπαῦ ““ Βογτϊα Κιπρ," 48 Μη δοη 
ΘΙΏΡΠΔΙΟΔΙΥ ἰθστὴβ Ὠἰχη." 

“«Ὑ 6 [86 ὨΘΑΙΠΘῺΒ Οἰδγοα ἃ βδουϊβοθ ὕο δὴγ οὗ {μόοϑ8 ὨυΠΊΘΓΟΙΙΒ 
αἸν "1168 τυ Β]Οἢ ΠΟῪ οΥΒῃϊρροα, 1Ὁ 88 ὑδὰ8] οἡ {118 Βδογθά βοϊθιῃ- 
ΠἾΥ, ἴῃ ὙΥΠΙΟΝ ΓΘ] ]ρΊΟΙ δηα {ὙἸΘ ἢ ἀΒΕ10 6 γα ΒΑΥΤΩΟΠΙΟΌΒΙΥ ᾿Π ΘΥΤΟΥ ἢ 
Δηα απο τῖτἢ δα ἢ οὐπου, ἔὺσ 411} [ἢ 6 Βδου ἤσοοῦβ ἴο μανα {61 ὑθ 0168 
ΔαογηΘα 1 οΠαρ οί οἵ ἤοννοσβ,--- πὰ {π6 νἱοίτηβ, ἴοο, ἐπαῦ 6 ΓΘ 
ρα ἴο 186 αἰίαγ, γγοσα ἀγοββθαὰ στῇ 1168 πα σαυὶαπάθ, Αδυπαδηΐ 
ΘΧΔΙΏΡ]68 οὗὨ (19 ουδίομμλ ἃγΓ6 πα 1 δἰτηοδῦ ΘΥΘΥΥ ρᾶρδ οὗ ἴπ6 ατϑοῖκ 
πὰ Βουλδη οἰαβϑῖοθ. Τη6 ΤΠ γοδΟη 88, ὙΠῸ ΤΟΟΟΘὨΙΒΘα « ΡΙΤΟΥ ἴῃ 
Βαγπδῦαβ, δηᾶὰ ΜογοῦγΥ ἴῃ Ῥδυὶ, δηα, Ὀ6] 1 νηρ ὑμοιμβοῖνοβ ποπουτοὰ 
ΜΙ ἃ γἱϑιῦ ἔγοτῃ {686 αἰνιηλ 168, ἴσου (Π6 ταῖγβο]α Μοῦ δῦ] μδὰ 

1 Βίβοοα οἡ ἴδ6 Αοίϑβ, νο]. ἱ. ρΡῃ. 526, 327. : 
2 Ὑγατά ΒΒ ΗΙΒΙΟΓΥ, δια. οὗ 186 ΗΪπάοοΒ, γοϊ, ἰΐ. Ρ. 8380. ΒοΡοτίδ᾽ 8 ΟΥθηίαὶ ΠΙῚ.ΒΙΓΔΙΟΉΒ, 

Ῥ. 5:7. 
8 Β!βοοῦ οὐ ἴδ Αοἰβ, νοὶ. ἱ. ὈΡ. 801, 302. 804, ᾿ . . 
4 66 Ὦγτ. ΟἸαγῖκο᾿ Β Ττανυοἶβ, νοὶ. νἱ. Ρ:". 21] 5----218., ἴῸΣ βοῖὴθ οατίουϑ ἰπἰοτστηδίϊοη οοη- 

σογηΐηρ (π᾿ ροτγίδὉ]6 Βα γι 68 οὗ 1ῃ6 Δηοὶοι 8. 
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ττουρῦ ἴῃ τοϑίουϊηρ᾽ ἃ ΟΥΙΡΡ]6 ἰο {π6 011} 186 οὗὁὨ 18 ᾿τθ8, ᾿ηὐοπᾶρα 
ἴο ΒΏΟΥ {π6 ὶΡ νθῃοσϑύοι οὗ {818 1]]π|βίσουβ ΘΟ ἀθβοθηϑῖοη [0 {βοτὰ ὈῪ 
σοἸΘγϑῦπρ' ἃ ῬυΌΪΙΟ δ πα Βοϊθπηη Βϑουῆοθ, ἀπ ἀθοκοα {Πποιηβοῖνθβ, δηά 
1ῃ6 νἱοῦτωβ ἔμ 6 Υ ᾿αθ παρα ο ἱτηπιοϊαΐθ, ἴῃ 0818 τϑηποσ ΤῊ ῥτιαβί, 
{πογαΐοτο, οὗ ὅονθ, σοῦ 1Ὁ Ββθπβ {ΠΟῪ ΟΥΒΒΙρΡΡοα 88 {6 συδγαϊδη 
ΟΥ̓ {ποεῖν Οἵ, δΔῃα ΏΟΒ6 [θΏρ]6 δίοοα ἃ 110{16 τᾶν 3. οὐ οὗὨἨ {π6 ἴονη, 
Ἰτα ΘαἸδίοΥ Ὀσουρμὺ νἱοῦτηβ δηα ομαρ]οίβ οὗ ἤονγοσβ ἴο οσοσσῃ 186 
ἈΡΟΞ0168 ΔΡΥΘΟΔΌΪΥ ἴο [Π6 Ῥαρϑη σὶίθ8,--- Δα ἴῃ {Π18 ΤΩΔΉΠΟΥ δἀνδηορα 
ἰονγαγ8 {Π6 ἀοοΥ οὗ {π6 Ποιβθ, σμογ [88 δροβί]θβ Ἰοάροά, ἀδαιρηϊηρ; 
ἴο Βδουϊῆρο ἰο ἴθι. ΤῊ]Β σαδύοπι, ΠΘΓΘ τη ὨΓἸΟΠΘ(,, νγγ88 1ῃ ΘΟΠ ΟΥΤΩΣ 
νγἢ {86 Ποαΐμοη τα]. Α11 τοῦτα ραυϊδηθ αὖ ἃ μϑϑίμθη βδογίῆοο, 
οί 1Π6 ρθορὶ]ο δῃᾷ {π8 υἱοίπιβ.᾽, 8 

ὅ. ποι {86 νἱοῦϊτῃ ἀδνοίθα ἴο {Π6 Βαουῖῆσο νγὰβ ὑσουρμί Ὀοΐοσο ἐμ 6 
ΑἸταγ, [6 ργιθβῦ, πανὶηρ' ᾿ταρ]ογθα [86 ἀϊνιπα ἔλνοιυγ ἀῃα δοοορίηποα ὈῪ 
ΡΓΔΥΘΣ, Ροιγοα Μ1Π6 ἸΡΟῺ 118 μ6Δα ; δπὰ αἴϑου {6 ρουΐοστωδηθα οὗ {π15 
Βοϊθιηπ δοῦ οὗ σϑ ρῖοη, ὙΠΟ τγ88 ἰουτηθά 4 ἐϊδαίίοπ, {(π6 νἱοῖϊίτη νγ88 
ἸῃΒίΔ ΠΥ ἰοα ἴο {Π6 βἰαυρῃίοσ, Τὸ [Π18 οἰγουτηϑίδποα δι. δα], Κπον- 
1ησ᾽ {Π6 {ϊπι|6 οὗὨ 88 τιαγίγγαάοτη (0 θ6 ὙΘΓΥ ΠΟΔΙ, ΔΒ 8 ὙΘΙῪ Ββ γϊ Κίηρ; 
ΔΙ] βῖοπ ; Γοργθβθηύηρ {818 στο, ψῃοἢ ᾿πηπηθαϊδίο Υ ργθοραρα ἐμ6 
ἀθαίῃ οὐἨ {86 ν]οίϊμ, 88 αἰγεδάν ρου ουταθα ἀρο ὨἰταΒ6][, ἡ ρ  γπρ ἐμαῦ 
ἢ6 γγχὰβ ποὺ ἀδνοίβα ἴο ἀδαίῃ, δπα {παὺ 18 αἸββοϊ αὐϊομ τγου]ὰ βρθοα!]ν 
ἴοΠ]ονγ. 1] ἀπὶ ποῖ τϑαιῖψ ἰο δ6 οἤεγοα, Ββαγ8 μα (2 Τί. ἰν. 6.) : ἸἸἔογα ]}ν, 
1 απι αἰγεηάν ροικγε οἱ αϑ α ἰἰδαΐξίοπ ; ἐδο ἐΐπιο ὁ πιῖψ ἀερατίιγο ἐ8 αἱ 
λμαπά. ΑΚ βι Ὁ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥΘ ΒΔ Γῆ οἷ4] ΑἸ] βίοη οσοῦσβ ἴῃ ΡῬΆ]], 11. 17. 
γεα, Β408 ἴΠ6 ΠΟΙῪ ΑΡοβίϊε, αμὰ ἐγ 1 ὅΆΘ ῬΟΥΕΕΡ ΟὟἹ προη ἐδε βαοτγῖ- 
το ἀπά βογυΐσο 9 ψοιν ψαϊίδι, 1 79. απά γο)οῖοο ιοἱὴ ψοι αἰ, Τὴ {18 
Ῥδββϑαρα ἢ σϑργθβοηΐβ {π6 δι οὗ ἴπ6 ῬΉ ΠΡΡΙΔ 8 88 ἴμ6 βδουὶ βοῖαὶ 
γἱοίϊτα, 8Πα ΘΟΙΏρΑΓΘ8 δ18 Ὀ]οοα, Μ1ΠΠ1ΩΡῚΥ ἀπὰ Ἰου Ά]]ν ἰο Ὀ6 βῃοᾶ ἴῃ 
ΤΥ τάοτω, ἰο ἴπ6 Ια ὐϊοΩ ρουγοα ουὐ οἡ οσσαβίοῃ οὗὨ {6 βδουϊῆοα." 

Αἰἴογ {86 808] ρμογί!ομϑ οὗ [86 νἱοιϊϊτη8 Βαά θθθὴ θυτπὶ οα {Π6 4] ἴδσ, 
ΟΓ ρίνϑῃ ἰο {πε ΟἸΟΙ ΔΙ ηρ' ῥγυϊθβίβ, {πΠ6 συλ ΠάΘΥ τγὰδ δἰ. Ἔχροβϑᾶ 
υγ [88 ΟἾΥ̓́ΠΟΙ ἔῸΓ 88]6 1π {Π6 τηδυκαῖ, οΥ θθοδηηθ {π6 οσοκβίοῃ οὗ ρίνιηρ 
8 ἴδαβύ ἴο ἢ18 ἔτ! 6 πά8, οἰ μ6 Ὶ ἴῃ {Π6 ἰθιηρ]6 οὐ δὖ 818 οσσῃ ἤουβθ. Μίοαϊ 
οὗ {118 ἀδβουι ρου, ἑοστηθα εἰδωλόθυτα, ΟΥ τηθαίβ οἴεγθα ἰο 1408, ἴῃ 
Αοἴβ χνυ. 29., γχ88 δἢ δοιηϊηδίίοη ἰο {86 96π)1ἃὲε: ὙΠῸ Ποϊὰ {μα ποὶ 
ΟὨΪΥ {Π086 ΠΟ ΡῬαγίοοκ οὗ βυοῖῦ δηϊοτγίδιητηθηΐβ, Ὀαΐ 4180 ἰῃοβθ ψ1Ὸ 
ΡυΓΣΟΒΑΒΟΩ βυο ἢ τηραῦ 1ῃ [86 τηαγοῖ, Βα δ᾽] οἰ οα {ποτηβοῖνεϑ ἴο {}6 ρο]- 
Ἰυϊίοη οὗἁ Ἰ4ο᾽αῖγυ. Τα δροβίϊθ “]4τη68, {πογαίογβ, γθοοπητηθηᾶϑ, ἐμαὶ 
{π6 (ἀοη1}6 ΟΣ Ιβθδη8 βου α αὐβίδϊῃ [τότ 41} τηθαίβ οὐ {18 Κὶπά, ουἱ 
οὗ γαβρθοῦ ἴο {18 Ῥγο)υαϊοθ οὗ “618 ΟΠ τ βιδ 8 ; δῃᾶ ἤθη66 ᾿6 6818 
ἴΠ6886 τχθϑίβ ἀλισγημάτα, Ρο]] ἴοι οὗ 140]8, ὑ{παῦ 18, τηθϑίβ ρο]]αϊθα ἴῃ 
ΟΟΠΒΟΘ]ΌΘΩςΘ οὗ {πεῖν Ὀοίηρ' Βαουβορᾶ αηΐο 14.018. (Αοἰβ χν. 20. ; οοιῃ- 

᾿ Αοίδ χίν. 18. Τα [86 ῥτίοδὶ οὗἩ δαρίζοῦ, Βοἢ τσὰ8 Βοΐοσο {ποὶγ οἱ, Ὁσοῦρε οχοα 
δπὰ σαγίαπας απῖο {μ6 ραῖοθ, δηὰ πουϊὰ ἢανο ἄοπο δαογίοο απο ἴῃ ῬΘΟΡΪΒ. 

2 Πρὸ τῆς πόλεως. Ἰυϊά. Τὸ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ᾿Ασκληπίειον. Το ἴοπιρίο οὔ “ΖΕ δουϊα- 
Ῥΐτ5, ν Ὠἰ ἢ γᾺ8. Ὀθέοσγθ [816 (ΟΠ, ΟΓΥ ἃ 110116 ΥΔΥ οὐἱ οὗἩἨὨ (86 εἰἴγ. ῬοΪγ θα, 110 1. Ρ. 17. 
οὐϊῖ, Ηδηον. 1619. 

5. Ὧν. Ἠαγισοοά β Ιηἰτοἀυσίΐοῃ, νοὶ], ἰϊ. Ρ. 801. Ὑ͵οιδίοίη δηθὰ Ὧχσ. Α. ΟἸαγκο οὐ Ασεὶν 
χὶν. 1]---1 5. 

ὁ ῬΟΥΚΗυΣβι ΒΒ τ, Ἰοχίοοῃ, Ρ. 621. Ἡγνοοά, νο]. 1ϊ. Ρ᾽. 219, 220θ. Ὥγϑβ, ΟἸασκο δηὰ 
δΔΙΔΟΚΗΙρΉς ὁπ [6 Ῥαββαζοβ οἰϊθα. 
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ΡΆΓ6 8801 Οὐου. νἱῖϊ. 1. 4. 7. 10., χ. 19. 28.) 1 Δρροδῦβ ἔγομι Τυάρ. 
χ. 27. ἰμδἱ δαβίϊηρ δΌΟΣ Βδοσ ῆσ6 ἴῃ {86 ἰδΙᾺΡ168 οὗ 14.018 νγ88 ποὺ ὑῃ- 
Καόνῃ ἴο [86 οβθομοσηῖεβ. 

6. ϑιηρίηρ δπᾷ ἀδποῖηρ 66 (π6 ράπογαὶ δἰοπάδηΐςβ οἵ βου οὗ 
{π656 ἸΔοϊαίχουβ συἱῦθβ : (18, {π6 18γ86}168 ἀδηοοα Ὀοίογο {π6 ρσοϊάθῃ 
οδ]ῇ, (Εχοά. χχχὶῖ 19.)ὺ Τὸ {Π|8 ἀΔΥ, ἀδποὶηρ Ὀδίογθ 186 14ο] (868 
Ρἶδοθ αὖ δἱηαιοδί δου Ηϊηάοο 1Δοϊαίσγουβ ἔθαδί. Βυῦ {Π6ὶσ βου ῆοθβ 
ὝΟΙ͵Θ ποῦ σομῇηρα [0 Ἰγγαίοηδὶ νἹοῦη8: 1ὁ 18 ψ16}} Κπόονῃ {παὶ {Π6 
Ῥτδοῦοα οὗ οἴετίηρ μυμηδη νἹοῦ 8 ρυθνα θα ἴο ἃ στοαῦ Ἂχίθης) ; απὰ 
διηοηρ {Π6 Αἰητηοη68 ἃπα ῬΠΟΡΠΙοῖδη8 ὑπο ὙΘΓα πητηο]αίθα ἰο ρῥγο- 
ΡΙδιο Μο]οοὶ δμά Β8Ἀὶ] ; δπὰ οἰ] άγοι 6 Γ6 1ῃ ΒΟΠῚ6 ΤΏΔΏΠΘΥ ἀράϊοδίοά 
δηα ἀδνοίοα ἴο πο. Τμο ἸΔο]δίγοιιβ ΤΟΥΒΠΙΡΡΟΥΒ ἃΓ6 Βαϊ ἴο τηδκα 
{π6πὶ Ρᾶ88 ἐβγουσῃ (ῃ6 Ηχο; ἀδηοῦπρ' βολα σία οὗ ἀβαϊοδίϊοη δπά 
Ρυγιβολίίοη. ΤῊΪΒ γγχὰβ ταοδῦ δχῃγαϑϑὶν Του ἀἄθῃ ἰο {π6 1βγδο] 68. 
(μον. χυἹ, 21.) [πὶ {Π|8 ἸΔΠΠΟΣΥ ΑΠαΖ ἀαονοίοθα 8 βοῃ (2 Κίμπρβ 
ΧΥ͂Ι. 8.); Ὀυΐ 28 ΗθζΖοκία αἰνουνναγὰβ βυσοθοθα [18 ΓΔ μῸΥ οἢ {6 
Τθγοηα οὗ δυάδα, 10 18 ουἱἀθηῦ ὑμαῦ λδ νγα8 ποῦ ρυΐ ἴο ἀδαίῃ. ΕὙΌΙα 
186 ἀφοἸαγαίίοπβ οὐὗἨ [Π6 ρβαϊγηἶϊβὲ (ον. 86---40,}), ἀῃὰ οὗὨἨ ἴμ6 ῥγορμοῖ 
ἘΣ ΖΘΚΙ6Ι] (αν. 21., χα. 26. 81.), 10 18, Πονγϑυϑῦ, οδοσίδίη ὑπ8ὺ ΤΠΏΔΠΥ υτηδη 
γ᾽ οὔϊτη8 ΚΟΣΘ {ππ18 ὈΔΥΡΑΥΟΌΒΙΥ Βδουιῆςαα, 

ΤΠ6 Δἀογδίζοῃ οὐ ὙΟΥΒ ΒΡ ἡ ΒΙΟΣ 1Δο]αύθγβ ρϑια ἴο {ποὶγ σοάβ 414 ποῖ 
σομβὶβὺ ὈΔΥΘΙΥ ἴῃ {Π6 ΒΔογΙοΘΒ ὙΒΙΟἢ {μου οἰογοα ἰο ἰμοιω, θυὺ ΠΚο- 
Ὑ186 10 Ῥγοβίγα]0η8 δηὰ Ὀονῖησβ οὗἩ (μ6 ὈοαΥῪ ; π8 Νλιηδῃ βρθακϑ 
οὗ δοιοίπφ ἐπ {λ6 Ἀοιιϑέ οἵ Ἀϊταοη. (2 Κίηρβ ν. 18.) Τί τγᾶβ αἷβὸ ἃ 
ΤΟΙΙΡΊΟΙΒ ΘΕΓΘΙΔΟΩΥ͂, ἰ0 {7 μρ ἐλὸ μαπά ἰο ἐδι6 πιομίδ απά ἀϊΐδ5 ἰξ, ἀπᾶ 
{πο βίγθίομιηρ 10 οαὖ, ἴο {ΠΟΥ͂ 88 10 6 γα {86 [κ188 ἴο {868 140] : ΒοΓἢ 
1818 δῃὰ {Π6 ἔΌΓΠΊΘΙ ΟΘΓΘΙΛΟΠΥ͂ δΓΘ6 ΤηΘὨ[ΟΠΘ( ἴῃ 1 ΚΊηρΒ χὶχ. 18. Απάᾶ 
Β0 “οὔ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἰο ἜΧΡΥΘ88 8 ποῦ Βανιηρ 1Ὰ]16ὴ 1ηΐο ἸΔοἸαίγΥ, νυν 
ΘΙΘΡΆΒΕΥ βαᾶγ8, ΖΡ 1 δελοϊα ἐδ διιτι τολιῖϊο τὶ οἰιῖποα, ΟΥ̓ ἐδι6 πιοοπ τοαϊζίπς 
ἵπ ὀτιὶ σἠέπες5, απά πῖν ἤδαγί λαά ἔδεπ βεογοέϊν οπέϊοοα,, ΟΥ̓ πὶν πιομέϊ, ᾿αίῆι 
ἀϊδϑοϑά πιψ λαπά, ἕο. (οὉ χχχὶ. 26, 27.); ἴογ ἰο ἀΐβ8 δηά ἴο τοογϑδλΐρ ἃγ8 
ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΊΒ ΓΘΥΤΏΒ 1) ΘΟΥΙΡΌΓΘ, 88 ΔΡΡΘΑΓΒ ἔσοπι δα]. ἰϊ.ὄ 12. ΤΠ οτο 
18 8}; ἸΔο]αίτουβ τῖΐθ τωθηθοηθα ὃν ἘΖακιαὶ, οα]] 64 [86 ρμκέέέπσ ἐλὸ 
ὁγαποῖ ἐο δε ποβε (ἘΠ Ζεῖκ. υἱ}. 17.), ὈΥ ποι ᾿ἱπίογργοίογβ ἀηἀογδίβηα, 
1μαῦ {ΠπΠ6 ὙνουβῃρΡοΥ, ψ] ἃ ψαηὰ ἴῃ Πἷβ παῃά, ἰουομαᾶ ἐδ 140], απ 
πῃ ΔΡΡΙ16ἃ {π6 νγαηά ἴο ᾿ΐ8 ὕοβ6 δπὰ τποατῃ, ἴῃ [ΤΟ πη οὗ νουβμΐρ 

" ΤΒΘ ἘρΥΡΕδηΒ Πδὰ βου γα] οἰτί68, νῃϊο ἢ σσοτο τογπχοα Τυρλοπίαη, --- Βυοἢ 88 Ηο]ο- 
τὰν Ἰάπθγα, Αὔδγοὶ, απὰ δὶ υ8, -ττο ΠΟσΤΘ δ ῬΑγί οι] 8 ΒΟΆΒΟΠΒ (ΠΟΥ ἱπηπιοϊαίο Ἰπθη. 
6 οὐ]δοὶβ π8 ἀονοίθα γΈ ΓΘ ΡΘΥΒΟ 8 οὗὨ Ὀγῖρ ιν μαὶγ δηὰ ἃ μαγοαἶΑΓ οοτηρίχίοη, διοἢ 8 

ὝΓΕΓΕ δαϊάοτῃ ἴο Ρ6 ἔοῃπὰ δτηοηρ {πὶ ρθορῖοθ. Ηδηοθ τγ8 ΤΏΔῪ σοποϊαὰς [μδὲ ΠΟΥ Ἰγ6ΓῸ 
ἤογεί χηοτβ; δηὰ ἰΐ [8 ργοῦδθ]α ἐμαὶ τυ ἢ 116 [06 ΙΒΓΑΘ 1168 τοδί 6 ἴῃ Εργρὶ, [Π6 Υυἱοιπὴβ ὑγοσο 
Ἄ“Ποβθῃ ἔγοσῃ ᾿Ποὶγ ὕοὰν. ὙΠΟΥ γογα Βαγηΐ ΑἸ να Ὡροῦ ἃ Ὠἰχὰ Αἰδγ, δπὰ {Ππ|8 βδογι βορὰ [ὉΓ 
ἴη6 ροοά οὗ {πΠ6 ΡΕΟρΪα: δὲ 1π6 σοποϊ αβίοη οὐ 186 βδογιῆοο, (6 ῥγίοβίβ οο]Ἱϑοιβὰ τῃοἷγ δϑῆοβ, 
δηἀ βοβί[ογοὰ {π6πὶ τπρυαγάβ ἴῃ 1Π6 αἰγ, ---- ποϑὲ 1 ΚῸῚν τ ἢ (18 νίονν, (δῖ, το 6 ΓΟ ΔΏΥ ΟΥ̓́ΤΠ 6 
ἀπὲ νν85 σαι, ἃ Ὀ]οβδίπρ πιίρς Ὀ6 Θηιαὶα. ΒΥ ἃ ἡμδὲ τοισὶ υϊΐοη, Μοβὸβ πὰ Αγοιὶ 
ὙΕΓΘ ΓΟΙΏΤΩΒΠ ἀ6αἃ ἴ0 ἴ8Κ6 Δ5Π08 οὗἩ ἴπ6 ἤμσσγπαςο (ΒΊΟΝ ἰη [Π6 δοτίριίατοβ ἰ8 υβοα 88 ἃ ἴγ}0 
οὗ ἴδο βανοσυ οὔὨ {πῸ ᾿5γϑο] 68, δη ἃ οὗ 4]} ἰῃς ΟΥΓΌΘΙΕΥ͂ τ ΒΙΟἢ {ΠῸῪ ἀχροσίοποοὰ ἰπ Ἐργρί), 
δΔηὰ (0 δβεδίϊεσ ἴποτὴ δυγοδα ἐοισαγαάθ ἰλὲ ἔεαυεπ (Ἐχοά. χ. 8, 9.), θὰΣ ἢ ἃ ἀἰβαγοηϊ Ἰηΐθη- 
τἴοπ, νῖζ. {πὶ ΠΟΓΟ ΔΠΥ 1Π6 ΒΙη8]16δὶ ροτιίίοπ δἰ ἐσ νοά, ἰδ ταϊμἂν ῥσονὸ ἃ ρίαραρ δηὰ ἃ οἴιγδο 
ἴο [86 ὉπρΤαΙΘΙαΙ, σγιι6], δηὰ ἰπέαϊπαῖοα Ἐργριίδηϑ. ΤὨ.Β ΤΠΟΓῸ τγὰ8 8 ἀδβίσ πο οοηίγαβι ἴῃ 
1π686 σου κί πρ8 οὗ Ῥγονίάθποθ, απὰ δῇ δρραζοπῖ ὁορροβίμἰοῃ ἴο 186 βαρετδιί τοι οἵ 186 {ἰπ|68, 
Βεγϑηΐ οἱ ἴῃς ΡΙασαρδ οἵ Ἐφγυρῖ, Ρ. 116. 
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δηα Δαογϑοη.; ΤΠΘΓΘ ἈΡΡΘΔΥΙΒ ἴο θ6 (818 ἀΙἴδγθησο, μουσονοσ, Βοένγθθῃ 
186 1Δο]αίσΥ οὗ {π6 68 δπὰ ἰῃδῖ οὗ οὐμοὺ παίϊοῃβ, ΥἹΖ. {μαὺ {Π6 “6.8 
ἀϊὰ ποὺ ἀθηγ ἃ ἀϊνϊ πο ΡΟΥ͂ΤΘΥ 8πα ὑγουϊάθμοα ; ΟὨΪΥῪ (μα ν ἱτηαρὶ πο ἐΠαΐ 
{86 ῖν 14.018 Το γα (Π6 Ἰηὐοττηθαϊδίθ οαιβθδ, ΕΥ̓ ΒΙοἢ {Π6 ὈΪαδδβίηρβ οὗ {16 
ΒΌΆΡΓοΙαΘ (οα τρμῦ θα οΘοηνουθα ἴο ποῖ ; ψΒΘγοδΒ [Π6 μοαθ 8 θ6- 
Ἰανοά {πᾶὶ {Π6 1018 {Π6Ὺ ψουβρροα στ σα ἔσθ ροάϑ, αηα παὰ 0 
ΠΙΡΉΘΥ ΘΟΠΟΘΡΌΟΩΏΒ, μαυϊηρ ΒῸ ποῦοῃ ΟὗἩἨ Ο0η6 οἴοσμδὶ, δἰπι Υ, δπά 
ἱηαοροηάρθην Βοιηρ.3 

Ιὴ (Π6 δοσουηΐ οὗὁὨ {πΠ6 ἀθοίδῖγα ἐσιυσηρῇ οὗ ἔσγιιθ γα] ρίοη οὐοῦ 160]- 
ΔΙΓΥ, τοἰαίθα ἴῃ 1 Κιηρβ ΧΥΪΙ., ὙΘ ἤδΥθ ἃ ΨΘΙῪ Βύσ Κιηρ' ἀ6}1 ΠΟΘ ΟΠ 
οὗ 16 ΙΔοϊαίγουβ γἰΐθβ οὗ Βδ8]; ἔγοπι σοῦ δ ΡΡροδγβ {Ππαὺ ΗΒ ἔΌυΓ 
Βυπαγοά «ἀηὰ ΠΗ͂. ῥγίθδίβ, ΟΥὁὍΘ ῬΡγορμθῖθ, 88 {ΠΟῪ ἅγα ἰθυτηθα, ορ]ογοά 
[86 ψ»8016 ἀδγ ἴῃ τΠ6ῖγ ἀοβροσγδαία σιΐθβ.Ό Το ϊη6 18 αἰ! ἀ6α Σηΐο ἔνγο 
Ροσῖοάβ, 1. ἔγοπι πιογπίηφ ἀπε ποοπ, Ὑ᾽ Ὠϊο νγ88 ΟΟΟΌΡΙΘα ἱπ ᾿γΟραγηρ 
Δηα οἴου ηρ' [86 Βδογιῆοαθ, δηα 1 δαγηθδβύ Βα ρρ]οδίϊοι ἔοσ (86 οοἰοϑιϊαὶ 
ἔτο, (ον Βδδὶ νγδ8 ὑπατθϑιοηὈΪΥ {Π6 ροα οὗ ἤτα οὐ {16 δι}, δῃὰ μδὰ 
οΪν ἰο ψοΥΚ ἰπ [18 ον οἰθηχθηΐ,) νοοϊδογαίηρ, Ο Μααΐ, ἤδαν τς 
(1 Κίηρβ χνϑ!. 260.); ἀπά, 2. 7Τλεν οσοπέπιοα ἤγοπι ποοη πηΐὶϊ ἐδ ἐΐηιο 
9} οὐξεγίπ ευοπίηφ βαογίοο (16 ἰὰθ ὙΠ 10 νγῶβ ἀβιλ}}γ οἰδγοα ἴὸ 
μου δὴ ἴῃ {86 ἰθΏρ]6 δὖ “ 6γυβαίθσα), ροσίοσταϊηρ; ὑμοὶν ἔγαηθιο τὶ 68. 

Τῆον ἰεαρεοά μρ απά ἄοιοπ αὐ ἐΐθ αἰέαν ὃ, τῃαῦ 186, [Ώ6Υ ἀκποϑα δγουμπά 
16 ἢ βίσαποα δπά πίάθουβ οὐἱθβ δῃα ρϑβιϊου]δύοηβ, ὑοβδίησ {Ποῦ 
ΠοΔα8 ἴο δῃά ἔτο, στ ἃ σγοαΐ ναγιοῦυ οὗ ὈΟΠῪ ΟΠ ΤΟΥ ΟΠ Β, ὈγΘο ΒΟ Ὁ 
88 (6 (ὐδυϊοπθβα 40 ἴοὸ {118 ἀαγ. [ἢ ΚΘ ΔΉΠΟΥ (Π6 ῥγιθδίβ οὗ Μ8γ8 
ΔιλοΏρ' ἴῃ6 Βομηδη8 ἀδποοα δῃα Ἰδαροα δτγοιιπά {π6 αἰίδγβ οὗ {Πα ἀϊν]- 
ΠΙΥ, ἔγομι τ ΐοι οἰγουτηδίδῃοθ ἔμ Ὺ ἀογινοα [Π6ῚΥ ΠΔΠ16,---- 34}1}1.5 Απά 
ἐΐ σαπιο ἰο ρα85 αὐ ποοη ἐλπαὶ ΕἸϊ)αἶ πιοολοώ ἐΐδπι: ἨΔ ποῦ [86 ᾿πέγορια 
ΡΓοΟΡ μοῦ οἵ {μ6 Ἰωογὰ Ὀδθὴ σοηβοῖουβ οὗ {π6 αϊνίηθ ρῥγοίθοίοη, μ6 δοὺ- 
ἰΔιηΥ που]ὰ ποὺ ὕᾶνα ιἰδ6α βιοῖ ἔγθθάοιῃ οὐὗὨ βρϑϑοὺῖ, ψ 116 ἢ8 νγαβ 
ΒαΣΓΟ  Πἀ6α ΟΥ̓ ἷ8 δῃμθιηΐθθ: “πα βαἰά, Οτὺν αἰοιά } ΟΌὈ]Ιρο κἰπ, ὈΥ͂ 
ὙΟῸΓ γ οὶ γα Ι0 8, [0 αὐζομα ἴο γὙοὺγ βυϊῦ, --- δι π}]α νδῖῃ Τρ 1015 
ΘΓ τηλάα ὈΥ {π6 μοαίμϑη ἴῃ {86 {ϊπη6 ΟΥ̓ ΟΥ̓ 8 ΊΟΌΤ, ὙΠῸ οδυ ΟΠ 8 
18 α186010168 ἀραϊηδὺ {Ποιὰ ἴῃ Ναί. νυἱ. 7.5--- ον ἣθ ἐδ α Οοά ---- ἰῃ 6 δὰ- 

1 Με, Βοβοτῖδ (ἴο ποπὶ ὈΪΌ]1οΑἱ δια ἀθηΐβ ἀγα 80 σζτδῦΥ ἰηἀοῦιοα ἴῸΣ {86 Ἰρθς 6 1148 
γον οἡ Βαπάγεάβ οὗ ἰοχὶβ οὐ ϑογρίατο ὈΥ ἴΠ6 Δρρ σδίίοπ οὗὐἠἨ Ἡϊπάοο ουδίομβ) ἰ8 οὗ 
ορίὶπίου δαὶ το »μέ ἐλε δγαποὴ ἰο ἰλδ ποδο, γ88 ἴπ6 ἰὰο]αίγουβ Ὀγδοῖίοθ οὗ Ὀογίηρ ἃ ἽΒ 1 8 
ΠΟΒΟ6, δηἃ ρυἱΐης ἃ τἰηρ τΓΒογοῖη ἵπ ογάογ ἴο ἀθαϊοδῖς ἱξ ἴο δὴ 140]; δῃὰ ᾿βογοΐογα ἴὸ πῆον 
ἴπὰὶ ἰδ ΔΒ ὉΠΑ͂ΟΣ 118 Ῥχοϊοοϊίοη, γαῖμβοσ ἰθδη τθδὶ οὗ Φομονδῆ. Οτθηϊδὶ 11] 5 ΓΑ 1028, 
ΡΡ. 488---498. 

3. Οη [86 βυδ͵οοῖ οὗἩ 1π6 ἰὰο]δίτοιβ ἡγοσβηΐρ οὗἩ 16 Βοδίῃθηβ, [0 δαϊοῦ οὗἨ Οδἰπιοιβ Ὁ]16- 
ΕἸΟΠΑΥΥ ἢδ88 δοσυτηθϊαοα το ἢ ἰη ογαϑίϊηρ, Ἰηογπδιίοη. ὅ660 ἴ:6 ΕὙΑρτ ΘΠ ΐϑ, ρΑΓΟΪ ΑΥΙΥ͂ 
Νοβ. 107. 185. 212, 218. 

8. ΤΊ,8 18 [Π0 ΤλΔΥρΊΠΔ] τη ἀογῖηρ,, δη ἃ τηοβὲ σοττοςῖ, οὗ 1 ἰηρδ χυὶὶ. 26. 
4 Ἑτγοιὰ ἴδο βἰδίοπιοηϊ οὗ αὶ Οϑυ]οηθβα οοηγοσγί ἴο ΟἸ τ βι ΠΥ (ὙΠῸ τὴδ8 ΤΟΣΙΊΘΥΙΥ Ὁπ6 οὗ 

{π6 Ῥυγίηοῖραὶ εἰσὶν ργθβίβ οὔ Βαάδοο) Ὦγ. Α. ΟἸδσκο ἢδ8 ἀδβοσι δα 1.16 ΤΏΔΠΠΟΣ πὰ ἰηγοοδ- 
τἰοη5 οἵ 186 ραρδῃ ἱπῃδοὶδη8. ΟΥ̓ (πὲ ἰβ]απὰ ((ὐοτηπηοηῖ. οἡ 1 Κίπρβ χυἱ!].), ἴο τ ΒΟ νγ 6 
Αγ ἱπάουιοὰ ἔοΓ ρατὶ οὗ ἴῃ Ῥγοβϑηὶ οἱ πο ἀβιΐοη οὗἩἨ [06 ΥἱῖοΒ οὗὁἨ Βδδὶ ; δῃιὰ 818 δοοοιηὶ ἰ5 
σομῆτπιθα ὈΥ Ὦτ. Φομη ΠΑΥΥ, ἰῃ 8 Τταν6]5 ἰὴ ΟΘΥ]οη, 

δ ΚΔ ἀοάογαϊ 8541}18 (8 βα] τὰ πουίηδ ἀυοιιη) 
Ατπιδαιο οἱ δὰ σογίοβ γοῦδα σδποηᾶδ τηοἀ08.--- ΟΥἹ. Ἐδϑβί. 11}. 887, 388. 

Ου {16 οσυβίοπι οὗ ἀδηςίηρς δγουπὰ {Π6 8118 οὔ ἴμ6 ροάβ, [6 τοδᾶὰογ νὴ] δηὰ πιῦο]} 
συτίουΒ ᾿ηογιηδίίοη ἴῃ 1,ΟΠο ΘΓ 8 ἰγοδίῖ86 1)6 νοΐογαα ΟΠ Ε] πὶ 1,5 γι. 1 ΟΠ 8, σΔΡ. 38. 
ῬΡ. 418. εἰ 86. 

4“ ΤῊς ἰηδιτίαιοα ὙΥΟΥΒΙΡΡΟΥΒ οὐ 1) ̓δηα αἷΐ υυἱἐὰλ ὁπεὲ τοῖο αδομὲ ἐδε βρασθ οὕ ἰτὸ δοιγδ 

-ι- πἶἰἶ.α παν 
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Ῥγθα αο: γοὰ ΜΟΥΒΕΙΡ ἷπιὶ 88 βυοἢ ; δηά, ἀου Ὀέ]688, Ἦ6 18 76] οι 
οΥὗἨ ἷβ οσῃ Ποπουῦν, δηά {86 ογοαϊί οὗἩ 18 γοΐδυϊθβ.0 ΕἸ λοΣ λό ἐδ ἐαϊἈ- 
ἐπ --- ἮΘ ΤΩΔΥ Ὀ6 ρ'νηρ δά! Π06 ἴο Βοπλθ ΟἴΠΘΓΒ ; ΟΥ̓ 88 10 18 τῃἀοσγϑά 
1η 186 τηδυρίη οὗ οὖσ ἰαγρογ ΒΙ10168,--- ἦέ πιεαϊέαίείῇ --- Θ᾽ 1Β ἴῃ ἃ ῥγο- 
ζουηά τουοσῖθ, ργο᾽θοϊϊηρ, βοὴ φΌΟΪΚα βοῆθιαθ,--- Οὗ ἦδ ἐς μι» βμῖηιρ ---- 
ἰαϊκίηρ 8 Ρ]θαϑασα ἴῃ ἴΠπ6 οἴ886,---οΥὐ ἠδ ἐθ ὁπ α 7οιγηον--- παυῖηρ ΘΕ 
ἢ1Β δι θη ομδυα ΟΣ, κ6 18 τ ΕἸ Πρ ΒΟΠῚ6 ΘΧΟΙΓΒΙΟΏΒ, ---- Οὗ ΡεΕΥ αα σε, 7Ὸ 
δὲ εἰοοροίδ ἀπά πιιδὲ δό ατιοαλεα.---- ΑἸ δαγα 88 1Πι686 ΠΟΙΖΟΠΒ Τ]ΔΥ͂ ΔΡΡΘΆΓ 
ἴο 8, {ΠΥ ἀγα Ὀο]ονοα ὈΥ [π6 Ηϊπάοοκ, ἴο δδοῖ οὗ σβοβθ ροᾶβ βοϊμθ 
ῬδυΟΌ]ΑΓ ὈυΒΙΏ688 18 Δββίρσ ηθα, 8πα ν᾽ 0 Ἰτηδρῖηθ {παὺ ὙΊΒΏΠΟΟ 866 08 
ΤῸΓ τηοητ8 ἱῃ {86 γὙΘΑΥ, ΜΥὮ}16 Οὐμοσθ οὗ {π6}Γ ἀδι 168 ἃγα οἴβῃ ουδ ἡ 
ἸΟΌΓΠΘΥϑ ΟΥ̓ ΘΧρΘα  ]οη8.} ΑΟΟΟΓΑΪΏΡῚΥ [Π6 ρΥἹθβίβ οὐ Β88] ογίθ αἰομά, 
απά ομξ ἐλοηιδεῖυεα αὐἴεν ἐλεεῖν πιαππόῦ. ΤὮΙΒ ν88 ἡοῦ ΟὨ]ΥῪ (86 ουδίοπι 
οὗ {86 ἸΔο]αίγουβ 18γβ6 1068, Ὀαΐ αἰ80 οὗ {π6 ϑυσδπΒ, ῬΘΥΒΙΔ 8, [πα] Δη8, 
ατοοῖβ, Βοιηδη8, δηᾶ, ἴῃ βμοσγί, οὗ 411 (ῃ6 δῃοιϊθηΐύ μοαίβοη που]ά. 
Ἡ ηο6 Ὑ7ὲ ΤΏΔῪ 866 [86 ΤΘΆΒΟη ΜΠΥῪ (Π6 ΙΒγδ 6168 6. ΤΟΥ] Δἀθη ἰὸ 
επὲ ἐποηιδοῖυεα, ἰο πιαλο απ σμίξη γα ἴπ ἑλεῖν "οδλ ΚῸ} ἐδο ἀεραάί, ἀπὰ ἰο 
»γϊῖπέ απ πιαγὰς μροη ἐλοπιδοῖυο8. (Ἰ)ουΐ, χῖν. 1. ; μον. χῖχ. 28.) ΕῸΣ 
1Π6 Βοδίμθηϑ ἀἸα {π686 ἰ]ηρΒ ποῦ οὔἱν ἴῃ Ποποὺγ οὗ {μοὶγ ροάβ, Ὀυΐ 
Αἶδβο ἴῃ ὑθβ ΠΟ ΣΎ οὗ {πεῖν στοῦ ἴὸσ (86 Ἰοββ οὗ δὴ οὗἉ {Π6}Ὁ ποϊῖρῇ- 
Ῥουγβ. Τμο βου μίϑηβ, 88 ͵)ἷῈὲ ΔΓ6 Ἰηἰοσιηθα Ὀγ ΗἩογοἀοίυϑ, τ Γα 86- 
οὐυδβίοιηθα ἴο βἰαϑῇ {πο ὶγ δγιὴβ οχ {π6 ἀθδίῃ οἵ {πϑὶν Κιηρϑῆ; δηά 1 18 
ποῦ ᾿πῃρτοῦ 8016 {παῦ Βοσα6 8: ΠΉ11 87 Ουιϑίομμ Οὐδ! θα διμοηρ, ΒΟπ16 ΟΏ6 οὗ 
1Π6 ποι ουσηρ; ἡδίϊοπβ. ΤΠ6 τποάρθσῃ ῬΘΥΒΊ8}8 [0 {818 ἀΔΥ ουΐ δπὰ 
Ἰδοογαΐθ {μουλβοῖνοθ μ θη σΘἰθγαίϊηρ [86 ΔΏΠΙΨΘΓΒΑΤΎ οὗὨἨ (Π6. δββαβϑί- 
παϊΐοη οὗ Ηοβδβοῖῃ, τ μόσα {ΠΟΥ νθπογαῖθ 88 ἃ ΤΥ Ὁ (ἢ6 Μοβίθπι 
(11,8 

7. Τὴ Βοδίμθηβ ββονθὰ {πῃ ὶνγ νη ΥΟ ΓῸΓ τῃοὶγ ἀοἰ(ἶ68 ἴῃ 
ΨΑΓΙΟῸΒ Αγ8, ἱπ6 Κπον]θᾶρθ οὗ πο Βοσυοθ ο 1]]πιϑίγαϊθ ΤΏΔΠΥ 
Ράββαρϑθ οὗ ϑουιρίυσθ Τὰ ποίμίηρ γγὰ8 ποΟγο ἔγοαυθηΐῦ ἐπδπ {Π6 
ΡῬγοβ τα οη οὗ ψοπλθη, ὙΠῸ ΘΧδΙΡ]68 οὗ τ Βῖοἢ {Π6 ἀποϊθηξ ἩΥΙΘΥΒ 
δου, Αοοογαϊπρ ἴο «πβίϊη 4, (Π6 ΟὙΡτίδῃ σοπλθῃ ραϊηρα {παὶ 
Ρογϊΐοῃ ΒΙΘΒ {ΠῚ} Ὠυβθαμαβ γθοοὶγθα ἢ ὉΠ6τὰ, ΟἹ τηδγτίαρθ, ΟΥ̓ 
ταν οῦβ ῬΌ]16 Ῥγοβίϊϊοθ. Απά {π6 ῬΠΟΠἰοἴδηβ, 88 γὸ 8.6 ἴῃἢ- 
οστηϑα Ὀγ Αὐυρπυδίϊπθ, τάδ ἃ σιν ἴο δὰ οὗ π6 ραὶῃ δοαυϊγοᾶ ὉΥ 

ογϊοα οί, “ Οτεαὶ ς ίαπα ὁ ἰλε Ἐρδλεείαπ8." (Αοἰδ χῖχ. 84.) Νοῖ ἴο τα] ρὶγ πηπ6- 
ΠΟΔΒΑΓΣΥ͂ ΘΧΔΠΊΡΪΕΒ, 866 8η 11πΕΈἸὙ8Ώ ΟΠ οὗἩἨ [8686 νδΐῃ ΤῸ ρου 0 η8 ἰη [π6 Ἡδδαϊο ΕΠ Ογθ τη ΠῸ9 
οὗ Τέγοηοθ, δεῖ Υ Βόθῃθ 1. ἯἯ7ο ἃσὰ ἰηίοσιηθὰ ὈΥ βογνὶυ8 τῆδὲ [πΠ0 δηοίοης Βοδι θη 8, αἾΘΥ 
ΒΡ Ισδιίης, [ἢ6 ῬΑγΠουΪΑΥ ἀ οἰ Υ το ὙΒοῖὰ ἴΠ6Ὺ οἰΐεγοα βδουῆςο, υδοὰ ἴο ἰὭνοκο 4}} π6 ροὰβ 
δὰ ροδάθββεβ ἰθδὲ ΔηΥ͂ οη6 οὗἉ ἔθ πὶ Βμοι] ἃ ὃὉ6 δάνοτβο ἴο (ἢ 6 βιιρρ)αηῦ. βοσγνίιβ ἴῃ Ὑ ἸγρΊ!. 
αϑφογα. 110. 1. 21. (νο]. 1, Ρ. 178. οὗὨἨἁ Μ Βυγηδηη οἀϊίοη, Απιβῖ. 1746. 410.) ἙῸΓΣ 8 ΤΟΙ ΔΙ - 
ΔΌΪ6 ᾿ἰπβίβῃοο οἵ ἐδ 6 “ γδὶῃ γορϑιϊ 008 ᾿ οΥὨ [ῆ6 τηοάογῃ Μοδαδζησηθάδηβ, δε Ὦγ. ΗΟ αγάθοη 8 
Ττάανοὶβ ἰη 186 Μεοαϊτοστδηθδη, ὅς, ν0]. ἱ. ΡΡ. 462 ----464. 

ι ὙΥΑτὰ δ Ηἰβίογυ, ὅς. οἵ [0 Ηἰπάοοβ, νοὶ]. 1, Ὁ. 324. 
3 Ἡοτοάοξιι, Ἰ1Ὁ. ἵν. ο. 71]. 
5. Μτ. Μουῖογ μδ8 ρίνϑῃ ἃ ἰοῃρ' δηᾶ ἐπίδγαβιϊηρ παιτδιίνο οὐ τι 8 δηπίναγβασυ. “ [Ὁ 18," 

Ὧ6 ΒΔ Υ̓́8, “ ΠΟΟΟΒΒΆΓΤΥ ἴο ἤδΥθ γε ποβϑοὰ (ἢ 6 8Βοθῆθ8 [δὲ δΓῸ ὀχ ῃἰ θὰ ἴῃ ἘΠοῖγ οἰτίεθ, ἴο ἡπάρθ 
οὔ 186 ἄορτοα οὗ ἔδηδι ςΐθεη τ ἢΐε ἢ ῬΟΒδΘΒ868 Π6Πὶ δὲ [118 {π|6. 1 ἢδγθ 86 ῃ δοσλθ οὗ [86 πιοβὺ 
υἱοϊθοΐ οὗ [ἢ 6Π|, 88 1Π6Υ γνοοϊίεγαϊοα γα ᾿οβϑείπ 1 ναὶ δῦους [06 δβίγθοῖβ δἰιηοϑὲ πακοὰ, 
ὙΠ ΟΠ]Ὺ ΓΠοὶγ Ἰἰοΐῃ8 οογοσχοὰ δηὰ {πον Ὀοάΐθ8 διγοδιχίηρ νυ τ Ὀ]οοὰ, ΟΥ̓ [16 το  αΠΙΔΓΥ σαΐῇ 
ὙΠΟ ἸΟῪ δὰ ρίνθῃ ἴο {ποιηβοῖνοθ, οἰ ΠΟ Γ 88 8οῖ8 οἵ ἰονθ, δηχιι βῃ, οσ τηογ βοδιίίοη. ὅθ. 
τηιδὲ μᾶγὸ ὈΘοπ [86 σας ἰηρ8 οὗ ὙΔὶοΒ τὸ τοδά 'η Ηοῖγ Υ τς," Μοχίοσ᾽ ϑοοοῃὰ ΨΦοῦγηοΥ, 

.. 176. 
τ Ηἴδε. 110. χυ!, ς. δ. 

ΥΟΙ,. 1]. οσο 
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186 βαηὴθ Ἂ«Πδσυδέϊηρ τηθϑη8.: Ηδποθ γγὙδ τδῦ δοοουῃΐ ἔῸΣ Μοβοα 
ΡΓΟΒΙ δ πρ' {86 [Βγαο] 1068 ἔγτοσα οοτητα ἴλῃρ' Δηγ ϑυοἢ αἰτοοὶ 1θ8. (1μον. 
χῖχ. 29.) Τῇ Ἡϊπάοοβ οἵΐοη ἀφαϊσαίθ ὑμὶν ἀδυρἢίατβ [0 {Π|61Ὁ σοί, 
Ὑ80 8 ἃ οαυίδι η ρα Ὀθοοῖηα ργοβυ 68 ἔοσ 118.---ΟΥ̓μογΒ ἀθαϊοδίοα ἰὸ 
ἴμοπι [Π6 8Ρ0118 οὗ γγχὰγ ; οἴμιθσβ, νοῦνϑ ἰδὈ]οίβ δῃᾷ οἴδμοσ οἴΐδσϊῃρθ ἴῃ 
ΘΟΙΙΔΘΙΔΟΣΆ ΟΣ Οὗ Βα ρροβοα Ὀϑποῆϊςθ σοηίοσγθα οὐ {Βοιη.ὅ 
Α τθογα ἔγοαπθηῦ δηα πα θθα ὙΘΓΥ͂ βΈΠΕΓΑΙ ουβίοσῃ νγ88 ὑΠ:6 ΘΑΓΓΥ Πρ, 

οὗἩ τρᾶγκα οὐ {μον ὈΟΑΥῪ ἴῃ Βοπουν οὗ {86 οδ)δοὶ οὗ 1Π6}γ ποσβῃ!ρ. 
ΤῊϊΒ 18 ΟΧΡΥΘΒϑὶυ Τουθ ἀάθῃ ἴῃ 1μον. χὶχ. 28.0. Τὸ {Π18 ἄδύ, 41} τῃ8 
οαβίθϑ οὗ [86 Ηϊηάοοβ Ῥ68γ οἱ {Π6}Ὶ ΤΌΘ δα8, οὐ δἰβθονῃοσο, ψ ἢδί 8Γ6 
081164 {16 5εσέαγίαη πιαγὰδ, ὨΙΟΝ ποΐ ΟὨΪΥ αἰδύπρυϊδῃ (πθηλ ἴῃ ἃ 
ΟἾΥ1} Ὀαΐ αἶβο 1 ἃ στο]ρίουβ ροϊηΐ οὗ νἱϑν ἔγοιῃ δδοῃ οἰμογ.ὃ Μοεί οὔ 
106 ὈΑγθάγοιιβ παίζομβ ἰδίθὶν αἰβοουογθα ἤδυθ {πΠ6ὶγ Ά668, ΔΥΤΩΒ, 
Ὀγοαβϑίβ, ὅζ6. ΟΌΣΙΟΙΒΙΥ σαγνθα ΟἹ ἑαξοοεα, ῬΥΟΌΔΌΙΪΥ ἴῸΣ δι ρογβ ουβ 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ. Αποιϊθηΐ ψυϊύοσβ δθουηα τι} δοοουηΐβ ΟὗὁἨ τηᾶγκβ τη868 
Οἢ πα ἔλοθ, Ἀστ8, ὅζο. ἴῃ ΠΟΠΟῸΓ οὗ αἰ δγοηΐ 140]8, --- αἰὰ ἴο {818 1[Π8 
ἸΠΒΡΙΓΘΩ͂ ΡΘῃ μηδ 8114 68 (ον. χι!. 16, 17., χῖν. 9. 1]., χυ. 2., χυὶΐ. 2., 
χῖχ, 20., χχ. 4.), θα [4186 ὙΤΟΥΒΏΙΡΡΘΓΒ ἃγΓ6 γσαργθβθηίθα ἃ8 γθοοῖ νη, 
πῃ {ποῖνῦ Πδηα8, ἀηά ἴῃ (μοῖν [ογομθδα, {86 τλγκβ οὗ {Π6 Ὀθαϑί. 
ΗΘ ῥσοδι ἴοι ἴῃ 1ω6ν. χῖχ. 27. ἀραϊπϑὺ π6 1βγδθὶἴοβ σουηάϊησ' 

ἐδλε σογποῦς ΟΓ ἐμεῖγ ἤφαάβ, ἀθὰ πιαγτίπφ ἐδ 6 ΘΟΥΉΕΥ Οὗ ἐλοῖγ δεατα, 
ΘΥἹ ἀθη νυ τοΐοσβ ἴοὸ οὐβίοηβ ὑιοἢ τημϑὺ πᾶν οχιβίθα δποηρ (ἢ 6 
Ἐσγρίϊδπβ ἀυτίπρ {ΠΟῚΓ τοδί άθηοθ δῃιοηρ ὑμαὺ ῬΘΟρ]Θ, ἱμβουρὰ 1’ ἰδ 
πον αἰβῆοι]ς ἰο ἀδίδστωϊηθ τ ηδὺ ἴπο86 οὐδβίοτηβ ψγογθ. οτσγοαοίυϑ 
1ΠΓΌΤΙῺΒ τ18, {ὑπαὶ [886 ΑΥδὺβ βῆανθ οσ σμέ ἐλεὶσ Λαΐγ γομηά ἴῃ ὨοΏοιΓ οὗ 
Βροοθαβ, ψμὸ (ἸΠ6Υ 840) γοσα ἷθ ΔΙ ἴῃ {Π18 ὙΑΥ ; Δα {μαὶ {Π6 
Μδοίδῃβ, ἃ ρθορὶβ οὗ 1δγα, οαὐ (ΠΘῚΓ μαὶγ σομπα, ΒΟ 88 [0 ἰδανβ ἃ {8 
οὐ {ὴ6 ἰορ οὗὁἨ {μ6 μοδα.6 [1ῃ {118 ΔΘ 186 Ηϊπαοοβῦ δηᾶ {π6 
Ομΐποβα ουῦ ὑποὶν αν (0 {π6 ργοϑθηὺ ὅἀαγ. ΤὨἷδ ταῦ πᾶν θθ θη ἴπ 
ΒΠΟΠΟῺΓ οὗ βοῃγδ 140], διὰ ὑπογοίογα ἔογθ! ἀθη ο {86 βγδο 1068. 
ΤΠ λαὲὶγ νγ88 τωι υδρα ἴῃ αἰνιμδίζοι διλοηρ {Π6 8ποϊοηΐβ, ἀπα [ὉΥ 

ΡῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ γα! ιουβ Βα ρογβυ οι διμοηρ (μ6 σθοῖκβ, μὰ ραυ οι αυὶν 
δουῦ {π6 ὕπηο οἵ ἴπ6 ρσίνιηρ οὗὨ {16 ἰανν, 88 [818 18 βδῃρροβθα ἴο ἢδυθ 
θδθὴ {π6 ϑῦὰ οὗ {8 Ἴτοίαι γγ8Ὶ. γ6 Ιϑάγη ἴτγοιω Ἠουηοσ, (Πδὺ 10 νγὰ8 
ΘΙιΒΟΟΙΩΔΓΥ ἴῸΣ Ῥαγϑηίβ (0 ἀοαϊοδίο [6 ΠδΙΡ οἵ" {Π61]γ ΟὨΔΙάγθη [0 ΒΟΙῚΘ 
ροὰ; σπιοῖ, θη ὉΠΟῪ οδῖηθ ἰὼ τηϑημοοά, Π6Υ ουὐΐ ΟΥ̓ δηα οοη- 
βοογσαίθα ἴο (16 ἀοιῖν, ΑΟἢ11165, αὖ {π6 ἔΠΟΓΑΙ οὐὗἨ Ῥαίσγοοϊυβ, σαὶ οἵ 
[18 ροϊάθῃ Ἰοοκβ, σῇ οι ἰδ ἔδίπος πδαὰ ἀδαϊοαίοα ἴο ἰδ6 τινογ-ροά 
ΡΟ  τα8, Δηα ΤΠ ΓΟ {Ποῖ ἰπίο (μ6 ἤοοα.6 Ἐγοτα ὙἹΓΡΊ ]  δοοουηΐ οὗ 
ἴῃς ἀφαίῃ οὗ Πιαοἵ, νγα ἰϑασεὶ ὑμαὶ (86 ἐορπιοδὲ ἰοοῖ οἵἨ μδὶγ γα ἀ6- 
ἀϊοαίοα το {Π8 ἐπϊεγπαὶ σοάβ. Τῇ 186 Βεαὶγ ψδβ γομπαδά, δπα ἀδαϊοιίοα 
ἴου ΡύγροΒβοβ οὗ {818 Κιπά, 1Ὁ ψ1}1 δῇ οπσθ δοοουπῦ ἴοὸγ {π6 ῥγοι 110 
1ῃ. {1818 νϑῦβα. 
Α σοὶ] ρίοη 80 θχίγαναρδῃηΐ 88 {παΐ οὗ ραρσβϑηΐβηῃ οου]ὰ ποῦ ἴδνϑ βὺὉ- 

1 Οαϊπιοῖ οη Τζν. χὶχ. ῶ9. Μ|οἢ66118᾽ 8 (ΟΟστητη οπ ατίθβ, νοὶ. ἷν. ρῃ. 188---1 85. 
2 δ60 προ ἢ ΟΌΣΙΟΙΒ ἰηἰογτηδίίοη οὐ Γπΐβ Κ᾽] οΣ ἰη Ὦγ, ΟἸαγκο Β Ἴτανο]β, νοὶ]. Υἱ. ΡΡ. 

444-- 448, ϑνο. ἀπά Μτ, Ὠοάπνε]} 8 ΟἸαβδίςαὶ ΤΌῦνῦ ἰη Οτοθςοο, νο]. ἱ. ΡΡ. 841, 8342. 
8. ὅες ΕὈΓΌΕ8᾽8 Οτίθηιδὶ Μοιηοίγα, νο]. 1ΐ, Ρ.ὄ 15. Ἐοοσίδ᾽ 8 Ὁπέθαιαὶ, ΠΙακιταιοηβ, Ὁ. 91]. 
4 Ἠοχοά. 110. Ηΐ. ο. 8. δὰ ᾿ἐδ. ἶν. ς. 178. δ ἨοΒοΥ͂8᾽5 Οὐοηίαὶ Π] αϑιΓατοῦδ, Ρ. 90. 
6 Πιαά, χχὶϊ!. 142, ὅτο. Τ᾽ "Εποϊὰ, ἰν. 698, 
5 ΟδἸπιοῖ, δὰ Ὁγ. Α. ΟἸασκο ου ἴων, χίχ. 27. 
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βἰβδίβα 8ο ἰοηρ, βδᾶ ποί {με εἰ Ὁγ σποῖὰ 1 γγὰβ τηδπαροᾶ οοπίγὶνοα 
[0 Βαοιγα {π6 ἀενοίοι οὗἁὨ π6 τυ] 68 ΟΥ̓ ργοίθπαϊηρ ὑμπαῦ σογίαϊῃ 
αν! 168 υἱίογοα ογβο]θ8. ΤῊΘ ΓΟΒΟΆΤΌΠΘΒ. Οὗ δη]Πρβίοποα ἰγανο]]ο 8 
Πᾶνα ἰαἰά ορϑη {86 δοπί νη θ8 ὈΥῪ Ὑ 1οἢ {Π686 γα ΤΘΓΘ τηληδροί, 
αἱ Ἰεδβὲ ἰὼ ἀτθοοθ Ὑαγίουβ 6.6 {Π0 ΤηΘ 88 ὈΥ ΜΠΙΟὮ {86 ογοά 1 γ 
Οὗ 186 ΡΘΟΡΪ6 νγϑϑ ῃροβθὰ ἀροηβ. ᾿ϑοιαθίϊηιθϑ {Π6 Ὺ Ὁμαστηθα βοσρϑῃΐδ, 
---- εχἰγσγδοίθα {μον ροίΐδοη, δπὰ (ππ6 τοπάοσοα ἰμθὰ αγτη]θβϑ, ---- ἃ 
Ργβδοίῖοα ἴο πίοι ὑΠογο ἀγὸ ἔγθαυθηΐ 8} 05810Π8 ἴῃ {π6 Ο]α Τδδβίδιηοπέ ; 
Δη [Ὁ τηιιϑῦ μανθ Ὀ66Π 8 ραίηδι! Ἀπ 8 θβίδ Ὁ] Ἰ8ῃ6α {γΑ 0. 

Χ. Μοβϑβ 8 δῃηυτηθγαίθα βουὴ αἰἴογοηῦ βοτίβ οἵ ὈΙΥΊΝΕΒΒ ᾿ηΐο 
ξαϊυτγὶγ,, τυ οῦλ {πΠ6 ΒΥ 6 1068 6 γα Ῥγομι  ὑ6α ἔτοταῃ οοηϑυ ηρ (1) θα. 
ΧΥΪ, 10, 11.}): νἱΖ. 1. Τποθθ ψπηὸ με αἰυϊπαξίοη, --- ἴμδὲ 18, ΤῈΟ 
δπαἀοανουγοά ἴο ροποίγαία δαϊυγ τ ὈΥ δυρυτο8, υδίηρ; Ἰοίθ, δια. ; --- 2, 
Οὗϑεεγυεῦς 97 {πιε5, [ὩοδῈ ὙΠῸ ῥγοίθηαρα ἴο ἔογϑίβ]] ἔαΐαγα ονθπίβ ὈῪ 
ΡΓδβθηΐ ὁσΟ ΤΥ ΏΟ6Β, 8Ππα ψΠῸ ῥγοαϊοῦθα ρο] 108] ΟΥ̓ ῬΠΥ 8104] ΟΠ ΔΏρ65 
ἴτοτῃ {Π6 δϑρϑοίβ οὗ {π6 ῥ᾽] δηθίβ, θ0]} 0868, ταοΐϊοη οὗ (16 οἱουά8, ὅζο. ;--- 
8. Ἐπολαηΐονς, ΟἸὙΠ6Υ ἴΠο86 ΠΟ ομδγτηθα βοσρθῃίδ, οὐ ἔπο86 ψ}0 ἀγονν 
ΔΌΡΌΓΙΘΒ ἔγουῃ Ἰηβρθοίησ [Π6 ΘΠ(ΓΆ118 οὗ Ὀθαδίβ, ορβογυίηρ {Π6 ἢιρηϊδ 
οὗ Ὀἰγάβ, ἅἄζο. ; --- 4. Ἐὲξολεδ, ἰοβ6 ψᾷὸ ρῥγοίθη θα ἴο Ὀὑσίηρ ἀνα 
οογίδιη οϑ]θϑ 4] ̓ πἤυθηοο8 ἰὸ ὙΠΟΙΡ δα ὈΥ̓͂ Πηθᾶπ8 οὗ πουῦβ, ἀγαρβ, 
Ῥουἤιηγ68, ὅτο. ;----ὅ, Ολαγπιενα, (λο86 πο πι86α 80.618 ἴογ {π6 ῬΌΓΡΟΒΘβ 
οὗ ἀϊνι παίῖοη ; ---- θ. Οοπϑμίεγβ ιοἱίδ Καπιϊίαγ 5ρίτίές, --- ῬΥ ΒΟΉ ΘΕΒ68, 
1086 ὙΠΟ ρῥγοίθηαοα ἴο ἱπαυϊγα ὈΥ͂ πηθδὴ8 οὗ Οὴδ βρίγιὺ ἰὼ σοί ογὰ- 
ΟὐΪΑΓ ΔΉΒΎΘΙΒ ἔσο ΔΠΟΐΠΟΣ οὗ ἃ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ΟΥ̓ΘΕῚΣ ; --- δῃα, 7. ἢ ιζαγάς, 
ΟΥ ΠΕΟΤΟΠΙαΉΓΕΥβ, (086 ψπῸὸ (Κα ἐπ πιο δὖ ΕπαοΣ) ρῥγοίθεβθα ἰοὸ 
Θσοκα {πὸ ἀρδά, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ἰϑασῃ ἴγομι (ῃθῖὰ (ἢ βϑοσοίβ οὗ ἐμ 1η- 
ὙἹ8:0]6 στο υἹά. 

Εουγ ΚΙηα8 οὗ Πὲ ν᾽ Δ. ΑΥΘ ΡΑΥ ΟΏΪΑΥΪΥ τη] οπΘα ἰὴ ββογϑα ἢ18- 
ἸΟΥΥ, ΥἱΖ. ὈΥ (ἢ6 οὑΡ, --- ΟΥ̓͂ ΔΥΓΟΥ͂ΝΒ, --- ὈΥ ἱπμϑρϑοῦηρ 186 ᾿ΐγογβ οὗ 
Βδιρ ίογθα δη1 1818, ---- ἀπά ΟΥ̓ {Π6 δἰβῆ, 

1. Τιιυϊπαΐζίοπ ὃν ἐδε σὰ ἈΡΌΘΑΓΒ ἴο πανὸ Ὀθο {πὰ τηοϑὺ δηοιθηΐ : 1 
ΟΟΥ ΔΙ ΠΥ ργθυδι]θα ἴῃ Ερσυρὶ ἴῃ (86 ὕπηα οὗ Φοβθρῆ (ἀεηῃ. χῆῖν. δ.)5; 
δια κὉ ἢ48 ἔτοιῃ {ἰπ|6 ᾿πη πη θυ  Υ8] ὈΘ66η ργονδϊθηῦ διλοηρ [Π6 ΑΑδ᾽ δῇ! 8, 
ΨΠῸ δᾶγα 8 ἰγδα πο (1[ΠπΠ6 οτἱρίη οὗ τ ΒΙΟὮ 18 Ἰοδῦ Ἰὼ (Π6 ἰαρ86 οὗ 5568) 
τ1παὖὺ {ΠΟΥ γγἃ8 ἃ δ ρ τ Ποῖ Πα Ραββα βυοοθδβίνο Υ ἰπῦο (6 Βαηαϑ οὗ 
αἰβδγθηῦ ροϊοηίαῖοβ, δὰ πΠ] Οἢ ρῬοββθδβοα [πὸ βίγαηρθ ῬΤΟΡΟΓΙΥ οὗὨ το- 
Ργδβϑητίηρ τὰ 1Ὁ [Π6 ψΠ0]6 ποῦ], δηα 41} (π6 {Βτὴρβ τ μι οἢ νγοσὰ ΤΠ6 ἢ 
ἀοίϊην ἴῃ τ ὙΠῸ Ῥογβίδηθ ἴο 1818 ἀδὺ 68}} 11 {π6ὸ ΟἿ ο «ἱεπιελεοά, 
ἔτοιι ἃ ΨΘΓΥ͂ δποϊοηῦ Κίηρσ οὗ Ῥογβία οὗ {παῦ παῖηθ, τ οπὶ ἰαῦδ βίου δῃβ 
Δηα ροοῖβ αν οοηΐουπαοα νι Βδοοθ8, δοϊοσοι, ΑἸοχδηᾶθσ τῃ6 
ατοαῖ, θ. ΤΠ οὐ, 8116ἀ τι {Π6 ΘἸΕχῚν οἵὁἨ Ἰπαπμου δ ΠΥ, ΤΟΥ βαν, 
γγ88 ἀἸἰδοονοσθα στ ἤθη αἀϊρσρίηρ, (86 ἑουπάδίιομθβ οὗ Ῥδγβοροὶβ. 70 {18 
ἡ ες {πΠ6 ῬΡογβίδῃη Ῥοθΐίβ ἤβῦνθ Πυτθθγοιβ ΑἸ] ΒΊΟΏΒ; δηῃὰ ἴἰὸ {86 ἴη- 
(6 ]]ΠἸσθηοα δυρροβθα ἤο παν Ὀθθὴ σϑοοϊνθα ἔγοιῃ 1ὺ {ΠΥ δβοῦῖθα 188 

᾿ 896 Ὧν. ΟἸδείκο β ΤΎδυε, νοὶ. νἱ. ὑῃ}. 479, 480.; δἷδο τοὶ. ἱἰϊ. "ἡ. 298. 
5 ὙἯ͵76 δύ ΠΟ γεᾶϑοῃ ἴο ἱπίοσ 1μδὲ Φοδδρὴ ργβοιιφοὰ ὐνὶπδιίοη ὉΥ 16 δΌΡ ; δἰ:βουρῆ, 

δοοογάϊηρ ἴο [16 δΒυροτγϑιείοη οὗ ἴμοϑο εἰσηθθ, δι ρογηδίαγαὶ ἰηβπθηοο τα ἢὶ ΡῈ αἰγὶ θυϊοὰ ἴο 
λὼ δ Απὰ 86 ἴδιο νυ δοῖο ἐγαπδδοιίοη σεϊδιδὰ ἴῃ θη. χ] τ. τγδϑ ΤΩ ΣΟΙ ἰηἰοπἀςὰ ἰο ἀε- 
οαἷγο ἢΐθ Ὀγοιγθη ἴον ἃ βιοτὶ {ἰτδ, ἢθ τηϊχῶϊ 8 νὰ ]} δϑὔθει αἰνϊπδιίο ΟΥ̓ πὶδ ΣΡ, δδ δϊοςϊ 
10 Βοϊίονο ἐπδὲ (ΠΟῪ δὰ εκἰοίδη ἰξ. 

σοὩ 
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στοάν ργόθρουν οὗ {π6}Ὁ δῃοϊθηῦ ἸΠΟΠΆΓΟΝΒ, 48 ὈΥ 1Ὁ πον υπαογβίοοᾶ 
4}} ονβηΐίβ, ρϑβύ, ργθβθηΐῦ, δῃὰ ἔμίυσθι Μϑδῃυ οὗ (6 Μοβμδιηστηθάμῃ 
Ῥυΐηο68 πὰ ρον ΠΟΥ αβδού 8{}}} ὑο αν Ἰηξοττηθίίοῃ οὐἁ ἑαϊατιγ ὮΥ 
ὨλΛ68Π8 Οὗ ἃ οαρ.’ Τῆὰβ ψΒο Με. Νοσγάθῃ 8 δ Τϑθὴσ οὐ Πουτὶ ἴῃ 
{16 ἔαγίμοδί ραγὶ οὗ Ερυρί, 'ἴῃ ἃ ΘΓ ἀΔΏρΈΓΟΙΒ διἰυδίίοη, ἔτοτα το ἢ 
[6 δπᾶ ᾿ιὶθ ΦΟΙΊΡΒΏΥ Θμἀθανουγοα ἴο οχίσιοαΐα {Πποιλβαῖνοθ Ὀ. οχϑτί 
στοδὺ βρὶσιῦ, ἃ βρι το] ἀπὰ ρονογίω! Αὐτὰρ ἴῃ 8 {πγθαίθηϊηρ' τᾶν ιοἱά 
ο.6 οὗἩἨἁ {μοῖγ φϑορίβθ, σι βοῖὰ {ΠΟΥ δα βοηὺ [0 ᾿ἶπι, ὑπαὶ 6 ἵζπον τ ῆδὶ 
δογΐ οὗὁἩ ρϑορὶθ μθὺ γογθ, ἰμαΐ δ λαά σοηπϑεζίοα λὲς σι, θὰ μιδὰ 
ἔουπα Ὦγ 10 {πᾶῦ ΤΟΥ ΘΓ ὕΠ0886 οὗὨ μοι ὁπ6 οὗ {πον ρσορμιϑίβ παὰ 
Β6]4, {παὺ ΕὙΔΏΚΒ σου] οοτηθ ἴῃ αἀἰδβραϊεθ, δηαὰ Ῥαβδίηρ ΘΥΘΓΥΎΠΘΓΙΟ, 
Θχϑηλΐηθ {πΠ6 βίαίθ οὐ (6 οοιηίσΥ, δηαᾶ δἤουσαγὰβ ὈΥΙηρ᾽ ΟΥΟΓ 8 ρστϑαΐ 
ΠΌΘΟΥ οὗ ΟΕ ΕὙΔΠΚΒ, ΘΟ ΟΓ {Π6 ΘΟ ΤΥ, Δηα οχίθσιηϊηδίο 4]].} 
1 νψγᾶβ ργθοίβεϊυ 116 β8ῃχ6 {πϊηρ' (παὺ «ΦΟ8Θ6Ρ.ὶ τηθδηῦ θη μα ἰδ] Κοα οἔὗἔ 
αϊυϊπίηφ ὃν ἀὲδ ομρ.3 

“υ] 109 δδγθηιβ (6118. τ, ὑμαὺ {Π6 τηοϊμοᾶ οὗἁὨ ἀϊυϊπέπ ὃψ ἐΐδε δὰ 
διιοηρ {16 ΑἸ Υββι ἴδηβ, Ομδίάθοθ, δηὰ Ερυρίδηβ, 88 ἰὸ ἅ}} 10 δγβὶ 
1 παίου, μβ6ὰ ἰο ἔμγον ἰηΐο 1ὑ {Ποῖὶγ ρ]αίθβ οὗ ροϊὰ δηὰ βἰϊνϑγ, 
τοσοίμοσ 1} ΒΟΙῺ6 Ῥγθοῖοι8 δίοῃθϑ, ὙΠΘΓΘΟη ὝΘΓΘ ΘΏΡΤΑΥΘῺ οογίδί ἢ 
οΠαγϑοΐθσβ; δῃα δέον {μδὺ [86 ῬοΥβοῺΒ 0 οδίηθ ἴο σοηβαϊῦ [16 ΟΥδοὶθ 
8604 οατγίαϊη ἔοστηβ οὗ Ἰηοδηΐδίοη, δπα 50, οδ]]Ἰηρ ὉΡΩ͂ ἴπ6 ἀον]], γὸ- 
οοἰγοα {6 ΔΉΒΎΤΘΟΣΒ ΒΟΥΘΙΥΪ Ὑγ8Υ8, --- ΒΟΙΘ 68 ὈΥ ἀγίϊουϊαία βοιυηάϑ, 
Βοιηθίτηθθ ὈΥ (δα οἰαγαοίοσβ μ]οἢ 6Γ6 ἴῃ [ἢ6 ΟἿΡ δγιβίησ προ (86 
Βιιγίδοθ οὗ [ῃ6 νγαΐϑυ, δῃὰ ὈΥ [818 διυτδησοιηθηΐ ἰογιαϊηρ ἰἢ6 ΔΗΒΊΓΟΥ; 
δα ΤΩΔΗΥ͂ {ἰπλ68 ΟΥ̓ {Π6 νἹ810]6 Δρρθαγίηρ οἵ ἴΠ6 Ῥθυβοῃβ ὑδμϑυλβο νοϑ 
αδουῦ βοτὰ (ῃ6 ΟΥΔΟΪΟ νγὰ8 οοηβυϊ θα, (ὑὐτπο] 18 Αρτῖρρα ὅ (6118 ὰ8 
ΠΠΚοινῖβα, {μαὶ 1Π6 ΤΏ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΒΌΠ6 νγ)ὰϑ [0 ΡΟῸΓ πιο] 1664 τᾶχ ᾿ἰπίο ἃ σὰ Ρ 
οοηίαϊηϊηρ; Μγαΐογ, Ψ ΠΟ ᾺΧ Ἰγοι]α σαηρὸ 1066]} ᾿ηο ογάθγ, δηα 80 
ΤΌΓΠΙ ΔΏΒΥΤΕΓΒ, ΔΟΟΟΣα ρ᾽ 0 ἐπ6 αἸΙΘΒΌΙΟΏΒ Ῥσχοροββϑά." 

2. Ζοιυϊπαίίοη ὃν ἀγτοῖσδ ΔΒ 8 ΒηΟΙΘΩΐ τηθίμοα οὗ ρῥγοβδρίῃρ' 
βαΐαγα ονθηΐβ. ἘΖθιῖθὶ (Χχὶ. 21.) ΣΏΙΌΣΤΩΒ 8 ἐμαὶ ΝοΌυςμμοΖΖαυ, 
ὙΥΠΘῺ ΤΩΔΙΟΠΙ Πρ ἀσαϊηϑῦ ΖΘα οἰ καῇ ἀπὰ [Π6 Κίηρ οὗἉ [Π6 Ατωμηομ 68, δπὰ 
οοταϊηρ ἴο ἐπα Ὠεδα οὗἉ {ν7ὺ 808, ΤᾺ] ] 6α Π1Β ἈΣΤΟΥΒ ἴῃ ἃ αυΐνογ, [μα 
Β6 τωὶρῆῦ ἴμθηοα ἀἰνῖηθ ἴῃ τ μδὶ αἰσγθοίοι ἴο0 Ῥυγβιια ῖ8 τάσγοῖ: δηά 
ταὶ π6 δοηβυ]ύθα ὑρθυδρ τη, δηὰ ᾿πβροοίθα (μ6 Ἰΐνοσβ οὐἁὨ ὑδδδβίβ, ἴῃ 
ογάου. ἴο ἀοίβθγιηϊηθ 818 γϑϑοϊυοη. «6 ΎΌΙΔ6, ἴπ ᾿18 ΘΟΙΩΣΠΘΠΐΔΤΥ Οἡ 
[18 Ῥαββαρθ, Βα Ὺ8 {μι ““ Π6 ΤηΔΏΠΟΥ οὗ ἀἰν]ηΐηρ' ΟΥ̓ ΔΥΓΟῪΒ γγχα8 {ῃπ8 : 
-- ἽΠΠΟΥ ψτοΐθ Οἢ ΒΕΥΘΙᾺΪ ΔΙΤΟῪΒ [Π6 ΠπΆΠ16Β οὗ {μ6 οἰζ168 αρδὶηδβέ 
γΥΒΙοἢ (Π6Υ ἸὨ ΘΟ Πα 66 ἴο τηδκο ἄγ, δηά [μθη ρυϊεπρ' {μπὲ ῥτομηίβοιι- 
Οὐ ΒΥ 4}} ἑορϑίβον ἰηΐο ἃ αιϊνοῦ, [Πμ6Υ οδυβοα ἰμθη ἰο μ6 ἄγαν ουΐ ἴῃ 
{Π6 ΤΏ Π6. ΟὗἨ ἸοἵΒ ; πα {μα΄ ΟἿἿΥ ᾿ΒΟΒ6 ἤδῖηθ γγ88 οἡ [ἢ6 ΔΙσῸ ἄγδὶ 
ἄγασσῃ ουΐ νγα8 {π6 ἢγδί [Π6Ὺ δββδαι] θα," ὃ ΤῊ]Β τοί μοα οὗἩ αἰνϊπαίίοη 
"88 ῥτδοζβοα ΒΥ 1π6 ΙΔοϊδίτοιι Ατϑῦβ, ἀπὰ ργομι θα Ὀγ Μοβαιαμβάδ, 

1 Ὑταν. νοὶ]. ἰΐ. Ρ. 150. 5 ΗΣΙΩΟΥ, το]. 1Ϊ. Ρ. 475. 
5 1)ὴ6 οσσα]ι. ῬὨΐοΒ. 1. ἱ, οδΡ. 57. 
: 1)τ. Α. ΟἸασκα οὔ ὅθῃ. χιῖν. 6. Βαγάθγ᾽β Οτίθηιδὶ (πδίοσηβ, νοΐ. ἱ. ὑ. 54. 

Ἐνὰ γὰ ἐν ῬΒΠΩΡΡΙ 866 δΟΙη6 ΟὈΣΙΟΙδ ἱπίογιηδείοι ἰῃ [86 ΕΥ̓ΔΩΤΩΘΩἰΒ ΒΌΡΡΙΘΤΩΘΠΙΔΙΥ ἴἰο0 (4]- 
ν Νο. 179. 

ὧ Κογδη, οἷ. ν, 4. (8616᾽ 8 ἐγαῃβ] δίΐοη, ρ. 94. 410. εἀϊξ.) Ιπ Ηἷθ γε ἐπλϊπαγυ ἀΐδοοῦγεο, 
. δ416 δραῖθϑ τῃδὲ ([π6 δἴτουσβ, πβοὰ ΌΥ ἴδ ἰἀοἸδίτουδ ΑΥδῸδ (Ὁ 1818 ρῬύγροδε, νγοτὸ ἀδδιὶ- [αΐο οὗ Βοδάβ οὐ [βδίμοιβ, δῃ ἃ ὙΤΟΣΘ Κορὲ ἴῃ [6 τοι ρ]6 οὗ δοπιθ ἰὰοὶ, ἰῃ τι βοϑθ Ὀγθδθθοθ 



ΟΥ̓ ἐιεὸ Ἠεαΐἐλεη5. 389 

δῃὦ νὰϑβ ἸΚΟ186 υϑοα ὈΥ [π6 δποϊθηῦ ΟὝθοῖθ, δπα οἵμοῦ πἢ- 
ἐἰοηβ. ἢ : 

8. Τίυϊπαΐξΐοη ὃψ ἱπβροοίίπ ἰδ ἰἴγὸν οἵ β᾽ ρα γοα δηϊτη8185 τ 88 
ΔΠΟΙΠΟΣ τηοἀ6 οὗ δδοοσίδι πῖηρ {αἴαγο ουθιΐθ, το οἢ ΡὈτδοίβοὰ Ὀγ {π6 
ατοοῖκβ δηὰ Ἐουλβηβ, ΟΥ̓ {Π6 ἔστη Σ οὐὁἨ Ὑποῖὰ 1Ὁ τγὰ8 Τοσιηοά Ἢ πατο- 
σκοπία, οὐ ἰοολίπφ ἱπίο ἐδδο ἰΐυεγ. 118 ποσὰ βυ θοα  ΌΥ Ὀδοδιὴθ 8 
Θηοταὶ ἴδστῃ ΤῸ αἰνιηδίοη ὈΥ̓ ἸΒροοῦπρ ἴΠ6 ΘΠίΓ81]8 οἵἨ βαουιῆοθα, 

86 {π6 ΘΙ 8 {π6 ἤτγεαὶ δῃα ὈΥΙΠΟΙρΑὶ ραγὺ οὐβογνθα Ὁ {πὶ8 
Ῥυγροβο. ΤῸ {818 πλοίμοα οὗ αἰνιπαίΐοη ὑμ6  Ὲ 18 8ὴ. δ᾽] υβίοι τη ΕΣΖα οὶ 
χχὶ. 2].3 

4, Ποδαάοπιανον, οὐ αἰνιπαϊϊοη ὈΥ {86 βἰδῆ, 18 Δ] ἀθἃ ἰο ὈΥ 16 
Ρτορδοῦ Ηοβϑα (νυ. 12.λ. 10 18 βΒῃρροβϑα ἴο αν Ὀθθῃ ἴδιι8 ρογίοσπιδα : 
ΤῊΘ ΡΘΥβοι ΘΟΠΒΌ] 1ηρ᾽ τηοαϑαγοα ἢ8 βίδα ὈΥ Βρϑῃβ, οσ ὈΥ {86 Ἰθῃρστ 
οἵ 818 βροῦν, βαυϊηρ,, 88 ἢ6 Ιηθαβυγοα, “1 ν}}} ρῸ, ΟΥ 1 ν1}} ποῖ σο; 1 
7111} ἀο βυοῖ 8 {πίηρ᾽, ΟΥ, 1 ν1}} ποῦ ἀο 1: πρ 88 {86 ἰΑϑ80 βρδπ [6]] 
ουῦ 80 ἢ6 ἀοίθιτωϊηθα, ΟΥὙἍἹ] δῃὰ ΤΠθορηγ]δοῦ, Πονουοσ, ρῖνο 8 
ἀπἕεγοπῦ δοοουηΐ οὗ (86 τωδίζεσ. ὙΠΘῪ ΒΑῪ ὑπαῦ 10 γγᾶβ ΡΟΣ [Ογπιθα ὈῪ 
ογθοηρ ὕνο βϊοκβ, δήϊον σΠΙΟΝ ΠΟῪ Πλυχτηυγοα ἔργ ἃ σογίδλι 
οἰαγτα, δηά {Πθῃ, δΔοοογαϊηρ 88 {Ππ6 ΒΈ1 8 [61], Ὀδοϊκνγαγβ ΟΥὁἩ ἔοσυγασγαϑ, 
ἴονψαγὰβ [86 στρ οὐ Ἰοἴτ, [ΠΟΥ ρσανα δάυϊοθ 1ἢ ΔΩΥ δἴἶαιγ.ὃ 

Τὴ 86 ἰδίεσ ρογϊοα οὐ {π6 «ον βῃ ἰδίου, γα πηθοὺ Ὑ]Γ ΤΩΔΠΥ 
ῬΘΙΒΟῺΒ Δπιοηρ' [6 «6078, ὙΠ0Ὸ Ῥχγϑίθηαοθα ἴο Ὀ6 δογοόγογα ΤῊΪΒ οἶδδβϑ 
οὗ Ῥδγβοῃβ ἀθαὶῦ 1ῃ ᾿ποδηίβι! ὴ8 δηα αἰνιπαιΐοηβ, ἀπα Ὀοαβίοα οὗ ἃ 
ῬΟΥΤΘΓ, ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘ οὗἁὨ {Π6 1]. ἀδδρ Βοίθῃοθ, δπὰ ὈΥ͂ ᾿Ιη68ῃ8 οὗἩἨ οεγίδϊ ἢ 
τιῦθ8, ἴο ΘΟ ΚΘ {π6 Βρ᾽γιῖ8 οὗἩ (6 ἀοδα ἔγοπι ὑπ 6. ρ]οοΥ ἀροάθβ, ἀπ 
ΘΟΥΏ06] ἰμθῖ ἴο ἀ]86]οβθ Ἰπίοστηδίάοῃ ου βυ )θοίϑ Ὀογοπά (86 τϑϑοῇ οὗ 

(ΠΟΥ͂ γοΓ σομ δι ο ἃ, ὅϑϑονθη βαο ἢ ΔΙΓΟΥΒ ΘΓ Κορέ ἴῃ (Π6 ἐδ ρ16 οἵ Μεούα; ὑπ ζΌΠΟΓΑΙΪΥ 
ἴη ἀἰϊνϊηδιίοη (ΠΟΥ τηαὰθ υ86 οὗ [᾿γϑὸ ΟΠ]Υ͂, οὐ οπμθ οὗ τΒΟΝ τγαϑ νυ 2. ΓΘΚΡ λαίλ 
ογπηπιαπαεά πιε, ---- ΟἹ Δηοῖποσ, Μἴν Τοῦ λαίλ γογδιαάεη πιδ, --- ἀὰ 186 1Πϊγὰ νν88 ὈΪδηκΚ. [1 
{π6 ἔτβι τγὰβ ἄγαν, [Β6Υ τεμεασγάοὰ ἴξ 85. ἀἢ δρρσγοῦδδιίου οὗ (86 Θῃίογρσίβο ἴῃ ψαοδιίοη ; 1 (9 
δοςοηά, [ΠΟΥ τηδὰδ ἃ ΘΟΠΙΓΕΓΥ ΘΟΠοΟΙυβίοη; δυΐ {{ το τοϊγὰ Πδρρεπθὰ ἴὸ ὕὈὲ ἀγανῃ, ΠΟΥ 
τηϊχοὰ {Π6πὶ δηἃ ἄγον ΟΥ̓ΟΣ διῴζαίπ, 11}} 8 ἀδοϊβίνθ ἈΠΒΉΟΣ Ὑ͵γΔῈ8 σίνθῃ ΟΥ̓ Ο0Πη6 οἵ [Π6 ΟἸΠΟΙΒ. 
ΤΏοδο ἀἰνὶπὶηρ ΔΙΤΟΥΒ ΟΤῸ ΩΌΠΟΓΑΙΙΥ σΟΠδυϊ το ὈΟίΌΣΘ ΔΗΥ [Ὠΐπηᾷ οὗὨ πιοιηθηΐ 88 τιπάοτ- 
(ΔΙΚΉ ---- 8ἃ88 ὙΠΘΩ ἃ ἸηΔῃ ΜΒ ΔΌΟΙΪ ἴο [ΩΔΙΤΥ, ἴ0 ππάοτίδκο ἃ ἸΟΌΓΩΘΥ, ΟΥ̓ ἴΠ6 ᾿ἰἶκο, (816 8 
Ῥτοὶ. Τῖδβο. ὑν. 126, 127.) | 

1 Ῥοιίοτβ Απιίψυϊἰς8 οὗὁὨ ατεεςθ, νο]. ἱ. ῬΌ. 359, 860. 
3 Ἰυϊά, νοΐ. ἡ. ΡΡ. 339, 8406. Τὴ Ῥγϑοῖῖοοθ οἵ “ ἀν ηδίίοη ἴΤῸΠπὶ [Π6 ΠΟΤ 15 στ οἷ, δπὰ 
Ὑ88 ὈΓδοι θα ὈΥ [29 το δὰ Βοσηδῃβ, {1 ΟἿ ΓΙ δι Δ Ὀδηϊδηοὰ ἱξ, τΤορ οί μοῦ ἢ 180 
δοάβ οὗ ΟἸγιρυϑ. [ἡ ΖΕ ΒΟ γ]8, Ῥγοταεῖμουβ Ὀοδβίδ οὗ μανίης ἰΔΌρὮνϊ πιαη τ06 αἰνβίοη οὗ 
16 οηΐγα 8, 17 βυιοοίῃ, απὰ οὗ 8 οἴθαῦ σΟ]ΟΌΓ, ἴοὸ Ὀ6 ΔρΤΘ Δ Ὁ]6 ἴο 1Πη6 ροάδβ; 4180 116 νδγίουβ 
ἴουτηδ οὗ ἰἢ6 “8}} δῃὰ ἴΠ6 ᾿ἴγοσ.᾽ (Βιο ον '᾿Β Ηϊβίογυ οἵ Ἐοὶ σίομ, νοὶ. 1), Ὁ. 4386.) Απιοηρ 
ἅϊο ατγθοκβ δηὰ ᾿ουδηΒ, ΔΝ ΒΟΟῺ 88 8 ΥἱἹοῖ πη νγ88 βδουηοοα, [Π6 6Ππἴ8118 πΌΓΘ οχϑιηϊηθα. 
ΤΏΟΥ θορδὴ ὙΠ ἢ τ} ᾿νοῦ, τ ΙΟΝ 88 σοπβίἀογοὰ [86 ἙὨϊοῦ δΒοδῦ, ΟΥ, 88 ῬἢΠ]οβισαῖα8 6Χ- 
ῬΓΘ8568 Πίιη561 (18 οὗ ΑΡο]]οηΐα8, Υἱ]ῖ. 7. 8 15.), 85. [ὴ6 Ῥγορῃοϑγίηρ ἰγροά οὗ δὶ] ἀϊνὶπᾶ- 
ἰἰοη. {1 δὰ ἃ ἤηθ, παῖτγαὶ, γοὰ σοϊουγ; 1 ἰῦ τγϑ Βοδι ἢν, απὰ τὶ ποαϊ βροῖβ; ἰΓ ἰΐ τγ88 
Ιασγα δπὰ ἀοαυθίο ; ἰἔ Ὁπὸ Ἰοῦδα ἰυγποαὰ Ουϊνναγαβ.; [ΠΟΥ Ῥγοτηϊδεὰ (μποιηϑοῖνοβ ἴῃ Ὀαϑὺ 
8:0 0688 ἰπ ἰδεῖν ππάοτίακίηρδ: δι 1 ρογίοπαἀθὰ 6ΥἹ]] ἰΓ [Π6 ΠΥΟΣ γ)1ἦὲβ ἀσγγ, οὐ παὰ α δαπὰ 
θεΐνθοῃ [06 ραγίδ, ΟΥὨ Δ πο ἰοὔθ8. [ἡ νγῶβ αἶδο οοηϑβϑί ἀδεγοὰ δῇ ππίογιππδῖὶθ οτηδη ἱἢ [ἢ6 
ἤνεῦ τγ88 ἰηἰυτοὰ ὉΥ͂ 6 σαϊ ἰη ΚΙ Πἰπρ [Π6 νἱοϊίπ, (Μαίογῃ. οὗ ΟἸἸδηο, Ἐοπιδα Αἠτχυΐεῖο8, 
γ0]. ἰϊ. Ρ. 164.) Τυοδοηπι]ογ. Βαγάοτ Οτίθηϊδὶ 1 ογαΐιγο, γο], 1ἰ. Ρ. 185. 
5 βοϊάσῃ ἀο 118 ϑ'ιγτίβ. ϑ5,.γηῖ. 1. σϑΡ. 2. Ρ. 28. ἀοὐπνίη Β Μοβεβ δπὰ λδγοῃ, ῥ. 216. 
Ῥοοοςοκο δηὰ Νονοοπιο, ἴῃ ]ΊοΉ. Ῥολίογ δ Απιΐᾳ. οὗ ατθθοθ, νοὶ]. ἱ. Ρ. 859. (Εάΐην. 1804.) 

4 Φοεορῆπδ το] δῖοβ (ἢδι, δὶ 186 νεγίοα δῦονε τοίοστοα ἴο, ἴΠῈ ΓΘ ὙΕΓΟ ὨΘΤΏΠΘΙΟΙΙΒ ΒΟΓΌΘΤΟΓΕ 
διὰ ἀδοείνοτβ, ὙΠΟ, ῥγοϊθηἀΐηρ 0 ΒΟΥ ΟΠ δΣΒ δηά ῥὑτοάϊΐρ᾽ε8, βεἀπορα στοδὶ ΠαπΊΌοΓΒ οὗ 
Ῥεορὶο δίϊοσ ἰδῶ ἰπῖο ἴΠ6 Ἡ]Πάοτηθδ8, (Αηΐϊ. Φυἀά. ᾿[Ὁ. ΧΧ, ς. 8. ὶ 6. Ι, Φυά, 110. ἵν᾿: 
ς. 13. 8 4.) : ' 

σσ8 
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ἀπὸ Ὠσιμδη Ρονγοῦβ: οὐὨ {18 ἀσβογιρίίοη, Ῥγο ΘὈΪΥ, τν88 {Π6 ΒΟΓΟΘΓΟΡ 
Βαγ- 6Θϑι18, τη η οποα ἴῃ Αοίβ χἱλ, 6---11, Ὑοτα 4180 σοῦ οἴμοσα, 
ΒΘἢ 88 Θίσαηοη {ἢ 6 ΒογοΘΓοῦ (ιοίδ γ11}. 9.}; ὙΠῸ Παυϊηρ βοὴθ πον - 
Ἰοᾶσο οὗὨ παίιγαὶ ῬὨΙΟΒΟΡΠΥ πα δβίγοϊοσυ, δουβεα {πὶ Κπονυ]οᾶρθ 
δια ἀδοοινοα τμ6 Θομσλοη ρθορίθ ΌΥ̓͂ ργοίθῃπαϊηρ ἴο ἔογοίθ!ὶ δία γο 
αὐθηΐβ, ἔγοσα {Π6 στοῦ! 008 δπα Ἀρρϑδσγδησοθβ οὗ {Π6 ῥ]δποίβ δῃηὰ βέίδσϑ, 
δηά ἰο ουγα σογίδιη ἀϊβθαβαϑ ΕΥ̓͂ Γορϑαῦηρ οογίδ ἢ Ῥῆγαβοδ, ὅζο 80 
Ῥγδναϊθηῦ νγαϑ8 ἴΠ6 Ὀγϑοίϊοθ Οὗ ΒΟΓΟΘΓΥ δηοηρ {π6 «6078, ὑμαῦ ΤΔΗΥ οἔἍ 
18π6ῖγ 6] 6γβ, πᾶσθβ, ΟΥὁἩ ΤΑ ΌΌΙΘΒ, 8Γ6 881 ἴο ἤϑυθ ἰδ πο βοῖ ἃ ρτοὸ- 
ΒΟΙΘΩΟΥ͂ ἰῃ ΠΑΡῚΟ ΟΥ ΒΟΓΟΘΙΎ,» 88 ἴο ΒΌΓΡΑΞΒΒ ΟΥ̓́ΘῚ ποθ ὙΠῸ τηδά6 1 
186} ΡὈγοΐθβδϑιοῃ.Ἔ 
ΤῊ Ῥγϑυδίθῃοα οὐ στηδρῖο διιοπρ (16 Ποδίθθι 18 ἴοο 1716}} Κηονη (0 

Τοαυΐτ ΔΗΥ͂ ργοοΐβι Ῥυ βαρόγαβ δηά οἵμοὺ ἰδ προ θῃοα ατθοκ ρἢ]- 
Ἰοβορῇθυβ ὕοοῖκ ΠΟ 8Ππ18}} ρϑὶῃβ ἴο διίδίπ {π6 Κπον]εάρα οὗὨ {818 ατἃί ΤῊ 
ΒΔ ιδηΐβ οὗ ΕΡἤδβιιβ ἴῃ ρα ου]Γ Ὑσοσα αἰβΕ προ ἸΒῃ6α ον {πο Ὶν 
τηλσῖοα] 511}} ; δά 10 ννᾶ8 ΠΟ 8128}} {γ]ὰρ οὗἩἨ {86 ἄσερεῖ {παῦ ΤΩΔΗΥ͂ 
οὔ ἴμ6 ΟἸγιβύδη οοηνογίβ δ ΕἸΡῆθβυβ, γῆ. δα ῬΓΟνΙΟΙΒΙΥ μϑοά στιγίοιι 
αγίς (τὰ περίεργα, ὙὨΙΟΝ ποτὰ ἰδ πϑοα ὈΥ τρεῖς ψυιΐθσβ ἴο ἀθηοίθ 
τη Ἶ08] αὐίβ, Ἰποδη δ] 0}8, ὅτο.) ὀγοιφὴξ ἐμεὶν δοοὶδ ἰοφείδον απα δεγηπέ 
ἐλόπι δείογο αἷΐ πιεπ. (Αοίδβ χὶχ. 19.) ὅο. οϑϊθγαίθα γγ)ἃ8 {86 οἷἵγ οὗ 
ΕΡΒδβϑυὰϑ ἔογ {Π6 τηδρίο δὶ, {ππδῦ Βοῦηβθ ραγίϊου αν ἴοστῃβ οὗ ᾿ποδῃύδίοη 
ἀοτινοα {ΠῚ}, πδῖηθ8 ἴγομι ἰπθηοθ, δῃα ποτα οὐἹ]οὰ ᾿Εφέσια Πράμματα, 
οΥ Εἰρλεβίαῃ 7,εἰΐογ8.8 ΤΉΘΥ ΔΡΡΘΑΣ ἰο αν Ὀδθη δι θίβ ᾿ηβοσι θα 
ἢ βίγαηρα ομαγϑούοσβ, αἰβομ ὝΟΙΘ ὙΟΥΗ δρουΐ ἴΠ6 Ῥούθοη ἴον (6 
Ῥύγροβα οἵ ουγίπρο αἴδθαβοθ, Ὄδχρϑι]ηρ ἀθλοπβ, δηα ργθβογνηρ 1ῃ- 
αἰνιάυ.418 ἔγοσῃ ον οὗ αἰϑδογθοηΐ ἰηᾶβ, ὙΠῸ ““ ῬοΟΪκΒ᾽᾽ δὔονο πηθῃ- 
ἰομοᾶ γο γα βυοἢ 88 ἰδυρὶί {μ6 Βοΐθηοθ, τηοαθ οὗὨ [οσταϊηρ, υ86, ὅζτα. οἱ 
[Π686 Ομαγπλβ.ῦ 

ΒΕΟΤ. Π. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΤΑΤΕῈ ΟΕ ἘΞΓΙΟΙΟΝ ΑΜΟΝΟῸ ΤῊΣ ΕΥ͂Β, ΙΝ ἘΗΞῚ ΤἘΙΜΕ ΟΥ̓ ϑ ΕΒῸΒ ΟἨΞΒ191. 

ῬΒΕΥΙΟΟΒΙΥ ἴο {πΠ6 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΒἢ ΘαρΟνΙΥ ὑπ 6 Γ6 Δ. πὸ ψοϑῦραβ οὗ [Π68 
αχἰβίθησθ οὗ ΔηΥ βϑοΐ διηοηρ {86 6 )718. )ενοίοα ο {μ6 δίυαγ οὗ ἐποὶγ 
]λνν δῃὰ ἰο {886 σουθμ 68 οὗ {86} το]σίοη, ὑπο Ὺ πορ]θοίοα {δο86 
στ Ου8 βία 4168 τ ΠΙΟἢ τ γ6 οβίθαπηθα διηοηρ ΟἴΠΟΣ παίϊομβ. ΤΏ ἰθιαρ]6 
οὔ «7 6ῃονδῇ δηὰ {86 μουβθθ οὗ {86 ργορμοῖϑ ψογ {π6 1 ῥγίῃοιραὶ 
ΒΟΠΟΟΪΒ; ἴῃ ὙΒΙΟῺ μον σγοσο ἰδυρῃῦ ΠΟΥ ἰο βοῦν {πὸ Ἰωοσὰ δηὰ ἰο 

1 οδιπδοη ΟἿ. 1,Θχ. υοοε Μάγος. 
2 1 δὴν ογράϊε σοὺ 6 χίνοη ἴο τ6 Ταϊπηπ8, ἐνγοπίγ-ἴουτ οὗ 19 βοδοοΐὶ οὗ γδ δὶ πὲ 

τογο ΚΙΠΘα ΟΥ̓ ΒΟΓΘΟΙΥ; δηὰ οἱ ΠΥ ΟΠΊΘΣ ΒΟΓΟΘΣΘ5865 ΟΤΟ πδηρσοα ἰῃ ΟΠ ἀΔΥ ὈΥ ϑἰιηοι 
θη ϑμείαῃ, ὅο ψτδον ἀἰά (86 ῥγαςῖῖςο οὗὨἨ {8 γί ὑῬγανδὶὶ διηοὴρς ἴδοπὶ ἐμαὶ βς}}} ἴῃ ἴξ 
8 ΤΟ ΓΟ 88 ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ΑυΔΙδοδιίοη [ῸΓ 8 ῬΟΓβΟΩ ἴο Ὁ6 σβοΘθΘ ἃ ΣΩΘΙΏΡΟΙ οὗ τἰεῖν 
ςοΠ 6118, νυν ῖοΥ [Πδὲ οὗ Ξαυθῃιυ -ΟὯ ΟΥ ἴῃοδ6 οὗἨ ὑχθηίγ-ίμγοθ, ἰπ ογάθν ἴμαὲ Βὸ ταϊσαὺ θ6 
116 ὈΕΓΟΓ 80]6 ἴο ΕΥ̓ δηὰ Ἰυάσο ἴΠ δοουδοά, ὙΠΟΊΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΟ ΤΘΑΙΥ ΧΌΪΕΥ οὐἁὨ ΒοσοοῦῪ 
ΟΥ̓ ποῖ. ἘἸΡΊΘΘΟΓΕ ΥγόογΚΒ, το]. ἱ, Ρ. 871., νοΐ, 1. ὑ. 244. ([Ὁ]1ο οἀϊ!.}, τ [δ0 Ραξδαζοδ 
ἴτοιῃ ἴ86 Ταϊτηπβ ἃσὸ μίνϑῃ. 

5. Βίβοοθ οἡ ἴπ6 Αςῖβ, το]. ἱ. ΡΡ. 390.---9298, 
, 4. Ὧγτ. Α. ΟΙαγκε ου Αοίῖβ υἱῖϊ. 17.) ΠΟΤ 8οπ6 σαγί οι 8 ἱπίογπηδίέοι τοϊδέῖτο ἰ0 ἐλο ἘΡδ6. 
δίλῃ Ἰεϊῦοτβ ἰδ οο]] οί Ότι [86 ἸΟΧΙ Ορτάρμοσε, Βαϊάαα δηὰ Ἠοδγοδίπβ, : 
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ΟΌΒΟΣΥα {π6 οΥδμαποο8 Ἡ ΙΟἢ 6 μδα οομπητηδηαοα, ΑΥ̓ΤΟΥ (Π6 σαρεν! 
6 ἀὁ πού πιοοὺ 1 ΔῊ ἴχϑοοβ οὗ βϑοΐβ διηοηρ ποῖ ππ|}} {86 {1π|6 
οὗἩ [06 Μδοοδῦθϑῃ ῥυίποθθ; ψΠΘῺ ᾿Ό Βῃου α βθοθῖὶ {ὑπαὶ {Π6 «6188 
Ἰογαῦ, ἴῃ ᾿πιϊδθοη οὗ (86 βοοῖβ οὗ (ῃ6 (τϑοίδῃ ρὨΣΟΒΟΡΘσβ, θΘΟἈΠῚΘ 
ἀϊνἀ6α 1ῃ ἐπ 6} ορ ποθ, δηὰ οσομροβοα ἴῃ6 γα σα] ογαίθα βροίβ οὗ 
186 ῬΒΑΓΊθο68, βααδθοθβοϑ, δηα Εὔβϑθηθθ. ΑΒ {πμ686 ββοΐβ ἃγὰ Τγβαυθη! 
τηθηΠ]οπρα 1 {86 Νονν Τοβίδιηθηῦ, 1Ὁ 18 ργοροβθα ἴῃ {818 βϑοίΐοῃ ἴο 
ἵν6 80 δοοοιιπηΐ οὗὨἉ {π6 1} οτἹρίη δπά ἰδποίβ, ἰοροίμοσ τ] {Πο86 οὗὨ (Π9 

ἡπετοάίαδο, ψ}Ὸ δΓ6 σχοροαίθαϊυ τιϑηϊοηθα ὈΥ «6608 ΟἸγΙδί, απ οὔ 
ΒΟΙῺΘ ΟἾΠΘΙ ΤΩΪΠΟΣ ἀδθηοσηϊ πα 008 οὗ τοὶ! ρΊουβ Ραγ[168 ΏΙΟῊ γοσα ἰῃ 
οχϊϑίθποθ ἀυσιηρ [86 Ροσιοά οἵ {1π|6 σοι ργιβοὰ ἴῃ {π6 Νοεν Τοβίδιηθης 
Ἠϊδίοσγ. 

δ 1, “εοομπέ 9 ἐλε «ειοίοἢ ϑοοίβ πιοπέϊοπεα ἴῃ ἐδ ει Τεςίαπιεηί. 

Ι. ΤΠὸ ῬΗΑΒΙΒΕΕῈΒ 6γ6 [16 τηοβῦ ΠΌΠΊΟΓΟΙΙ8 Δη4 ρον] βοοῦ οὗ 
ἴπ6 δενβ. ὙΤηδ ῥγθοΐβα {ἶπι6 Πθη {Π6Ὺ ἢγβῦ δρρθϑαγοὰ 18 ποὲ Κπόῃ : 
Ὀυΐ, 88 ΦΦΟΒΟΡΒΒ3 τηθη ομβ {86 ῬΠΑΥΒοοβ, βαάάμοθοβ, δηα Εββ6 68, 88 
ἀϊδβ!ποϊ βθοίβ, ἴῃ {Π6 τοῖρῃ οὔ Φοπαίμδῃ (8. Ο. 144--- 139), 1 ἷβ τηδῃϊοθὺ 
(μαῦ {ΠΟΥ τπυδὺ ἢανα Ὀ6ΘῺ ἴῃ οχίϑίθηοα [ῸΓ Βοπλ6 ἰἰπ|6. (ὐαἰπιοί 18 οὗ 
ΟΡ πίοῃ ὑπμαύ {πεῖν οτἹρῖῃ σαπηοὺ Ὀ6 σΑΥτ θα ΠΙρΠΟΡ [Δ {Π6 γοᾶν οὔ ἐδ 
ΟΣ] 8820, σογγοβροπάϊηρ ψ 1 {πὸ γοᾶγ 184 Ὀοίοτο {ῃ6 ΟΠ γε δη τα. 
ΤΠΟΥ ἀογινοα {ποὶγ ἤδη ἔγοια ἰμ6 ἩΘΌΓΕΤ σοσῦ ΘΒ (ΡΗΑΒΑΒΗ) ἴο 
ΒΟραγδαΐθ ; θθοδῦβθ ΠΟῪ ργοίδββθα 8 ἸΠΟΟΙΏΠΊΟΠ Βαρδγαίοη ἔγοηλ [ἢ 6 
ΔΌΡΆΓΟΙ δηα ουβίομῃβ οὔὗἁἩ Τὴ6 νου] ἴο ἴπ βίυαν οὗ {πΠ6 ἰανν, δὰ δὴ 6χ- 
{ΓΔΟΓΟΊΠΑΣῪ ἀσνοίίοη ἰο (ἀοά δηἀ βαῃοῦ {Υ οἵ 6, Ὀογομά 411] ΟΥ̓ ΠΕ πμθη, 
Ηδποδ ομ6 οὗ {ποτὶ 18 τοργοϑοηίθα 48 ἐπδηκιίηρ ἀοα ἰπαὺ 6 τῦδᾶϑ ποΐ 
α5 οὐδέν πιόπ αγὐὸ; δῃὰ δύ. Ῥδα], 1ῃ ᾿8 τηδϑίου!Υ Ὡροϊοσυ Ὀθοίογα Κὶηρ 
Αρτίρρα, ἴθστηβ {πθπὶ ἀκριβεστάτη αἵρεσις, [86 πιοδῦ ΤΙρΌΓΤΟΙΒ βοοῖ, ἴῃ 
ΟἿΣ ὙΘΓΒΙΟΙ Γοηἀογρα ἐλε πιοδέ δίγαϊίᾳρί εεοί. (ΑΟοἰβ χχνὶ. 6.) ΤἬΉΘΥ το ΓΘ 
ποῦ τοϑίσοίθα ἴο ΔΩΥ͂ ΡΑΓ ΙΟΌΪΔΓ ΓΆΓΑΪΥ ΟΥ ΦΟΪα88 Οὗ τϑῃ : ἰῃεγα ὙΘΥΘ 
ῬΒΑΓΙΒΘ6Β ΟΥἮὨ ΘΥΘΙῪ ἰγῖδ6, ἔΆσαΣΪγ, δηα οοηαϊοη. ΤῈ ογραϊὶ τ Βῖ οὶ 
ὑΠοΥ Πα δοαυϊτοα ὈΥ 1Ποὲν χορυΐϊαῦοη ἴον Κπον]οᾶρθ δηα βαπο οί Υ οὗ 
18 ΘΑΥΙΥ τοπαοσοα ὕμοτὰ ἐοστηϊ 8 0]6 ἰο {π6 Μδοολθεθδῃ βονοσγοὶσὩϑ8 ; 
γγΠ1]6 ΠΟΥ ΓΘ μο] ἃ ἴῃ βιιοῆ δβύθομι δηα νϑῃθγαίζοῃ ΕΥ̓͂ ἴΠ6 ρθορὶθ, 
{πᾶὸ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ Ὀ6 αἰπχοϑὺ βαϊᾷ ἴο βαᾶνα ρίνθη σι μαῦ αιγθοίΐοι {ΠΟΥ͂ 
γν]εαβϑὰ ἴο ρυ}]}ο αδῇαιγβϑ52 ὙΠΟΥῪ Ὀοδβιθα {μαῦ ἔγοτη {πεὶγ αοοιγαῖθ 

1 Τὴθ δι βου 68. ὈΓΙποῖραΙ  οοπδυϊοὰ ἴον (18 ϑεοϊΐοη αγὸ Ῥυΐὶ Ιηϊἰγοάαςίῖο ἴῃ 196- 
εἰοῆοπὶ Νονΐ "“Γεδίδιηθηῖὶ, ες. 883, 84. 6 διδία ΒεΙσἰοηἶβ Φυάερογυπι τοπιροσγο ΟὨ γί βιὶ, 
ΡΡ 446--471. ΟἰΔΙπηοι 5 Πβδουίδιίου ΒΓ 168 ϑ'ϑςοίθβ ἀ68 718, Ὠ᾿ββοσῖ. ἴοπι. ἱ. ΡΡ. 711--Ὁ 
7438. ἀοανὶπβ Μοβοβ δηὰ Αδγζοη, δηὰ ΦεπηΐηρΒ 9618} ΑἸ υΣοα, ὈΟΟΚ ἱ. οἷν, 10---18. 
ΒΖ Αὐοβροϊορῖδ ΒΙδ],ςδ, ΡΡ. 170---180. Οδγρζουϊ Απιϊᾳυ δῖε8 Η ὗν. αοπιΐ8, ΡΡ. 178 
---2ώ47. Ῥίοιοι᾿ 8 ΤὨῤοϊοσίο Οπγέξθηηε, οι). ;. ΡΡ. 627---680. δηὰ ἴοπι. ἰϊϊ. ρ᾽. 108---}7. 
ὅδῃη, Ατομδοὶ. Β10]. 88 816---820. ἀηὰ ΑοκΚοττηδηη, Ατοΐθοὶ. Β10]. 88 805---311. Βοδιι- 
δοῦτο᾽ Β δηὰ 1᾿ πίη! ἱπίτοὰ. (Βρ. Ἢ δίδου β ΤΊβδοίβ, νοὶ. 111, ὑῃ. 184---- 192.) 

3. Αηἰ. Δυά, ᾿ἰδ. χὶϊ!, ο. δ. 8ὶ 9. 
5. Τῆς Πιρἢ τεραϊδιίοη δηὰ ἰηῆσθοοο οὗὨ {πὸ ῬΒΑΣΙθθαδ δγὸ βιυ Κἰ ρὶν ἐΠΠπδ γαῖ ὈΥ [ἢ9 

ζο] ονσίηρ, δποοάοίθ :---  Ποη ΑἸοχδηοΓ 218 ηῃδοι8 ἸΔΥ Οἡ ἢ 5 ἀδαί-Ὀ6ὰ, δθουΐ οἰ ΣῪ ΥοαΓδ 
Ὀοίοτο ἴ80 ΟΝ γί βιϊδῃ γα, δὶ αὔδα ΑἸοχαπάσα μανϊηρ ὀχ ρτοξδοὰ ζτοδῖ δηχὶθοῖυ οἡ δοοοιηῖξ 
οὔ 186 οχροοϑοά δβίδιδ ἰῃ νιοὶ Βογβοὶἦ δηὰ δοηδ του Ἱὰ 6 ἰεῖδ, [λ6 ἀγίπρ πιοηδγο ἢ ΤΘΟΟΠλ- 
τηοῃάοὰ δοΥ ἴ0 οουτὶ [ΠῸ ῬΒΑσίδοοδ, δηὰ ἀοϊοσαίο μαζὶ οὐἨ ΒΘΥ ροῦγοῦ ἴο ἴθ. ἊΑἸοχδπάγα 
ο!ονεὰ ιδὲ6 δΔἀνίοο; δηὰ 1πΠ6 ῬΏΑΓίβοο8, ΔΥαἱπρ ἘΠοσηβοὶτοθ οὐ ἐμ6 Τρρογί 17, πιδὰ9 
τοι θα 8 τηδδίοσα οὔ [06 ζονοσισηθηῖ, δηά ἀϊδροθεὰ οὗ ΘΥΟΤΥ τΐηρ 85 (ΠΟΥ͂ Ρἰεδδοὰ. Φ0“- 
δορδῦδ, Απε δυά. 110. χίϊ!, ο. 15. ὃ ὅ. ς. 16. ὃ 1. Β6}]. Φυά, 110. ὶ. ὁ. 4. 

οὉ 4 
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Κηον]οᾶσο οὔ το σίου, ἐμ  Ὺ σγοσο {86 ἱπνουσιίθβ οὐ βθανθ!, ἀπά {8 88, 
ἰγαδύησ ἴῃ {Ποιλβοῖνθθ ὑπαὶ ὑΠῸῪ ΘΓ τὶσμίδοιιβ, ἀορίβοὰ οἴμοσβ, 
(0Κ6 χὶ. 562., χυῇ. 9. 11.) 

Αἰηοπρ [86 ἰοηοίβ ἱπουϊοαίθα ὈΥ {8189 βθοί, 16 ΤΩΔΥῪ Θπυμλοσγαίθ ἐῃ6 
01] οσσῖηρ ; ΥἹἱΖ. 

1. ΤΏΘΥ δδβουι θα 41] (Β1ησ8 (0 ἔϑὺθ οὐ ργουϊάθῃοθ, γϑί ποῦ 8οὸ αὐϑο- 
Ἰυΐο]ν 48 [0 ἴδ αινᾶὺ (16 ἔγβθο ψ}}} οὔ τβδη, ἱμβουρῇ ἑαίθ ἄοδθβ ποῖ οο- 
ορογαίθ ἱπ δ σῪ δοίϊοη.Σ ὩΤΠοΥ αἷ8ο 6] :ονθα ἴῃ {π6 οδχϊβίθποο οὗ 
8Π9618 δῃά βριγιίβ, δηα ἴῃ {86 ταβιυστθοίϊοη οὗ (μΠ6 ἀοδὰ (Δ ςοἰβ χχῆ, 
8.): Ὀαυΐ, ἔγομα (π6 δοοουπῦ ρίνθη οὗ θὰ ὈΥ “οβαραβ, 10 ΔΡρΘΆΓα 
{πα ὑμοὶγ ποίϊοῃ οὗἩ [Π6 Ἰπητιου δ] ν οὗ (Π6 βου} νγ88 {πΠ6 Ῥυτμασογοδῃ 
τη θ ΡΒΥ Οποββὅ; ἰπαὺ {Π6 βου], ἴον {μ6 ἀϊββοϊαΐοη οὗ οὔθ βοάν, 
μὶηροά 118 Βιρῃς το δῃοίμοῦ ; ἀπα ὑπαῦ [686 γϑλοναὶβ ὑγοτα ρϑὺ- 
Ροἰυφίοα δηὰᾶ αἰνογδιοα (Πγοὰρὶ ἂῃ ἰπῆπὶΐο ϑιοοθεϑίοι, ἔΠ6 800] δηϊ- 
ταδίϊηρ ἃ ϑουῃα δηαὰ ἤρα] Ὀοάγ, οὐ θοίηρ ΘΟμῇ πο ἴῃ ἃ ἀοίοσιηδα 
Δα ἀιβοαβϑα ἔγαμιθ, δοοογάϊησ ἰο 118 Θοπἀ μοῦ 1ῃ ἃ ΠΥΙΟΥ βίϑία οὗ οχἰβὺ- 
6ῃ66. Βτοπι {π6 ῬΠΑΥ 8668, Ποβ6 ἰθηθίβ ἀπά ἰγϑ ] 08 1Π6 Ῥϑορὶθ 
ΘΘΏΘΓΆΙΠΥ γοοαϊνοά, 10 18 δου ἀθηΐ ὑμαῦῷ ἰμ6 αἰἸβοὶρ 68 οὗ οὐῦ Ἰωμογὰ μιδά 
δὐορίοα {818 ῬΠΙ]οβοριοαὶ ἀοοίγιπα οὗὁἨ [86 ἰγδηβπι γα Οὗ 5βοὺ]8 ; 
ὙΒ6η, πανίηρ τηϑί ΜΠ ἃ τῆδη 80 Ὠαα Ὀδϑθη δογη ὈΪη4, ΠΟΥ δεκοά 
τὰ τ μούδλοῦ 10 6 γΓ6 (Π6 81η8 οὗἁὨ [818 Ἰηδῃ ἴῃ ἃ ργο- οχἰδιθηΐ βίαϊβ νυ ΒΊοἢ 
Πα οδυδοᾶ [Π68 ϑογογεῖση ὨΊΒρΟβοῦ ἴο 1πῆϊοῦ ἀροῖ ἰπὶ {18 ΡΠ ]88- 
ηρηΐ, Τὸ {818 ἱπαυΐϊγυ ΟἸγῖδί σορ 64, μαΐ ποιοῦ 18. νἹΟ 68 ΟΥ δ᾽ ἢ9 
ἢ ἃ ῥγϑ- οχἰδίθηΐ βίαδίβθ, Ποὺ ἴβοβθ οὗ [18 ραγϑηΐβ, οτα (ἢ6 οδαβα οὗ 
{818 σαἸδαλγ. (Φ ΙΧ, 1--- 4.) Ετοτὰ {Ππ18 ποίΐϊοη, ἀογινθᾶ ἔγομῃ {86 
ατϑοῖ ρῥμ]οβορῆν, γα πὰ {παῖ ἀυτγὶπρ' ΟἿ ϑανιουγ Β ρα Ό]1Ο τα ηἰβίγυ, 
{86 6 ν»)5 βρβουϊαἰθα νδυϊουβὶν ΘΟποογπίπρ' μἰπλ, δηᾶ ᾿παἀυ]ροα βονεγαὶ 
σοη͵)θοίιγοϑ,  Ιοἢ οὗ πὸ δποιθηῦ ργοροῖβ ᾿Ὁ νγα8 ΒΟΒ6 δοὰϊ ΠΟῪ δηΐϊ- 
τηδίρὰ Ὠΐπι, δῃα ρου ξουτηθα δυο ΔβιοἸβῃϊησ σηΐϊγαοὶθα Θοηλ6 60Π- 
τοπᾶρά ἰῃμαῦ 1 ψγα8 {π6 δου] οὗ Ὧ]1α5; οἴμοσβ οὐὗὨ Ψογθῃχαὶ : 8116 
Οὐ ΠΟΥΒ, 1688 ΒΔΏΡΊ]η6, ΟἸΪΥ ἀροϊαγοα ἴῃ σθηογαὶ ἐθγπ)8 (μαὲ 10 ται θ6 
186 βομιὶ οὗ ὁπμα οἵ {π6 ο]α ργορμοίβ ὈῪ νυ αἰ ἢ {{||86 παρ Υ ἀ66 48 6 Γ6 
ΠΟῪ γχουρῃῦ, (Μαΐί. χνὶ, 14.; 10 Ιχ. 19.) 

2, Τὴ ῬΠΑΓβθοΒ οοηἰθηάοα ἐπαὲ (ἀοά γγ88 ἴῃ βίτιοί Ἰυ8ῦ!οα δομηα ἰο 
Ὀ]688 [86 Ψ 6νν8, δῃηὰ τηδῖκα ἴἤθπι 411 ραγίβκοῦβ οὐ (86 ἐεγτεδίγίαὶ Κἰησάομι 
οὔ [86 Μεββίδῃ, ἴο ἢν {Π6πλ, ἴο τδκα ἔπθῖὰ οὐθυῃδ!ν ΠαΡΡΥ, δά 
{μαῦ Βα οουἹᾶ πού Ῥοββι ]Υ ἀδιὴῃ 8}Υ οη6 οὗ μοι} Τ7]16 στουπά οὗ 
Ἐμοῖγ ᾿υϑιδορίιου {6 Ὺ ἀογινϑα ἔγοσῃ {Π6 Τγ ὙΠ οἵ Α Ὀγδῆδαι, ἤτω {Π6ῚΓ 
Κηον]θάρε οὗ αοά, ἴτομι {Πρὶν ῥργδοιλβιπρ' {Π6 τιΐθ οὐἉ οἰτοιυμηοίβιοη, δα 

᾿ Ααΐ. Διά. 110. χνϊ, ο. 2. ὃ 4. 
2. Τρϊά. 110. χιϊ!. ὁ. δ. ὃ 9., 110. χνὶὶ. ο. 2. 8 8. 9 ΒΕΙ], δά. 110. 1, 6. 8. 914. Αεἰδ νυ. 

88, 89. ᾿ 
8. Φοθερθα, Απί Δυὰ, 110. χνίϊ!. ο.1. ὃ 8. 1)6 Β6]1. Φαὰ. 110. 1ϊ. ο. 8. ὃ 14.., 10. 1]. ς. 8. 

ὃ ὅ. Τα δαϊῃοΥ οὔ τὰς Βοοκ οἵ ΥΥ ἰδάοπι (οἰ. νἱῖ}. 20.) βθαπι8 ἴο δ] .ἀ6 0 [Π6 δ8π160 ἀοςίτη0, 
ΜΠΘη ΠῸ [618 υ.8, ἐλαΐ, δεὶπη φοοά, ἣξ σάπια ἱπίο α δοάν ἀπάοῃίοα. 

4 Ὧγχ, Ιὐρμείοοι β ὕοτκβ, νοὶ. 11. ρΡρ. 668, δ69. τ. Ηδγνοοῦ᾿β [πιγοὰ. ἴο [πὸ Νον Τοδί, 
γο]. 1, ν. 366. Τὸ {Π΄8 Ρορῃϊασ ποιίοῃ οὗ ἃ ἰγαηδβιηϊργαιίοη οὐ δβουΐβ, σ. Η. δδογὶ θθβ 116 
δίασιη οἵ Ηογοά, γῆο δὰ Ἵοδυβεὰ δοόοβη (6 Βαριίδε ἴο ὍὉ6 Ὀομοδάοά, τ ἤθη (Π6 ἔβπιο οὗ 
ΟἸ τ πε Β τηΐγας]οβ σοδο θὰ ἢΐ8 οουτγῖ; Ὀπἴ οἡ σοπηραγίης Μαῖξ. χυΐ. 6. σι Ματκ Ὑἱ. 15.. 18 
ΒΡΡΡΘΔΙΒ ἴΠδὲ ΗἩογοὰ 8 8 ϑαάάμοεο, δ. ἃ, σοηϑο απ ΠΕ, ἀἰβθο] ἰανθὰ 8 ζαϊατο κἰδίθ. Ηΐδ8 
αἰἴαστα, ἱμογοίοσο, ' γβίθον ἴο ὉὈ6 διίσ δαϊοὰ ἴο ἴῃ6 ἴογοο οὗ δοῃϑοίθῃοθ ὙΜΒὶο ΒΒ μδαηίορα δὲ5 
ΒΌΪΝΟΥ πιϊηὰ ἱπ ἀοβρίΐα οἵ δΐς ᾿ΣθοττΙ 6 ῬΥγϊποῖΡ] 68. 
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ἔγοπι ἴΠπ|6 Βδου ῆσοβ ἱμου οἴδγοα, Απά δ8 {ΠΟῪ οοῃοοῖνϑα ψγοσκβ ἰο θα 
τηογιουίουβ, [ΠΟΥ Πα Ἰηπνοηϊθα ἃ στοϑῦ ΠυΤΘΓ Οὗ δι ρεγεγοσαΐογγ ΟἸ 68, 
ἴο ψΠΙΟΩ ΤΠ6Υ δὐἰδομοα ρτϑδύοσ ποτὶ (88ῃ ἴο {86 ΟὈβούνδῃςο οὗ {6 
Ιανν 1861. Τὸ {μῖὶ8 ποίΐοῃ δ[. δὰ] 88 βοπιθ 8} 1510}8 1π {Π086 ρᾶγίβ 
ΟΥ̓ Ηἷ8 Εἰρίβεῖβ ο 16 Βοιβδῃβ, ἰὰ ψΒΟΒ ἢ6 οομαθδίβ ὑ86 ΘΥΤΌΠΘΟιΙϑ 
ΒΌΡΡοβι οη8 οὗ {π6 «ον78.} 

8. Τα ῬΒΑγβ6 68 Οσα {86 δἰτγιοὐοϑ οὗ 1Π6 ἴγαο ὑσὶ ποῖρα] βοοίβ {παῖ 
αἰϊνιἀοὰ [6 “6 ν]18ἢ} παύου (Αοΐβ χχν!. ὅ.), ἀαμὰ αδοίθα ἃ βιῃρΌ ΑΓ ργο- 
ὈΣῪΥ͂ ΟΥὗὨ τηϑηποῦβ δοοοσαϊηρ ἴο {πον ϑυβίθιω, ΒΟ ΠΟΊΤΕΤΟΙ νγα8 [ῸΣ 
1π6 τηοϑὺ ρα θοίἢ ἰὰχ δῃὰ οοστυρῇ. ΤὮιΒ, ΤΩΔΗΥ͂ {Π1ηρ8 ψ ΠΙΟἢ ΜΟΒοΒ 
Πα ἑἐοϊεγαίοα ἴῃ οἷν} 116, 1 ΟΥοΣ ἰο διυνοϊὰ ἃ σγϑδῖθσ 6υ]}}, (86 ῬΠατὶ- 
8668 ἀοἰογϊποα ἰο Ὀ6 ΤΩΟΓΆΙΥ τὶρῆῦ; [ῸΣ ἰπβίδηοθ, {Π6 ἰδ οὗ γοίβ]α- 
ἔἴοη, δηά ἐμαὶ οὐ ἀΐϊνογοο ἔγοπη ἃ 1 [ὉΣ απ οδυδα. (Μαἷΐ. ν. 81. εἕ 
86., χὶχ. 8---12.) Ῥυσίηρ {μ6 ἔπι οὗ (Ἰτιδί, Π6γῸ γοσθ ὕνο 66]6- 
Ὀγαίθα ῥΒ:]οβορῖοαὶ δηα αἰνιηἱ τ ΒΟΠΟΟ]8 ἀιηοηρ {Ππ6 «678, [παὲ οὗ 
ϑοδιδιηπιαὶ δηὰ ἰμαΐ οὗ Η:}16]. Οπ [Π6 αυσδίΐϊοη οὗ ἀΐνοσςοοθ, ἐπ 6 βοῇοοὶ 
ΟΥ̓ ϑοδιδιησηδὶ τηδὶ ἰδ πο τἰπαῦ ΠΟ στδη οὐ] ἸΘΡΆΪΥ Ρυῦ ΔΌΥΑΥ ἢ]8 
ΨΠῸ ὀχοορῦ Ὁ δάυ]ογῦ : [πΠ6 βοῦοοὶ οὗ Η]116], οα {Π6 ΘΟΠΊΓΑΤΥ, 
Δ] οοα οὗἨ ἀΐϊνογοθ ῸΣ απ σαι (το ει, χχῖν. 1.}, θσθὴ ἢ (86 
να ἐουπά πὸ ἈγΟὺΓ ἰπ 1Π6 Θγ68 οὗ ΒοΥ ὨυΒθΑπα,---- ἰπ ΟΥμον ποτά, 1 
6 ΒΔ ΔΠΥ͂ ΟΙΏΔη 0 ρ]οαδφὰ ᾿ϊπὴ Ὀοῖίοσ. Τὴ ρῥγδοίϊοα οὗ {6 
76) βθθη8 ἴο βᾶνα ροόπθ ΜἱῸἢ ἴ[Π6 Βομοοὶ οὗἩ Η11160]. Τδὺδβ γα τοδά 
(1π Εοοϊυβ. χχν. 26.), “ ΠΕ 8Π6 ρῸ ποῦ 848 ἴδοι ψου]άβέ μανο που, ουΐ 
Β6Υ ΟΥ̓ ἤοτὰ [ΠΥ βοβἢ; ρῖνο ΒΓ ἃ Ὁ}] οἵὗἩ ἀΐνοτοθ δπὰ ἰθὺ μοῦ ρο; 
ΔΑ ἴῃ ΘΟὨ ΟΤΤΑΙΥ ΜΓ εἶ ἀοοίτπ6, ἐοβορἢυ83, ὙΠῸ γὰ8 ἃ ῬΠΔΓΙΒ6Θ, 
τοἰδίθβ {π80 Βα τορυαϊαἰθα ἢ18 γιθ 80 Ὠδα ὈογπΘ Εἴτα ἴἤγΓ66 ΟὨ]άγθη, 
Ὀδοδυβα ἢ6 γγὰ8 ηοΐ ρ]6αβοα 1 ΠΟΥ ΠΊΔΠΏΘΥΒ ΟΥ̓ὈΘΠΔΥΙΟΌΓ. 

4, ἘᾺΣΙΠοΣ, ΤΠ6Υ Ἰητογρτγοθα οογίβδιη οὗ ἴμ6 Μοβαῖο 188 τηοϑβὶ [16 Γ- 
Αγ, δῃὰ ἀϊδίοτιοα ἘΠΘῚΓ τηθϑηΐηρ 80 88 [0 νοῦν {μοὶν οὐ ΡΒΣ]οδο- 
ῬΠ16841 δυβϑίθω. Τῆι, {Π6 ἰατν οὗ Ἰονϊηρ {ποῦ ποὶρῃ ΟΣ, ΠΟΥ 6Χ- 
Ῥουπαοα βο οὶ γ οὗ τπ6 ἴουε οὗ ἱμοὶν ἔγιθηάβ, ὑπαὶ 18, οὔ {π6 ψ1Π0]6 
ον 5} Ταοα ; 411 οἴ ΟΣ Ῥϑύβοὴβ δαϊηρ Θομβιἀογοὰ ὃν [μθῖ 848 παίυγαὶ 
ΘΏΘ168 (Μίαι(. ν. 48. οοτηραγοα σι 1υ1κ6 χ. 81]---88.), σι βόῖὰ {ΠΟῪ 
ΘΓ ἴῃ ΠΟ σοβροοὶ θουῃά ἴο αβϑϑὶδί. Ὁγ. Ἰρμίοοί δ48 οἰϊθα ἃ βίγκ- 
ἴηρσ 1]Πυδίταοη οὗ {π18 ραδβασθ ἔγοτω Μαϊηοηϊάθβ Απ οαδἴδ, ἴῃ 
σι 0ἢ} (6 πδμ6 οὗ (ἀορα νγκ8 ποὶ αἰ β ποῦ Υ βρθοϊῆοα, [ποὺ ἰδυρῃῦ τγᾶϑ 
ποῦ Ὀδιπαϊηρ (Μαϊί. ν. 83.), τηδϊηἰαϊῖηρ [πα ἃ τπηδῃ τηϊσῃῦ ονθὴ ΒΎΘΑΡ 
ὙΠ} 185 1108, δηα αὖ [6 βᾶσηθ τηοϊηθηῦ 8ΠηηῈ]} 10 ἴῃ 818 ἤδθαῦ Ϊ 80 
τ σοσουβὶν αἀἸά {ΠΟΥ υπάἀογβίδηα 0ἢ6 οὐτωπηδηα οἔἱ οὐβογνίηρ ἴπ6 58Ὀ- 
θα. -ἀαγ, ὑπαῦ {μ6γῪ δοοοιμπίρα 1Ὁ τη] 1 ἰο Ρ] οὶ. Θαγ8. οὗὨ σοΥη, 
Δα [68] (Π6 βιοῖς, ὅς. (Μαῖιί. χὶ!. 1. οὐ δοφ. ; Ἰμαϊκα ΥἹ]Ἱ. 6. δέ δεῳ., χῖν, 
1, εἰ 8εᾳ.)}) ἼΠοθο παίΐιγαὶ ᾿ανγϑ υ δ1οἷ Μοβ68 614 ποῖ βαῃποίϊοη ὈΥ ΒΥ 

δ β66 ἔοπῃ. ἰ.---χὶ, Φοϑορῆῦβ, Απὶ. Φαά. 110. χνὶ!, ο. 2. αὶ 4. 1) 6 Β6]]. Φαυά. 110. 11. ο. 8. 
ὃ 4. ΦΔυδιὶπ. Ὠίδϊος. οὔτὰ ΤΥΥρῆοη. Είσκο Αδοιῇ. 

3 Τὴξε οὗ Βίπηθοὶῖ, ἃ 76. Οτοῖία, ΟαἸπιοῖ, 1)χ8. Τἰκπιίοοι, αἰ Όγ, Ποάάτ ἄσο, ἀπά Α. 
ΟἸαῖκο (οη Μαῖξ. νυ. 80, εἰ δεᾳφ. διὰ Μαιῖ. χίχ, 8. εἰ 864.) ἤδυθ αἱἱ ρίνϑη 11 δίγϑιῖοηβ οἵ {6 
Ζεν δ ἀοοίτίηο οὗὨ ἀϊνογοθ ἤοτῃ σϑὈὶηἰοαὶ τυτίϊοσθ, 8.60 8180 βοϊ θη ὕχον Ηοῦγαϊοα, 
Ἠδ. Σἰϊ. ς. 92, (Ορ. ἴοπι. 1, 20]. 782----786.) 

3. 4Α 6νν δο68 ἃ (θη ῖ]ο [8]}} ἰηἴο ἴΠ6 568, εξ Ὠΐπι ὈΥ ΠΟ Τη68Π8 ᾿ἰ Πΐτὰ οπὶ; ἔοσ ἱἰξ 18 
τί ἰδῆ, " Τλοι 6δλαϊξ ποί γίϑε ὦρ ἀαραϊκμεί ἰλε δίιοοά 9 ἰὧὰν κεισλδουγ.᾽ Βαϊ 118 18 ΚΟΥ [ΠΥ 
πος ῃθοτιτ." ὙΠ οΥΚκ, νοἱ], ἰὶ. ". 152. 
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Ῥόμα  {πΠ6Υ δοόοιπίοα δηοηρ [Π|6 ΡοὐΥ Θοϊητηδῃ ἀπιθηΐβ, ᾿ἱπίθσϊου ἰὼ 
1π6 οαγοιαομῖαὶ ἰαυγθ, γμοἢ (ΠΟΥ Ὀγοίουσθα ἰο 86 ΤΌΣΤΩΘΣ, 88 Ὀοΐπρ; 
{π6 τοὶ ΒΌΘΥ τηδίθουβ οὗ [86 ἰανν (Μαίί. ν. 19., χυ. 4., Χχχϑῖ, 28.), ἰο. 
[π6 ἰοίαὶ πορίοοὶ οὗὨ ΠΊΘΓΟΥ δα δά 6] γ. Ηδηοθ ἰΒ6Υ δοσοιυηῃίοα οδιι86- 
Ἰεδι ΔΏΡΟΙ 8πα ΠΩΡΌΓΘ ἀθβίγεβ 88 {168 οὗ πὸ τιοηθηΐ (δι. ν. 21, 
22. 27---30.}); ΓΠ6Υ̓ ΘοΙηραββρα β68 δῃᾶ ἰαπᾶ ἴο τῇδ ρῬγοβοϊγίβϑ' ἰο 
της «6 νν 18} στο] ρίοη ἔγομι διλοηρ' {π6 (Σ 6 ΠΏ1168, [παὺ ἸΘῪ παρ τὰ ]ο οὐ σ 
[Π6]Σ σΟΙΒΟΙΘΏΟ68 δ ψϑϑ ἢ : δηα (Π|686 Ῥγοθοϊ γίθβ, [βσουρ {Π6 ἰη- 
ἤσοηοο οὗ [ΠΟΥ οὐ βοδηδ] ου 8 ἘπΝΝΝ Τὴ 84 οδαγδοίθιθ, [ΠΟΥ Β00ὴ γϑη- 
ἀεγοά τιογὸ ργοῆϊιραίο δηα δρδπάομθα πδη ουοσ ΠΟῪ ἡ γα Ὀδέογο {Ποῦ 
οοηγνοσβίου, ( Μαίί, χα. 16.) Εἰδύθοπηηρ ΘΙ ΡΟΓΑΙ ΒΑρρῖμθδθ δηθὰ 
ΤΟ 68 88 86 μὶρμοδὶ ροοῦ, {ΠΥ ΒΟΥ ρΙΘα ποῖ ἴο δοουπηυ]αίθ ἡγθϑ ἢ 
ὈΥ ΘΥΘΥΥῪ Τ6ΆΠ8Β, ἸΘρᾺΪ ΟΥ̓ ἹΠοραὶ (Μαι. ν. 1---12., χχῖ!, 4.; Τ0Κο 
ΧΥ͂. 14. ; “}61168 11. 1---8.); ναϊῃ δηὰ δι ιουβ οὗ ρορυϊδᾶῦ δρρίδιιθα, 
ἴδον οἴεγοϑα ἊΡ Ἰοπρ' Ῥγδυ ΓΒ 5 ἴὰ Ρυ]16 ρἴδοθβ, Ὀὰῦ πού τι μοαΐ ἃ 86]- 
Βυ Πποίο που οὗ {ποεῖν οσση ΒΟ] η688 (Μαΐΐ, νυἱ. 2---ὅ. ; ΤῸΚα χνῖι. 11.); 
ὉΠ6ΘΥ 8 ΒΒ ΠΟ ΟΠ ΣΟΙΒ ΒΡΡΘΆΓΒΠΟΘ οὗ τοβροοΐ [ῸΣ [86 τηρτοσῖθδ οἵ [Π6 
ῬτορΒοίβ βοτὰ {Π6ῚῚ δηοθϑύοσβ ἢδα βἰαῖῃ, ΤΠΕῪ γοργὰ δηᾶ Ὀοδυί- 
ἤρα {πον δορυϊοῦσεβ (Μαϊί. χχιν. 29.); δῃὰ ϑβϑυοἢ τγὰβ {ποῦ Ἰάθα οὗ 
(μον ον βδησαγ, ἰμαῦ {Π6Υ (Ππουρῦ {ποιηβαῖνοθ ἀθΕ]οα 16 (Πογ Ὀυΐ 
ἰουσηθα ΟΥ οοῃνοσβοὰ ὙΠ δίππογδ, ἐπα ἴδ, ἢ ΡΟ] Ἰοβη 8 ΟΣ ἰδχ- 
β4 ΚΠ ΘΓΟΥΒ, δηἀ Ῥουβοὴβ οἵ ἰοοϑα ἀπὰ ἰσγορι αν ᾿ἴνθ8. ([μὑἰκ6 νἱ]. 39., 
ΧΥ. 1, δ 564.) 

Βυΐ, ΔΡονβ 411 ὑμὶν οἵβασ ἰθπθίϑ, {πὸ ῬΠΑΥΒ6 68 γοτ ΘΟηΒρ σου 
ἴον {Π6ῚΓ τονουθηῦα! οὔδοσναηοα οὗ [Π6 ἰγδα! 108 ΟΥ ἄθοσγθοβθ οὗ [6 
6ἰάοσβ. Τῆθβο ὑγϑά! ἰοπβ, ΠΥ Ὀγθίθμαθα, Βα θθ6η παηάρα ἀοννῃ ἴγοῦλ 
Μοβαβ {πγουρὴ ΘΥΘΣΥῪ ροῃογαοη, θυ ογο ποὺ σομπγη θα ἰο υεϊῦ- 
ἴῃ ; δηὰ ΤΠ6Υ 6Γ6 Ὡοΐ ΠΊΘΓΘΙΥ ΘΟΠΒΙἀΘΓΘα 88 οὗ θαυ] δ  ΒοΥ Υ ἢ 
[π6 ἀϊνίπο ἰατὺ7,. θυΐ ανθη ργθίδγβα]θ ἴο 11, “" Τὴ6θ σογάβ οὔτμ6 δ ουῖθ6β,᾽ 
Βαϊ {86}. ““δτ6 Ἰουθὶγ δῦονα ἰμ6 ψοσαϑ οὗ {86 Ἰανὺ ; ἔογ (86 πογὰβ οὗ 
16 ἰατ΄ ἀγὸ ὙΘΙΡΉΓΥ δηα Πρμΐ, Ὀυὺῦ 186 νγογάβ οὗ [86 ϑβοσῖθεβ δα Α1,1, 
νγεῖρίγ.ἢ 5 Ατροηρ' {86 ὑγλα! οὴ8 {μπ8 βα που το! ο 8] οὐϑοσυθὰ Ὦγ 
[Π6 ῬΠΑΥΊΒΘΘ6Β, Ἧ76 ΤΩΔῪ Ὀυ]οῆν ποίϊοο [Πς6 [Ο] ον ηρ: --- 1. 7Τ.ο ισαδλίη 
9. λαπάς Ἂρ ἴο {π6 στοῦ ὈΘίοσΘ δῃὰ αἴοσ πχϑαὶ ἅτε. χυ. 2.; Μαιΐ 
νἱ]. 8.), ψ ΒΙΟἢ. ΒΥ δοοουηϊθα ποῦ τΩΘΓΟΪΥ ἃ σο σιουβ ἀυΐγν, Βαϊ οοπεὶ- 
ἀογθα 118 Ομ βϑίοη 88 ἃ οὐΐμηθ 64 }8] (0 ξογπιοδίϊοη, δηα ριπίβμ} 0 ]6 ὈΥ͂ 
Θχοοιμτηυϊοαοη, 2. Τη6 ρεγποαίϊίοα οὗ (86 ουρ8, νϑββθ]β, δηά 

ἢ δαβείπ Μαγίγτ ὈθδγΒ τγίτποδ8 ἴ0 ἔπ ἰηνείογαίθ το Δ] στ Υ οὐὗἨἁ 16 ῥγοβοϊ γίδβ οὗ 86 Ῥδδ- 
ΣΊΒΘ69 δρδἰῃϑὶ [Π6 παι οὗὁἨἁ Ο(Ἡγίδϑὶ, δἱ τπο Ὀορὶ πηΐπς οὗἩ [16 βοοοῃὰ σϑηΐασγ. “ Υοῦζ ρῥγοβο- 
Ἰγίο5,᾽" ΒαΥ5 6 ἴο ἸτΥΎρῆο {86 ὅοῖν (Ρ. 8350.), “ ποῖ ΟὨΪΥ ἀο ποῖ δοϊΐονο ἰθ ΟἩγίβὲ, δαὶ δἷα8- 
ῬΒδπιθ ᾿ἷδ παπὶθ τὶ ἐισογοίά πιογὲ υἱγμίεποο ἰλαπ ψουγβείσος. ΤΉΘΥ ἃγὰ γθϑαγ ἴὸ δον ἰδεῖν 
ΤΩΑΙ οἱ ΟΠ 8 Ζθδὶ δϑδίηδβι τ8; πὰ, ἴο οδίαίπ τηϑγὶξ ἱπ ὙΟΌΓ ΟΥ68, Ὑδ ἢ 0 τι8 Γορσοδοῦ, δηὰ 
ἐἀϑτθο ππὰ αἀρδι ἢ. δ6ο ἔγῖ ποῦ Ὦγχ. [το δὴ 8 Ῥαρδηίβιῃ δπὰ ΟΠ τ ΕΠ Τοτηρατοά, 

᾿ Σ᾽ ΒθοΒοΥ, δε ΥΟΙῪ δηςίοηϊ ἨθοῦτΟν ταδηυδοτίρι τἰΐϊπαὶ, ἢ89 ρίνοηῃ δ Ἰοῃᾷ δηὰ οτιτίουϑ 
δρΘο τ θη Οὗ [86 “ γαίῃ γϑρϑιἴοπβ " τπιϑοὰ Ὁγ 1π6 Ῥηδτγίϑοοβ. 8.66 δἰ8 Απιϊφυϊίδιοβ ΒΙ δ οι 
ἐχ Νονο Τοβίδπηθηΐο βο]θοῖδ, ΡὈ. 2340---2(4, ὙΠΟ οσσ, 1729. 410. 

δοταβδιοπὶ Βογβοβοι, [0]. 8. 2. δβ οἰϊοά ὃὉγ Ὧν. ΙΔρδείοος ἱπ πἰθ Ηοτο Ἠοῦγαϊςτθ ὁπ 
Μεαῖι. χν. ἾΒΟ σ80]6 οὗ δἰ Ηδῦτγον δηὰ Ταϊπηπἀἰοαὶ Εχετγοϊϊδείουβ οἡ τδας Ἑδρίοῦ ἰδ 
ΠΟΒΌΔΗΙΥ Ἰηδίστιοῖνθ. ὍΠὸ οοἸ]δοιϊίοπ οὗ [Π680 ἰγβάϊείοηϑ, ὉΥ νοὶ [86 ὅν τδὰθ 189 
ΟΝ ΣΥΝ οἵ ΒΟῃ6 οἴἶέοοξ, 6 Ἰογτωοὰ ει ἤερθα “Ὁ 1) ἐγαάϊεἰοῦϑ οἵ 1τ.0 πιοάοστ εν 8 

τ 1 αϑ 89 ὙΘΕῪ ΓΏΔΗΥ͂ οὖν Τοδίδεηθῃς 8 : ΑἸΙΘπ᾿ Ε Μοάοσῃ αὐ δηι, ἔμεν πν, ἴο χν. ΡΡ. 140---280. ἘΦΕ ΥΒΗΣ ἘΠῚ ΘΌΌΝ ΗΣ 
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σου ἢ 68 πδροὰ αἱ {πον πλθ8}8 ὈΥ Δυ]αὐοηβ ΟΥὁ τ βῃϊηρβ (Ματκ νἱ!. 4.); 
[ογ τ Βοἢ ΡΌΓΡοβο (86 81]χ ἰαγρα νγαύδυ- ροΐβ πῃ οη6α ὈΥ δῖ. Φομη 
(. 6.) τογο ἀδϑμθα, Βυῦ {μ6886 δ] αὔθ ἀγὸ ποὺ ἴο Ὀ6 οοπίουπαοά 
ἢ (ὰοθ6 βυταθο 16] Ὑγαϑμϊηρθ τηθημοηθα ἴῃ Ῥβᾶὶ, χχνὶ. 6. δῃὰ 
Μαῖιῖ. χχνὶ!, 24. 83. ΤΟΙ ριωιοίίϊοις ραγηπεηί οΥΓ {έδες (Τοταρ]6-οὔἶοτ- 
Ϊηρ5), ουϑῃ οὗ {π6 τιοβὶ ὑγἹῆϊηρ' (μρ. (ἴμυκκ χνὶ, 12.; Μαιΐ. χχ!, 
23.) 4. Τλιᾶεῖν τιοεαγίπρ ὄγοσάεν ρ᾿ψγίαοίετίεα αμα ἰαγοεν Κγίπφες ἴο ὉΠ 6ῚΓ 
ραττηθηΐβ ἴμδη ἴδο τεϑύ οὗ [Π6 ἐνν8. (Μαίΐ. χχὶ, 6.) ΗΘ, γγο ἼΟΓΘ 
8 Ῥμυ δοΐθσυ δηᾶ δ18 ἔσίηρα οὗ [86 ἰαγροβῖ 81Ζ6, τγῦβ τορυϊθα ἰο μ6 
86 πιοβῦ ἀενουῖ. ὅ. Τλσὶν γαεέίπο ἐισίσε α τοεεκ «τὶ 1 ἢ στοδῦ ΔρΡρθάγαποθ 
οὗ δὐβίουυ (0κΚ6 χτῖ!. 12.; Μαίῖ, νἱ. 16.); [808 οοηνογίηρ {δμδΐ 
δχογοῖδο ἰηΐο σοὶ] ρίοι, τ ]οἢ 18 ΟὨΪΥῪ ἃ Β6ΙΡ ὕονγαταβ [ἢ6 ῬΘΓΟΣΤΩΔΏΟΘ 
οὗ 18 Βα!]ονοά ἀυ 168. ΤΠδ 968 ἄδγϑ οὗ ἰδϑησ τσοτο {86 βοοοηά 
δῃὰ ΑΓ ἀαγβ οὗ [6 τϑεΐς, ἘΕΓΕΘΥΓΟΠΟΙΩΕ ψιὰὰ οὐνῦ Μοπάδυβ δπὰ 
ΤὨυΣβάαΥ8 : οἡ ὁπ6 ΟὗὨ {8686 ἀδγ8 (ΒΠ6Υ σοτηγηθιηογαίθα Μοβϑβ ροϊηρ 
ὉΡ ἴο ἐδ6 τηουπηῦ ο τϑοϑῖνθ [ἢ ἰαῦ, τ ΒΙοἶ,, δοοοσαϊηρ ἴο {μοῖν ὑγδα!]- 
ἰἴοπβ, γγχ85 οη 186 ΔΒ ἀΔΥ, οὐ ΤΠΌΥΡΟΔΥ ; δπα οἡ [86 Οἵδον 8 ἀδβοθηΐ 
αἴτου 6 δά τοοοϊγοα [86 ἴνγο [40 168, μοι ΠΟΥ Βυρροκθά ἰο μᾶνθ 
Ὀδθῃ οἢ ἴδια βεοοῃὰ ἀδΥ, οὐ Μομάδυ. 

ΨΟΕΥΥ͂ βυτγρτὶβίηρ οἴἴϑοίβ ἀγα τοϊαίβά δοποογηϊηρ' {86 τλου οδομΒ οἴ 
[86 ῬΒατγΐίθοοθ, δηὰ {π6 δαβίου [168 ργδοβοα ὈΥ͂ δομδ οὗ ἴθ ἴῃ ΟΡ ΟΣ 
ἴο Ὀγϑβασυθ (86 ρυγΥ οὗ (Π6 Ῥοᾶγ. ϑουμθίτηθθ {ΠΟΥ ᾿τηροδοᾶ ἴΠ6890 
ΔΙΏ Ια] ἜΧ ΘΓ οἶδα 8 ΤῸΓ ἔοαγ, οἱρῃΐ, ΟἹ αὐ ἢ ἔθη γ688, ὈΘΌΓΟ [ΠΘῪ τ δΥτγῖ α, 
μον ἀερτῖνοα Ὁμογυβοῖγαβ δἰπαοδί ΘΠ ΓΟΪῪ οὗ β᾽θβθρ, ἰοβδὺ {6 Ὺ ββου]ά 
ἸΠΥΟΙ ΠΤΑΥΙΥ ὈΘΟΟΙ.6 ὑποίθδῃ οΥ ΡΟ] θα ἀυγίηρ᾽ 6166 ρΡ. βοιηδ οὗ [Πθπὶ 
ΔΙῸ Βαϊ [ο παῦο β᾽θρί Οἢ ΠΑΓΓΟῪ ὈΪΔΏ ΚΒ, ποῦ τογθ ἔπδῃ ἔνγοϊγο ἤηρογθ 
Ὀτοδᾶ ; ἰπ οσάον {μαῖ, 16 [ΠΘῪ ϑῆου]α 8166} ἴοο βου πάϊυ, [πο Ὺ ταῖρὩυ (Ἀ]} 
ὍΡΟΣ {πα ρτουπα δπὰ δυσακα ἴο ῬΥΆΥοσ. ΟἿ ΘΥΒ βἰορῦ ΟἹ 8Ππ18]}} δηᾶ 
Βθδγρ ροϊπίοθα βίοῃθϑ, δῃὰ ὄνθῃ οἢ {Βογη8, ἰῃ Οὐ συ ἐμαὶ ΓΠΟῪ πριν θ6 
Ια Ὁπάοσ ἃ Κιπά οὗ πϑοθββυ ἴο Ὀ6 Αἰ γαγβ αὐσακαο Α.8, ΒΟΎΘΥΟΊ, 
ΟΠ οὗ {1686 δυβίου [168 ἼΟΓ6 ἸΘΡΆΪΥ σοιημιδηαοά, ἀπά 848 (πε ῬΠ ΑΓ 8668 
ἼΘΓ͵6 ποὺ θουπηᾶ ἴο ργβοῦδβα ποτ ὈΥ ΔΥ ᾿ΔῪ ΟΥ ΟἾΠΒΟΡ ΟὈ] ρα ἴοη, οδοῖ 
ΒΘΘΙῺ8 ἴο αγο [Ὁ] ονγοα Β]8 οὐ ᾿πο] πϑίϊομ δηα {Π6 ᾿τρ]β6 ΟΥ ΔΓΔΟῸΓ 
οὗ Ηΐα ἀδυοίίϊοη. Τη6 Ταϊτυδ τπηθητοη βουθὴ βοσίβ οὗ ῬΒΑΥΒ668, ἧνο 
οὗἩἨ Ποῖ ἀρΡΘαΓ ἴο Ὀ6 ΔΙ]υἀ θα ἴο, πουρῇ ποῦ Βρ6οΙ θα ὈΥ̓͂ Π4Π|6, ἴῃ 
16 Νὸννν Τοβίδιηθηΐ, νἱΖ 1. Τὴ6 Βιηθοποιηῖα ῬΒαγίβθοβ, ΟΥ [πο86 γῆοὸ 
απ ογοα ᾿ηΐο [6 βεοῦ ΟὨΪΥ ἔΓΟΙΩ ΤΠ ΟὔΥ68 οὗ ρβὶη ; ιδ 88 πΠ0 ΒΗΘΟΒοια- 
168 βυβεγοα {πϑιηϑοῖνοθ ἴο ΡῈ οἰγουτηοίϊδοῆ, ΤὮ18 ογάον οὗ ῬΒδσῖβθ69 
18 τηοδέ Ῥγο Δ ὈΙΥ Δ] υἀ 66 ἴο ἴῃ αι. χχ!. 6.14. Απα, 2. ΤῊ Ῥμαγὶ- 
Β668 ὙΠῸ 8414, ““1,οὔ τὴβ Κῆον ταύ ΤΥ ἀυΕΥ 18, δηα 1 ν}}} ἀο 1..}.-- 
“1 δανο ἀοπδ πιῦ ἀἰΥ, ἐπαὺ ἐπ 6 σοιημηδηα τὺ 6 ρΡογξοστμθα δοοοτά- 
ἱηρ ἴο 1. ΟΥ̓ {818 βογῦ {πΠ6 γουηρ τηδῃ ἴῃ {Π6 οΒρ6ὶ Ἀρρϑᾶγβ ἴο βαγβ 
θθθῃ, ψἘῪΠῸ οδπη6 ἴο «6818 ΟἾγιβί, βαυτηρ “ς αΟοοά πιαδέεγ, ΗΑΤ αΟῸΡ 
ΤΗΙΝΟΒ ΒΗΑΙΙ, 1 ΡΟ, ἰδαὺ 1 ΙΩΔΥ παν δἴθσῃδὶ {2 2" δπὰ ψῆο αἱ 
Ιδηρστῃ τορ] 16, ---- ΑΤ,1, ἐΐε86 λαυο 7 ἀερὲ (οΥ, οδογυεα) ἤοπι πὶ γοιίὶ, 
μρ». (Μαῖι. χῖχ. 16. 20.) 3 

 Ἐρὶρβαπίπε, Ἠδσοϑ. Ὁ. 16. 
3 Φογίβδιοπι Ταϊπηαά, Βογδοδβοῖι, [0]. 13. 2. Βοιδῃ, ἴο]. 20. 3. ΒΑδυ]οηϊδη Ταϊτηθυά, 

[ο]. πὶ 2. τ. ΤΔανοος πα ἱγαηβίδυδὰ (Π6 ΘΠ ΕἾΓΟ Ῥαϑθδοθ ἴῃ εἰ Ηογ Ηοθγαΐοθθ οα Μαιΐ, 
Ἅ11. δι 
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ὙΥτ 411 ἐδποῖν ργοίθηβιοπβ ἴο ρἱοίυ, {π6 ῬΒΑγΊβΒθ 5 δηξογίαϊ πο {Π6 
τηοϑῦ βογογοῖρῃ οοῃίοιηρί ἔῸΓ ἴΠ6 ῬΘΟρΪΘ; ψΒομ, Ὀοὶηρ Ἰσποταπέ οὗ 1Π6 
αν, ΤΠ6Υ Ῥσγομουποθα 0 Ὀ6 δοουσβθα, ((9ὁῃη νἱϊ. 49.) [Ὁ 18 ὑπαὰ65- 
ἐἰοηα 6, 88 Μοβμϑῖπι δὰ8 ν6}1 σϑιμαγκοά, {πα [86 τοϊιρίοι οὗ 186 
ῬμΑγΊβοοθ νγα8, ῸΓ {86 τηοϑί ραγί, ἔουπάθα 1π σοπδιιτηγαδίθ ΠΥΡΟΟσΙβυ ; 
Δα {δπαῖ, ἴῃ σοῃοσγαὶ, (ΠΟΥ ὙΟΓΟ {86 ΒΑ γ68 οὗ ΘΥΘΥΥ υἹοϊουβ δρρεῖϊο, 
Ῥτουά, ατγορδηΐ, δῃα ΔΥΥΙΟΙΟσΒ, ΘΟΏΒΌΪ Πρ ΟἾΪΥ ἴπ6 στα δορίίοι οὗ 
1Βοῖν 1πθΐ8, υθη δὖ [86 ΥΘΓΥ͂ τπηοχηθηΐ γῃ6η ἸΠΟΥῪ ργοΐθβθοα {Πρ βο] γ 8 
ἴο 6 οηρσαροα ἴῃ {Π6 Βοῦυ θα οὗ ἐμποῖν Μδκοσ. ὙΤμθδα οὐϊουβ ἔδαΐαγοϑ 
1η [86 ομαγδοίου οὐ ἴπ6 ῬΒδγίβθοβ οδυβοα (ἤθτλ ἰο 6 σοργοβοημᾶρά ΌγῪ 
ΟἿν ϑανίουῦ πα (86 υἱμηοδύ ΒΟΥ υ, Θυθ ΤΩΟΥῸ ἴπδη δα σοθυκοα 
186 βαάάμποροβ; ψ80, δἰ μουρὰ ἸΟῪ δε ἀορατίοα σίάοὶνγ ἔγοπι {Π 6 
ϑομυΐηθ ῥΥ ΠΟΙ Ρ]68 οὗ το ρσίομ, γοῦ ἀἸὰ ποΐ ᾿Ἰπηροβθ ΟἹ πιδηκὶ πα ὉΥ 
Ρτοϊθπαρα βαποῦζυ, οὐ ἀθνοῖθ ἐπϑιηβοῖνοθ ὙΠ} 1ΏΒΑ Δ Ὁ]6 στο ποβ8 ἴο 
186 δοαυϊδιίϊοη οὐ Βοπουγβ δῃηα στἱοθθθὶ: 44] [ῃ6 ῬΠανβθθβ, μοννονογ, 
66 ποί οὗὨ {818 ἀδβοσιρίίοῃ. Νιοοάθιγιβ Ἀρρθαγθ (0 ἢανα Ὀ6ΘΠ ἃ πηδῃ 
οὗ στοαί ῥγο Υ δπὰ ῥΙοΥ; δηα {π6 βᾶπι6 οβαγβδοίαν 18 Δρρ] 6806 (ο 
(ἀδπι4}161, 1 ὅδ] ρογϑοουϊθα {86 οὔυγοῦ οὗ ΟἸγιδί, μα αιά 11 ουΐ οὗ 
8. ὈΠπά Ζοαὶ: Ὀυΐ, ποῖ ἴο ᾿ηβὶϑῦ οὰ ἴπ6 ἐθβ ΠΟΥ ὙΟἢ Π6 ὈΘδΓΒ οὗ 
Ἠϊπ86 1}, 16 16 ουἹἀθηΐ, ἔγοτλ [μΠ6 Θχ γβΟσ ΠΑ ΥῪ ἔδνουν οὗ ἀοά ἰοναγβ 
ἴτω, ὑπαὶ ἢ6 τνδϑ ποὺ ἰδ ηὐθα τι (μ6 ΟἾΠΟΥ νἱοθδ οοϊηπηοη ἴο {δ 6 βοοῖ 
οὔ 16 ῬΒαγίβοοβ. ΥΥ̓́μαΐ Π6 βαυβ οὗ 10, [μα 1 γαβ {πΠ6 βἰγοἰαϑὶ οὗ 4]}, 
σϑηποὺ δ μηϊὶ οὗὁ ΠΥ οὐδοῦ (Πδὴ 4 δ υουγα ] 6 οοπδίγαοιϊοη.3 

11. Τα βοοὺῦ οἵ [86 ΒΑΡ ΟΕΕΒ 18 ὈΥ βοπῖθ ψ το 8 ΘΟὨΒΙ ἀογοά 88 
(86 τχοϑῦ αποϊθηῦ οὗ {86 «6 δῇ βοοῖθ; ἱβουρἧ οἴοσβ αν ϑυρροβοά 
(μὲ (Π6 ϑαάάυοοροβ δηά ῬΒασῖβθο8 συ Ό Δ }]} ΟΥΘῊῪ ὉΡ ἱορεῖίποσ. ΤῊΪ8 
βοοὺ ἀογῖνθβδ 118 δρρϑιϊδίοι ἔσγομα ϑδάοϊς, οὐ Ζδάοϊκ, {π6 ἀϊβοῖρ] 6 δπὰ 
ΒΙΘΟΘΒΘΟΥ οὗ Απίϊσοηυβ δοομεοαδβ, Ὑπὸ ᾿ἰνοὰ δῦονο ὕτο δυπάγοα (Ὀγ. 
ῬΥΙΘΘΔῸΣ Βαγ8 ὑνὸ δυιπάτγοα πὰ εἰ χίγ- [Ὦγ6 6) γϑᾶγβ Ὀοίοτο Ομ γιβῦ; δά 
ὙΠῸ ἰαυρηῦ 18 ΡυΡ}18 ἴο ““Ὀ6 πὸ 88 βαυυδηΐθ, 80 τγαῖῦ ὍΡΟΙ {ΠΟΘΙ 
τοδδίου ἔῸσ [86 ΜΕ Ἢ οὗ το ψασαά, Ὀυῦ ἴο Ὀ6 ||κ6 βοσυδηΐβ 0 ψιῦ ΡΟῚ 
(Π6 1 τηβδίοσ, ποὺ ἴοῦ {86 βαῖο οὗ σονγαγα:᾽" δυὺ (μαῦ [6 Υ βμουϊὰ ἰοῦ 
[Π6 ἔδασ οἵ {π6 1,οτὰ Ὀ6 ἰῷ μοι. [7Ώ80]6 ἴο Θοτηργθιμῃθηά ἃ ἀοοίγιηθ 
80 ϑρι σι], ΖϑοΚ ἀοα πορ4 ἔγοτα 10 (π6 ἱπέθγοηοα ὑπαῦ ποιοῦ τοναγὰ 
ΠΟΥ ᾿ ἐαιμεύνος ὐδν ἴ8Θ ἴο Ὀ6 Ἔαχρθοίθα ἴπ δ ἔπίυτο 116. ὙὍΤΒ6 [Ὁ]]οσηρ; 
8.6 [Π6 ὈΥΓΪΠΟΙ͂ρΡΑΙ ἰοηοίβ οὗ [6 Βαδάμοθοβ : --- 

1, 7λαὲ ἰλεγε 8 πὸ γοβμγγεοίϊοη, ποιέλεν ἀπφοὶ πον 8ρὶγἱ (Μαῖί. 
χχῖϊ!. 23.; Αοἵβ χχὶϊ, 8.), δῃὰ {μαῦ {πΠ6 8080] οὗ τηδῆ ρϑυβῆθϑ ἰορϑίβοῦ 
γι ἢ {86 Ὀοαγ." 

- Τ᾿ Μοββοῖπι δ Οὐταπηοπίδγεβ οἡ δ6.Α δαὶγβ οὐ ΟΝ τ βιΐδηβ, νοΐ. ἱ, Ρ. 88. 
2 Βοδυβοῦγο᾽ 5 δῃᾷ 1, Ἐπίδπι᾽ 5 [πισοά, (Βρ. ΥΥ δίδοι᾽ β Τυσδοίδ), νοἱ. 111. ρ. 190. 
5. Τἰρμιίοοι Β Ηογτω Ηοδτγαίορε οα Μαδϊἷι. 1}. 7. 
4 ϑοδέρδιιβ ἀθ Β6]1. δυά. 110. 1. ς. 8. ἐπ πε. Απε, Φυά. 110. χνὶϊ, ο. 1. ὃ 4. ὅόοπιο Ἰεατποὰ 

ΤΏΘΏ ὮδΥΘ ΟΧργοβδαά (ΠΕ βυγρτγίβο, {πὲ 1Π6 σ3δαάθοροθα δου ὰ ἀθηγ [Π6 Εχὶδίδποο οὗ δηρεῖς, 
βίῃ 66 ΒΟΥ δΔοκηονϊοάροα ὑπὸ ἔνθ Ῥοοκ8 οὔ Μοθβεβ, ἰπ ψ αἰ ἢ δας ἢ ἔγοαπθηϊ δῃ ἃ ἜΕΧΡΓΟ85 τη 6ῃ- 
ἤϊοη ἐδ τηϑάδ οὗἁ [86 ἀρρφδδύϑῃςθ Δηα σηἱῃἐδίσυ οὐ δηρεῖ8. ΤῸ {Π|8 ἰξ 18 απδιγεγοά, ἴμαὶ ΠΟΥ͂ 
δεϊϊονοά ποῖ 1Π 6 δῆρ6}8, βροκθῃ οὗἉ ἱπ 16 ὈὴΟΟΚΒ οὗ Μοβοβ, ἰο ὃ6 οὗἩ ΔΥ ἀυταϊίοπ, Ὀαὶ Ἰοοκεά 
Οἡ ἴδοπὶ 88 Ὀοίηρβ ογοδίθαά ΟὨΪῪ (ῸΓ ἴΠ6 βεῦυὶοθ 1ΠῸῪ ρογίοιπηϑα, απὰ οχ βεπρ ΠΟ Ἰοηροῦ. 
(ἀτγοιίαβ οὐ Μαῖϊ, χχὶϊ. χχὶϊ, ὅζο. Τὐσμιίοοι! Β Ὑ οτῖκβ, νοἱ. 1. ρ. 7024. ὙΥΒΕΟΥ οἡ Αοῖδβ 
ΧΧΙΪ. 8. δ Μεῖϊ. χχὶΐ. 238.) ὙΠ ΟΤΟ βθοῖὰ ἴο δυο θοθὴ δογοῖϊοβ ἰῃ ἴδ6 (ἰ6 οὔ Ψυδιη 
λρελρ ((δὸ ϑεοοηὰ οοῃϊΌΓΥ), ΒΟ δηϊαγίαϊποά 6 βἰπλΐ]ασ ορίηΐοη. (Ψαδίίη. 214]. ουπε 
Ἰτγρίνοηο, Ρ. 858. Ὁ) Απὰ ὲ 8 ονίἀδην {μδὲ 118 Ὠοϊΐοη νγ88 δηϊοσίαϊ θα ὈΥ͂ δοῖῃθ διποπς 
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2, ὙΠπαί {ποτὰ ἰ8 Δο δέ οὐ οὐδυ- τ Ἰπσ Ρτου  ἄθῃοθ, Ὀυὺ {παὺ ἃ}} Ἰη6 ἢ 
ΘΠ] ΟΥ̓ 186 τηοϑῦ 8:1 ρ0]6 ἔγβθάοιῃ οὗ δοίζοῃ ; ἴὰ οἴβοσ ψοσάβ, {86 δθβοϊ αἴθ 
ΟὟΘΣ οὗ ἀοϊπρ; οἰἴμοῖῦ ροοά οΥ 671], δοοογάϊηρ᾽ ἴο {Π6ῚΓ ΟὟ ' ΟΒΟΪΟΘ; 

Πππθο ΠΟῪ ὙγΟΓΘ ΥΙΥ͂ ΒΕΥΘΣΟ Ἰυαρ68.ἦ " 
8. ΤΏΘΥ Ῥδια πὸ τερδσγα Ὑδῖθυοσ ἴο ΒΗΥ͂ ὑγδάϊῃοη, δά μοσίησ δι οὐ] γ 

ἰο (86 Ἰοἰίοῦ οὗ βουϊρίυτα, θυῦ ῥγοίδστιηρ (86. ἄνα ὈοοΚΒ οὗ Μοβββ ἴο 
186 τοβί. [Ὁ πδ8 θη οομη)θοίυγοα ὈΥ Βοῖμ6 ὙτΊύοΓΒ (αὶ ΠΥ τοοοίοα 
411 {16 βαογϑὰ Ὀοοϊβ δυΐ ἰδοβθο οὗ Μοβοαβ Βυῦ 118 Βυροί 6818 18 Ὡ0 
Ρῥτοοῦ: ἔοσ, ἰπ {π6 ἢγβὺ ρίδοθβ, [Π18 βϑοῖ Το00ῸΚ 118 Υἶδο δ ἃ τη θη ἐδ 
68 οδθοη πδὰ Ὀδθη οἰοβοὰ; δηὰ 1Ὁ νγ}δ δὲ 88 ΘΑδύ ἴὉΓ {86 δεά- 
ἄτιοαθϑ ἰο στρα ὑπ ῖν ΟΡΊ πῖομΒ Βαστηομἶβο 1 {π6 Οἰμοῦ ὈΟΟΪΒ οὗ [Π6 
ΟΙὰ Ταοβίδμηθηΐ δ8 πιὰ (6 ὈοοΚΒ οὗ Μίοβεβι ϑϑοοῃάϊυ, δον οου]ὰ 
ΔΏΥ οὗ 16 βϑαάάιοθοθ μᾶυ βυυβίδιηθα {μα ΟΥ̓ΟΘ οὗ μὲσ -Ὀυιθϑί, 16 Π6 
[84 ἀδρατίοα ἴῃ δοὸ ἱπιρογίδῃῦ ἃ μοϊπύ ομι {86 ὑ6]16Γ οὗἩ [Π6 παίίοῃ ἢ 
ΓΗΡαΪγ, δἰ Ββουρὶ «οβορθ8 ἔγθαυ ἨΠΥ ταθηθοηβ {πεῖν γα)]θοηρ' (Π6 
{γα οπΒ οὗ ἔα οἰάδγβ, γοῖ 6 ΠΟΠΘΓΘ ΟΠαΓρθ8 ὑπ θηὶ Υἱτ το) οίϊηρ; 
ΔΩΥ͂ Οὗ {86 βαογοά βοοῖκβ; δη4, 88 6 ν)88 δῖ τηβ6 ] ἢ 8 ῬΒΑγῖβθθ, δα {πεῖν 
ΖΘΔΙΟυΒ δηίϊαροῃῖδῦ, 6 σουϊὰ ποῦ ἢδνθ Ῥραββθα ΟΥ̓Ὸσ βυοῖ ἃ οὐἹῺ6 ἴῃ 
ΒΙΙΘησθ. [{ 18 ΖΌΓΙΠΟΙ σου οὗ γοιρδυΐ, {μαΐ οἷν βανίουσ, 80 80 
ΒΟΥΘΙΘΙΥ Θομβυγοα {μ6 βεαάάμοθοθ [Ὁ {μον οὔμοσ ΘοΟΥΤ ρομΒ, ἀϊὰ ποί 
οοπάριῃῃ μοι [ῸΓ διιοῖι το) οί η. 
1 ροϊηΐ οὗ πυθοτβ, ἴπ6 ϑδδάιοθθθ ΤΟΓΘ 8 ἸΠΟΟΙΒΙἄοτΆ 0 ]6 βοοῖ; 

δαὺ {ποῦ πυτμθυῖοαὶ 46 ΠΟΙ ΠΟΥ νγ88 ΔΙΩΡΙΥ Θομιρθηϑαίρα ὈΥ {Π6 ἀἰσηῖῖν 
απά οιρΐηθηςα οὗ ἴπο86 Ἧ8Ὸ οι γαοθα {Π 617 ὑδμοίβ, ἃπα γῆ ΨΘ͵Θ ρ6Γ- 
Βοη8 οὗ [Π6 γε αἰϑιϊποὔοῃ. ὥδδνοσαὶ οὗ ἴθ οσ6 δαάναποϑα ἰο {86 
ΒΙρΩ ρῥυϊθδίμβοοα ὙΠΟΥ ἀ0 ποῖ, ΒΟΥΘΥΘΙ, Ὁ (ὁ Ὦδνο βδρίγοά, 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ, ἴο ΡυὈ]1ο ΟΥ̓ΟΘ8. «οβθριυβ ΔΕ γτηβ ὑπαὺ ΒΟΔΓΟΘΙῪ ΔῊΥ Ὀυϑὶ- 
1688 Οὗ ἴῃ δίδίθ νγᾶβ8 ἰγαῃβδοίθα ὈῪ ἰμθηὶ; δηᾶ {μαΐ, ΒΘ ΤΠΘῪ ὙῸΓΘ 
ἴῃ {86 τηλρὶβίγαου, μι  Ὺ ΘΖ ΘΠΟΓΑΙΥ οοπίοιτηθα ἴο ὑπ 6 τηϑαβυγοθ οἵ [ἢ ρ 
ῬΠαγίβθοβ, ἐπουρἢ ἀμ ν}]}]]ὨρΡῚΥ, δα ουΐ οὗ ΡυΓ6 ΠΟΟΘΒΒΙΥ ; ἴον οἰβοὺ- 
186 ΤΠ6Υ ψου]α ποῦ μαγα Ὀ6Θῃ δπαυτγοα ὈΥ ἰδ συ] ἰπἀ6.5 

111. (ὐοποογηϊηρ (ῃ6 οτρίη οὗ [16 ΕΒΒΕΝΕΒ, 80 ψ γα ἴ86 τπϊγά 
ῬΥΪποΙ͂ραὶ βοοῦ οὗ (86 “68, ἴπογα 18 ἃ ΘΟὨΒΒΙ ἀ6ΥΆ 06 ἀΠἴθγθηοα οὔ ορὶ πίοῃ, 
Βὲγ βοιὴβ τυτ [ ΓΒ οὗ 618} δη Πα υ1168 6 Ὺ μάνα θα Δα πιο α τι 
1Π6 ἔγαύθση τ οὗ Αββιάβθρβῃβ, ὙΠῸ ΓΘ το! οπαα ἴῃ 1 Μίβοο. ᾿ϊ. 42. 85 
θαϊηρ Ζοαδϊουβὶν ἀδνοίθά ἴο 186 αν; ψὮ116 ΟἸΒΟΙΒ ἔγταοο {μοῖν ἀθβοθηΐ 
ἴο [6 ἘΘοΠαθιῖο8. Βαῦύ {[Π6 αι ον ΟΓΘ 8 γαπεῖν ΟὨΪΥ, δηὰ ποῖ 8 ββοί. 
Μοβί ῥγοῦδθ]ν μον ἀουινοα {πο ῖῦ οὐἱρῖπ ἴτοῃ Εργρί, ψἤθτο (8}6 
618} ταΐιροθθ, γιὸ θα [ὉΓ ΒΟΟΣ ΔΕΡΟΣ [Π6 πυγάον οὗ Ο Θά] Δ}, 
ὙΟΓΘ ΟΟΙΡ6]]οα, οἢ {86 οπρίνην οὗ [86 στοαύθσ ρατὶ οὗ ἰμεὶγ θοάγ, 

[86 ψ6)28, 80 ᾿δίθ! Υ 828 [8:6 ΘΙρΟΓΟΥ «(α5ὲ 1188 ἐἶπι6 ({Π6 δἰχί οϑηίασγ) ; ἴθ (ἴ6Γα ἷ8 ἃ αν 
οὗ μἷβ ἐχίδηϊ (Νόονεὶ. 146. ς. 3.) ΡΒ] δηθὰ δραίηδι (Π0866 96 τῦ8, γοὸ βΒου)])ὰ ργοδιπηο οἱτ μοῦ 
ἴο ἀΘῺΥ ἴδ6 τεβαυγτοοιίου δηὰ Ἱπαρτηρηϊ, οΥ {πδὲ δῆρο]β, [6 ὙΟΣΚΙΏΔΗΒΗΪΡ δηὰ ογοδίογοθ οὗ 
αοά, ἀϊὰ δυδαὶδι. Βίδοοθ οὐ ἴΠ6 Αοὶν, νοὶ]. 1, Ρ. 99. 

λ Φοδορῆσθ, ἀπῇ. Δυά. 110. ΧΙ, ο. δ. ὃ 9. 1)6 ΒΕ]]. Ζυὰ, }10. 1}, ς, 8. ὶ 4. 
,. 3 Αηξ, Δυδ. 110. χνὶ, ο. 10. 8 6. 

3 Βοδβιηυοκοῦ ΒΙΌ]1.41 ΤὨΘΟΙΪΟΩΥ, νοὶ. 1. Ρ. 264. Ὑὴὸ τοδί νὶ}} ἢπὰ δουοσαὶ δδάϊΐ- 
Ἐομδὶ ῥὑσγοοῖβ ἰῃ οοηθβτγιαδίίου οὗ ἴη6 ργθοθάϊηρ δοοουπὲὶ οὐ 186 ὈοΟΐκα τϑοοϊνοὰ ὮΥ τη 
δεάάυοορεβ ἱπ Ὦγ. Φογίη᾽ 5 Ἐοπιασὶς οὐ Ἐκοὶ. Ηϊδὲ, Αρροπάϊχ, Νο. 11. νοὶ]. 1. ὑρ. 8368---374. 
εἀϊῖ. 1805. ϊ ᾿ ᾿ 

4 Αοἴδν, 17. χχὶϊὶ, 6. Φοόθερδαδ, Δηὶ, πὰ. 11. χἰϊ!, 6. 10. δ 6, 7., 10. χΥῖ!], ς. 1. 8 4. 
5 Αι, Δυά, 10. χτυῇ!. ο. 1. αὶ 4. 
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ο ἸοδΔα ὁ τϑοῖυβο 116, ουῦ οὗἩ ποῖ (86 Ελδβοπθ Ἰπϑταϊθ ταῖρσἢξ πανα 
ἘτΟ στ, ΠΟΥ σοῦ αἰβρογβοα μον (πγουρὰ Ῥαϊοβηο, ϑγσία, ἀπά 

δΥΡῦ, ἐδουρὰ {ΠΟΥ στΟΓΘ ἴο 6 πιοῦ σι] ἴῃ Οἴμοσ οουηΐσῖθθ. ΤῊΘ 
Ἐλββθῃθδ αἰ ἔσο 1ῃ τ ῊΥ τοβροοίβ οσα {186 ῬΒΑΥθ6 68 δηα διααάάμοδοϑ, 
Βοίδ ἴῃ ἀοοίσποβ δῃα ἴῃ ῥσγϑοίῖοθΚ. ΤΉΏΘΥ σοσὸ αϊνιἀοα ᾿ηΐο ἔνο 
Ο6148868: --ἰ. Τρ ργαοίϊοαϊ, ὯΟ Ἰϊνδα ἴῃ βοοϊοίυ, δῃα δβοσηθ οὗ Ὑ ΠΟΤα 
ὝΘΙΘ ΤΔΙΥοα, Ἰπουρὴ 1 ΔΡΡθατΒ ΜΠ} τποῖ οἰσγουτηβροοίίΐοη. ΤΉδδο 
ἀν ὶὲ ἴῃ οἱο8θ δῃὰ {μοῦ οὶ ουγῃοοῦθ, δῃα δρρὶ]τοα {πϑηβαῖνοθ ἰὸ 
Πυθα θασ δηᾶὰ οἵποῦ ἱπηοοθπὶ οοσοιραομβ. 2. ΤΏ εὐπέεπνιρίπέϊυε 
Ἐββθῃθθ, γι. ΜΟΥ 8180 οδ ]οα Τπογαροιῖρ οσ ῬΑ γβιοΐδηβ, ἔγοιῃ {Π6γ 
ΒΡΡΙΙοδίϊοη ᾿σ μον ἴο {πΠ6 οὐγαὰ οὗἉ ἴπ6 ἀἸ8θ6868 οὗ [Π6 βου], ἀδνοίοα 
1μοταδοῖνθβ ΠΟῪ ἰο ταρϑαϊλίοη, δηα δυοϊ θα ᾿Ἰνῖηρ 'ἰπ στοδῦ ἴον ἢ8 
88 ὉΠΙΆΥΟΌΓΔΌΪ6 ἴο ἃ οσοπίδηιρίαί να 6. Βαῦ Ὀοΐδ οἰαδββθθ ΟΓΟ 6χ- 
ΘΘΘΟ ΠΟΥ δρδίθιιουβ, ΘΧΘΠΡ ἴῃ {πον τόσα] ἀδρογίαμδηΐ, ἀνθ γδα 
ἴτοπη Ῥγοΐδῃθ βυθαγῖηρ, Ἀπ τηοβί γχὶρια ἴῃ (Π6ῚΥ Οὔβογνϑηοο οἵ {Π6 880- 
θα. ὙΤΠΘΥ Πο]α, δος οἴδον ἰθηρίβϑ, {Π6 ἱπαπλοΣ Δ] ΠΥ οὗὨ {πο δοιὰ] 
((Βουρῇ ὙΠῸ Ὺ ἀδηϊοὰ {Π6 τϑϑυτγτθοίίοη οὗ {86 ἐπαν ν [86 οχίβίθῃηοο οὗ 
ΔΏρ6]8, δῃηα 8 βίδία οὗ ἔμαίυσα τουγαγὰβ δηα ρυπιβῆσηθπίβ. ΤΏΘΥ θ6- 
᾿ιογρα δυθσΥ ἰδίηρ ἰο Ὀ6 ογάογθα ΠΥ Δῃ οὔθγπαὶ {08} } ΟΣ ομδὶη οὗὨ 
οϑυ8ο8. ΑἸΓΒοῸΡἢ “688 ΟΠ σΙδὺ σοηβυτθα 4}} {Π6 ΟἿΟΣ δβοοίβ οἵ (86 
76νγ8 ἴῸγ {παῖν νἱοθα, γοῦ ἢ6 ΠΟΥΘΓ Βροῖκ οὐ 6 ΕΒ8Θ. 68; πο 6. ΔΓΘ 
[ΠΟΥ τηθηομοα ΕΥ̓͂ ΠΑΠῚ6 ἴῃ ΔΗΥ͂ ρατΐ οὗ {πὲ Νὸν Τοβίδιμθης, ΤΠ 
Β᾽]6ῃμσ6 οὗἩ 86 ἀνδησοὶῖοαὶ ὨΙΘύΟΤΊΔ 8 ΘΟΠΘΘΓΩΙ Ωρ; {δότὰ 18 ὈΥ̓͂ ΒΟΠ16 86- 
οουηίοα ἔον ΕΥ̓͂ {Π6ῚῚ Θγοιλῖο 116, ποῦ βοοϊυάἀθα ὑΠπ6πὶ ἔτοτὰ ρΐροθϑ 
ΟΥ̓ ρυ]16 τοβοσί ; βο {δαύ {Π6Ὺ αϊα ποῖ οοπηθ ἱπ {Π6 ὙΑΥ͂ Οὗ ον βαυἹοῦγ, 
88 1:6 ῬΠαγίθοοθ δα ϑαδάυοσοβ οἴζο ἀϊἀ. ΟἸἤογβ, ΠΟΤ σου, ἃσὸ οὗ 
ΟΡ ποῃ, ἐμαῦ {Ππ6 ΕβΒθθῃ 68 Ὀθΐπρ' γΘΥῪ Βοῃαβὺ δῃς βίποοσο, ψὶουΐ ρα ]α 
ΟΥ ΒΥΡΟΟΓΊΒΥ͂, ρΚΆγ6 ΠΟ ΤΟΟΠῚ [ῸΣ ἰῃ6 ΤΘΡτοΟΐΒ δηα ὀθηθυγοθ γὩ]Οἢ {ΠῸ 
ΟἾΠΟΥ 9671 ἀοδοσνοα; δηά, {βου οσθ, Π0 τη θη τοι 18 846 οὗὨ {μη}. 

Βυΐ τπουρἢ [86 Εβθθῃθθ 8΄ΓΘ ποῦ ΘΧΡΓΟΒΟΙΥ πὩδηιθα ἰπ 8ὴγ οὗ {Π6 
Βϑογοα ὈΟΟΚΘ, [Ὁ μ88 Ὀ6θὴ οοηῃ)]θοϊαγοα {παΐ ΤΟΥ ΔΓ δ] υ66α το ἴῃ ὕνο 
ΟΥ ἴῃΓ66 986. Ἔδαβ, ἴΠοβ6 στ οῖ ΟΌΥ Ἰωοτγὰ ἴθστηδ δα πυ ἢ δ, γἢ0 
δανα τηδὰθ {μϑιηβαῖνϑϑ βιοὴ ἕῸΓ {πὸ Κιηρσάοπι οὗὨ μϑαυθῃ ΒΒ βακο (δήβιεί. 
ΧΙΧ. "π} ΔΓΘ ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο Ὀ6 [86 οοῃ!φοπιρ)αίνγα Εὔββθηθ8, 80 δὐβίδϊποα 
ἤἴτοπι 41} ἱπίθγοουγβο σὰ ποῖηθπ, πὶ ἴπ0 ΒΟΡΟ οὗ δοαυϊσίηρ' ἃ ρτοδίου 
ἄεστοα οὗ Ρυγ τ, δηα Ὀδοοιητηρ {86 Ὀοιίον δι ϊοα ἴῸγ ἴπ6 Κιπράοιῃ οὗ 
(οά. 8. Ῥαδὺϊ 18 σϑῃογΆ Υ υπάαογαίοοα ὅο Βανο τοξοστοα ἴο ποι, ἴῃ 
(ο]. ᾿'. 18. 28., βοτὰ ““ γοϊ πίΑΥΥ Ὠυμ ΠΥ, δηα “ περ] οοηρ {86 
Ῥοάγ," δύ Ῥϑου ἸΑΥΪΥ δρρ  ο80]6 ἰο {π6 Εββθῃθβ; ψο, σθθπ ἘΠ6ΥῪ 
Τϑοοῖνρα ΒΩΥ͂ ΡΟΓΒΟΩΒ ἰηΐο {μ6 γ ΠΌΡΟΥ, τηδ δ ΤΠ ΘΙ ΒΟΪΘΙΏΏΪΥ ΒΎΤΘΑΓ 
{Πα ΤΟΥ σοῦ ὰ ΚΟΟΡ δηὰ οὔβογσνθ ἴμ6 Ὀοοῖβ οὗἨ [86 βθοὺ βδῃὰ {86 
ὩΔΠ168 ΟὗἩ {Π6 ΔΏΡ6]8Β ψη σατο. ΥὙΒαῖ 18 αἷϑο βαϊὰ ἰπ (6 δρουθ-οἰτϑὰ 
Ῥδββαρθ, οὔ “Ἰη γυϊηρ ἰπΐο {ηρΒ ποῦ βθθῃ," 18 1 ΚΘΎΤ86 ἈρΡΤΘΟΔΌΪ6 
ἴο {π6 Ἄοπαγαςίορ οὗ ἐμ6 ΤὨΘγαροαῦο ΕἸΒθθῃ698; σ|0,7 ρἰδοῖηρ [86 6ΧΟΕΪ- 
Ιθηοα οὗὨ {πο ῖγ δοβίθιιρ  δῦνα 116 1 σΣαϊϑηρ {Π6ῚΓ το β ἴο 1Πν]1810]6 
οδ)θοίβ, ῥγοίβηδοα ἴο βυοῖ ἃ ἄδρτοα οἵ δἱθνδίοη δηᾶ δρϑίγϑ ΠΟ, 89 
ἴο θ6 δοΐθ ἴο ρεποίγαίο ἱπίο {86 Ὠδίυγα οὗ δῆροὶβ, ἀπά δϑϑῖσῃ {ποδὶ 
ῬΓΟΡΟΙ ΠΔΠ168, ΟΥ ΤἹΡΉΠΥ ἱπίογργος (Πο86 δἰγοδαν σίνθη ἴμθαι; δηά 

" Φοθορξαβ, ἀο Β6]]. Ζαἀ. 116. ᾿ϊ, ο, 8. 8. 7. 
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αἶδο ἴο ὈΓῪ ἰπίο ἔασιν δηα ργοάϊοξ ξαΐατο θυθηΐϑ. Οἱ {8686 δο- 
οουῃίβ 1Ὁ 16 ΒΙΡΌΪΥ ρῥγόραῦ]ς ἰμαῦ ΠΟΥ ΤΟΙ ““ νδί]ν ρυβρά ἃρ ὈΥ 
ἀπο ὶν θην τηα," ἘΕὈγίμοσ, (86 ἰθηοίβ γοΐεστεά (ο ὉΥ δέ. 'Ἰβμιὴ 
(Οἱ. 13. 21., ““ τΤουοῖ ποῖ, ἰαδία ποῖ, βδῃα]θ ποί,᾽) ἃγθ βυοῖ 88 (88 
Ἐββοηθβ μοϊά, τῆοὸ πουἹὰ ποὺ ἰδβϑίθ ΔηΥ ρ᾽θδβαπί ἔοοά, δαὺ Ἰνϑᾶ οα 
ΘΟΆΓ86 ὑγοδα δηᾶ ἀὐβηκ ποίπϊηρ Ὀαὃ νγαίδσ, δηά βοπιο οὗ οι πουϊὰ 
ποὺ ἰδϑίθ ΔΗΥῪ ἴοοά δἱ 4}} {1}} διέῖδσ. βυυιμβοῖ : 1[ ἰουοῃθα ὈῪ δὴν ἐδπαΐ 
Ὕ6γα ποῦ οὗ {πο ὶγ οὐ δβϑοῖ, {Ππ6Ὺ πουϊὰ τβϑἢ {πρθιηβοῖνθβ, 8.9 δον 
ΒΟπ16 στοαῦ ρο]υῦοη. [{ 888 Ὀθθῃ οοπ)͵θοίυγεα [Πα Πατο ταὶρμῦ Ὀ6 8 
ΒΟ Δ γ οὗ Εββθποθ αἱ (ὐο]οββθθ, δ8 Τθοσο ὙΟΙΘ 1Π ἸΩΔΏΥ ΟἾΒΘΟΙ Ρ]δοθβ 
ουΐ οὗ διιάξα; ἀπά ἰμαΐ βοιια οὗὨ {μ6 ΟἸγιϑύδηβ, Ὀθῖηρ ἴοο τοτποἢ η- 
οἰϊποά ἴο Ψυάαΐίδη), ταϊρῦ αἰ8δο αθδοί {86 ῥθου τ] [168 οὐ {118 βοοῦ; 
τ Β1οἢ τϊρηῦ 6 16 τϑᾶβοῃ οὗἩ ἴΠ6 ΑΡοβίϊθ᾽ Β 50 ραγίϊου Υ]Ὺ οδα ΟΠ ηρ; 
1Π6 ΟΟ]οπδβίδῃβ ἀρδϊπδὶ {μοσα Ϊ 

ΙΝ. ΤΠ 8 ἴῃ (86 ΟἀοΒροῖβ ἰγοαυθηΐ τπϑηίο οὗ 6 βού οὗ τηϑῃ 
οἈ]16ἃ ΒΟΕΙΒΕΒ, 80 δῖ οἴῃ Ἰοϊπορα σι 16 οΠοῖ ῥγιθδίβ, δἰ 6 σβ, 
απα ῬΠαγίβεθθ. ΤΏΉΘΥ βαθῖ ἴο αν Ὀ6ΘῺ τθη οὗἩὨ ᾿δαγηϊηρ, δπᾶ οὴ 
ὑμαῦ δοοουπῦ ἴο ᾿ᾶνθ μὰ στοαὺ ἀδἔογθῃοα ρϑια ἴο {πε (Μδἷί. 11. 4., 
νυν, 29.); Ὀαΐ, Βυυ] Ἷ Βροακῖπρ, {μῸῪ ἀϊα ποῖ ἔοστη δὴγ αἰδποι 
βοοῖ. μὲ βουῖθοβ ζϑῆογα! νυ Ὀοϊοηροά ἴο ἐπ βοοῖ οὗ [86 ῬΠΑΓΊΒΘ68, 
ἴῃ 8086 Ἀγβα! [ἰ0π8 δπα Ἔχρ δηδίοῃβ οὗ (ἢ αν [Π6Υ σΟγ6 Ῥσοίου μα! 
56 ; δηά ομ ἴπ6 βαρ δίμ- ἀαγθ ““ (Π6Υ δαΐ τῇ Μοβαϑβ᾽ βεαΐ " δῃὰ 1η- 
βίγισίθα τ1Π6 ρΡθορὶθβ. Οὐρίπδιγ, ἰμογῪ δα {πον ἤδπγα ἔγομλ {Π 6] διὰ- 
ῬΙογταθηῖ, π ΒΙοἢ αἱ ἢσβί νγδβ ἐγσαπδοτίδίπο [86 αν ; Ὀυΐ ἱπ ῥσόρτοββ οὗ 
(6 Π6Υ δχαϊ θα {ποιβαῖνοθ Ἰηΐο {π6 ΡῈ Ὀ]16 ΤΙ ΒΙΓΥ, ἀμ Ὀθολτη8 
ἰρϑοθοτβ οὗ 11, δυι δου Δ νον ἀδίθυταϊπῖησ δῦ ἀοοίγ 68 ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 
ΜΟΓΘ ποῖ σοπίαϊποα πὰ ἴπ6 δοσιρύυγοθ, πα ἰθδοβῖηρ (86 ΘΟΙΏΠΊΟΙ 
ῬΘΟρΙ6 ἴῃ νγδὲ Β6η86 [0 ὑπαἀθγβίδπα {π6 ΙΔ ῸῪ δηαὰ ἰμδ6 ρῥγορῃοίβ. 1} 
Βῃοσί, ΠΟΥ ψογο {86 ογδ6168 ὙΔ1οἢ ποτα οοΟηδυ θα τη 4}} ἀπο] 
Ῥοϊηίϑ οὗὨ ἀοοίγϊπο δηὰ ἀν ; δηα 1ἴ 19 ποῖ πω ργοῦθ 6 παῖ (ΠΟῪ π6ΓΘ, 
ἴον {86 τπιοβὲ ρατί, 1μονιΐθθ, ἡ Πο86 ῬΘΟΌΪΔΥ ὈμΒΙη688 1 ψγἃ8 [0 βίυαΥ 
86 τοδᾶ {πὸ ἰδ. Το Βοόῦῖθοθ τσ γο οὗ αἰ ογοηΐϊ (Δ 1}}}168 δηα {Ὑ1068, 
Δα {πογοίογτο οὗ αἰογοηΐ βϑοίβ: ἤθημοθ γ γοΔΩ, {πα ἰποσο ΨΘΓΘ 
βοῦῖθαβ οἵ 186 βοοῖ οὗ 16 Ῥἢδυῖβθοβ δηά αἷθο οἵ ἔμ6 δαάάμοθοβ, (Αοίβ 
ΧΧΙΉ, 9.) 1 [06 Νον Τοδίδιηθηΐ, {π6 ϑδουῖθοδ ἀγα γθαῦθηο Υ Ἰάθηί- 
δοα ψι {86 ῬΏΔΓΙΒ668, Ὀθοδυδο {Π6Ὺ [6] ἃ θοΐμ ἴμ686 {1|686ὲ.. ΤΉΟΥ 
ὙΟΓΘ ΘΟΓΙΌ6Β ὈΥ οἴἶοο, δηὰ Ῥμδγίβοοβ ὈΥ σα] ριουβ ργοίθβϑδίοη. ΤῊ]8 
δχρίαπδίϊοη "1}}} δοοουπί ἔὸγ {πὸ ῬΒΑγβθο 'ὰ Με. χχὶ, 86. Ὀαΐηρ; 
ς4116ἃ βουῖθοβ 'ῃ Μαγκ χα. 28. 

1 ΦΖοηπίησβ᾽ 5 ονὶδῆὴ Απιϊχυΐιῖοβ, Ὀοοῖκ ἱ. 6. 13. Ἐπογοϊορεϑάϊδ Μοίγοροϊτΐδπδ, νοΐ. χ, 
Ῥ. 59. Μ|ΟΝΔοΙ 5 ΓΚ τμδὲ ϑαῖης δὰ} δ᾽ ]πάθϑ ἴο 186 ἰδηεῖὶδ δηὰ ῥγδοῖοεβ οὔ ἴῃ 
ἜΒθεποΒ ἰῃ ἢἰδ Ερί5ι]6 ἴο πὸ Ερδιοβίδῃβ, δηὰ ἰπ Βὶς ἔγδι Ερίβε]ο ἴο ΤΊ σθοίογ. [Ιηϊτγοὰ, ἴο 
186 Νονν Τοβῖ. νοΐ. ἰν. ὑῃ. 79--895. ἢγ. Ῥγάθδυχ 86 οοϊϊοοῖϑὰ τυ τοδὶ ἰῃἀυδίτυ δὰ 
δάοΙἶγ 41} τμδὲ ῬΈΣ]ο, Φοθορθυβ, ἀπὰ ῬΙΪΩΥ μᾶνο σοοογάθα οοποογηΐηρ ἰἢ6 Εδβοποβ. Οὐμηθο- 
[ἴοη, γο]. ἐϊ. θοοκ ν. βῃ δ δῆῆο 107 Β. Ο. ΡΡ. 848.---368. 81} οὐϊι, ΤΒΟΓΘ ἰδ ἃ ὙΘΥῪ ἱπιοσοϑεηρ; 
ἀοδοτρεΐίοη οἵ ἴδο ἰπδιἐταϊο οὗ [6 Εδδοη 68 ἰῃ τοὶ. ἰΐ, ὑΡ. 1294---1Ἰ 50, οὗ “ Ηο]οπ᾿ " ῬΙΙχτίμαρο 
ἴο Φεγυδα]οηι," τ ἢ οοπίδίπβ δὴ δα πιΐσ Ὁ ]6 δηὰ σταρμὶς ἀοἰἰποδιίου οὗ ον δὶ τ ΔΉ ΏΘΥΒ 
δὰ σμβίοπιβ βποἢ 88 ΠΟΥ τηοϑὲ ῬΓΟΌΘΔΟΙΥ ὝΟΙΘ δὲ ἴΠ6 ἐἰπὸ σθη ἴπ6 δαγυοηὶ οὗ [89 
Μεδείδῃ νγὰϑ δὲ βαπᾶὰ. ἘῸΓ {86 ἰταηδίδιίου οὐ {8 Ὑ ΣῪ Ρἰοδδὶηρ δηὰ ἱπδέστιοϊλνο σγοσκ 
ἔγοτα ἔνθ Θοιτηδη οἵ Ετοάοτγίοκ ϑίγασδβα, [80 ἰονοσ οἵ βαογοὰ 1ἰξογαίασο 18 ἱπάθρίθα 0 [890 
Ἐν. Φοδπ Κοητσίοϊ, Μ.ΑΑ. οἵ ὕοτκ. 

5 γχ. Βυσγίοη᾽ ε Ραρίδὶδ δῃὰ Ῥμασγίβεοβ οοτηραγοᾶ, ρ. 6. (Οχίοσα, 1766. 8νο.) 
5. ΒρΡδηΒοΐπιΒ ΕΟ δι αδιὶςδὶ ΑἼπ8]8, Ὁ. τὸ ον. α. Υτίρδε, Ρ. 178. 
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Υ. Τὸ ΤΑΥΕΒΒ (νομικοὶ) οΥ ΤΕΛΟΗΕΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΙΔΑῪ απ 
δου θ68 ΔρΡρθδΡ ἴο Ὧ6 ΒΥΠΟΙΥΙΩΟΙΙΒ ἔθσταϑ, ᾿πηρογ]μρ' 0η6 πα [86 ΒΆΠΩΘ 
οΥοΣ οὗ πγθῃ ; 88 δ. Μαίι ον (χχιὶ. 85.) 08118 πὶ ἃ Ἰδύυοῦ ΒΟ 
δι. Μαγκ (χἰ. 28.) ὑθστὴβ οὐδ οὗ μα βϑουῖθεβ. τ. Μδοκηῖρῃςὶ οοη- 
ἠοοίαγοβ {παῦ [Π6 δου θθ8 σογθ {π6 ΡΌ]1. Ἔχρουμάθγϑ οὔ {π6 αν, δηά 
{πᾶῦ [86 ἰανσγοῦβ διυαϊοα 10 ἴῃ ῥγϊναΐθ : ρδυθαρϑ, Ὃἃ8 Ὦζσ. 1 γάμοσ οοη- 
7δοἴατοβ, {Π6Υ ἰδυρῦ ἴῃ {π6 βομοο δ Βαυΐ Μ. Βαβηδρα 18 οὗ ορϊπίοη 
1Ὁπ0 [ΠΟΥ 6 γ6 ἃ αἰβίϊηοῦ οἾ888 οὐ βοΐ οὗ ὕλθῃ, ὙΠῸ δαπεγϑα οἰοβαὶγ ἴο 
{π6 ἰοχὺ οὗὨ {π6 ἰανγ, δῃα ἰοίβ!]ν αἀἰβγοσαγάθα 411 {γα 0]10}8, δηα ἐμπδΐ 
ΤΥ σγοτ [6 Β8Π16 88 {86 ποθ γῃ Κατα 8.3 

ΥΙ. Τ6 ΒΑΜΑΒΙΤΑΝΒ, ππθηοηοα πη ἰδ6 ΝΟ Τοβίδιηθης, ἃγα 
ΘΘΏΘΓΆΙΙΥ ΘΟΠΒΙ ἀΟΓΘα 88 ἃ βϑοῦ οὗ {6 608. 

ΤῊΙΒ ΔΡΡα]]αδοι 18, ᾿ἰη [86 Νανν Τοδίδιηθηΐ, ρίνθη ἴο 8 στο οὗ ρθο- 
γὶ6 ΨῈΟ ΒρΡγαπρ' ΟΥ̓ ΟΊ ΠΑ] ]Υ ἔγοσῃ 80 Ἰηἰοσταϊχίυγα οὗ [86 ἴδῃ ἐσθ 68 τ ἢ 
(ὐοηι}}].8. ὙΒΘα 186 μαι δηῖβ οὗ ϑαιηδγῖα δπα οὗ [86 δαἀ)αοεπὶ 
ΘΟΙΙΙΧΥ͂ ΘΙ ΟΔΥΤΙΘα Ἰηὔο ΟΔΡΟνΙΥ ΟΥ̓ Θ,ΠΔΙΤΏΔΉ 686. Κιηρ οὗ Αββυσῖα, 
ἢ βϑοηΐ ἴπ {Π6}} ρίδοθ ΘΟ] 168 ἔγοια Βαθγίομϊα, Οὐϊπαῖ, Αννα, Ἡδυηδίῃ, 
8π4 Θορδδγνυδῖη; χὰ} τ ὨΙοἢ [Π6 ΤΒγαΘ 168 Υ 80 τοπμαϊηοα ἴῃ {πὸ ἰαπὰ 
Ὀδοδπμθ ἰηἰουαϊηρ] θα, δπα σγοτα Οἱ ταδί διαὶ ραπιαίθα ἰηΐο ΟΠ 6 
ΡΘορΪα. (2 Κῖηρβ χυἹ!. 24.) ΑἹ οτἱσίῃ {6 [818 σου], οἱ ΘουΓΕ6, Κη θυ 
1Π6 παίίοη οὐΐουδβ (ο {μ8 «678 ; δῃα {π6 ϑδπλδγιίδπβ ἔα 6. δυρτηοπίοά 
{Π18 σαιι886 οὗ βαίγοα ὈΥ σοὐθοίηρ; 411 (πΠ6 βαογοὰ Ὀοοϊϑ οὗ 186 “608, 
αχοορύ {μ6 Ῥοηίαίοιοῦ, πο (ΠΟΥ δαα γϑοοῖνθα ἔγομι (ἰ6 «618 
Ῥγὶοϑὶ τ ῆο δά Ὀδθὴ βθηῦ ἴο {Ππ6πὶ ἔγοταηα Αββυσῖα ἴο ᾿ηβίγιοί {Πθτὰ 1 
1Π6 ἰγὰθ το σίοπ, (2 Κίηρθ χυἹ. 27, 28.) Οἡ {π6 τεΐασῃ οὗ ἴΠ6 “68 
ἔγοτα {π6 Βαγοι 8) οαρ νιν, ἤθη {Π6Ὺ Ὀορδη ἴο γα .}}1α «ΘΓ Βα] Θ τὰ 
Δηα {π6 ἔδιαρία, ἴπΠ6 ϑαπιαγ δ }8 τααιιοβίθα ἴὸ 6 δοκπον)]οαροα 88 
618} οἰ Π]ΖΘ 8, δηα ἰο Ὀ6 ρΡογηχ θα (0 αδβϑὶϑῦ πὶ (86 στ οσκ ; Βαϊ ἐποὶγ 
ΔΡΡΙΠΙοαοη τγα8 ταοὐθοίοα, (Ετα ἵν. 1---4.) [π Θοπβθαῦθποο οἱ {18 
Τοίμβα] απὰ {π6 βα ρβοαπδπί βίδα οὐ δῃγ, [ἢ 6 ΘΔΙ ΑΓ Δ ΠΒ ποῦ ΟΠΪΥ 
Τοοῖκ οοοΑβΊοη ἴο οαἰυτηπὶδία {π6 “678 Ὀοΐοσο {Π6 Ῥογβϑίδῃ Κίησβ (ΕΖγα 
ἶν. ὅ.; Ναῆ, ἦν. 1---Ἴ, 8.); Ὀαΐ αἷβο, σϑουστίηρ (ὁ [86 αἰγθοῦοηβ οὗ 
Μοβοβ (Πουῖ. χχυῖ!. 1]---]18.), ἰμδὺ οπ δηἰουῖηρ {Π6 Ργομηβοα Ἰδπμα [16 
ΤΟ Ότον 8 βου] οἶδ βδουϊῆσοβ οὐ Μουπῦ (ἀογΖίηλ, {Π6Ὺ ογθοίθα ἃ 
ΤΟ Ρ]6 οἡ {παῦ τηοιπίδϊη, δηα ᾿ηβυςα θα βδογιβοθβ δοοογάϊηρ ἴο [Π6 
ῬΓΟβουρομβ οὗ [Π6 Μοβαῖο ἰανγὃ ἘΎοΙΩ 84}1} {Π|686 ἃπα ΟἾΒΘΣ οἰτοιτα- 

" Ῥυίάδεοδαχ, υοὶἱ, ἰΪ. Ρ. 8413. Ταγάποσ᾽ 8 Οὐ ὉΠ, ραγί Σ. Ῥοοκ 1. οἰ. 4. ὶ 8. (ὕοτκο 
γ0]. ἴ. Ρ. 126.) Μαδοκηΐρδιβ ΗδυτηΟΏΥ, δβοεῖ, 87. νοἱ]. ἰϊ. Ρ. 472. ϑνο. οἀϊῇ, 

53 Βαβῃηδαροβ ΗἩἰβίοσυ δηὰ οὶ σίοη οἵ ἴδ6 Δεοννβ, Ὀοοῖκ ἱ. οἷ, 8,9. Ρρ. 104---114. ΤῊΘ 
ἘΚαγαϊνοδ οἰδὶ πὶ ἃ ὙΕΓῪ τοπηοῦθ ΒΗ Δ ΌΪΥ, βοὴ ρῥγοϊθηἀίηρ ἐμδὲ ΠΟΥ αῇὸ ἀοβοοη θα ἔτοπὶ 
106 ἤθη ἰσῖὶδο8 ὙΠῸ σγογ ΟΑΥΤΙ Θὰ ̓ ηἴο ἙΑΡΟΥΠΥ͂ ὈΥ ΘΒΔΙΤΠΔΠΟΒΟΣ, ὙΥὨΪ16 ΟἿ ΒΟΥ γἼΟΣΥ ἴῃ 
τῃοῖγ ἀδδβοθης ἔγομῃ Εζγσα. ὙΤΠΐ8 ϑ6οῖ τγὰδ σοίογιηθα ὉΥῚ ἘδΌὶ Απιη ἰπ 1Π6 εἰσ σ6ἢ- 
ἴπγν, ΤΏΟΣ δἴο ἴουπὰ ἰῃ ἀϊβόγοης ρασγὶβ οἵ μπδβδὶα, Ῥοϊδηά, 1,1 δηΐα, Αὐδιγῖα, 1110 
Οδαοδϑα8, Τυγκου, Εργρὶ, Αγβαιηΐδ, 1πᾶΐα, δηὰ 1μ6 ΗοΙγ 1δπᾶ; Ὀσὲ πος πυτθοσΒ δ γὸ 
ποῖ Κηοτση. πὸ ῥγϊποῖραὶ ροὶπὶ οἵ ἀΐβδοσοπος Ὀοΐννοθη τμοὰ δηὰ τ[ἢ6 σα Π15ἰ8 οὐ 
ῬΠατγίβαὶοδὶ 96 008 ΘΟΠ 55:8 ἴῃ [πο ῖν Τοὐθοιο. οὗὨ [ἢ6 ΟΥΑΙ ἰανγ, δηὰ τποὶγ τὶχί ἃ ΔρΡϑδὶ ἴο 
[6 ᾿αχὶ οὗ ϑογρίαγο, 88 ἴμ6 ΧΟ υδῖὶγθ δηα ΟὨΪΥ ἱππέα} 0]6 βοῦχοθ δηὰ ἰδβὲ οὗ τεϊϊρίουβ 
γα ἢ. Οη [5 δοοοιηϊ ΠΟΥ͂ ΔΓ ᾿6]]6ἀ ΚΑΒΑΙΤΕΒ (ΟΡ Καβαιμ) οὐ δογίριμσίείδ, ἴγοτη 
δε Καβὰ ογ δογίρέωμσε. 1)1. Ἠθηδεοσβοπβ Β:0]1041] Πθβοδσομοβ δηὰ Ὑγανοὶβ ἰη Ἐαβδὶα, 
». 819. [πῃ ρὑΡ. 815---339. 6 ἢ88 ρίνθη 8 ΥΟΣῪ ἰηιοσοδιίηρ δοσουπηΐὶ οὗἔὨ 1Π6 ῥτγίποὶ 65, ὅζο. 
ΟΥ̓ [Πὸ Καγαϊίοβ ἰπ ἴμο ΟΥηθα, ΟὝΥΡΖΟΥ ἢδ8 ζίνοπ δὴ δοβίσδαος οὐ [Π6 ΘΑΓΙΟΣ ΓΙ 6 ΓΒ ΟΟΩ- 
σοτγηΐπρ τἢἷ8 δοοῖ ἰῃ ἢἰ8 Απιϊαχιϊαῖοβ Ἠοῦται ἰσηιίβ, ΡΡ. 168--- 172. : 

5. Φοδορῆπ, Αηι, ΦΔαά, "10. χὶ, ς. 8, 8ὶ 4. 
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βίδῃοθ, ἰῃ6 πδίϊομαὶ παίτοά Ὀεΐπσθοη πὰ Θαπγχαγιίδηβ δπά «7658 1Π- 
ογθαβαὰ ἴο βιοἢβ. 4 μοῖρα, ὑπαῦ {π6 «6 νν8 ἀδθῃποιιποθα {πὸ τηοβὺ ὈΪΟΥ 
ΔΏΔΙΠ6πΊ88 ἀσαϊηδὺ (Ποτὰ (οοα8. 1. 26.), ἀηα [ῸΣ ΤΔΠΥ ἀρε8 τοἤιβοα 
1Π6 πὶ ΘΥ̓ΘΥῪ Κἰπά οὗἩ ᾿πίθγοουσβθ ποθ {Π6 "γοιηδη οὗἉἨ βϑασηδσία νγὰ9 
αϑίοηϊθῃρα ἐμαὶ 96518 ΟἸγιδί, γῆ νϑ ἃ 967, βῃου])ᾶ δβδῖκ ἀσὶηκ οἔἔ 
Βογ. (Φοδη ἴν. 9.)} Ηθηοθ αἷβοὸ ἴπ6 “6νγὺ8, σι μθη ΠΟΥ που] ΘΧΡΙΟΒ3 
{π6 υἱπηοδί ἀνογβίο ἰο ( γὶϑί, βαια ἴο ἢ1πιὶ--- 7 οι ατὲ α ΘΑΜΑΆΙΤΑΝ, 
απά λαϑῖ α ἀευϊ!, (Φ οἴη. ν᾽}. 48.) ΤῊ ἰθηρ]6 οὐ Μουπὶ (ὁ οΥἸΖὶπὶ 
ψνγ͵8ἃ8 ἀοείγογοα Ὀγ Ηγτοδηυβ, Β. 0. 1295: θυῦ {Π6 ϑαιυδγιίδμβ, ἴῃ ἴΠ6 
{ἰπ|6 οὗ “688, οδβίθβοιλθα {μαύ τηουπίδιη βδογοά, δηα 848 ἰῃ6 ὈΓΟΡΘΥ 
ΡΪδοθ οὗ παίϊομδὶ σγόσβῆῖρ. (Φομη ἴν. 20, 21.) ΑἹ {(Πδὺ {1π|6, αἰξο, ἴῃ 
σοπλο 1 {Π6 «ἀνγ8, ΓΠοῪ οχρϑοίβα [μ6 δάνεοηΐϊ οὗ ἃ Μαεββιδῃ (9081 
ἵν. 25.), δα ΣῪ οὗ ἴδοιμι Δἴ ουυγαγβ Ὀθοδτη6 {Π6 ἔΟΙ Οὐ ΟΥΒ οὗ «7 ἐβι18 
ΟἸγῖβί, δα δι σδοθα {π6 ἀοοίτηθ8 οὗ [ῖ8 σγοϊρίοη. (Αοίϑ υἱ}}. 1., 
'χ. 31., χν. 8.) 

Τοναγάβ {πὸ οἷοβα οὗ (86 «6 ϊϑἢ ΡΟΪΥ, ὑμ6 Θδιηδυιδη8 βυβοσοι 
τ Οἢ ἔτοτὰ [86 ΒΟΙΊΔΠΒ ; δηα {που ρἢ {ΠΟΥ ταοοὶν θα ἃ 1}0{16 νοι] 6 
{γοαϊπχθηῦ ἴγοτὰ ΟΠ6 ΟΥ̓ΪγῸ οὗ [πΠ6 Ῥαρδῃ ΘΠΊΡΘΓΟΙΒ, γοῦ ΠΟΥ βιΕογοά 
ΘΟΠΒΙ ΔΟΓΔΌΪΥ ἀπϑπᾶοῦ βοῖηθ οὗἨ {π6 ῥγχοΐοβϑιπρ ΟΠ ΓΒ Δ ΘΙΏΡΘΙΌΥΒ, ρᾶΓ- 
ἘΙΟΌ]ΑΥΙν Ὑ αἰθη πΐλπ δηα « υϑθϊηϊαη.. ΑἹ ρῥγοβοηΐ, {π6 ατηαυ [88 ἀτὸ 
ΨΘΥΥ τυ οἢ τοαἀποορά ἴῃ ροϊηΐ οὗ πυμῦοτβ.Ό ΤΠΘΙΓ ΟὨΪῪ γι ἄθησα 18 αὖ 
ΘΙοἤθιη ΟΣ Θμθοθ απ), ΠΟῪ οΔ]]οα ΔΛαροῖίοδε οὐ Ναδίοιι5. ΤΉΘΥ οοἰο χαῖο 
αἰνὶηθ ΒΟΣΎΪΟΘ ΘΥΟΥῪ ϑαίαχααγ. ΕὈΥΓΩΘΥΪΥ ΠΟΥ ψοηῦ (ΟἿΣ {ἰπη68 ἃ 
ΥΘΔΓ, 1Π Βοΐθπλῃ ργοσθϑϑίοῃ, ἴο [Π6 ο]4 βυπαροριιθ οὐ Μουπὺ (ογϊΖίπι: 
δηα οὨ [686 ΟΟΟΔΒΙΟΠ8 ΤὨΘΥ͂ ἀδοθηἀθα ὈΘΙΌΓΘ βιιησῖβο, δηα χοδα {ἢ ἰανν 
1} ποου ; Ὀυὶ οὗὨ ἰδία γϑαῦβ {ποὺ ἤδνθ Ὡοΐ Ὀθθὴ δἱ]οινθά ἰο ἀο {[18. 
ΤῈΘ ϑδιλδυ 88 ἤᾶνα 06 βοῆοοὶ ἴῃ ΝΆΡΟΪοβο, τψθογα ὑποῖὶγ ἰδησιδοθ 
18 ἱδυσῃῦ. “ἼΠ6 σοηργοραθίοη πιθοῦ ΠΘῪ Βαὰ 'π Εἰσγρὺ νγαϑ Ὀσόκϑη 
ἋΡ ἃουΐ 260 γΥθδγβ ὩρῸ : [ὉΓ ἃ Ἰοῃρ' {1π|6 ΠΟΠ6 δᾶνθ Ὀθθῃ σϑϑιἀδηΐ αἱ 
Αβκοίοη, (ἀαζΖα, Φόορρα, ᾿αζηδβοιιθ, ΟΥὁ ἴῃ ΔῺΥ Οἰμποσ ραγί οἵ ϑὥιγστία, 
ΠΟΥ ΒΌΙῺ6 οὗ {ΠΕ6ῚῚ βθοῖ οσα ἔουπα ἃ ᾿1{{}6 τόσο {μ8 ἃ ΘΟ ΌΓΥ ἀρῸ. 
Νο ϑαμπηαγιίδη ᾿|Κο8 ἰο ἔγᾶνοὶ ἰο αἰδίδηε σουηίσὶθθ, οὐ δοοοιιηΐ οὗἁὨἨ 186 
αἰ ΠΟ. } 169 τυ Ιο πα Θησοουηΐοσβθ, θη ἴγοσω ἤοτηθ, πὰ δα πιλίίοσ οὗ 
οδίϊηρ δπα αἀγιπκιηρ, δηα {86 ρογίοττωδησα οὗ γο]!ρίουβ σιΐοβ. ὃ Τῃ 
1855 {Π6ῚΓ ΘὨΙΓΘ ΘΟΙΏΤΙΠΏΣΥ Ὑγ88 σΟΙΩΡΟΒΘΟΑ οὗ 195 βου]α.6 Τῇ δα- 
ΤΊΔΓ (Δ Π9 ἃ ΝΆΡΟΪΟΒΘ ΔΓ ἱπ ροββϑθβεῖοῃ οὗ ἃ ὙΘΓῪ δηοιθηῦ πηΔΠϑοσῖρί 
Ῥεπίβίουον, ψ ΟΣ ΤΟΥ ἀβϑβοσὶ ἴο Ὀ6 ὨΘΑΥΎ 3500 γϑαγβ οΪἀ; Ὀυΐὺ {Π6 Ὺ 
τοὐοοῦ 1πΠ6 νόῦγαὶ ροϊπίβ ἃ8 ἃ γα 1 πο] ἱηνθηίοη. [ἢ ΟΥΘΓ (0 σοτη- 

᾿ ΤΉ [0] ον ίπρ ἱποϊ οηΐ ῥγόνυ δ μουν {Π|||6Ὸ σΒδηρα 186 5ρίγιξ οἵ [Π6 ϑδπηδγιίδη υσοτηοη [ΔὰΝ 
πηάογροηο τὶ πΐη 186 165ὲ οἰσῃΐοοη οσοηΐατίο8. Τθὸ ἤν. ὕοτο Μυητο, ἤθη ἔσαν ἶπρ ἴῃ 
δα νἱ εἰν οἵἩἨ Ναρίοιιβ (οἢ ἴδ6 βἰτ6 οὗἉ [0 δῃοίοῃς ΚΘ... ἢ 87), παυϊηρ ἀοβογίβαὰ βοπιο απιδγταη 
ὙΓΟΙΊΘΏ ἀτγανίηρ γαῖοῦ δὲ 6 νγ} ]}, ἀοδίγοὰ 8 βεγυδηῖ ἴ0 τϑαϊθβὲ ἴΠ6 πὰ ἴ0 σῖνα ἢ πὶ ΒΟΙΠΘ ἴὸ 
ἀτίηκ, Βαῖ ΠΟΥ τούαβοα (ἢ6 ἱπάυ!ρζοπος, βοπλο ΟὗἉ ἴμ6 τ Ἔχ ο αἰ πλῖηρ,, “ ΘΠ411 1 σῖνο ὙὙΔΙΟΥ ἴῸ 
8 ΟΒ γι βιΐδη, δη ἃ τηρκθ ΤΥ Ρἰΐομοῦ ΠΠΠΉΥ, 80 {πΠδὲ 1 8} 186 ἷξ ΠΟ ΠΊΟΙῸ [ῸΓ ΕὙῸΡ ἢ διπλοῦ 
ΒΑΙΏΡ]6 ἴῃ ϑγσχία, νοὶ]. 1. Ρ. 68. 

2. 7οδβορῆτβ, Απὶ. Φυὰ. 110. ΧΙ, ς. 10. 88 2. 8. 
8 Βορίπβοηβ τ. 1οΧ. υοσὰ Σαμαρειτης. ἜΑΡΡΑΠΒ 1, οἴατοΒ οὐ δον ἢ Απιῖα. ΡΡ. 22. --- 

227, ἸΚαυϊΐηδοεϊὶ, οη Ψοδη ἰν. 9. 25. ᾿ ᾿ 
4 Βαβηδροβ Ηἰβίουυ οἵ 16 δενγε, ΡΌ. 78---77. 1ὴ ΡΡ. 68---96. ἢ δλ8 ρίνϑῃ τηϊπαί ἦδ- 

(4115 γοβροοιίηρ [μ6 ΠΙΒΊΟΥΤΥ, ἰεποῖβ, δηα Ῥγβοῖίοςβ οὔ [Π|58 ϑεςῖ οὐ ῬΟΟΡΪΘ. 
δ ὙΠΟ 1 ηἀ8 οὗὁἉ τη6 Β]Ό]6, νοἱ]. 1]. ῬΡ. 68, 64. 
4 Ζώοοῦ Εδὰ 3} 16 0 γ᾽8 Νοιίοοδ οὔ τ186 Μοάεττι ϑαπηδτίιδῃβ, Ρ. 13. Ἰωπάοῃ, 1855. 

γΟΙ,. 11]. ὃᾧὉὉ 
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Ρ]οΐθ ΟἿΣ ποῦϊδα οὗἉ {818 βοοῖ, γ βανθ βυδ)οϊπϑα ἐμοὶγ σοηξαββίοη οὗ 
αὶ ἢ, βοηῦ ἴῃ {π6 ϑιχίθοηϊ ἢ απ ΤΥ ΟΥ̓ Ε]ΘΑΖΑΡ {πο ]γ ΒΙΡῺ ῥγὶθϑί ἴο 
186 "]πϑίγίουθ οὐ οἷς Θολ ρου, πὸ Βαα ΔρρΡ]16α ἴο ἰμοτα ἴῸς {πὶ ρυγ- 
Ῥοβο ; ἰορϑῖμονῦ σῇ ἢ ἃ ἴθ Δα ΠΟ η 8] Ῥαγου ]γθ Τγοότα {πὸ Ὀάσοη ἀ6 
δου 8 ΜομλοΪ οἢ ἴΠ6 ϑαπιατιίδηβ, (6 Εον. ὙΥ. Φονοί 8 ΟΠ γι βύδη 
ἘΘΘΘΆΓΌΠ68 ἰῃ Ογτία, ἀπά {π6 ον. Ὁγ. ἮΝ ΠἸβοπ᾿Β 1,δη48 οὗ 186 Β1}]6.} 

1. Τα βαπηδγιίβηβ οῦϑοσνα [6 Βα ΡΝ ὙΠ] 411 (Π9 Ἔχδοίηβββ σο- 
αυϊγοά ἱπ ΕχοάὰΒ; ἔῸΓ πού οπα οὗἩἨ {Π6πὶ ρο68 οι ΟΥὨ {Π6 ρἰδοθ τ ἤογο 
ἢ6 18 ου {π6 βαρβαι ῃ-ἀδγ, Ἔὁχοορὲ ἴο {π6 βυμαρόγτιθ, μοῦ ὑμ6γ τοδά 
{Π6 ἰανν, δη4 βἷπρ {π6 ῥὈγαῖδοϑ οὗ σοά. ΤἬΉΘΥ 40 ποί [16 ἐμαὶ πἰρηῦ ἢ 
ΠΟ πῖνοβ, δπαὰ ποι πον Κιπα]6 ΠΟΥ ΟΥον ἢἤτο ἴἰο Ὀ6 ΚΙηα]οά, ποσ ἀο 
[ΠΟΥ ΘΟΟΚ Δ}Υ ἔοοά ἀυτίηρ᾽ (Π6 δδογθα ΠΟῸΣΒ: ὙΒΟΓΘΑΒ {86 «6078 [Γ8Π8- 

688 {Π6 Βα ας ἴῃ 411} [8686 ροϊηΐδ; ον [Π6Υ ρῸ ουἱΐ οὗ ἴονγη, μαν 
ΓΟ πιδ6ο, 16 Ὑ{Π}Ὼ ΠΟΤ πὶῖνοβϑ, δπα ουθὴ ἀο Ὡοΐ ψαϑἢ ὑπο ηγβοῖνο8 

ΔοΥ 10.---2ῶ, ὙΏΟΥ Βο]ά 1π6 Ῥάββουοῦ ἰοὸ θ6 {π6]γ ἢγβί ἔδβάναὶ, νθοἢ 
ΠΟΥ Οὔβοσνο δοσοσαάϊηρ ἴο [Πῃ6 αν οὗὁἨ Μοβϑβ: {ποῪ Ὀορίη δ βυμπβοῦ, 
ΌΥ {Π6 Ββουϊῆοθ θῃ])οιποα ἴῸῦ ἱπαὶ Ῥύγροβα ἴῃ ὔχοάυβ:; Ὀυῦ {πον 
ΒΔΟΥ θα οπῖν οα Μουπὶ (οὐ Ζίμ, 6 {ΠΥ τοδα [86 ἰαν, δηᾶ οδδσ 
ῬΓΆΥΘΙΒ ἰοὸ (ὑοα, αἴοσ νβιοἢ {Ππ6 Ῥυῖθϑὺ αἰ βγη ϊββοβ ὑπ 6 τ 8ο]6 σομργορα- 
[ἰοη πὰ ἃ ὈΪοβϑίησ. [ΟΥ̓ Ἰαΐθ υϑᾶγβ, ΠΟΎΘΥῸσ, οα δοοουηΐ οὗ {6 
ΟΡροβιοῃ ἀπ Ὄχδοῦοηβ οὗ [π6 ΤγΣΚΒ δῃα Ασαρθ, {Π6Υ οἴου (Π6 ρ68- 
οἶδ] βαουῆσα τ πη (ΠΡ ΟἸΥ, ἀπα αὖ {Π6ῚΓ ΟΥ̓ Ὠουδοβ, τ ΒΙΟἢ (ἢοΥ 
ΘΟ Β᾽ἀδγ ἴο Ὀ6 τὶ ῖπ {Π6 ρΡγθοϊποίβ οὗ [Π6 βαογθα 6]466.7 --- ὃ. ΠΟΥ 
οΘἰοὈγαΐθ ἔῸγ βοσθῃ ἀΔΥ8 ὑοροίμον {π6 ἔραβί οὗ ἴῃς παγυϑεὶ, δαὶ ἴπαν ἀο 
ποΐ ᾶστϑὸ χῖἢ {Π6 9 6τγ8 Θοποογηϊηρ {[Π6 ἀΑΥ ππθη 10 οπρῆῦ ἴο ὈερΊα ; 
ἴον {π686 τϑόκοι [88 ποχὺ αν δου (86 Βοϊϑιυ ιν οὗ (ἢ6 ῬάΆΒΒΟΥΘΥ ; 
ΠΟΘ α8. {ἢ6 ϑϑῃλΑΥ [Δ }8 ἐῶ θα ΒΗ ἄδγ8, θορίπηΐηρ (86 ποχί ἀΔΥ 
αἰτοῦ ἴπ6 βααῖμ, τ ῖο ἢ ΠΑΡΡΘη8 ἴῃ [πὸ ψοοῖκ οὗ (6 υπ]οανοπθά 
Ὀγοδά, δπὰ {86 ποχῦ ἀδῪ αἴδοσ {86 βονθηῖ βαρ δῇ [Ὁ] ον ηρ {Π6 ἔδαβὲ 
οΥἹ {π6 παγνοϑί ὈθρΊΠ8.---4. ΤΉΘΥ οὔβοσυο {Ππ6 ἴδϑῦ οὗ Ἔχρίδίϊοη οἡ {Π6 
θη οὗἁὨἩ (6 βανθῃηΐῃ τχοητἢ : ΠΟΥ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ {Π6 ἔουγ ἀπα ὑνσθης ΠΟῸΤΒ 
οὗ 16 ἀδγν ἴῃ αἰ] ρ ἘΠ ΟἿΣ δου ]8 8πα δβεηρ',, πα ῬΥΔΥ ἴῃ [86 Βυπᾶ- 
σοραθ ὈΟΙᾺ τποσπῖηρ ἀπά ονοπῖηρ, ΑἹ] ἰμϑί, Ἄοχοορὺ οι] άγθῃ δὲ (86 
Ὀγοδϑί, ογθδβ {π6 «6νγϑ ὅχοορί οἰ] ἀγα η ὑπ 6 Βαυθ ὑ6 818 οὗ δσο. 
Ἐδοῖ δά ϑαιηαυιίδη Κι18 ἃ οοοὶς οἱ {18 ΟΘΟΑΒΊΟΗ. --- ὅ. Οἡ {Π6 
δΙΘθητἢ οὗὨ [86 βαπιθ τηοηίδ, [ΠΟΥ ΘοἰοὈγαΐα [86 ἔδαβί οὐἉ ἰϑὈ σ Δ 6168. 
--ἰ. Τθον πόνον ἀεἴοσ οἰγοιμλοϊβίου Ὀογοηά {Π6 οἰρμίἢ ἀΔΥ, 88 1Ὁ 18 
ΘΟ 8 Παρ ἴῃ Οὐδ 6818 ; τ Βοσοδβ (Π6 «6178 ΟΣ 10 ΒΟΙΔΘΕΠΊ68 ἸΟΏρΡΟΓ. 
ΤΠ ῥγιθδϑί οβιοϊαίθβ ἤθη Ὧ6 18 αὖ Βαῃά, ἴῃ 8 δΌβθῃησοα δὴ οἰ ἀθ νυ 
ΡΘΥΒΟΙ ΡΘΓΌΥΤΩΒ {Π 6 ΘΘΓΘΙΊΟΩΥ : δηά 8 ἔδαϑί οὗ βοπηθ Κὶηα οσ οἴδμιβν 18 
δίνη ὈΥ [86 [Ἀπ γ, οα {Π6 οοοαβίοη, ἰο0 [86 πλϑηθογ8 ΟὗἁἨὨ {π6 δσοηρτο- 
βαϊίοη. ---. ΤΠΟΥ 8γ6 ΟὈ]ροά ἴο 8 {ποιηβαῖνοθ ἴῃ {Π6 π]οΥΠηρ;, 
6 ΠΟΥ πᾶνα ἰαΐη τ} {Ποῖ τῖναβ, ΟΥὨ Βανθ Ὀθϑῃ βυ]]16α ἴῃ {Π6 
Ὠσύ ΟΥ̓ δοπλ6 ὉπΟΙΪ ΘΠ Π 688; 8Π4 41] ν6886]5, (δῦ τηδὺ ὈΘοΟτ6 ἈΠΟ] 6 δῃ, 

᾿ Μέπιοϊτο βὺγ 1 Ἐῤδὲὶ δοίπ οὶ] ἀθ8 ϑαπηδγί απ, ρὰγ Μ. δι] νοδίτο ἀθ ὅδογ. Ῥασίβ, 1812. ϑυο. 
Φονοιβ ΟἸγβιίδπ Βοϑϑάγοδοδ ἰη ϑιγτίη, ΡὈ. 196---198. 8560 8150 ὅοβῃ. ΟἨτβιορῆ. Ετὶοάσι οἷ, 
1)᾿βοιιδδίομαπη ἀθ ΟΠ τ διοοχία ϑαπιασγιιδηοτιπὶ 1Ζἰθοσ. Αοοεράϊεξ Αρροπάϊςσυϊα ἀθ Οοϊυαπεθὰ 
Το ϑδδιηδειἰδπογυῖη. Γἰρ61ς, 1821. ϑνο. ὙΝἸἸδο  Β 1,.Δη 5 οὗἉ πὸ ΒΙὉ]6, νοΐ. ἐϊ, ΡΡ. 65---Ο7. 
Τῃ ΡρΡ. 687---700. Ὁγ. ΥΥ. μα8 σίνϑη τοσο ἢ γ᾽ 8016 δηὰ ουτίουβ ἰηϊοττωδίίοη τεροοιης ἴπς 
ἰδηρσίιασο δὰ Πιοταΐατο οὗ 1π6 ϑαιλδγ 5, δη ἃ [πον πιδιτίαρο- ΟΥ̓ πδηί8. 
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Ὀεσοιλα ἀοβ]οὰ πθη (Π6Υ ἰουύοῖ ἰποπὶ Ὀοΐοσα ὑμ6 Ὺ βᾶνα τ ϑβἢοα.-- 
8. ΤοΥ ἰακα δΑΥ (6 ἰαΐ ἔγοια βαουϊ ῆοθβ, δπα σῖγα 186 γῬγιθβίβ {πθ΄ 
Βῃου ον, (6 Ἶατγ8, δηά {86 06}]γ.---9, ΤΏΘΥ ΠΘΥΘΙ ΤΑΔΥΤῪ [ΘΓ ὨΙ6Ο68 
88 {16 768 ἀο, δὰ αν Ὀαΐ ομ6 ὙΠῸ; ψ ΘΓΘΑΒ {Π6 «678 ΤΑΥ͂ αγα 
Τη300.---10. ΠΟΥ Ὀα ον ἴπῃ αοά, ἴῃ Μοβεβ, δῃά ἰῃ Μουπίὶ (6! Ζίμι. 
ὙΏΈ γοδβ, δὰ ἴ86Υ, {86 “6718 ῥμαΐ {π61γ ὑγυδὺ 1η ΟἴΘΓΒ, γα ἀο ποίησ 
αὶ ταί 18 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ΘΟΙΔΙΔΔΠ δα ἴῃ [Π0 αν ὈΥ [86 Ἰωογά, γγῆο τηδαθ 
186 οὗὨἨἁ [Π6 τηϊηϊδίσυ οὗ Μοβϑβ:; δυὺ [Π6 «617 βίγεγνα ἔγομη ψῃδὶ {86 
Τ,οτὰ παῖ σοπηηδηαοά ἰῃ [86 ἰανῦ, ἴο ΟΌὔβοσνο Ὑἢδὶ ὑμοὶγ ἰδ οσβ δηά 
ἀοοΐοτβ βανο ἱηνθηϊθα.---11. ΤΉΘΥ τοῖν {πΠ6 ΤΌΓΔΝ οὐ Ῥαηίαίδυος, 
δηά Βο]ὰ 10 456 ΓΠ6ῚΓ ΟὨΪΥ βαογοὰ ὈοΟΚ ; [ΠΟΥ͂ ΤΟ ΌΓΘηο6. {86 ὈοοΟΪκΒ οὗ 
Φοβιυα δηὰ “υάροθ, θὰς ἀο ποῖ δοοουμπί μθηὶ βαογρα ἴῃ {Π6 βαπλ8 
ΤΩΔΏΠΟΥ 88 ἴΠ6 Τογαῇ, ΘΟμβ ἀοσίηρ Φοβμυδ πού ἴο πᾶνα Ὀδθη ἃ ργορῃοί, 
Βαὲ οὨἷγ {π6 αἰδοὶρ]6 οὗ ἃ ῥγορβμοῖ, {μαῦ 18, οὗ Μοβοϑε.--- 12, ΠΟΥ οχ- 
Ῥϑοῦ 8 ῥγορμοῖ, υβόσὴ {ΠΟῪ ἰοσὰ Ηδίμαῦ; Ὀαΐ, Βαγ ὑΠ6Υ, ““(Π6γὰ 88 
στοδῦ ΠΙΥΒίρσΥ ἴῃ Τοραχα ἰο ΗΔίμΑΡ, τὸ ἰδ γοῦ ἴο οοηθ. Υ 6 8}8]] 
06 ΒΑΡΡΥ͂ θη Πα οοπιοα.) Ὑμοα τπ6 ον. Μτ. Ψοποεί, ἴῃ Νονοιὰ- 
Ὀεγ, 1828, ἱπίουτοραίθα {π6 οϑιοιαίίπρ Θδιλδγιίαη ῥγιθϑῦ ΘΟΠΟΘΣΏηρ' 
{86 ῖν Ἔχρϑοίϊδίοη οὗ ἃ Μοββίδῃ, ἴμ6 Ἰαύίοσ στρ θα (παΐ [ΠΟῪ τ γα ἃ}} 
ἴῃ δχρθοίδοη οὗ κῃ ;--- “ (ῃδὺ τς Μοββίδῃ που]Ἱᾶ Ὀ6 8 τωδῃ, ποῦ [Π6 
Βοῃ οὗ αοα,--- ἀπά ἐμαῇ {118 (ΝᾺ ΡοΪοβ6) ““νγἂβ ἴὸ 6 ἴπ6 ρῖδοθ ψ θιο ἢ 
6 νοῦ ]Ἱά τηλΐζο [86 το ῸΡΟ] 18 οὗὨἨ 8 Κιπράοιῃ : {818 νγδὲ {6 ρΐἷδοθ οὗ 
Ὑ Ιοἢ {π6 1,οτὰ δα Ῥῥγοτοιδοα ἢ6 σου] ρμἷδοθ ἢ͵8 πϑτθ {Ππογο." ΤῊΘ 
Τοροτί οὔ {86 Θδιωδυιδῃβ ΟΥΒΠΙΡΡΙπησ ἃ ἄονα 18 στο ]688 ; ΠΟΥ 18 1ἢ 
ἴσια ὑπδῦ [ΠΟΥ ἀθηυ {86 τοβυσσγθοίοη οὗ (πὸ ἀδαα, οὐ {86 Ἔοχϊδίΐθποα οὗ 
δΔΏρ6]8. ΤΏΘΥ δαμλῦ, ΒΟ ΤΟΥΟΥ, (μαι (ΠΟΥ γϑοῖίθ ἈΥΤΩῚηΒ δηα ὈΥΆΥΘΥΒ 
ὑπαῦ ΨΦεβονδῖ πουϊὰ ραγάοῃ {μ6 ἀο84, ἀπα (86 ῥχἱθϑὺ ρυγῆοβ τμοτὰ ὈῪ 
ῬΓΆΥΘΥ. 

ΤὮ6 Θαιηαγι δη8β Βανα ἃ οδίδίορτια οὗ ἴδ 6 βποοοβδίοη οὗ {πον Πιρἢ 
Ῥγιοϑίδ ἔγουι Αδγοῃ ἰο {Π6 ργοβθηΐ {1π|6΄ ΤΠΘΥ Βα]ιονα ἐμοιβαῖνθδ ἴο 
Ὅς οὗὁἩ [86 Ροϑίογιυ οὗ Φοόβορὰ Ὁγ ΕΡΒιγαίτη, δῃ ἐμαὶ 411} {πεῖν ρα 
Ῥυιοδίθ ἀθδβοθῃαθα ἔγομι ῬἢΣΠΘἢδ88; τ ΒΟΥοαΒ ἴΠ6 «οὐγϑ Βανο ποῖ ομϑ οὗ 
1Ππαὖ ἔΆτΩΪγ. ΤΟΥ Ὀοαδὺ ὑπαὶ ΤΟΥ ἢανα ῥγοβοσυοα ἰμ6 Ηθῦγον ομδ- 
Τασΐουβ τσ μοἢ (ἀρὰ τηδΔ46 [86 οὗἉ ἴο ῥτοπιυϊρσαῖο ἢῖ8 αν ; τ Ὦ116 [86 «6νν8 
αν ἃ ΨΥ οὗ τυ ηρ ἴγοτη ΕἶΖτα, τ ΒΙΟἢ 18 ουγβοά [ἴῸΣ οσοσ. Απά, 
1π4 664, ᾿πβίραα οὗ Ἰοοκίῃσ ρου ΕἶΖγα 88 {Π6 γϑδίοσγου οὗ {π6 ἰανν, {Π6 Ὺ 
Ουγ56 ΠῚ τ 88 δ ΠΡοϑίου, ὙΠῸ ἢα8 ]Ἰαϊὰ δβϑ46 {ποὶν οἱά Ἵμαγβοῖουβ ἰὸ 
;86 ΠΟῪ ΟἿ68Β ἰῃ {61} Σοῦ, δηᾶ δ Ποσβοά βονοσαὶ θοΟΚΒ ἰμαὺ 6 γα 
ὙΓΓΙὑ6η ἰο βιρροτὶ ὑπ ροβίυ!υ οὗ Ταυ!ά. 

ϑ υ ΓᾺ] δἰζοτηρίθ αν Ὀ66ῃ τη ἰο οΘομγοτγύ {Π686 ΘΑΠΊΑΥ (8}8 ; δυΐ 
ΠΥ μανθ θη ὀρργαββοα ᾿ηβίοα οὗ βοϊηρ πηδᾶθ (ἢ γι βίϊδηβ, δᾶ ΠΥ 
ΔΓΘ Τοαπορα ὕο ἃ Β118}} ὨΤΩΌΟΥ Ταίμο. ΟΥ̓ ΤΑΊΒΟΣΥ ἰμδη ὈΥ (86 τηυ]1- 
ἰυἀς οὗ [ῃΠο886 ψγῆῸ ἢανθ θθθη σοηνοσίοα. ΝΥ, (Β6Υ 86 6πὶ πιο δία Ὁ- 
Ὀογαὶν ποαάρα ἰο {μοῖν βεοῦ ἔπη {π6 “96γ͵8, (πουρῇ ἰμεβα δάμογα 
ΤΊ σοτουβὶυ ἴο {86 ἰδὰνν οὗ Μοβεβ. Αἱ Ἰϑδδὶ Νίοοῃ, ψῇο ᾿ϊνϑά δἴνοσ (88 
ὑσὶ  ἢ οοπίατΥ, πβθη βου ρ ἄοτγῃ [86 ἐογτη 168 864 αἱ [Π6 τϑοορ- 
Ὀοη οὗ Πογοῖοβ, οὔϑογνοβ, (δαί 15. 4 Φ6νν μαά ἃ τηϊπὰ ἴο 6 οοῃνοτίοα, 
ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο δνοϊ Ῥυηἰβησηθηΐ οὐ [6 ραγπιοπὶ οἵ ψμαῦ Β6 οὐδᾶ, 6 
48 ἴ0 ΡΟΣ ΠΙΠ1861, δ πα Βα. ΒΕ ἷ8 ογοαϊοτβ ὈοΌσα ἢ6 τ)88 δατη6α. 
Βυὺ ἴῃς βαγμδυ ίδηβ τ οσο μοί σοοοϊνοα Ὀοίοτο (Π6Υ δαᾶ θ6θη ἱπβίσιοϊοα 

Ὁ 2 



404 ᾿ς «οοοιπὲ οΥ ἐλο “ειοϊδίι δεοίς 

ὑνγὸ γθαγβ, Ἀπ 6γ6 τϑαυγοα ἰο ζαδύ ἴθῃ οὐ δίἴίθ ἄδγβ Ὀθίοσβ {ΠΟΥ͂ 
Ῥτγοξοββοα [ῃ6 ΟἸ γβύδη το] σῖομ, ἴο δἰϊοπα αὖ τπογῃϊηρ ἀπ δυθῃϊησ 
ῬΓΔΥ ΘΙ, δηα ἴο ᾿δαγη ΒΟΠΊ6 ὈΒΑ]ΠΩΒ ; Οἴου 6 Γ6 ποὺ υΒ6α τ 50 τ οὗ 
τσουγ. Ὅ[α ἴσστῃ οὗ ὑνο γοαῦβ τ ΟΝ νγ 88 ΘΠ] ΟΙ πα το [Π6 ϑαιηαγιίλη 
ῬΥΟΒο  γίαβ 18 Δ αὐρυμηθηῦ {παὺ ΠΟΥ ὙἜ͵6 δβυβροοίοα, ἀπά {Π6 σθαβοῃ 
Μ ΠΥ τὴς ὙΘΥΘ 80 Μ͵ωαιῃι, {μαὺ {πον Παὰ οἴθδῃ ἀδοοϊνοά (ῃ6 ΟἸγϑεϊδηβ 
Ὀγ {π6ῖν ῥγεϊεμαθα σοηνθυβίοη. 

ΥΙ1. Το ΠΕΒΟΡΙΑΝΒ ΜΟΊ ΤΑΙΠΟΥ ἃ μο] 164] ἐλοι οι {πὰ ἃ τὰ- 
Ἰσίουβ δβϑοὶ οὗ ἰδ 618: [θν ἀογινοα {86 ῚΣ παπηθ ἔγοιη Ἡογοά 16 
Ατοαῦ, Κίηρ οὗ δυάαα, [9 ν᾿ οβα ἔδμλ]γ (ΠΟΥ ΓΘΓΘ ΒσΟΩρῚΥ δἰἰδομοά. 
ΤΌΘΥ σ6Γ ἀἰβε ρ αἸΒῃ6α ἔσομπι ὅπ οἴ Υ «6 7188} ϑοοίβ, βγϑί, Ὀγ {Ποῦ 
οοπουστῖηρ 'ῃ Ἡ ΓΟ 8 Ρἷδμ οὗ β δ] θοῦ πρ Δἰμηβ6 1} ἀπ ἢ 8 ῥθορὶθ ἰο 
{π6 ἀοταϊηιοι οὗ {π6 Βοπιδη8; δηα, Βοοοηαγ, ἴῃ ΘΟ ρ  γίηρ τυ ἢ {86 
Ἰαυου ἴῃ ΤΥ οὗ {π611 μοαίμθη ᾿γϑοίϊοθβ, δυο 88 δυθοῦηρ ἔθη} ρ168 
ἢ Ἰτηᾶρθ8 (Ὁ ᾿Δο]αίγοιβ ἩΓΟΥΒΙ}1Ρ, ΤαΙβπρ βίδίμθβ, ἀηᾶ ᾿ηϑυαϊπρ 
ῬΆτηϑβ ἴῃ δοποῦν οὗ Αυραδβίαβ; ν᾽ ΒΙΟἢ Βυπι ο] Ἰδίησ ἢ ἸΔο]αἰτΥ ἈΡοΩ 
ὙΙΟΥΒ Οὗ Ἰπίογοδὶ δηὰ ὑ υαν ΘΟΙΟΥ 18 Βα ρροββά ἰο μᾶνβ Ὀθθὴ ἃ ρατγί 
αἱ Ιδαϑί οὗ 1μ6 ἰραυόηῃ ὁ Ηδεγοά, ἀσαϊηϑὶ ψ Ἰοἢ “688 ΟΠ γῖϑῦ δας] οποά 
ἢ18 ἀἸβοῖρ]68 (Μασὶκ υἱ]]. 15.}; δομβθα ΠΥ ΤΠ6Υ ποτα αἰγθοῦν ορ- 
Ροβϑά ἰο {π6 ῬΠδτίθθ68, ΠΟ, ἔγοτη ἃ ταϊϑιηἰογργοίδιϊοη οὗ Πϑυΐῦ. χυἹ]. 
1δ., τηδιηἰαϊπηορα {παῦ 1Ὁ νγᾶβ πού ἰανέα! ἰο βαταῖ ἰο {π6 Βομηδη 6π}- 
ῬΟΙΟΥ, ΟΥ̓ ἴ0 ΡΔΥ͂ ἰαχθ8 ἴο ἃ. Βυΐ Ηδτγοά δπὰ ἢἰβ [Ὁ] οσγοσθ, ὑπϑπᾶου- 
βίδηαιησ 6 ἰαχὺ ἰο δχοϊυα ΟὨΪΥ͂ ἃ νοϊυηίασυ ο]ιοῖθθ, δηα ποῖ ἃ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ΒΌΡΙ 580 η ὙὙΠΟΓΟ ἔοσοθ αὶ ΟΥΘΥΡΟΥ ΓΘ ὁἤοοα, Π6]4 δῃ 
ΟΡ᾿πίομ ἀἰγθοί] Θομίγαγυ, ἀπ ᾿πβιδίοα {πῶὖ 1η [18 6486 10 ννὰ8 ἰα τ ίι] 
Ὀοίι ἰο δι ταϊέ ἰο {Π6 Βομηδῃ δ ρ ΤΟΙ, δθα αἶβο ἴο ῬΑῪ ἰᾶΧοβ ἴο 1). 
Ηον Καθη (μη του ἤατα θθθη [Π6 τη8]166 οὗ [ῃ68 Ὑ αεήκρῖς δριηδῦ 
ΟἸγῖθί, τ μθη πον απ! θα ΜΠ {Π6ῚΓ ππογία] θμθηϊθθ (Π6 Ἡδγοάϊβη8, 
1η Ῥγοροϑίηρ 0 Πἰπὶ {Π6 Θμβηδγιηρ ααθβίου, ἩΠΘΙΠΟΥ 11 τπτ88 ἰδία] 
ἴο ρσῖνα ἐγ θαΐα ἴο μϑαῦ οὐ ποὺ ἢ (δίαδι(. χχὶῖ 16.) δ ουν ΒΘάδομοΓ 
δὰ δηβθγοα ἴῃ {π6 ποραῦνα, {πΠ6 ΗγοαΙΔη8 σου ὰ ἤανα δοσυβοα 
μὰ ἴο {π6 Βοπιαῃ ῬΡΟΥΤΟΥ ἃ8 ἃ βϑαϊ ἰοῦ ΡΌσβοη : πᾷ ἢ ἴῃ {16 δἷ- 
Βυγιδίνο, {ῃ6 ῬΠΑΥΙΒΟΘΒ. ὙγΟΥΘ ΘΑΌΘΔΙΪΥ τοδαγ ἰοὸ δοοῦξο πἰπὶ ἴο [86 
ῬΘορΐςθ, πὰ δχοὶία {μοὶγ Ἱπαϊρηδίίοη ἀραϊηβὺ ἢ, ἃ8 Ὀοίσγαυηρ 1Π6 
οἶνὴϊ ΠΡ γλθβ δηα ρυϊνη]θραβ οὗ 18 οομηίσγ. ΟἾγγῖβὶ Ὀγ δὶ ῥσγυάθηϊ 
ΤΟΡΪΥ ἀοίραιοα {π6 πιά]1ο6 οὗὨἨ οί, δηᾶ αὖ {6 δα {1216 ἱπ ρ] ΟΠ Υ 
78 τπΠ6 Ηδφτοαϊδη8 ἰπ ραγπρ ὑτθαΐο ἰοὸ (ἰϑβασ. [Ὁ 18 ἔαγμοΣ 
ῬτΟΌΔΌΪ6 ἐμπαῦ {πΠ6 Ἡρφτοαϊίβηβ, ἴῃ {πον ἀοοίγη8] ἰθηθίβ, όσα ΟΠ ΘΗ͂Υ 
ΟΥ̓ {π6 βοοΐῖ οὗ ἐο ϑαάάιισθοβδ, γῆο σοῦ {86 πηοβί ἱπα!ἔογθηΐξ (0 το ]}- 
οἵοη διθοηρ {π6 ψ οἷα «᾽ν 15 ΠδΙΙΟΩ ; βίποα {πδὲ πο 18. ΟΥ̓ ΟὁΠ6 
οΥΔΏρ ἰθὺ ο41164 {π6 ἐοαυόη 9. Πεγοά (Ματΐ νἱῖ}, 16ὅ.), 18. ΟΥ̓ ΔοΙΠοΥ 
τοστιιοα (Μαιῦ, χυὶ, 6.) ἐπ ἰεαυθη 9 ἐδ ϑαααμοοεος. 

. Ἴν 88 Οτρίποβ Ἠοῦγαεο, νοὶ. 11}. ΠΡ. 57---ὅ9. Ιῃ φρ. 59---Θὅ. 6 πα8 ρῥγπιοὰ ἃ Ἰο((οτ, 
Ῥυτγροσγίηρ ἴο ᾶνὸ ὕσοη τὺειτῖοη ὉΥ̓͂ [86 ΘΑ ΑΓ ΔΠ5 δὲ ΘΠ θοδοπι ἰπ ἴῃς ϑονθηΐθθηι ἢ σα πίΌΤΥ, 
δηὰ δβοηὶ ὈῪ ἴδόῖὰ ἴο {ποῖγ Ὀγοίγοη ἱπ πρ]ληὰ, ὉΥ τ. Ἠπηιϊπρίοῃ, βοπι ἰἶσηα Ἐπ ρ] δίῃ ἰῸ 
1:6 ΤΌΤΚΟΥ ΟΟΙΙΡΔΗΥ͂ δὲ ΑἸορρο, απὰ δἰογνγαγὰ 8 Βίβῆορ οὗ ἔδρδοορ, ἰῃ [γοϊδπὰ. 

2 Ῥγίδοδυχ Οοπηροίοῃ, ραγὶ ᾿Ϊ. ὕοοκΚ ν. (γοἱ. 1ϊ. ρρ. 865---868.) Φοπηίπρϑ᾽8 7615} 
Απεϊᾳιλεῖοθβ, θοοΚ 1. οἢ. χὶ, Οδ]πιοῖ, ᾿Ὠββογίδείοπε, ἴοτῃ. ἱ. ΡΡ. 787---743., τ βόγὸ [ἢ ἀϊς- 
ογοηΐϊ ΟΡ᾿πίοῃβ οὐὗἁἨ ΦὈΥΤΏΟΥ ΤΊ ΕΓΒ. σΟΠσοΥΤ ηρ ἴΠ6 Ηοτγοαΐδη8 Δ΄ΙῸ ΘΠΕαΠΙΟΓβοα ; 48 8130 ἷπ 
ἘΠΕΙΟΥ 8 Αππηοίδιϊουϑ οὐ ἔθ ΟοΞρο]8, νοΐ. ἱ. ὑρ. 8342---846., νο]. ἰζ, Ρ. 156. Ῥαδγκῆυγει 
Οτοοῖκ Σαχίοοῃ, γος; ᾿αγάπογ 8 ΟΥο δ] γ, μαγὶ ἱ. Ὀοοῖκ ἱ. οἂ, ἷν. ὃ 4. (οτκβ, τοὶ, ἱ. 
ὈΡ. 126, 127.) ὙΤΑρΡΡδἢ Β 1οἰπγοθ ὁπ Φ ον 18} Αητὶᾳ, ᾿. 9339. 
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ὙΠ. ΤΏ ΟΑΙΠΞΑΝΒ ΘΓ ἃ ΡΟ] [1.8] βοοὺ {παῦ οτἱριπαίβα ἴτομη 
1Π6 ῬΒΑΓΒ668, Α. Ὁ. 12, ἤθη Ατσομοΐδιιβ νγα8 ὈΔηΙΒη66α, ὁ πἋ466 τοἀδυσοα 
Ἰηΐο ἃ Βοιηδῃ ργονΐηοθ, ἀπά ἃ ὁθηβιιβ ἰδίκθη ὈΥ Οἱ Π18, οὐ συ σθηϊιι, 
Ργϑβιἀβηΐ οὐ ὥ'ιγγίδ ([ο το ρσγονυΐποα υᾶ6θ8 τὴᾶβ δἰίδορθ). Οτ (ἢ ]8 
οσοεαδίου, 7448 {86 (Δα, οΥ Οδυϊοηϊίθ, 88 6 18 8180 οδ]Ἱ]Ἱϑά!, 
δχμογίθα {86 Ῥθορὶβ ἴο βμαῖεβ οὗ {π18 γόίθ, ἰθ  ]Ππρ τ[Ὠ6πὶ ὑπαὲ ὑγιρθιιία 
ψγὰ8 ἄμα ἰο (οὐ εαἴομθ, δηα, σοῃβθα δ] Υ, οὐρῃῦ ποῦ ἴο θ6 μα ἰο 
(Π6 Βοιηδῃβ; δηὰ {μαῖ σα! ρίουβ ΠΟΥ δηα {πὸ δας ουὙ οὗὁὨ {6 
ἀϊνῖηθ ἰατγ8 ΟΓΘ ἴο ΡῈ ἀοίαπαρα ὈΥ ἔογοα οὗ δύῖηβ. [}π οὐποὺ σοϑρϑοίβ 
ἢ18. ἀοοίγϊ 68 ἈΡΡθαΣ ἴο να θθθη (86 ΒΑπ|6 ἃ8 ῃο86 οὗ [Π6 ῬΠΑΓΊΒΘ6Β. 
ΤΊ6 ἐὰαπ } 85 ταϊβοα ὈῪ {Π 686 ΡοΟΓΠΙοἰοΟαΒ (δα 8 6 γ6 Ἰηἀ 664 ΒρΡργοββθα 
(ἈΑοίϑ ν. 837.); θαὰΐ δὶ8 [0] ον ο 8, ὙΠῸ σοῦ οα]16α (ἀα] Ἰβηβ, οοη- 
{ἰπυρα ΒΘΟΓΘΙΟΪΥ [0 ργορασαῖθ {μ6πὶ, δηα ἴο σηδῖζα ψγοβαϊγίθβ, τ ΠΟπῚ 
{Π6Υ τοαυϊγοα ἰο 06 οἰγουτηοὶβοα. Α8 {Π6 δβδηι6 σββί!6β8 αἰβροβιιοπ 
πα βραϊουβ Ἀυϊποὶρ] 68 οοη(ϊηυρα ἴο οχὶδὲ δὖ ἴῃ6 ὥπιθ τ μθὴ (Π6 
ΔΡΟΒί]68 Ῥ8ὺ] δὰ Ῥείοσ π τοί {ποὶν Τρ β0168, (ΠΟῪ ἰοοῖκ οοοδβίοῃ 
ἴπδηοςα ἰο ἱπου]σαῖα ἀροπ ΟἸ τ βίϊδηβ (80 τυ γα αὖ (παΐ ττὴ6 ρθη Θ ΓΑ] ν 
οοπέουπαορα νὰ {86 46:78) 1Π6 Ὡθοθβϑ νυ οὗὨἨ οὈδθαΐθποα ἰοὸ οἷν! 8ι- 
τηοτῖγ, ἢ βἰηρσοϊαν Ἀγ, σα, δηα ρογθυδβίοη. δα Ἰΐοιι. χἰ]]. 
1. οἱ 8β6ε4ᾳ.; 1 Τα. 11. 1. οὐ 864ᾳ.; 1 Ῥοῖογ 1). 18, οὐ βθη. 

ΙΧ. ἽΠπῈ ΖΕΑΙΟΤΒ, 80 οἴδῃ τηθπίομθαᾶ ἴῃ «}6νν 18 ΠΙΒίΟΥΥ, ΔΡΡΘαΥ 
ἴο Βανα θθθη ἴῃ ἐ]ονγογ οὗὨ {Π18 ὁ πᾶλ8. 1,Ἄτὴν 18 οὗ ορὶπΐοῃ {παὶ 
1Π6 σΌΒΤ ΜῈΝ ψ βοὴ {86 ῬΠΑτβοθαβ δπα Ἡθγοάϊδῃβ βοηῦ [0 δῃίδηρβ 
“7 οΒ8 1π ἢ15 σοηγ  βϑα 05. ΜὙΌΓΘ ΠΟΙ ΌΘΙΒ ΟΥ̓ (818 Ββοοί. (Μαΐίί. χχὶὶ, 1δ, 
16.; Μαῖκ χὶὶ. 18, 14.; 0Κ6 χχ. 20.),)}) διῆοη {Π6 (ὐλπαδηϊῖο, ὁπ 6 
οὗ {η6 ἀμροβίϊοβ οὗ “6808 ΟἸγιβί, 18 οδ]οᾶ Ζείοέος (Κα νἱ. 1ὅ.); δηᾷ 
ἴῃ Λοία χχὶ. 20. δῃὰ χχῇ. 3. (ἀ τ.) νὰ δηά {παΐ {πογο ποῦ οογίδιη 
ΟΣ ΙΒ) Π8 δῇ “ 6γυβα]6π, 0 6 Γ6 ἀοηοιηϊπαίοθα ΖΕΑΙΟΥΤΒ. Βυΐ ὑπ 686 
ἸΠΟΓΟΪΥ ᾿ηδβίθ οἱ {π6 {] ΕΠ] πηαπὶ οὗἁὨ {Π6 Μοβαϊο ἴων, ἀπα ὈΥ͂ ἢῸ 1ηθδῃ8 
ννοηΐ 50 ΔΓ 88 [Π086 ῬϑΎβοῃβ, ἰουτηθα Ζοϊοίδο ΟΥ Ζοαϊοίβ, οὗ ψ  οτα τγ9 
ΓΟδα 1ἢ οΒορ 8 Πιϑίογυ οὐ (86 «6 νυν δῇ υγαν. 

Χ, ΤΠ ΒΙΟΛΔΕΙΙ, ποϊοορα ἴῃ Ασίβ χχὶ. 838. ὙΟΙΘ αβεϑϑ8η5, 80 
ἀογινοα τμοῖν πϑηθ ἔγοπι {ποῖ υδίηρ Ροηὶαγβ Ὀοηῦ πκὸ [Π6 Ἐοιηδη 
δῖοι, Ὑ Ὠϊοῆ (ΠΘΥ ΘομοΘδ]οα ποῦ {μοῖν σαττηθηΐθ, δηα τυ 16}. τγ88 {86 
Βοογοῖ ἱμβίσυμηοηΐ ΟὗὁἨ δ ββαββ8: δ 0] 0η." ἴϊμο Εργρὕᾳη ἱπηροβίοσ, αἷβο 
ΤΘΏΠΟΠΘα ὈΥ {Π6 βδογϑα ἢϊβίουϊδη, 18 ποία ΟΥ̓ ΦΟΒαρμιι8, ὙΠΟ Βα 8 
{παὖ ἢ6 νγαϑ δἱ {π6 μεδα οὗ 80,000 πχρῃ, [πουρὰ δι. 1αἶκα ποίϊοθϑ οηΐγ 
4000; νυὺ οί) δοοοιιηΐβ ἅτ γθοαποι]θα ὈΥ͂ Βα ρροβίῃρ ἰμαὺ {Π6 ἱπὶ- 

" δ ν 88 8 πϑίΐνο οἵ ὐδμδΐα, 'ἰῃ [πΠ6 ργονίηςα οὔ αδυϊοηίεῖϑ. 
᾽ Φοβορδυπ, Απξ, δαά, 110. χνηΐ, ς. 1. 881. 6., 110. Χχ. ο. 5. ὶ 2.; Ὦς Β6}]. 74. 110. 1]. ς, 

17. 88 7---9., Ὁ. νἱϊ. ς. 8. 81. Το Το 88 πιοπιομοὰ ἴῃ ΑΟΙ8 ν. 86, τηβὶ ποὶ 6 ς0η- 
[Γοηάοὰ νὴ τμ6 Ὑπου δ ΟΥ Δυάδ8 ταοίεοσγε ἃ ἴο ὈΥ Φοδβορῆιβ. (Ααϊ. 110. χχ. ο. ὁ. 81.) 
ὙΠουάδΔ8 τῦ88 ἃ ΥὙΟΤΡῪ ΠΟΙΏΓΠΟΠ ΠᾶΙη6 Δηοηρ' {Π6 6078; δηὰ [86 ῬΟΙΒΟΙ τηρηςοηρὰ ὈΥ [ἰ|0 
ΒλσΓΟΑ ἰβιοτίδῃ τνὰβ Ῥγο Δ ΟΪΥ οπα οὗὨ [6 ΤἸηδηγ ἰοϑάοσβ ὙΠΟ ἰοο Κ ΠΡ} ΔΥΠῚΒ ἰῃ ἀείδποθ ΟΥ̓ 186 
Ῥαδ]]ς ἸΙθοτιὶοβ, αἱ ἐπ 6 εἶπ οὗἁ ΟΥγοηυ8᾽ 8 Θητοϊτηθηῦ, δὲ ἰοαδὲ βαυθη, ἰδ ποὶ ἴοη, γοᾶσγβ Ὀδίοιυ 
{Ἰις βροαςῇ ἀρ! νογοὰ Ὁ (4πι|8}16], (Αοἷδ ν. 34---40.) Ηδ βοοπῃβ ἴο ἤανθ ὕθθῃ δυρρογίο 
Ὀ. ΒΠ2ΔΠ1ΟΥ ΠυτΉθογΒ τΠπδπ 116 δοσοηὰ οΥὗὨ ἴπδὺ πδπιθ, δπὰ (48 τῃ6 βεοοπὰ εαἰζοσυγαγάβ 414) 
Ρογβῃθα ἴῃ ([Π6 δἰτοτρὶ ; δῖ 845 8 [Ὁ]]Ον ΕΒ τόσο αἀἰβρογβοὰ, πὰ ποῖ βἰαυρῃιογεῖ, ἰΚὸ 
ἴπο56 οὗ τῆ βεοομῃὰ Ψιυ 48, δαγνίνοσβ πη τΑ1Κ σατο] οὐὗὁἨἁ Ὠἶπι, ἀπὰ Οὐπι4}16] τυϊσἣν ἤανο 
ἤοοπ ρδγι σα ϊαγῖν ἱπίοτσιμθὰ οὐἩ πὶβ ὐβίογγ, τουρσἢ Φοβορθυδ ΟἸἹῪ πιοητίοηδ ἱξ ἰπ σεποῖαὶ 
ἴογιη8. 866 Ὦγ, [γάπογ᾽Β Οὐ 1 7, ματι ἱ. θΟΟΚ ἰ). οἢ. νι], (Υ οὐῖκ8, νοἱ. 1. ρρ. 408---413.) 
Ὧγ. Ὠοάδάγί σε οἡ Αοῖδ ν. 88. - 

3 Αρραγαίιβ ΒΙὈ]ΐςυ5, νοὶ, ἱ. Ρ. 239. 4 7Τοβερῆαδ, Δηΐξ, Φυά, 110. χχ. ο. 8. 8. 10. 
»Ὁ8 
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οϑίοσς (γο ἴῃ [Π6 Βοοοηῃά γᾶ οὗ Νογο ρῥχγοίθπαβά ἴο Ὀ6 ἃ ρσορβοί) 
[μὰ ουῦ 4000 ἔγοτα «}6γυβα]θη, τῆ Ὑ6ΓΘ Αἰύου γα Ἰοϊηθα ὈΥ ΟΥΘΓΒ 

᾿ 10 {π6 δπουπί οὗ 80,000, 848 ταϊαίθα ὈΥ “οβαρῆυβ. ἸΏΘΥ ΜΟΊ δὲ- 
ἰλοκοα απὰ αἰδρογβθα Ὀγ [86 Βοιμδη Ὀσοουχαῖον Ἐ 6] 1χ. 

ὃ 2. Οἡ ἐδε ἐτίγοηιθ (ογγιρίϊοπ 97 ἐδε “ειοϊδῖ, Τοορῖίο, δοέλ ἐπ Πεϊ σίοπ 
απα [Μοταΐς, αἱ ἐδο Τίπιε 9 Ο᾿γῖδῦς ΜΔ τῇ. 

ΤῊ ργθοθάϊηρ ομαρίοσβ " Μ111 ἤν βῆονγῃ ἐπαῦ (Π6 ΡΟ] [108] βίαϊα οὗ 
{16 ονγβ τγδϑ ὑγγ ἀσρ]ογαῦϊθ. ΑἸΒουΡὮ ὉΠΟΥ͂ ΤῈ ΓΘ ΟΡργθββοα δπὰ 
βεοορά ὈΥ νδγίοιιϑ σΟΥ ΘΓ ΠΟΙ, ὙΠῸ δχθγοϊβοα {Π6 πηοϑβί σροσουβ δυίμο- 
ΤΊ ΟΥΟΥ {{Π|6π|, 1 ΤΊΔΏΥ ᾿πβίδῃοοβ τ Ἱ ἢ ῬΘΟΌΪΙΑΡ Ἀνδυῖοθ, οὐ  γ, ἂπά 
Ἔχίουοη, γοὺ ΠΥ ὙὙΕΙΘ ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΣὩΘΑΒΌΓΘ ΘΟΥΟΓΠοα ὈΥ͂ ὑπ 6ῚΓ Οἢ 
Ιανγ8, αηα 6 γ6 ρῬουτηϊ 64 ἴο ΘΗ]ΟΥ {ΠΕ Το] σίοη. μα ϑαπλ]π|βίγα τοι 
οὗ 1Π6Ὶγ βδογρά γΐθϑ οοηἱηποα ἴο δα σοτητγηϊ[6α ἴο ἴπ6 Πρ ῥχοβί δπὰ 
1π6 ϑαῃμοάσιη; ἴο {ῃ6 ἔουτηοσ ἴπ6 ῥγιθϑίβ δηᾶ 1,ουϊθβ ΟΣΘ βιδογ- 
αϊπαίβ 88 Ὀϑῆογο: διὰ {Π6 ἔογπι οὗ ὑπο ὶῦ ὀχύθγῃδὶ ὙΌσβἢιρ, δχοσρύ 1η 
ἃ ὙΘΙῪ 6 Ροϊηίβ, μδὰ βυβδσθα πὸ υἱβ 0]Ϊ86 οὔδηρθ. Βυῖΐ, Ὑ]ιδίονογ 
σοταίοτίβ ποτα ἰϑῖρ ἰο ἔμοὰ ὈΥ ἴμ6 Βοχηδη τηδριϑίγαίθβ, ὑΠ6Υ γ6Γα ποί 
ΑἸ]ονοά ἰο δηΐου ἐμοὶ ὈΥ͂ {μοῖὶγ ομϊοῦ ῥγιθδίβ δηα ρορυϊαῦ ᾿ϑδάθγβ, 
Ποῖ «οβορθυβ ομαγϑούθυιθοθ 88 Ὀγοῆϊιραΐα γοίομοθ, ἢ Πδα ρυΓ- 
ΟΠαβρα {πον ρἴδοθ ὈῪ Ὀυῖθθ8 οὐ ὈΥ̓͂ δοίβ οὗὨ ᾿πιαυ τ, δηα ταδὶ ἰδ πο 
1ποῖν 1]]-οαυϊγοα δυο ὈΥ (6 τηοϑί βαρ ουβ ἀῃμα ΔΌΟΙΔ 8016 
ΟΥΏ68. ΝῸΣ ΜΈΓ {86 γοϊσίουβ ογοθαβ οὗ [π686 ἸΏΘἢ ΤΟΥ͂Θ ΡΕΓΪΘ: 
Πανὶηρ Θβρουδοα {π6 ῬΥΪΠΟΙΡΙ68Β οὗὅἁἨ γαγίοιιϑ βθοῖβ, {πθὺ βι γα {Ποηη- 
Βαῖνεβ ἰο Ὀ6 ἰοα ἀνγαν ὈΥ 411} π6 ῥγϑυαϊοθ δηα ΔΠΙσ ΟΥ̓ οὗὨ ραγίν 
((μουρῆ, 848 ἴπ (86 οαβ6 οὐ οἵ δανιουσ, ἔπ  Ὺ ὑοῦ] ὰ βοπλθίπηθβ ἀραμάοη 
{Π6ηλ ἴο Ῥχοπιοίθ βοπλθ ἔα γουσιίθ ΣΤ ΘΆΒΙ ΓΘ); 8 ὝΘΓΘ ΘΟΠΊΠΊΟΏΪΥ ΤΙΏΟΓΘ 
ἱηὐθηΐ οὐ {π6 στα βοδίίϊοη οὐ Ὀγῖναΐα ΘΏΓΑ ΤΥ, {πδη βίυαϊουβ οὗ δα- 
νδηοῖπρ {Π6 οδι186 οὗἉ γα] ρίοη, ΟΥ Ρτογλούηρσ (Π6 ΡὉ]1ς οἰ λσο. ΤῈ 
Βιογάϊπαία δηᾶ 1ΠΙΘΥΙΟΥ ΤΟΙ ὈΘΥΒ ΘΓ ἱηξθοίοα 1} (86 ΘοΥταρίϊοι 
οὗ {μὲ μΒεδᾶ: {π6 ρῥγοβίθ, δῃὰ {ῃ6 οὐμοὺ σαϊηϊβίοσβ οὗ σοὶ σίοη, 6 Γ6 
Ὀεοοιηθ ἀϊββοϊαίθ δηα ἀραπαομθα 1ῃ {μ6 Βιρ]ιοδβῖ ἐεετεο; ψ 8116 (Π6 
ΘΟΠΔΠΊΟἢ ΡΘΟΡΪ6, ἱπϑίϊραίθα ΟΥ Θχδϑιηρ]68 80 ἀθργανθαά, συβμϑὶ μοδά- 
Ἰοπρ ἱπίο δυδσΥ Κιπά οὗ ἱπίᾳυϊῦγ, δηὰ ὈΥ {Π 61 ᾿ποσϑβδηῦ ΒΘ] Π]0Ὴ8, 
ΤΟΌΌΘΓΙ6Β, 8πα δχίου 008, πο δραϊηβὺ ἐποιηβοῖγοβ μοί {π6 78.106 
οὗ (ἀοά δηά ἰδ8 νθῆρσϑδῃοα οὗ πη6ῃ. 

Οντηρ ἴο {π686 νδυϊοιβ οι 868, {Ππ6 ρτοδῦ πη|888 Οὗ {Π6 «6 νγ]δἢ Ρ6ΟΡ]6 
ΟΙῸ ΒΌΠΚ ἰηΐο {Π6 τηοβὺ ἀθρίογα]ο ἱρπόσαποο οὗ (σα δηὰ οὗ αἰν!η6 
ὑπηρσ8. Ηποθ ρῥγοοθοαρα {μπαὺ ἀἸ58ο] ἴθ 688 οὗ ΤΏ 6 ΓΒ δηα {παΐ ργὸ- 
ἢϊραίθ τ οκθάμθθβ ἡ ΠΙοἢ ρον θα δηλοπρ [πΠ6 «67 ἀυχσίηρ ΟἾγιβί Β 
ΓΑΙ ὨἸΒΊΓΥ ὌΡΟῚ ΘΓ ; ἴῃ Δ] 810 ὕο ψ ἱοῖ (ἢ 6 αἸνῖπ6 ΘΔΥΙΟῸΓ ΘΟΙΡΆΓΘΒ 
1Π6 Ῥϑορῖὶθ ἴο ἃ τωυϊίααα οὗἉ Ἰοβὲ βίιδθρ, βίσαγιπρ νι δουῦ ἃ Βῃορμογὰ 
(Δίαδιε, χ. 6., χν. 24.), δᾶ {πὶν [θδομουβ, ΟΥὁ ἀοοΐοσβ, ἴο ὈΠ]Π1πὰ ρα 68, 
ὙΠῸ ῥγοΐοββοα (ὸ ᾿πϑίσυοϊ οὐπουβ 1 ἃ ΝΑΥ͂ ΜΠ ὙΠΟ. ὙΠῸΥ ὙΘΓΘ 
Τοίδ!]Υ υπαοαυκὶπίοα {ποιηβοῖνοβὃ (Μαῖι. χν. 14.; Φόδη ἴχ. 39, 40.) 

Ἢ Φοδβορῆαβ, Απὶ. Φυά. 10. χχ. ο. 8. ὶ 6.; 0)6ὸ Β6]1, Φυὰ. 110. 1Ϊ, α. 18. 8 5. Τγχ. ΙΓ ΠΟΥ Β 
Οτοα!ὈΠγ, ρατὶ ἱ, ὈοοΚ ἰδ. οἰ. Υἱ, (τα, νοὶ, 1. ΡΡ. 41]14---419.) 

2. 866 Ρασί συ αΥν ΡΡ. 12]1---181. οὗ [Π6 ργοβοηΐξ γοϊιπΊθ. 
8. Μοβδίοσῃ Β Εςο]. ΗΪδβί. Ῥοοὸϊκ ἱ, ρασὶ ἱ, οὔδρ. 1., δηὰ αἷϑὸ μιἷβ Οὐ θη ασῖο8 οἢ [6 
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Μοτο ραγου αν, ἴῃ (μ6 Νουν Τοβίαιηθηῦ',, “Κ [86 «76 »)78 ἅγὸ ἀθβου θα 
88 ἃ τηοϑῦ ΒΌΡΟΥΒ ουβ δηα Ὀἱροίοα Ρθορῖὶθ, δὐίδομοα ἴο (η6 Μοβδῖο 
τἰτυδὶ δηὰ ἰο ἴπ6 Ὑ Ιτλβ10 81] ἰγδα 0 ὴ8 οὗ ἰμοὶν οἰ άθυβ, τι ἃ Ζ68] δᾶ 
ἔδυ οἴϑτη ΒρργόϑοΒίηρ; ἴο τη η688. ΤΉΘΥ ΔΓΘ Γοργθβθηΐθα 88 ἃ πίοι 
οὗ Ἀγροογῖίοβ, δϑϑυσαΐῃσ [Π6 τηοϑὺ βαῃ ΙΓ ΟΠ]ΟἿΒ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ ὈΘΙΌΓΘ 
Ἃ1η6 ποῦϊὰ, αὖ 108 σου ο 8 οὗ οσονγαθα βίσϑοίβ υὐἱίοσγίηρ ἰουαὰ 8πὰ 
ογυϑηΐ βίγαλῃϑ οὗ ταρίυσοιιβ ἀθνυοῦοη, Τ᾿ ΘΓΘΙΥ (0 αἰΐγαοῦ (Π6 ΘΥ88β οὗ ἃ 
τοῖς δηα οτοάυϊουβ τυ] τὰ46, δηα ἴο 6 ποίϊς6α δηά νεπογαίθα ὈΥ 
[ποτὰ 88 στ σΓΟΤΒ Οὗ πλοῦ οδίοη δηα ΘΑ νΘΗΪΥ-Ἰ ΠἀΘάΠ688; ἀσνοιγοά 
ΜΙ οδθη δου δηα βρὶγιῖΆ] ῥυάθ; σδυβίηρ ἃ ἰγυτηροΐον ἰο ναὶκ 
Ῥοΐοσο ἐμθπλ ἴῃ ἐδ6 δβἰχθοίβ, 8η4 στηδῖζθ ργοοϊδιιδίοη ἐμαΐ βιι ἢ ἃ ΣΌΣ 
γγᾺ8 ροἰπρ' [0 ἀἰϑισιαα ἢ18 ΑἰπιΒ; ῬυΌ]ΠΟΙΥ αἸΒρίαυπρ' 41} (818. ΒΟΥ 
ῬΑγα6 οὗ ΡΙΘΕΥ͂ ἀηα ομαγιιγ, γοῦ ργ ναί Υ συ] οὗ [86 τηοβὲ ἀπέβο!ηρ 
ΟΥΘΙΥ πα ορργαββίοῃ ; ἀθνουσγίηρ, ὙἹαονβ᾽ Πουβεθ, βίσρρίηρ [86 
ΠΙρΡ]6 88 ψι ον δηά ἔγθη 1688 ογρθδῃ οὐ {ποὶγ ὑσορδσίυ, δῃα Ὄχροβίησ 
{μοπλ ἴο 4}1 [868 τίρουγβ οὗ Βυηρον πα πακθάπαββ; οἰδιπουσίης, 716 
ἐεπιρίε οὶ ἐλε Πογά ! ΤΊι6 ἑεπιρίε 9 ἐδι6 Ζιοτά Π ταλκιος; Θομβοΐθποθ οἵ 
Ῥαγηρ {πΠπ| οὗἁ ταϊηΐ, Δῃ186, δπα οαμιμλῖῃ, ἴο {Ππ6 Βιρροτῦ οὗἁ 118 Βρ]οῃ- 
ἀΟΌΣ δηᾶὰ ρυϊοβίμοοα, θαῦ ἴῃ ῥγδοῖϊοδὶ 116 νἱοϊδίϊηρ δῃα {τϑιηρ] την 
Ὅροι {86 ἢγϑί ἀυί168 οὗὨ ΠλΟΥΔΙΠΥ, --- }ιΒ[106, ΒΘ] 17, δ πα ΠΊΘΓΟΥ, ---- ἃ8 
Βοΐῃρ συϊρὰσ δπα Πα μοηἶβὴ αὐ τηθηΐβ, δθά 1 βη1 6] Υ Ὀαΐονν ἐπ 
Τοραγά οὗ Ἔχδ] θα βαιηΐβ δῃηὰ βρί για] ἀΑρ ϑϑόκνε ΤΉΘΙν ρτοαΐ τθῃ 
ΟΥΟ ἴο 8ῃ ᾿ΠΟγ 1 0]6 ἄσρτοα ἀδργανθα ἴῃ ΤΠΘῚΓ ΤΏΟΓΑΪ8, ΠΊΔῊΥ οὗ [Πθῖὰ 
ΘΔ]Δ 6668 1ῃ ῬὈΥΙΠΟΙΡΙ6, δα ἴῃ ργδοῦοα {86 τηοδί ῥγοῆϊιρσαῦθ βθηβιια] 8.8 
δηα ἀοθδιοθθοβ: {ΠῸῚ} αἰγοσίοιι δηα δρδπαἀοηρα τψ]οϊκοά 688, 88 .70- 
ΒΘΡἢ 8 ἐθβι1ΆΉ.6832, ἰγαμβοθηἀθα 411 (86 Θῃοστη 168 ἩΙΟΔ [86 τχοβὲ οοΥ- 
τυρὶ ἃσο οὗ (Π6 σου] πδα ὄνον 66] ; {ΠΟΥ͂ Θομηραβθϑα βθ8 δῃηᾶ ἰδηὰ 
10 τῆ8 Κα ῥσοβοϊ γίβθβ ἴο υἀαδίδιῃ ἔγοτα ὑπ Ῥάρδῃβ, δῃᾶ, θὰ ἐπα ν μα 
δαιποα {μ686 οοηνοσίϑ, ΒΟῸἢ ΓΟΠἀογρα ποτ, ὈΥ {Π6}Ὺ ἱτητηογαὶ [ἴν68 
Δηα βοδῃάδιουβ Θχϑτη} 68, τοστο ἀρργανοα δηά ὑγοϊραίθ [μδῃ νοῦ μον 
ΟΣΘ ὈΘίογα {Π6}Ὁ σον υβοη. ΤῊΘ ΑΡοβί]6 (6118 ἔθη [Πα ὈΥ͂ Τοββοι 
οὗ {Π6ῚΣ ποίογϊουβϑ νἱοθθ ΠΟΙ ΤΟ] ΙΡΊΟΙ τν88 Ὀθοοα {π6 οὐ]δοὶ οὗ οὰ- 
Ἰυπηην δηα βαῦχο διμοηρ {π6 Ὠδδίμθη παϊϊοηθΒ. 76 παπιὲ 9} Οαὐά ἰς 
δίαϑρἠιοπιοα ἀπιοπρ ἐλς Οεηζϊος ἐλγομσἧ ψοιῖι "ὃ (Ἔοια. 11, 24.) Απά ἴῃ 
ἢ8 ΕΡρΙ8|16 ἰο Τιΐαβ, μΒ6 ᾿μίοστηβ ὰ8 ἐπαῦ (86 “76 1.18 'ἴπ βρϑουϊδίίοῃ, 
Ἰηᾶςα6α, Δοκπον]οαρεοα 4 ἀαοά, θυΐ ἴῃ ῥγδοίϊος ἐβ6Ὺ ΤΥ δἰμαὶβίβ:: [ὉΣ 
ἴῃ. {Π6ῚΡ 1ῖναβ [ΠΘΥ͂ ὙογΘ ΔΡΟΙΔΙΠΑΌΪΥ ᾿τημλοταὶ δπα ἀρδηαομοά, δπά {6 
οοπίθιηρίιουβ ἀΘΒρ ΒοῖΒ οὗ θυθσυίηρ {μ8ὺ γγα8 νἱγίθουβ. 7ΤΆον Ῥγ0 785 
ἐϊαέ ἐδον ἄποιο (σοά, διιὲ πὰ τοογλβ ἐδον ἀδηνψ ἀΐπι, δείπφ αδοπιϊμαδίο απὰ 

ΑΒαίγβ οὐὗἨ ΟἸ γι βιίδῃβ Ὀδίογε [π6 ἐΐπιθ οὐ Οοπείδηϊπο {86 Οτοδὲ, νοΐ. ἱ. ἱπιγοᾶ. σἤδρ. ἰΐ, 
ῬΠΙΙ Ιηϊτοάαςιῖο δά Ἰδούομοῃ Νονὶ Τοβίδιηθηι, ς. 856. [6 διμηπια ΡοΟρα]ὶ Ψυἀαἰςὶ οοτ- 
τυρίϊοηα, ἰδιρογο ΟἸσίδβεὶ, ρρ. 47) --- 478. 

δ ον 186 [υ]Πονῖπρ Ρἱείαγο οὗὁὨ [86 πιθ Δ ΟΠ ΟΥ̓ οοτταρείοη οὗὨ [6 Φον θἢ οπυτοῖ δπὰ 
Ῥεορΐε, (6 δυῖθοῦ 15 ἱπάοδιεὰ τὼ Ὦτ. Ηασγιγοοά β [πιγοἀυοιίοη ἴο 106 Νενγ Ταδβίδπλθηξ. 
(νο!. 11. ΡΡ. 58. 61.) 

2. Φοβορδυβ, Β6]]. Φαά. 110. νἱὶ. Ρ». 1814. Ἡπάδβοη. Αγαΐπ, βαγβ τμἷ8 ἢἰβιοτίδη, “ὙΠ ΠΟΥ 
ὙΘΓΘ ΠΗΪΝΟΓΒΑΙΥ σοιτουρῖ, θοΐΝ ῥα ΙΙΟΙΥ δηὰ ῥγίναίοϊγ. ὙΠΘῪ νἱθὰ νυ Βῖο ἢ δου] βυγραῦϑ 
680 ΟἾδοῦ ἰῃ ἐπρί ο(Υ̓ δζαϊηϑὲὶ Οοᾶ, δηὰ ἰπ)υβῦοθ ἰονγαγάὰβ τηθη. [υἱά, 

5 ΤὮδ δ ροιβε ΠἸου8 ΠΥΘΔΌΠΠΥ οὗὨἨ 8 ον 88 Ῥγουθγθϊαὶ διηοηζ ἴῃ6 ποδίῆθοα, Οτοάαι 
ψιάεδυ5. ΑΡ6}]8Δ. Ηἤογαῖ. Ἐρίοϊοϊιδ τηθηςτοηΒ δὰ Ἔχροβϑοϑ ἐμεῖς ρτοδίοσ διιδοβτηοηΐ ἰο (Πποὶν 
ΠΟΓΟΙΠΟΠΐε8 ἴμδη ἴο (86 ἀυϊί68 οὗἉ πλογα! γ. Ὀἰββοτίδιίοηςδ, 110. 1. Ρ. 115. οἀϊ(, τἱμίοη, 8.0 
4180 Φοβερδιυδ οοηίγα Αρίοῃ. ρΡ. 4806, Ἠδυογοδηιρ. , 

"Ὁ 4 
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ἀϊδοδεοαΐοπέ, απὰ μπίο ευὐογψ σοοά τοογὰ γοργοδαίε. (Τιῦαϑ 1. 16.) ΤῊ 
(ΘΒ ΠΛΟΩΥ [0 {Π6 το] σἸουΒ 8πα σρογαὶ οπαγδοίοσ οὗ [86 “6 18} ΡΘΟρ]ο, 
ΌὈγ «εβὺ8 ΟἸ τύ ἀπα 8 δροβϑί]688, 15 δι ρΙΥ Θογτοδογαίθα Ὀγ Φοβαρἤυβ, 
ὙΠῸ [ΔΒ ρίνθῃ 08 ἃ ὕγιιθ οϑιϊτηδία οὗ {86} ὈΓΙΠΟΙΡ]6Β δηα τ δῆποσβ, δηᾶ 
18. 4180 σοῃῆγμοα ὈΥ ΟΥΠΟΥ ΘΟΠΙΘΙΠΡΟΓΑΤΎ ἢἰβύουιδηβ:. Τῆς οἰγουμ- 
βίαῃοο οὗ {Π6 γ πδίϊοῃ Βαυῖπρ Ὀθ6η Τνουγοα τ] 8 Θχρ οἱῦ τον ]α- 
ἄοη ἴοι {π6 οἰ, ἱπβίθδα οὐ δῃϊδγριηρ {Π6ῚῚ ταΣη 48, χουν 
οοη γαοίοα δηα βουγοα ἔμοὰ ψιπ 411} [86 Οἱ Οσ 688 δηα ᾿ἰδαᾶνθη οὗ 
{μθο]οσίῖοαὶ οἄϊαα. ΤΟΥ ταρασαθα ὑποϊσγουμπηοϊβοα Ὠοϑί ἤθη 8 τ ἢ 80- 
γ γα ὶρ οοηὐθπηρί 3, δηα ῥ6]θνεα ἵποῖὶ ἴο θ6 Βαίθα ὈγῪ Οσοά, τροσοὶν 
Ὀδοδαβα ΠΟΥ ΓΘ ὈΟΤΏ 8]16 08 ἔγοπι ἐπ σοι γ 8 1} οὗ [Βγδο], απά 
Ἰνοα βγδηροῦβ (0 {πΠ6ῚῚ οονθηδηῦ οὗ ργοπηῖβθ. ὙΒΟΥ που]ᾶὰ ποῖ δαὶ 
ἢ (θὰ (Αοίδ χὶ, 8.), ἀο {Π6 Ἰοαϑὺ ἐγ μα] οσα (ὉΣ ἐμ οη), ΟΥ 
ΤηΔΙ ΔΙ ἢ ΔΗΥ͂ ΒΟΟΙΆΪ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ6Πη66 Δηα πχλαζιΆ] ᾿πύθγοοῦγβο τυ] ἢ (ἤθη. 
Τη6 ΑΡροβί]θ δου γ868 ΠΟῚΡ παύϊοπμα] Ομδγδοίου ἴῃ 8 6 Ὁ υυτᾶδ, ἀπᾶ 
1 18. ἃ 80 οη6: 7λὲν τοογὸ σοπέγαγῳ ἰο αἷϊ πιοπ.5 (1 ΤὭΏΘΒβ. 11. 15.) 
ΤῊ ΒΌΡΘΓΟΙ ΠΟ Β ̓πβό]θθοα πὴ ἩὙΠΙΟὮ 186 τοθδῃ δηα βο  ἤβἢ ποίϊοη 
οὗ τποὶν θεΐηρ {πΠ6 ΟΠ]Ὺ ἔανουγιίθβ οὐ ἤθανθη δηα δ] ρῃίοηοα Ὦγ αοά 
Ἰηβαιοα {πϑῖ 88 ἃ Ῥθορῖίθ, δὰ (ῃ6 Ὠδυρηςν ἀπα βοοσγηῖι} ἀϊβάαϊη 1ῃ 
ΜΘ (ΠοῪ Βα Π6 ΒΘΑΙΠΘΏΒ, ἃΥ6 1ῃ ἃ ὙΘΓῪ ΒΕ ΚΙΠΡ᾽ ΤΩΔΠΏΘΙ οἤδγηο- 
ΤΟΥΙΒΟα ἴῃ (Π6 [Ὁ] ονίηρ βρι τι θα δαἀάγοβ οὔ δῖ, δὰ] ἴο {ῃομ: --- 
Βελιοῖα  ἐποι αγὲ οαἰϊο α ὕειν, απ γτοϑβίοδὲ ἐπ ἐδ6 ἰαισ, απά πιαλεεί ἐΐψ 
δοαϑδέ οΓ αοά : απά ἀποιοοδέ ᾿ιὲβ εοἱϊΐ, ἀπά ἀρρτουεϑδὲ ἐδθ ἐλέπφε ἐἠαὲ ατγὸ 
ἨΊΟΥΟ ὀποοϊϊοπέ, δοίπφ ᾿πείγμοίεαά ομέ 9.7 ἐΐδθ ἰαιο, απά ατὲ εοηπάοπέ ἱλαΐ 
ἐλοιι {δι γ5οἰ Γῇ ατί α φεῖΐάο Ὁ ἐδο δἰϊπά, α ἰἰσὴέ 9} ἐζεπι τολίολ αγὸ ἴῃ ἀατγὰ- 
ῃ685, απ ἱπείγμοίον ΟἹ ἐς Τοοί ἢ, α ἐεασῖεν ὁ δαδες, τοϊιοὶ λαδέ ἐλε Κόγηι 
97 ἀποιοίδαγο απὰ 9 ἐδε ἐγμίδ ἐπι ἐδ ἰαιο. (ΒοτᾺ. 11. 17---20.) ὙΤῊΪ8 
Ρϑββαᾶρθ Ὄχι 18 ἴο ᾧ8 ἃ ἈΠ [Ὁ] ρΙοίαγα οὗ {86 παί!οπα] ομαγδοίοσ οὗ 
1618 ῬΘΟΡΪ6, ππὰ βῇονγθ 08 ΒΟῪ πιυοὰ {πον νϑ]υ θα ἱποιηβοῖναθ ὩΡΟὰ 
{πον ]Βάοση δηα βΒυρογῖοῦ πον ]θάρο οὗ σοὶ] σίου, ἀστγοραίϊηρ ἴο {Π6ῃν- 
Β6’γθθ {86 ομαγδοῖοσ οὗ Πρἢἷ8 πα συ]ᾶ68, πα ᾿πϑίγιοίουβ οὐ [86 Ὑγ0]6 
ψγοῦ]ά, δπα οοπίοιηρίμοιβιυ σορδγαϊησ 4}} {86 Βοδίμθῃ 88 Ὁ] πα, ἃ8 
ὈαΌ68, δπα 48 ἔοοἶΪβ. 

ἘΞ “ἸῚ ρρφηποῖ ἔοσυῦσδσ,᾽ 58γ}γ8 ΨΦοβορῆμβ, “ ἀθοϊδσίηρ, ΤΩΥ̓ ορίἰπίοη, ᾿πουρὴ 186 ἀεοϊαγαιίου 
8118 πὸ ὐτἢ στοαὶ οτηοϊίοη δηὰ στορτοῖ, [μὲ ἰΓ ἴπ0 Ἐοπηδὴβ δὰ ἀοϊαγοὰ ἴο οοτὴδ αρεὶηδὲ 
τΠ086 ὙΓΡΙΘΒΟΒ, [6 ΟὟ ψουἹὰ οἰ ἤοῦ μανὸ Ὀδοη ἰησυϊεὰ ὈΥ͂ Δὴ ὀαΥΠπαπακο, ουθυ οἰ πγοά 
ΌΥ ἃ ἀοϊυρο, οὐ ἀοδβισογαὰ ὈΥ̓͂ τα ἔγοτη βϑανθῃ, δΔ89 ϑοάοῃι,ρ γ71ἃ8: 01 [δι᾽ ζοποσγαίίοη νγ89 ΤᾺΓ 
Ἰηογὸ ΘΠΟΓΙΠΟΙΒΙΥ τίς κοὰ τπδῃ (ἢ ο0856 γὴῸ βυεγοὰ {Π6 866 σΑΙ ΔΙ 168." Β5]]. Φαά. ᾿ἰΌ. ν. ς. 
13.0. 1266 “7680 τηΐπρ8 ΠΟΥ δυβεγοα,᾽ βαγβ Οτίροη, “ 88 Ὀθίηρ 1.6 τηοϑῖὶ δυδηδοποά οὗ 
πηοδη." Οτίχοη σοηίγα Οεἶβαπι, Ρ. 62. Οδηϊδῦὺ. 1677. 

2 ὦ ΤῊ 46 ν8 ἃγτθ ἴῃς ΟΥ̓ ΡΕΟρΪΘ ὙΠῸ ΓΤοίμϑθ 4]1 ἔθη ἀϊν ἱπίογοουγθο τυ ΘΥΘΤΥ͂ ΟΥΒΟΓ 
πδιίίοη, δηὰ οδίροτῃ 81} πηϑηκίηἀ 88 δποιη οβ." (ἰοὰ. δίς], ἴοσα. 11. Ρ. 524. οαϊτ, ΥΥ ἐ8- 
βολῖπρ, Απιεῖοὶ, 1746.) “[κἱ Ηἰπιὶ θ6 ἴο ἴ1Π66 ἃ5 8ῃ Βοδίμθη πῃ δηὰ 6 Ρυ] 1 οδη." (διε, 
χυ !. 17.) ΟΥ̓́ 1Π6 οχίγοιηθ ἀειοδίδιοι δη ἃ ΔΌΠοστοησο τ ῃἰοἢ (ἢ6 Φον8 δὰ ἴοσ ἴπὸ αοη- 
1108 γ͵αα ἤδγΥθ ἃ ΥΕΙῪ Βι τ Κίηρσ ΘΧδρ]6 ἴῃ {δὴ Βρϑοςο ἢ ψ βίοι 8ι. Ῥϑὰὺ] δἀάσοββοβ ἴο ἴποπι, 
ΚΟ] ἰὴ ρ τμοπὶ ἴῃ [Π6 οΟῦΓΒΘ οὗ ἰδ, δι ἀοά δὰ σοπιηπη!βδίοποὰ Πΐπὰ ἴῸ σὸ ἴο τἢ6 (ἰ6η:|168. 
Τῆς τηοπηθηΐ δ δὰ ῥὈσχοπουποθρὰ ἴῃ6 πογὰ, ἴ1Π6 ὙΠΟ]6 ἈΒΒΘΙΩΌΙΥ γ88 ἴῃ ΘΟ ΙδΙΟΙ, ἴοΓὰ 
ΟΥ̓ τῃοἰτ οἰοίῃοβ, τοὴΐ {ΠῸ δἷσ τ ἢ 1Πποῖγ οτίθν, ΤΌΤΕ οἰουάδ οὗἠἨ ὠἀυξῖὶ ἱπῖο ᾿ξ, απὰ τοῦτο 
ἰγαηβρογίοα ἐπίο [86 ἰαϑὲ θσοβθββεθ οὔ σαρὸ δηῃὰ τηϑύπθββ “δ βαϊὰ υπίο πις, Π)θδραγῖ, 
ἴου 1 “1}} δοιὰ τπ66 ἴᾳγ ἤθηοα ππίο 1π6 (θη 68, ΤΠΉΘΥ͂ ραν Ὠἰἷπὶ δυάϊοποθ,᾽" βᾶτ 8 ἴΠ0 
βαογοά Πἰβιοτγίϑῃ, “ ἀη}}} 1818 ψογὰ, δηὰ τποη 16 ἀ ἊΡ {πεῖς νοῖςθ απὰ βαϊ, ΑἸΝΑΥ ὙΠᾺ 
ΒΌΆΘΝ ἃ 0 Π]ονν ἔγοπι [Π6 Θϑτίῃ;; ἴον ἰδ 15 ποῖ ἣϊ τΓΠπαὶ [6 βῃουϊὰά 1ϊν6." (Αςίβ χχί!. 21.) 

8. ΤῊΐβ Ομγδοῖοῦ οὗὁἨ Τηὴ6 δον 88 πδίϊοη 8 σοηβτγπιοὰ Ὁ Τδοίϊϊυ8, ἀπ ὰ οχργθεβοὰ αἰπηοϑὶ ἰῃ 
πὸ ΥΟΥΥ νγογβ οὗ [πὸ Αροβίῖς, “ Αἀνδύβιιϑ ὁπιῃ 68 8108 ἢοϑί]ο οὐΐππ)." Ταςὶι, Ηἰδῖ. 110. ν. 
δ ὅ. νοὶ. 111, Ρ. 26]. οὐΐξ. ΒΙροηί. 
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“ΑΠΟΙΠΟΥ ἜΥ̓ΟΡ ΤΔΘΙΔΟΓΔΌΪ6 ᾿ηδίδησα οὗἉ {86 παίϊοηδὶ ρυἀθ δηᾶ ἀγγο- 
θαμοα οὗ (818 νδὶῃ δπα οδὑβθη δουιβ ρΘΟρΪΘ 18, (μδ΄ θη Οὗ 1 οτὰ νγα8 
Αἰβοουγβιηρ ἴο ἔθη σΟΠΟΘΓΏΪΏρ' ΤΠΘΙΡ ῬΓΘΙΘΗΒΙΟΩΒ [0 πιογᾺ] ᾿Ιθογίυ, 
8ῃ4 τΤαργθβθιιπρ ἴπ6 ἸρποὉ]6 ἀπὰ ἀθβριοβὉ]6 Ὀοπάδρα ἴῃ ΓΒ] ΟΝ βίῃ 
ἀείαϊηβ 118 νοίδσιθβ, {π 6 Ὺ ᾿πηασί θα [818 (ὁ Ὀ6 8η ἱπάιγοοί δ]] βίο ἴο 
{π6 ῥγθβαηῦ οοῃμαϊ!οη οὗὨ {Π6ῚΓ ΘΟΙΒΕΓΥ : Π61Γ ὈΥΓΠΔ6 γγχὰ8 ᾿πϑίδ ΠΥ ἴῃ 
ἤσπιοβ ; δηᾶ {ποὺ πδα {μ6 ἜἰΤΟΠΙΘΤΥ δθα ρυάθησθ ΟΡΘΏΪΥ ἴο δββοσγύ, 
{μαὺ {που ΠΔα αἰνγαγβ Ὀθθὴ ἔγθθ, δῃὰ ΨΟΥΘ ΠΘΥΟΓ ἴῃ Ὀοηάδσα ἴο ΔΩΥ 
τηδη (Φοη ν1}]. 88.}); ὉΓΠπουρἢ ΟΥ̓ΘΓῪ ΟΠ] τυδί κου (Π6 Βιβίογυ οὗ 
[Π6ν Θαρίν 1168, τλυβί Κηον (μα πάπα τγα8 δ {παῦ ὙΘΥῪ {ἰπ|6 ἃ Θ0ῃ- 
αυογοα ῥγοόνῖηοθ, μδα θθθη βυδάυρα ὈΥ ῬΟΙΊΡΘΟΥ, 8δπα ἔγομῃ {110 {1Ππ|6 
᾿ιδὰ ραϊα δὴ δῃπδὶ ἰγιραΐθ ἰο Ἰλοπιθ.Ό Αποίμοῦ οπδγδοίθυ βίο τ Β]οἢ 
αἸβί ρα ]8 68 ἀηα τλΑΥ ΚΒ {818 Ρ600]6, νγαὰβ {παῖ ΚΙπα οὗ ουϊάθποθ τ ΒΙοἢ 
ΠΟΥ Θχρροίρα ἴῃ γον ἴο {Π6Ὶ} τοοορίϊοη οὔ σα. Ἐἰζεοορὲ ἐλον βαιῦ 
σης απὰ τοοπάεγ8 ἰΐεψ τοομά ποί δοῖϊϊουο ] ( ο.π τν. 48.) 1 ἀοοίτγϊηο 
ΡΓΟΡΟΒΘα ἴο {ποῦ δοοαρίδῃσα γγχὰ8 ποὺ Θοπῆγιηθα ὈΥ Βοπηθ Υἱ81:0]6 ἀ18- 
Ρὶαγϑ οὗ ργϑίθγηῃδίισγαὶ ρΟΥΤΘΥ, βοῖμθ βύυικῖηρ ΡΒοποιηθηᾷ, {116 ΟἸθαν δηΐ 
1 Δ 1 8016 ανιάθμοθβ οὗ δὴ ἱπηπηθαϊαία αἰνίηθ ᾿ηἰουροβιοη, {πὸ γ 
γἹου α ταὐθοῦ ἢ. [π δηοϊθηΐ {ΠΠ168, [ῸΓ ἃ ΒΟΙΓΙ6Β ΟὗἨ ἸΩΔΗΥ͂ γ6Άγ8, (ἢ]18 
ῬΘΟΡΙ6 δα θδϑθῃ ἰβυουσοὰ τὰ ἢ ΠυΙΆΘΓΟΙΒ βρη] ταϑη!δβία 0η8 ἔγοπὶ 
Ὠδανθῃ : ἃ οἰουα δα οοπαιποίροα {Π6ῃὰ ΟΥ̓ ἀΔΥ͂, δπα ἃ Ρ|Π1ὰν οἵ ἔγα Ὀγ 
πἰσμῦ; {πρὶν Δ ᾿ν88 ρσίνϑῃ ὑπθῦ δοοοιηρϑη!θα ὈΥ̓͂ ἃ ΡΘΟΌΪΑΥ ἀἰβρ αν 
οὗ βοϊδῃηη ῬΟΙΩΡ δηα τηδρὨ!οθΠοα ; Δηα [86 ρίοσυ οἵ (ἀσοα Πα τε- 
Ροδίβαϊυ Ε]]6α {μϑὶν ἔθαρ]θ. ΗδὈϊιιαίοα 48 {Π6ῚΓ πα ογβίδη ΡΒ Παὰ 
θδθη, ῸΓ ΤΔΠΥ͂ ἃ 68, 0 ΤΘΟΘΙ͂ΤΟ 88 (τ ἢ ΟἸΪΥ τ μαῦ Βμου]α μὲ δἰἱοϑίβα 
ΔΠᾺ ταῦ ῆρθα ὈΥ β'ρη8 ἔτοιι ἤϑᾶνϑῃ, δπα ὈΥ βΒοπὴθ σσδαμᾶ δῃηαὰ βιυΚιηρ' 
ῬΠοποιθηδ 1η {ἢ 6 ΒΚΥ, 1 8 ἡδίυσαὶ (Ὁ {πθῖα, Ἰοπρ αοσαδίοπιοαἃ 88 
{πον δὰ Ὀδθθῃ (0 {μ18 Κιπᾶ οὗ ουάθμοθ, ἴο αϑὶς ΟΌΥ αν] ουγ 0 ρὶνα 
16 πὰ βοπιθ δίσπ ἤγοπι ἤξαυοη (Μαίι. χνυὶ. 1, ὕο δχαβιδιὺ Ὀαοίοσα ἰμθη) 
ΒΟΙΏΘ 8118 ΖΙΠρ' δη( δἰ ΡΟ που ρῥΓΟαΙΡῪ ἰὼ {Ππ6 αἷν ἴο σοηνῖποα {ποῖ οὗ 
(86 ἀἰσηιῦ δηα αἰνιηὶγ οὗὨ Π18 σμπαγβοίοσ. 706 υδιοβ, βᾶγ8 δ. Ῥδῃὶ], 
ὁ μη α είση (1 Οὐον. 1. 22.); 1Ὁ νὰ {πα΄ Βρ6οῖθ8 οὐ δνϊάβθησα ἴο 
ΜΓ ΠΙΟΝ {ΠΘΙΣ παύου μὰ θθθη δοοιιβίοιηθα. Τῆι νὰ το {παὺ (ἢ 6 
ΘΟΥθ68 δηα ῬΠΑΥΒΟΘΒ οδπλα [0 «“οἢπ, ἀοεϊσίηρ Ὠϊπὶ ὑΠπαῦ Πα πουϊὰ 
ΒΏΟΥ τ 6ηϊ 8. δῖρῃ ἔγοπι ἤθᾶνθη. Αρϑίη, 6 γοδα {παὺ {πΠ6 «678 σΆΠῚ6 
Δα 88] [0 6808, ᾿ηιαξ ξίφη ελοισεδέ ἐξλοιι ὠπίο τι8, 5εοῃς ἐλαὲ ἐλοιῖι 
αοεὲ ἐΐό8ε ἐλίπφε Ὁ ὡδβιι5 απδισογε ἀπά 5αϊά μπίο ἱΐοηι, 7)εϑέγον ἐλιῖ8 
ἐεπιρίο, ἀπά ἴπ ἐΐγεο ἀανς 7 ιτοἱϊ ταΐβε τέ μρ ] (Φολη 11. 18, 19.) αὶ 
Κιπα οὗ βῖρηϑ {686 66 τ ΒΙΟἢ {Π6Ὺ οχροοίοα, ἀπα νι μδΐ δογί οὗ ργϑ- 
(ΓΏδίυΣΑ] ργοαϊρ]68 ΠΟΥ͂ δηίθα πὶ ἴο αἰΒΡΙΑΥ 1 ογάοσν ἰο δι πθη- 
ἰοαία ἢ18 αἰ ν᾽ τι ββίοη ἴο ὑΒοτΩ, Ἀρρϑαῦβ ἔγομι {μ6 ἔΟ]]ΟΥηρ᾽ ραββαρθε: 
Τῆσν βαϊά, ἐμόν ογο, αῦο Ἀϊτα, Καί εἴσπ βλοισοεί ἐΐοι ἐλόη, ἐλαξ τῦὸ 
για 866 απά δεοῖϊευε ἐδε. ἢ ρλαί ἀοδέ ἐλοῖε τοογὰ ῶ Οἷγ {ιέλογς αἱά 
ἐαὲ πιαππα ἴῃ ἐδ αεβογέ; α5 ἰξ 15 ιογίζΐοπ, 16 σαῦε ἐῆεπι ὁγεαά ἥοπι 
λεαυφη  (Φομη νἱ. 80, 81.) Τῖθ τηοίμοά, {πογαίογ, οὐ δϑροιβίηρ' 
το] ρίουβ ἀοοίγηθβ, ΟἹΪΥ 88 ἰπ6ὺ βῃου]ὰ 6 σοηῆτιηθα ὈΥ Βοιὴθ βίρῃδὶ 
Δηα πα 1140]6 ᾿πίογροβιίϊοη οὗ ἴμ6 Ποῖγ, ἀπά {μπ6ὶν σΠου ΙΒ ϊηρ {Π6 
νΔΏΪΥ 854 ργοδυμηρίίοη (μδὺ ποανοη που]ὰ Ἰαν δὴ 108 ΤΙ ΓΘΟΌΪΟΙΙΒ ΒΊΡῊΒ 
ΒΘΠΟνΟΥ {μι 6 0 ο4]164 ον {π6πὶ, οοπϑί ας 4 βιυ Κίηρ 8Δηα ψΟΥῪ α15- 
πρσυϊδιῖπρ᾽ ἔδαίαγα ἴῃ ἴμ6 παίϊομδὶ ομαγαοίον οὗ {Π18 ρθορὶβ." 
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5ο ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ ρτοαΐ γγὰ8 {π6 ἔδουπαν οὗ (86 ΎἼ88 ΡΘορ]6, {παὶ 
τυ 68 οὐ ἔπδπὶ μδα Τσοαϑι Ομ] ]Υ Ὀθθη οοπβίγαιηθα 0 οιηϊρτγαία 
ἤγοτα ΤΠΟΙΣ πδῦγα ΘΟΌΒΙΓΥ : Β6Π66, δ [Π6 {ἴτὴ6 οὗ οὐῦ ὥδυϊουσ᾽β Ὀιγί, 
ΠΟΥ τγδθ ΒΟΔΥΌΘΙΥ ἃ ΡΓΟΥΙΠΟΘ ἴῃ ὑπ ἘΟΠΙΔῺ ΘΙΏΡΙΓΘ ἴῃ ὙΒΙΟΒ {Π6Ὺ 
ΟΣΘ πού (0 Ὀ6 ουμα, ΘΙΌΠΟΓ Βουυϊηρ ἴῃ [Π6 ΔΙΙΩΥ͂, δηραρσοα ἴῃ {Π6 
Ῥυγβυ βθ ΟὗἨΎ ΘΟΙΩΤΩΘΙΌΘ, ΟΥ̓ ΘΧΘΓΟΙΒΙἢρ' Βοπ16 ᾿ἰπογαύνθ ατίθβ. ΓΉΘΥ 6ΓΘ 
τηϑιηἰαϊηθα, ἴῃ ἰογοῖρ ΘΟΙ 168, ἀρδὶηδί 1π͵ σου ἰχοδίμηθηΐ δηᾶ 
γἸΟΪθ ποθ, ὈΥ νϑγοῦ 8 Βρθοΐδὶ βαἀϊοίβ οὗ [Π|6 ΘΙΏΡΘΓΟΓΒ δῃα τηλρ᾽ϑίσγαξθβ ἴῃ 
{μοῖν ἕανουτν ' ; {ποιιρἢ, ἔσομαι 6 ρϑου αυι168. οὗἨ {Π6ὶγ σοὶ! ρου ἀπά 
ΤΑΔΏΠΘΙΒ, ΠΟΥ ΟΣ ἢι6]4 'ἴῃ ὙΘΙΓῪ ρθηθσγαὶ οοῃίθιηρί, Δηα γα ποί 
ὈΠΙΓΘαΘΘΆΟΥ Θχροβοα ἴο το νοχαίδοῃ Δηα ΔΠΠΟΥϑΠοΘ, ἴγοιῃ {86 
)θϑ]ουβυ δηὰ ἱπαϊρηῃδίίοῃ οὗ δὴ Ἱἱρῃογδηῦ δηα βιρουβ ου8 ΡΟριΪδοθ. 
ΜδηΥ οὗ {186}, ἴῃ οοῃβθαῦθηοα οὗἉ {Π61Ὁ Ἰοησ Γαδ άθηο6 δῃηα ᾿η ΘΥΟΟΌΓΒΘ 
ὙΠ ἰογοῖρση παίϊομβ, [6}} ἱπύο {86 ϑστὸῦ οὗἨ ϑῃἀθανουγίηρ' ἰο τα Κα 
{ποῖν στο] ριοη δοοοχηχηοάδία 1186] ἴο [16 ΡὈΥΪΠΟΙΡ]68 ἀπά ᾿ηβα 1 0η8 οὗ 
ΒΟ6 οΟὗἩ {μ6 αἸἴδγοηΐ βυβίθπιβ οὐ βοδίμθῃ αἰβοὶριῖηα: Ὀυΐ, οα [6 
οἴμοσ βαηά, ιὖ 18 οἶθαν (μδ΄ π6 «“6ν)]ἷὸ Ὀτουρῃῦ τηδην οὐὗὁἨ ἰποβὲ διμοηρ 
ὙΠ Ότα ΠΟῪ ΤΟΒΙ θα ἴο ροσγοϑῖνβ {Π6 ΒΟΥ οὗ (ῃ6 Μοβαὶο σγϑρίοη 
οὐ (6 (ἀθηθ}]6 ΒΌΡΟΥΒΌΠΠΟΩΒ, δηὰ ποτα ΒΙΡὮΪΥ :ηδίσυμησπίαὶ ἴῃ 
οδιβιηρ ἴμ6 πὶ ἴο ἔογβαῖκα {Π6 ᾿οΟυΒΒῚρ οὗ ἃ ρ᾽ υγα Υ οὗ σοάβ. ΑἸΊΒουρἢ 
1η6 Κπον]οαᾶρα ψ ΒΙῸὰ τἴ86 (ἀδηί]οβ (μπ8 δοαυϊτοα ἴτοτα (μ6 “968 
τοβρθοίϊπρ' {πΠ6 οὨἱγ ἔσὰθ (οά, {6 τδαΐοσ δῃα (ἀόνθγηοῦ οὐ [86 ὑπ ]- 
ΨΘΣΒ6, ψγὰ8, ἀου 1668, μοί ραγίϊαὶ δηα ᾿ἰτηϊθα, γαὺ 10 1πο] 1664 ΤΔΗΥ͂ 
οὗ {π6πὰ {Π6 ἸΟΓΘ ΣΟΔΑ ΠΥ (ο ἸἸδίθη ἴο {μ6 δυρβοαυθηῦ δυρυμηθηίβϑ δηᾶ 
ΘΧογίδοη8 οὗ [Π6 ΔρΟΒ]68 οὗὨ οὐν αν] οΌΓ, ἔοΥ [Π6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ ὀσρὶοά- 
ἴηρ [86 ᾿ΤΟΥΒὮΙΡ οὗ Ἀ1866 ἀ61 168, ἀπ γϑοδ] ηρ τλθῃ ἴο {Π6 Καηον]οᾶρο 
οὗ τὰ τϑ ρου. Α] σον, Μοβμθίτη οὔβοσνεβ, ἢ δαυλὶ ἰχυτι 
δΔηα ΡΘΕ, ΡΡΘΑΥΒ ἴο αν θθθὴ τόδ Β᾽ ΠΟΊ ]ΑΥ]Ὺ δηα Ἡ]Β6]γ αἰγθοίθα 
ὉΥ {π6 δάἄογδαθ]θ μβαπᾶ οἵ δὴ ἱπίθγροβιπρ σον άθηοθ : ἴο {Π6 6πα ἐμαί 
1.118 ΡΘΟΡΪΘ, Ο ογα [6 5016 ἀδροβιίοσυ οὗ ἴμ6 σι σοὶ ρίοι δοᾶ 
οὔ {π6 Κπον]εᾶρα οὗἩ {86 οὔθ ΒΌΡΣΘΠΩΘ ᾿δοα, Ὀοΐπρ νομῖ δυτοδα 
{Πγου ἢ {86 τ Ο]6 δαγίδ, τῖρσῦ Ὀ6 ΘΥΘΓῪ ὙΠ6γΘ, ὈΥ (6 ῚΓ ΘΧΘΙΏρΡ]6, ἃ 
ΤΟΡΓΟΘΟΆ (0 Βαραδ ομ, οοη τ θυΐθ ἴῃ ΒΟΙηΘ ταθάβιγα ἰὼ οἤοοῖς 10, δηὰ 
(8 Ῥγαρᾶσο {πὸ ᾺΥ ἔῸΓ ἰπαῦ {ΠΟΥ αἸΒρ]αΥ οὐὗἨ αἰνίπο σας ὨΙΟἢ 
ΑΒ ἴο0 δ 1]ὴ6 ὍρΡροη ἴΠ6 ψοΥ] ἔσοπι {Π6 ταϊμἸβίσυ δμα (αοβροὶ οὗ {π6 
ϑοη οὗ (σοὐ.3 

1 Τη ηγοοῦ οἵ (18 ομβοσγνδίίοῃ, Μοββοὶπι γείοσβ ἰὼ. Φδοοῦὶ ασοπουῖ Πδογοίδ οιηδηδᾶ οἱ 
᾿Αϑἰδϊίοα ὑτὸ δυάεοὶθ δὰ συϊατῃ ἀἰνίπαπι ΡΥ ΑΑ 8185 ἈΠΠΟΣῚ8 υσῦα8 δοοιγὰ οὐοαπ άπ. [κυ άρ. 
Βαϊ, 1712. ϑνο. ὅθ δἷϑο [)γχυ. 1δσγάηογ ΒΒ ΟΥδα ὉΥ, Ῥασὲ ἱ, ὈΟΟΚ ἱ, οἰ. 8. (ΥΌΥΚΒ, νοὶ, ἱ, 
ῬΡ. 164---201.), οΓα Ὠυπγοσοῦβ να] δ ὉΪς ἰοϑοϊ 68 ἀγὼ δ ἀπορά. 

2. Μοβῃίθη 8 ΟὐτητηθηϊατῖοΒ, γο], ἱ, ἢ. 106. Ἐςο]. ΗϊΪδῖ, νοὶ]. 1. ῥ. 52. οἀϊξ, 1806. Βαβι 68 
186 δυνῃου 08 οἰϊοὰ ἴῃ τΠ6 ῥγεσδάϊηρ σΠδρίοσ, τἴἢ6 Φ6Υ Β8 δθοῖβ, ὅζο. ΔΥῸ ΙΔγροὶν ἀϊδουθβοὰ 
ὃγ Ῥγίάσδυχ, Οοπηθοίοη, ὈΟΟΚ ν. νοὶ. ἰϊ. ὑΡ. 8835---3868. Βοϊαπαϊ ΑὨεᾳ. ὅδογ. ΗἩθσιβοστ, 
ῬΡ. 276. εἴ 8ε6ᾳ. ΙΚοπίμΒ, Αηιίᾳ. Ηοῦτ, ΡΡ. 88---42. Βδδοδε! Ὠιοίδία ἴῃ ἹΚοηίυπι, ΡΡ. 241]. 
εἴ 8ι64β. Ὧν. Μαοκηῖρηι Β Ηδιπηοην, τοἱ. ἱ. ἀἶδο. 1. Ι1ϑτηγ δ ΑΡρρασζδῖιιβ ΒΙ᾽ Ὁ] οι, νοὶ, ἱ, 
ῬΡ. 225---2ς4Δ43, Ὅτ. ΓΑγά ΠΥ 8 Ἐπ ΓΙ ρον ἱ, Ὀοοῖϊς 1. οἢ, 4. Ἰαδυβάθπβ ῬὨΠ]οΪορτιϑ 
Ἡοῦτϑο- Μἰχίιβ, ΡΡ. 188 --170. Βυάάοὶ Ηἰδι, ῬὮΣ]ΟΒΟΡἾβο ΗΘΌΣΟΣΏΙ, ΡΡ. 86. οἱ 864. 
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ῬΔΕῚ ΙΥ. 

ΘΟΜΕΙ͂ΤΙΟ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ ΟΝ ΤΗῈ ὕὙΕἾ7Ά, ΑΝῺῸ ΟΕ ΟΤἸΉΒΕ ΝΑΤΙΟΝΞ 

ΙΝΟΙΘΕΝΤΑΙΣΥῪ ΜΕΝΤΙΟΝΕῸ ΙΝ ΤῊΣ ΒΟΒΙΡΤΌΞΕΕΞ. 
᾿ 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙΒ 1. 

ΟΝ ΤῺῈΞ ὈΥΕΙΙΝΟΒ ΟΕ ΤΗΞ 9ΕΎ͵8. 

1. ΑΒ τηθῃ, ἴῃ {86 ῥυϊπηϊίνο οοηἀϊίοῃ οὗὨ βοοϊθίυ, χοῦ ἀπδοαπαϊηίοά 
νγ ἢ 086 ατγίϑ, (860, Οὗ οουγδθ, ΟσῈ ποῦ 8016 ἴο δυ}] ἃ {Ποπλβοῖνϑβ 
Βουθθβ; {Π6Ὺ δροάθ, ἰβοσθίοσθ, ὩΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ὉΠ6ΘΣ [Π6 Βῃδα6 οὐὗὨἨ ἐγε6ϑ. 
0 18 Ῥσόραῦ]α ἐμαὺ ψ θη τηδηκιπα Ὀθαρϑὴ ἴο τυ] ΡΙΥ οὐ {Π6 δατίῃ, 
ἴμον ἀνγοὶῦ πὶ ΟΑΕΒ, τοϑὴν οὗ σψῖοἢ, ἴῃ [88 ΗΟΙΥ [μδη4, ἀγα Ὀοίὴ 
ΟΔΡΘΟΙΟΙΒ δπα ἀτγ, δπα 8{}}} αἴἴογα ὁϑολβίομδὶ βιι 6] ὕοσ ἴο {Π6 τπάογίησ 
Βῃ ρῃογάβ δηᾶ ἐποὶν ἤοοκβ. Τμυβ 1,οὐ πα 8 ἀδυρηΐογβ δθοᾶβ ἴῃ ἃ 
ον, δῇοσς 186 ἀοβίγυοίοι οὗ δοάοτα. ((ἀθη. σχῖχ. 80.)ὴ)ὴ Νυμλογοιῦϑ 
ΒΘΡΌΪΟΙΓΑΙ ΟΔΥΘΓΏΒ 1π [86 ὙἹΟΙΗΙΥ οὗὨ «6γιιβαίθια γα ἴο [ῃ18 ἄδυ οοσου- 
ΡΙΘα Ὦγ ̓ ἰνίηρ ἑδηδηίβ Αποϊοηῦ Βἰβϑίογϊδηβ 3 οοῃίδὶπ ἸΔΩ͂ ποίϊοα8 οὗ 
ἱγορ!οαγίοβ, οὐ ἀνθ! ]ογθ ἴῃ οᾶγοϑ, δηα τηοάθσῃ ὑγαυθ! ]οσβ παν τηθὶ 
σῖἢ {Π6πὰ πῃ ΒΑΓ ΑΣΤΥ 8πα Εἰσγρί, 88 ὙΥ6}} 88 1ῃ νδυϊουϑ ΟΥ̓ ΠΟΥ ραγίβ οὗ 
186 Εαβί.ὃ 
ΤῊ Ἡοχϊΐοβ, ψῃο ἀνγοὶῦ ου Μουμπί ϑοῖσ, (86 ΖαιηζΖυγηγαῖμ, δπᾶ ἴΠ6 

ἘΤΊΩΒ Οὐ Απδκίτα, Ἀγ6 Βαρροβϑὰ ἴο δυο σγϑβ: ἀθα ἢ οᾶνθβ. 
11. ἴῃ βυοοοθάϊπο ἀρ68, ΠΟΥ ΔΌΟΔΘ σἜΘΠΟΓΑΙΥ ἰῃ ΤΈΝΥΤΘΒ, 88 (86 

Αὐδὺβ οὗ (86 Ἰθαβοσὶ ἀο ἴο [818 ἀᾶγ. Τμδ6 ᾿πνθηϊίοη οὗ ἴμϑβθ 18 
ΔΒΟΓΙΡ6α ἰο 404] ἰΠ6 βδοῃ οὗ 1ϑιηθοῦ, 0 18 {πογοίοσγο ἰοσιποαὰ 1(Π6 
αίλεν 9 Ξξιιοἢ ας ἀιοεῖϊ ἴπ ἐδιί5. (ἀΘῃ. ἰν. 20.) ΤΠ ρδίγδγοῦβ ρῥιἰοΠ6α 
{ποῖ ἰθηΐβ ΠΘσα {ΠΥ ρ]Θα86α, δηά 10 Βμουϊὰ βϑϑῖὰ τππάϑὺ {μ6 βῃδαᾶς οὗ 
ἴγθο8 ὙΠΘΏΘΥΟΥ (Π18 νγα8 ρὈγϑοίϊοα "}] 6. ὙΤμυ8, ΑὐγΑμδι ΒΒ ἰοῦ ν᾽ 88 
ἰ Ομ ὑπᾶοσ ἃ {766 ἴῃ {Π6 ῥἰαῖπβ οἵ Μαδγα (θη. χυ!ὶὶ. 4.), δηα 

Ῥβεβοσαὴ 186 Ργορμοῦθββ αἀὐγϑ]ῦ ὉΠΟΘΓ ἃ ραἰτα-γθα Ὀούνγθοη Βδηλδῃ ἀπά 
ΒΙμ6], πὰ Μουμπῦ Ερμγαΐῃ. (δ υᾶσ. ἴν. 6.) [π [πὸ Εἰαβί, ο {18 ἀΔΥ, 
16 18 86 ουδίοπι ἰπῃ ΙΩΔΗΩΥ ὈΪα068 ἴο ρμἰδῃῦ δδουΐῦ δηὰ διλοπρ {Π6ῚΣ 

Δ Μτ. Αἀάΐβου, το νἱδιίβὰ 9} γυβαῖοπὶ ἴῃ 1835, δβίδίοβ 1πδὲ 411 [Π6 τόοςῖκβ δγτουπὰ (ἢδὶ 
ΟΕ ἃτὸ ὀχοαυδίοα ἰηἴο σϑύθγβ8 δηὰ ΤἸΔΙΏΡΕΙΒ, ἰοιτηΐηΣ ΟἿΘ ναϑὶ δηοίοηϊς ὈΟΙΠΘΙΟΤΥΥ ; 
ὙΠΟ, Βανίηρ Ἰοπς δίηοςα Ὀδθη ἀϊδροββοββοὰ οὗ [6 ὈΟη68 οὗἁἨ (ΠΟΙΓ ΤΓΌΥΤΩΟΥ οσσυρΔηῖδβ, απὰ 
Ἰεῖ ορθὴ δπὰ περί ϑοιϊθα, δγὸ ποῦν οοπβι ἀογοὰ Νἰ δὰ οοτη(ογ Ὁ]. ΠΟΙ Δ(οη8 ἴον ἴμ6 νης, 
Ὀοῖηρ ᾿Ἰσοηδηϊοα ὉΥ νϑγίοιβ βου 8 }}}168, ΠΟ, Βανίηρ ΠΟ ΟἸΠΕΣ ΡΪδοθ οἵ τοβίἀδηςο, γεηιαὶπ 
ἀπιυγησ (δε σγαυε5, απὰ ἰοάσε ἐπ ἰδέ πιοπιπηεπία. (188. Ιχν. 4.) ΑἀάΐβϑοῃΒ ΦΟΌΓΠΟΥ βου ψασγὰ 
ἔγομλ 1λαταδδουϑ, ἰη τ1μ80 Μοίσορο! ἴλη Μαρασίηο ἕοσ 1889, νοὶ. χχνὶ. Ὀρ. 5, 6. 

5 ἨἩετχοάοίμβ, 110. 11). ς. 74. Ὁ ]οά, δίς. 10. 111, ς. 81. Ουἱϊηίυβ Οατία5, Ὁ. ν. ς. 6. 420ο- 
Βορῶυβ, Αηϊ. Ζἀ, ᾿1Ὁ. χγ. ς. 4. ὃ 1. 

8 ΤΉ ἱῃηβ ϊΔη(8 οἵ ΔηδΌ, ἃ ἴοσσῃ οὐ {Ππ|6 οαξὶ οὗ (116 ΣΟΥ Φοτάδῃ (ΪΔΐ. 32. Ἰοῃξς. 35. Ἐν, 
811 ᾿ἶνο ἰῃ ρτοϊζοοβ ΟΥ οδΥο8 οἽχοδυδίοα ἰὼ (86 σοοὺκ. Βυοκίηρματη β ΤΊΑΥΟἾβ διηοηρ 180 
Ατὰῦ ΤΥΡ68, Ρ. 6]. 
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Ὀυ]]ἀΙηρΒ ἔγοοβ, ᾿ 10]. στον Ὀοί ΒΡ δηα Ὀτγοδά, ἂπα αἴογα ἃ Θοο]ηρ' 
δῃα τοτοβῖηρ βμδάθ. [Ὁ ΔΡΡρΟΔΥΒ ἔτγοιῃ 1 Κίηρβ ἵν. 25., {παὺ {}}18 
Ργλοίϊοα ΔΒοΙ ΒΥ οὈίαϊποα ἴῃ πα, ἀπα ὑπαΐ υἱπθβ ἀπα ἢσ-ἴΓ6 68 
ΜΟΥ ΟΘΟΙΏΤΔΟΗΪΝΥ τιδαα [ὉΣ {Π18 Ργροβθο. Τῆθ86 ἴγθθβ ἔπ γηΒῃ6α ὕνο 
στοῦ δυίλοϊθβ οὗ ἰοοά ἔοσ {Ππ6}ΣΘομβυχηρίίομ, δα {Π6 οὐ] ηρ8 οὗὨ {ποὶγν 
γἱη68 ὑψοῦ] 6 υβοία] (ο ποῖ ἔοσ ἔμ]. Τῆα (θπίβ οὐ [ἢ6 διηῖγ δπᾶ 
ΒΟνΘΓΘΙρΒ οὐὗἨ {π6 Εὐαϑύ ἀγθ Ὀο(ἢ ἰαῦρθ ἀπά τηδρηβοθηΐ, δηα {ΓΠΙΒΗμοα 
ὙΠῚ σΟΒΌν Ὠαησίηρθ. ὙΠοΒβα οὗ (Π6 ΤΓΣΟΟΙΠΔΏΒ ΓΘ βαὶα ὕο Ὧδ Ὀ]ποϊς!; 
δηᾶα ἰμοβ6 οὗ {πὸ ΤΌΣΚΒ ρύθθη: ὑαΐ, δοοογάϊηρ (ὁ ᾽᾽᾿Αὐνίουχ, Ὦγ. 
ϑῃεαν,,  ΌΪΠΘΥ, ἀπα ΟΥΠΟΥ τηοάογῃ ἰγυθ]ογβ, {6 ἰοηΐβ οὗ [Π6 Βοάουϊηβ, 
ΟΥ Ατδὴβ οὗ ἴῃ Ἰεβοσί, ἀγα Ἀπινθυβα νυ δίασΐ3", οὐ οὗ ἃ νϑῦυ {μεν 
ὅγοισπ. Τὸ {8686 {π6 Ὀγάς 1 (886 (ὐδπί 168 σοι ράσο μι 6 γβ6}} (1. ὅ.) 
-] απὶ διαοῖ (οτ, ἑαιυπθν) α8 ἐδ6 ἰοπίβ 9Γ ἴΚεοάαγ, Ὀυύ σοηιεῖψ, ΟΥ 
δεαμέϊζεῖ κ8 186 ουγίδιη8 οὐὁ δοϊοχοθ. 1} {πὸ Εὐδδί, {πΠοβ6 ψῆο Ἰοδὰ ἃ 
Ραϑίοσαὶι 116 γα θη] 810 (48 ΑἸ γαμδῖι 414) ἴῃ πὸ ἰοπί-ἄοοσ 1 {Π6 
ποδί οὔ πὸ ἄαγ. (Ἴδη. χνἹ, 1.) ΤῊΘ Αὐαδίδῃ ἰθηίϑ ἀγα οὗ δὴ ὁθίοπρ 
ἄρσατο, Βαρροτγίθα δοοογαϊπρ' ὕο {Π|61} 51Ζ6, βοηθ ψ ἢ ὁπ 6 μἾ1|8Υ, ΟἸΠΟΥΕ 
1} τὸ ΟΥ ἴῃγοο, ΜΜ Π116 ἃ ουγίδϊῃ ΟΥ̓ ΟΔΥροΐ, ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ οὐ ἄονη 
ἤγτοπι δδοῦ οὗ ἴΠπ686 ἀϊνιβίομθ, οοηνοσίβ {Π6 τυ βοΐ 6 ΠΟ 80 ΤΏΔΗΥ Βοραγαΐθ 
ΔΡαγίπιθηίθβ. ὙΠ686 ἰθηΐβ ἅτε Κορὺ στη πᾶ βίθδαυ, ὈΥ Ὀγδοὶπρ ΟΥ 
βίγοίομίπρ ἀονγη {Π61Γ οανθ8 1 Π οογάα, (16 ἰο Βοοϊκοα ψνοοάοῃ Ρ]Π8, 
ν06}} ροϊηἰοα, τ Ιοῖ (ΠΘΥ ἀτῖνα ἱπίο {π6 στουπα ψ 1 ἃ τα] ]οὐ : οη6 οὗ 
{Π||86 ῬΊῺ8 ΔηΒΤΘΓΙηρ [0 (6 πΔ81}, 88 [86 τη ]] οὐ ἀο68 ἰο {π6 ὨΑΠΙΩΘΥ, 
Ὑ ΠΙΟΝ 686] τιδοα 1ῃ ἰφδύρηϊησ {Π6 (6Π10]68 ΟΥ̓ δίβογα ἴο 16 στουπά. 
" παρ. ν. 21.) [ἢ [Π686 ἀν ΘΙ] ρθ 1Π6 Αὐαθῖδῃ Βμ ΡΠ ΟΣαΒ απᾷ {π6ὶ. 
ΔΏ}1}168 ΓΕΡΟΒΘ ὩΡΟῚ (Π6 ὈᾶγΘ ργοιηα, ΟΥ ΙΓ ΟὨΪΥ ἃ τηδῦ ΟΥὐὁ οατροῦ 
θαποαῖῃ πο. ΤΠοβα ὙΠῸ ἃΓ6 τηαυυθα πᾶγα ϑδοῦ οὐ {Π6η} ἃ ῬΟΓΠΟΩ 
ΟΥ̓ [86 ἐδπύ ἴο {μϑιλβοῖνοβ βαραγαϊθα ὈΥ͂ ἃ ουγίδιη.ὃ ΤΠῸ ΤΟΓῈ ορυ]οηΐ 

" ἙτΔΟΓΞΟῚ ΒΒ [ΕΓΒ ἔσοπι {πὴ 6 ΖρἜδῃ, νοὶ]. ἱ. ἢ. 192. 
2 τοι ΗΙς, ἃ ἴονγῃ οἡ ἴΠ6 ὈΔη ΚΒ οὗ {πὸ ΕῸρἤγαῖοβ, τὸ Η]]]Δἢ, [Π6 διὺς οὗ δῃηςοίθης ΒΔΌΥ- 

Ιοπ, “ τ" δίαοἀ επί οὔ τ. Βοάοιυΐη, ογπιοὰ οὗὨἉ βιγσοῃρ οἰοίϊ τηδήβ οὐ ροαδὶ᾿ β μβαὶγ δπὰ ποοὶ 
τιϊχοά, δυρροτίοα ὈΥ ἸοἿν Ροΐοδ, 18 δἰ πγοϑὶ [186 οἠἱγ Κὶ πὰ οὐὗἩ Ὠδοϊτδιΐοι τποὶ τὶ." (Ορι. 
ΟΠ ΒΠΟΥ 8 ορογῖβ οα (6 Νανϊρσαίίου οὗ τὴη6 ἘπρὨγαῖοβ, Ρ. 3. ᾿οπάοῃ, 1838, [οἸο.)ὺ Τῆς 
ΠΙγδαῖβ, 6 δηδοσίηρ ἰγδ6 οὗ Αταρ8, ανα δίασοἀ ἰοπί8. (Ηοη. Οαρῖὶ. Κορρο ΒΒ Ναγγαῖίνο οὗ 
ὙἼΤΑΥΘΪ]8 ἴτοτῃ [πάϊβ ἰὸ Ἐπρ]δπά, νοὶ. ἱ. Ρ. 100.) 

5 ϑῃδν᾽ 8 ΤΊΔΥΕΪΒβ, νοΐ. '. ΡῃΡ. 398,899, Τῇ ἀεδβοσγιρίίοη ρίνθη ὈΥ εἶα ᾿η 6] σοηὶ Γανο]]ογ 
Μζυ. Βαυοϊεισἤδιη οἵ ἴδ ἰοηϊ οὗ τῆς βΠ61Κ οὗἩἨ ΒαΑγαὶκ, νυ νγγὰ8 δὲ {86 μοδὰ οἵα ἰγίδε οὗἉ Τυτ- 
ΘΟΙΠΊΔΏΒ, Ἰνδηἀογίηρ ἰπ [Π6 ΥἹἱο ΠΥ οὗὁἨ ΑἸΟΡΡο, γν1}} ΘΔ Ό]6 τπιδ ἴο ἴογῃχ βοῖι :άθδ οὗ [86 βδῆδρε 
δηὰ διγαηροπιοηῦ οὗὨ [Π6 ἰθηΐϊ οὗὨἉ [6 Ῥαίσίδγο ΑὈγβῆδηι. “ ὙΏ ἴοηϊ οοσαρίοα 8 βρδοα οὗ 
ΔΌομΙ {Π|τγ [δοῖ ΒαΌΔΓΟ, ΔΠ ἃ τ᾽ 48 ἰοστηθὰ ΒΥ 056 ἰαγρθ δυηΐηρ, δαρρογίοα ὉΥ͂ ΠΥΟΠΙΥ -(ΌΠΥ 
8118}} ΡοΪ68 ἴῃ ΟῸΣ ΤΟῊΒ οὗ δὶχ οβοῖ, ἴ6 ὁπάβ οὐ ἴ6 αὐνπὶηρ Ὀοΐηρ ἀγανσῃ οὐδ ὈΥ οογάϑ 
αδιοποά ἴο Ῥαϑβ ἰῃ ἴπ6 ρστοππὰ. Εβοκ οὗἉ Τἢ686 ροὶδθβ γἰνίπῷ 8 ροϊηὐοὰ ἔοστῃ ἴο {86 ρμαγὶ οὗ 
1Π6 ἀνγηΐηρ, πῃ ἢ 10 δυρροτγίοα, {1πΠ6 ουϊδίἀο Ἰοοκοὰ 1Κ ἃ παπιθοῦ ΟΥἨ ὈπΌΓ6]Ϊ6 ἴΟΓ8, ΟΥ̓ 
ΒΙῊ 4}} ΟἸιΐ 686 βρίσεβ. ΤῈ δ] οὗἩ 1ἢ 18 βαδσα νγὰ8 ὀρθὴ ἴῃ ἔγοπι δηὰ δ {Π6 β᾽ 68, μδυΐῃρ, 
{πῸ ΤΟΥΒ Οὗ ΡΟΪ68 ΟἸ6ΆΓ, δηὰ [86 ἐγ νγὰβ οἱοβοὰ ὈΥ 8 τοϑοδεὰ ραγιίοη, θεὲ πὰ ἡ οἢ τ  α8 
16 ἀραγίηθηϊ [ῸΓ ἔξ Π]8168, βαστοιπάθὰ ΘΠ ΓΟΙῪ ὉΥ 1Π6 Βδπι6 Κὶπὰ οὗἉ πιδεπρ."... “ὙΒοη 
186 1ῆγοο δηρδἷβ Ἀσὰ Βαϊ ἃ ἴὸ πᾶνὸ δρροδγοὰ ἴὸ ΑὈγδαμαδπι ἰπ ἴῃ 6 ρ]αὶπβ οὐ Μδγηγο, μα 8 τοργο- 
Βοηΐοἀ 88 δ {{{πρ’ ἰῃ 186 ὑθῃς-ἀοοΥ ἰπ (Π6 ποδὶ οὔ ἐπ ἀ4γ." (6 6ῃ. χυ]!. 1.--10.) κ᾿ Απά ννἤθα 
})ὰ βδᾶιν ποπὶ, ἢ6 σϑὴ ἴο τηϑοῖ Το ἔγοϊῃ ἴμὸ τδηϊ-ἀοοῦ, δπαὰ δον οὰ Ηἰπηβοὶ ἰοτνασὰβ {Π6 
δτουπά... Απὰ Αὔγϑῆδῃ Βαβίοποα ἱπίο {86 ἰοῦ απίο ϑάγαῃ, δηὰ βαϊὰ, Μακο στοδάν αυῖςκ] 
[Πγ66 ΠηΘΗΒΌΓΘΘ οὗ ἤπο τηρ8], πορὰ τ, Δη ἃ πηδ κα σαῖκοβ Προὴ ἴῃς ποαγ. Αηὰ ᾿ς ἴοοκ δαυίίον, 
δηᾷ της, δηὰ [Π6 σΔ}  ὩΙΟἢ ἢὰ δὰ ἀγεκβοί, δηὰ βοὶ ἰὲ Ὀδίογο τΠ 6 πὶ, απὰ λέ δίοοά ὃν ἐἤενι, 
ὉπάοΓ [Π6 ἴγοθ, ἃπὰ [Π6ῪΥ ἀϊά οαἰ. ὙΠΟ ἱΠΑΌΪΥ τγ88 τηδὰδ δἴθου ἢἰ8 ψ ἴθ, ἢ ΤΟΡ]Ἰοα, 
“Βεδο]α βῆ 8 ἐπ πὸ τδηϊ.᾽ Απὰ ἡ ]Ποὴ δ νγ88 Ὀγογηϊβαὰ Ηἰπὶ τπαὶ βασαι βου] δυο 8 βοῇ, 
ἐς 15 βαϊ ἃ, " Απὰ ϑαγδαιι μοαγζγὰ ἱπ τὴ6 ἰοηξ- ἄοοῦ ἩἙίοΐ τγἂβ ὀσλιπα ἶσα"... .. ΤΗα ἴοσῃ οἵἵὨ 
ΑΓΑΒΑΙλΒ ἰδηΐ, 88 ἔππ8 ἀοβου θα, Β66Π|9 10 δν8 θθθη Ἔχ ΘΟ |Κὸ τμ6 οὐ ἰπ ὙΒοἢ θ᾽ 
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Αὐδῦϑ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΔΙ ΤαΥΒ πᾶν ὑπὸ ἰδηΐδ, Οη6 [ὉΥ ὑποιηβοῖνοβ, δηὰ 
ΔΠΟΥΟΥ [Ὁ {Ποῖν τυῖνοβ, Ὀθδίοβ οἰὔοσβ οὸγ {Π6 1] βογυδηΐβ; ἴῃ {|κ6 
ἸΩΔΠΠΘΙ, 8 ραγουϊαΓ ἰοῦ 88 δ] οὐϊοα ἴο ϑδγδῃ. ((ἀβη. χχὶν. 67.) 
ὙΥ̓́Β απ ἐγανο!]ησ, ΤΠΘΥ ΟΣ ΟΔΓΘᾺ] ἴὸ ΡΣ Β {Ππ6 Ὁ ὑθηΐβ ΠΘΑΥΓ ΒΟΠῚΘ 
τίν, ἐουπίδίη, ΟΥἠἨ Μ06}}. (1 δδῃι χχὶχ. 1., χχχ. 21.) [Ι͂ἢ δου Γ168 
8.07 6οἱ ἰο νἱοϊοπὺ ἰθιηρθδίβ 88 0716}] 38 ἴο ᾿ἱπίο] θυ Ὁ] 6 μϑαΐ, ἃ ρουίδ 6 
[απ 18. ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ρᾶτί οὗ ἃ ἔγϑυθ ]οτΒ Ὀαρρᾶσα, Ὀοίδι Ὁ} ἀοἔδθηοθ 
δηα 86 οσ. Τὸ ἡ δ. [6 ρῥτορβοῦ 1βαϊδ) Ἀρρθᾶσβ ἴο δ]. 6. (ιν. 6.)} 

111. Τὴ ῥργοόρτβββ οὗ {{π|ὸ τηθῃ ογεοίθα ἨἩοῦβΕΒ ἴον {παῖς ΠδὈ]- 
(αἰϊοηβ: [μο86 οὗ {π6 το πόσα ἰογιμθα οὗ βίομρ οὐ ὑγῖοκθ, θυ {86 
ἀνε] πρθ οὗ 186 ῬΟῸΣ γογα ἰὈσπιθα οὗ ψοοα, ΟΥ̓ Τηογο ἔγοα  ΘὨΕΪΥ οὗ 
ταῦ, 48 ὙΠ6Ὺ 8.6 ἴο {18 ἀδΥ ἴῃ {π6 Εἰδδί [πάᾶϊ683; ὙΠΙΟΝ τηδίογιαὶ 18 
μυΐ 1] οα]ουϊαίοα ἰο τοϑιδῦ (6 οἴβοίβ οἵ {86 Ἰτηροΐαοιβ ἰογγθηΐβ, μδΐ 
ἀεβοθηάρα ἔτοια {Π6 ταουπίδιηβ οὗ Ῥαϊοϑίϊποδ Οὐ Ἰμοσγὰ 4]] 0468 ἴο 
(18 οἰχουτηβίδησα δ 86 οἷοβα οὗ δ18 βϑύμπιοῃμ οὔ {δπ6 τηουηῦ, (Μαϊ. 
ν}. 26, 27.) ΤὨ6 Βουβοβ ἴῃ Ἡθρσοη δῦ Ὀ8}0ὺ οὗἨ ὈγοΚΒ ἀτρα 1π [Π6 
ΒΌΠ πα ΌὈΥ Ἔχροβϑυγο ἴο {Π6 δὶῦ : δῃαὰ 88 {π6 Βοιιβθβ ἴῃ ἰπ6 Εὐδδὺ ἤδνο 
ὯΟ 5Β]ορίῃρ; τοοίβ, δέϊοσ Ἰοῃσ- οομ π6α ταὶ {ΠΕ Ὺ Ὀδοοτλα βοίεποά, απ 
τὰν ]6 ἀοτπ [πὶ [86 Εδβὲ [πάϊδβ ΒΟ(ΒΙΠΩ 18 ΤΟΤΕ ΟΟΙΩΊΟΏ (ἤδη 
ἔον [Πῖονεβ ἰο αἱρ οὐ Ὀγϑαὶς (γουρσῇ {86 τηυα νγ4118, τ 116 [ῃ6 ἀπδιι5- 
Ροοίηρ ΠΑ ΙΔ πῖ8. ΔΓ ΟΥΘσοομα ὈΥ͂ Βίθοῃ, 8ηα ἰοὺ Ὀ] ΠΟΥ {πῃ}. 
Το βιγαῖΐαῦ ἀοργθαβίοηβ «6ϑὺ8 ΟἸἾγιδῦ ἈρΡρθαγβ ἴο δἰ πάρ,  μθη Πα 
Ἔχποῦβ ᾿ἷ8 α186010}]68 ποὺ ἴο ἸΔΥ ὕ} ἐμοὶγ ἰγοαβαγα ΠΘΓα ἐλίσυοβ ΒΕΕΑΚ 
ΤΗΒΚΟΘΕ απά δ8ίεαϊ. (Μαίί. νι. 19, 20.) {00 α͵58ο βϑϑιῃβ ἴο γϑῖδι ἴο 
{π6 βδῖμθ ρῥγβοίιοθ, (χχῖν. 16.) [ἡ {π6 Πο]68 δηα ομίη κα οὗ {Π686 νγ8]}}5 
ΒΕΙΡΘηἿΒ ΒΟ ὕΠ)68 ΘΟὨ ΘΑ] οα ἐποιηβοῖνοβ. (ἀπηοβ ν. 19.) [ἢ Ερυρὶ, 
1. Ρρϑδσβ ἔγοιῃ Εἰχοα. νυ. 7., {μαΐ βίσγανγ ἈΠΟ ΘΠΠΥ οπίοτοα ἰηίο {ῃ6 
ΘΟΠΊροΒι οη οὗὨ ὈΓΙΟΚΚΒ; ἃμα 8οπὶα Ὄχροβιίουβ μῶν ᾿τπηϑρίπηθα {πΠδΐ ἰΐ 
ὙὙᾺ8Β 5664 (48 ὙΠ 0.8} ἸΠΟ ΓΟ Ϊν ΤῸ Ὀυγηϊηρ ποῖα ; δυΐ (18 ποίϊομ 18 
ππίουπάοα, Τῆς Εσγράδη ὑσῖοῖβ (48 {Π6Υ 8.}}} ΔΓ }" Μ6ΓΘ ἃ τηϊχίαγο 

βἰϊ: ον ἴὼ θοιἢ τποτὸ 85 ἃ βδῃβἀ δὰ ὀοροη ἵτοπί ἰπ  πἰο ἢ μα οου]ὰ εἰξ 'π 1Π6 Βοδὲ οὗ (ῃς ἄδγ, 
δηὰ γοῖ 6 δοθῇ ἔγοχῃ δίδυ οὗ ; δηά [Π6 δρατγίπιθηϊ οὔ ἴπὸ ἔδπνδ οθ, πο γο βασδὴ ΥΔΑ, ΒΘ 
ἰὶς βίδιεὰ ἢοσ ἴο ὃὉ6 νυ Πἰπ 186 ἴδπε, γδ8 ἱπηπιεά ἰδίο]ν δελίπα (18, τ Βοσοίη δῆ ργοραγοὰ ἴῃ 
τηρδὶ ΤῸ [86 σαεδίβ, δῃ ἃ ἴτοσῃ ὙΠ 6 ΠΟΘ 586 Ἰἰδιοηοὰ ἴο {Ππεἷν ρτοόρμοῖὶς ἀοσοϊαταιίοη." Ὄγτάανοὶδ 
ἑη Μεδοροϊδῃιϊα, νοὶ. ἱ, ΡῃΡ. 80. 38, 84. 

᾿ Βρ. Τόσῖὰ οὐ ᾿βαίδῃ! ἷν, 6. Ῥάγοδι, Απιὶᾳ. Ηθῦγ. ρῃ. 3568---366.{ Βγαπίηρ, Αμιΐᾳ. 
Ἡοῦγ. Ρ. 273. δάῆη οἵ Αοκεοπωδπη, Ατοδοοὶ, ΒΙΌ]οα, 8. 26---81. 

5 Ιὴ Ββϑῆραὶ δῃὰ ( ου]οῃ, 88 τν6]}] 88 ἰη Εφβγρὶ, μοιδβεβ δγὸ σοῃπδισιιοιο τυ τἢ 61}}8 {Γα}} της 
ἴοτία]. τ. Ῥθανγ 8 Αδοοπηΐ οὗἩὨ ΉΠ6 Ιηἰοτίοσ οὗ Ὁ γ]οη, Ρ. 256. 8566 α]80 Ηδιτηοτ᾿β Οὔβοτ- 
να ]0Π8, ΥΟ]. ἱ. ΡΡ. 265. 285, Τὴ Πουδε8 δὲ Μοιιβι}} “ΓΘ ΤΩΟΒΕΪΥ Τοπδίγιοίοα οὗὨ 51η4]} 
ὙΠΉ ΘΜ 8Βίοη 68, οοπηθηΐθα ΟΥ̓ Ἰιοτίδι, δηὰ ρ]αβίογεὰ ονὸσ τ ἢ ταπά, ἰΒΟῸ ἢ δοπηθ ἀγὸ Ὁ}: 
οἵ Βυχιὺ δηᾶ ἀηρθυτγης Ὀτίοϊ 8. ΒαοκίηρηδπιΒ Ττανο 8 'ῃ Μαβοροίδτηϊβ, νο]. ἰΐ. Ρ. 28. 

ἢ 866 ἰηδίδηςοϑ οὗἁἨ ἴῃς [ΓΔΙΠΥ ΟΥ̓́ {Π6 56 ἸΘΠοιοηΐ8 ἴῃ ὮὨΓ. Βῃανν 5 ΤΎΔΥΕ]8, νοὶ, ἱ, Ρ. 250.; 
ΒΟ Ζοπ 5 Βοβολγοἢ 68 ἰη Εργρῖ, Ὁ. 299.; γα 8 ἱονν οἵ 6 Ηϊβίοτγ, ὅς. οὗἩ τμ6 Ἡϊηάοοβ, 
νοὶ. 11. Ρ. 885. ; απὰ Βοδογίδ᾽ 5 ΟΥ̓ ΘΠ 8] Π]Ιυδιίγϑιίοηβ, Ρ. 538. 

4 Ἑδθνὶ Βοῃ παῖ 8 ΟΘΟΡΤΆΡΆΥ οἵἉ Ῥαϊοδιίίηο, Ρ. 319. 
δ ὙΝαγά β Ηἰβίουγ, ὅς. οὗ ἴπ0 ΗΪπάοοβ, τοὶ. ἰϊ. Ρ. 825, Ἐοθουίβ᾽ 8 Οὐίθηΐδὶ 1] πδέγαι δ, 

ΡΡ. 284, 285. 
4“ 1ῃ Εργρὶ “ ἀηθυγηοα ὈγΙοϊβ ΔΓ ΤαΟΒΥ τιδοᾶ : δηᾶ, ἰῃ ογάὰεγ ἴο χίνθ [ἢ 6 οἰ αὺ πιοῦθ 

(ΟΠ ΔΟΙΥ, 8. ἰᾶσρο ργορογίίοη οἵ σμορροὰ δίγαν 18. τυουϊκοα ἰηο ἰδ ἴῃ [86 ρμἱῖ, ψτποπὲ νν Ὠί ἢ, 
ΟΥ δοπλϑι ηρ ΤῸ ἃ δι ρδί ἴθ, 8 ΟΟΘΙΒΟ ΟΥ̓ ζ.τα885 Οὐ “δία ὈὉ]6,᾽ (ἢ6 Ὀγίο 8 σου] οἰπιπλ Ὁ Ϊ6 
10 Ῥίθεθϑ ἴῃ πϑηά]ηρ, αἴἴοσς Ὀδίηρ ἀτοα ἴῃ 186 δπη. (1μἰἴοῖβ ἤοπὰ ἴπα ΟἹά ὙΥοΥ]α, 
ὉΥ ἃ [ἴδὰγ οὗ Νοὺνν Υοτῖ, νοὶ]. ἱ. Ρ.ὄ 162. Νον Ὑοτῖίς, 1840.) Τὸ ον. ΥΝ, Φονεῖς, ἴῃ 
ἴν)5. Ἴγαυϑὶβ [γουρἢ ΕρΥΡΙ, βίδίοβ, (δδὲ 'π ὁπ6 Ρ]δοθ ᾿6 88 “1Π6 ῬΘΟΡΪΘ πηβκὶπρ' ὈΥΟ ΚΒ 
ὙΠ δίγανν οὐδ ἰηῖο0 ΒΙ1ηΆ}} ῥίθοσδ, δηὰ τηϊηρ]οὰ νυν 1Π6 οἶδν ἴο Ὀϊπὰ ἰ, Ἡδηρθ ἰξ ἰς, 
δὲ ὙΏΘῺ Υἱ]δροδ Ὀ0}}} ΟΥ̓ [Π660 Ὀσὶς 8 [4}1 ἰηΐο το Ὁ δ ἢ, ὙΠ ἢ ἰ8 οὔθῃ (ἢ6 οδδο, (ἢθ 
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οὗὨ οἷαν δῃᾷὰ βἰγανν, β 1 ρ ΟΥ Ὀ] παρα πὰ ηοβάθα ὑοροίμοσ, δηᾶ αἴγοσ- 
ὙΓΑΓΩ8 ραΚοα ἴπ ἴΠ6 ϑὰῃ. ῬΈ1]ο, ἴῃ Ηΐδβ 118 οὐ Μοβεβ, βαυϑ, {πὲ ἐμὸν 
βοα εἴταν ἰο διπα {ποὶρ Ὀγιοκβ' ΤὙὍὙΠ6 βίγαν 8.}}} ργοϑοῦνεβ ἰΐβ 
οΥϊσῖπαὶ οοϊουγ, ἀπά 18 ἃ ὑγοοῦ 1παὖῦ {π686 ὈτΊΟΚ8 ΓΘ. ΠΟΥΟΡ Ὀυτηΐ ἱπ 
βίβοϊκβ οὐ Κι] η8.3 Βυῖο Κα τ τ πιδᾶθ ἴῃ Ερσγρί ὑπάον (Π6 ἀϊγοοίίοιυ οὗὨ 
{π6 Κίηρ,, ΟΥ οὗ βοπιθ γι ]] ρα ΡΟΥΒΟΠ, 88 ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι [6 ᾿ΠΏρΓϑθ- 
ΒΙΟΏΒ ἑου πα οὁα τηϑην Οὗ μοι. αγί οὗ {86 Ὀτίοκβ οὗ {86 οοἸορχαϊοά 
ἰοτγοῦ οὗ Β8θ6] (ογ οὗ Βα], 88 ([ῃς σθοὶκθ ἐθσηχθα 10,) Ὑγοσα τηδάβ οὗ 
ΟἾαΥ τοϊχϑα ] ἢ ΟὨΟΡΡΘΩΑ͂ ΒίσγϑνΥ, Οὐ Ὀσόῖθῃ ΓΘΘα8, ἴο οοπηρϑοῖ 10, δά 
186 η ατ]οά τη [86 Βιῃ. ὙΠΟΙΓ Βο] 1 18 δασα] ἰο {παΐ οὗὨἨἉ {6 Βαγάοϑὲ 
βίοπθ" Αὐποπρ πο τυΐῃβ αἰβοονογθα οὐ {86 8116 οὗ δηοίθης ΝΙΠΘυ ἢ, 
86 δουθ68, υ}] οὗἨ βυη-αν]οα Ὀυΐοκθ, οοτηθηῖοα τ τουὰ : δπά 
ΒΤ ΑΥ]Υ σοπδίγαοίρα ἀντ} ηρ5 616 οὐβοσνοα Ὀγ Μγ. Βυοϊκειηρίδηι ἴῃ 
16 νη Παρο οὗ Καγαροοβ, πος Μουθὰ] ἱπ Μοδβοροίατηα.δ Αἱ [818 ἄδν 
186 ἰονη οὗ Βυβῃοθοῦ (οΥ ΒυΒἢ1γ6), {τ τηοβί οὗ ἴδ ἴονσβ ἰπ Ῥογεῖδ, 
8 Ὀ01} τ ἢ δα -αὐοα ὈΓΙΟΚΒ δῃα τηυα.6 ΤΟΊ ἴ8 δὴ δ᾽ βίου ἴο {818 
τηοάς οὗἉ ὈυΠάϊηρ ἢ Ναδυχη 11. 14. 

Αὐ ἢγβϑῇ πουβθβ 6 ΓΘ 818]]} ; δἰίθγσαγαθ [ΠΟῪ ἼγΟγΘ ἰὩΥρῸΓ, ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ͂ 
πῃ Οχίθηβινα οἱἴΐεβ, {86 σαρ᾽(α]8 οὗ ϑαρίγοβι ΤῈὴ6 τί οὗ τυ] ἰρὶ γίησ 
ΒίουἹθβ ἴῃ ἃ Ὀ01]αΐηρ 18 ΨΟΓΥ͂ Δποϊθηΐ, 88 6 ΣΏΔΥ οοποϊυα ἔγοτῃ [Π6 
οομδίσγιυοίίοη οὗ ΝοΟΔΒ ΒΒ δὐκ δῃά [86 ἴονοσ οὐ Βδρεὶ. ΤὍΤῇδ Ποιδοβ ἴῃ 

τοδάβ ἃσὰ ἢ}1 οἵ 81181} ραγίϊοϊοβ οἵ βίγανγβ δχίγοϊηθὶυ οδηδίνο ἴὸ (δ ογϑδβ ἴῃ ἃ Ὠϊρὰ 
Ὑἱπὰ. ὍΠΟΥ σοτο, ἴῃ ποσί, οηραρθα ἜΧΘΟΙΪΥ 88 ἴΠ6 ἴβγδο! οβ πδοὰ ἴο 6, τηδκίηρ Ὀγῖο Κα 
ὙΠ δίγανγ,; δηδ [ὉΓ 8. 5Β᾽ ΠῊΪΔΥ ῬΌΤΡΟΒΟ ---ἰο Ὀθ1ἃ οχιθηϑνο ΦΎΒΠΔΓ6Β ΤῸΓ [ἢ6 ὈΑΒΉΔΥ ; 
ἰΓΘαΒΌΓΟ Οἰ165 [ῸΣ ῬΒΔΓΔΟΙ." Εἰχοά. ἱ. 11. (ΒΟΒΘΆΓΟΒ68 ἷἰπ [860 Μρα! οΣτδηθδϑη, ὑ. 167.) 

1 ῬΗΙοπὶβ Ορογα, ἴοπι, 1Ϊ. Ρ. 86. (οἀϊῖ, Μδηρογ.) 
5 δ[δν Β Τσδνοΐβ, νοΐ. ἱ. ρΡ. 350 Μτ. Βεϊζοηϊ, ἱπ ἢ8 Ἐοβοαυοο8 ἰῃ Ἐργρί, πη β ΠΑ Σ 

το Κ8 ἰπ 8ῃ δηοίθηϊ δύο ψ]6ἢ} ἢ6 ἀϊβοεονογοὰ δὲ ΤΠοῦθβ, δηἃ τ μοῦ Πα 858 οπρτανοά 
Βιλοης ἴπ6 ῥἱαίοδβ {ΠΠπδιγαῖνο οἵ [ἷὶἰ8 ΒΟΒοδγοο8 ἰὼ Ἐργρί, Νυῦῖα, ἄς. Ῥ]δίο χὶὶν. Νο. 
2. [π πὰ ποδσ ἴΠ6 τυΐϊη8 οὗἨ ἴῃ6 δηοϊοηΐ Το οηῖγτα, Ὦτ. Εομαγάβοῃ αἶδο Ἰοιπά μαῖ8 
Ὀπϊπ οΥὗὨ δβαπ-ἀτίοὰ τίς, τηδᾶθ οὗ ΒΙΓΑΤ δπὰ οἶαγ, (ΤΎανοΪ8, το]. 1. Ρρ. 135, 259.) ὙΠΟΥ 
δῖθ {Π8 ἀοβογιδοὰ ὉΥ (6 ον. πὶ. Φοινοῖῖ, 89 ΠΟΥ͂ δρροδγοὰ 1 ἘΘΌΓΠΑΓΥ, 1819. --- 
ϑρεδκίηρ οὗ {πὸ τοιμαίηβ οὗἨ δησίδηὶ δυϊἀϊηρβ ἐῃ ἐπᾶὶ μᾶτὶ οἵὗὁἩἨὨ ΕΘΥΡΙ, ἢ6 84 Υ8,---  ΤΠΟ86 
τηδρηϊῆςοπίὶ οὐ ἤσοθ, ἢ 116 ΓΠΟΥ αἰΒΡΙΑΥ 86 στη θυ οὗὁὨ ἸΌΓΙΩΟΥ τἴπηθα, ΘΧ ὗΙΣ πὸ 1688 [ἢ 6 
ΤΩΟΒΏΠ655 Οὗ [Π6 Ὀγοβοηῖ. ΤῊΪΒ ἴοιηρῖίο, θα] οὗὨ τηλϑβὶνο βϑίοπο, τ ῖτ ἃ Ρογιῖοο οὗ ἔθη Υ- 
ἴουν Ρἰ᾿τα, δἀοτγποὰ τυ] τ ̓ ππαηογϑ 6 ΠΙοτορ ὙΡὨΪ 8, δη ὰ ραϊηϊοα τυ ἢ ὈΘΘΌΚΙΓ] ΘΟΙΟΌΓΕ, 
ἴπ6 Ὀτρΐπ688 οὐ ἩΙΟΝ ἰῃ ΤὨΔΠΥ ῬΑΓΙΒ ΤΟΤΏΔῚἢ8 ἴο0 [ἢ19 ἀδγ, 8 σποϊκοὰ πὰρ ἢ ἀσδίγ 
οδυῖῃ. ὙΠ Παρσο δον υἱαρο, διέ 9 μπδιγηΐ ὄτγιολ, στα ὉΠ Πρ ἰπίο χτιΐη8, δῃ ἃ οἰ νὶηρ Ρἶδοθ 
ἰο ΠΟῪ Βα δίίοηπ, δυο Γαϊβοὰ τ 6 δατίδ, 10 βοῖὴθ Ῥδσίβ, ΠΘΘΥΪΥ ὕο [86 1θνοὶ οὗ {Π6 δαπιπιῖς 
οὗ τπ6 ἰοτηρ]ο; δηᾶ ἔγαρτηθηίδ οὐὨ ἴΠ6 νν8}}8 οὐ (688 τη Βυ1}8 ΔΡΡΕδσ, ουθῃ οὔ ἴδ τοοῦ οὗ 
ἴπ6 ἰοτρῖθ. [πῃ ΘΥΟΥῪ ρατὶ οἵ Ἐργρῖ, γὸ πὰ {1 ὕονγῃβ 0} ἴῃ [15 ΤΩΔΏΠΟΥ, προη 1} 
Τυαΐης, ΟΥ̓ΤΑΙΠΟΣΙ ἴπ6 τυ ἰδη, οὐ ΤΠ6 ΤΌΓΙΔΟΣΥ ΠδὈϊ διίομα. Τηδ οχργοββδίοη ἴῃ Φογοτ δῇ 
Χχχ. 18. ΠΠΠΟΤΘΙΥ ΔΡΡ 68 ἰὸ Εργυρῦ, ἱπ [06 ὙΟΥΥ τηδδησδὺ Β6η86 --- Ἴλε οἱέψ δλαϊϊ δὲ διε οά 
ὩΡροπ ἦεν οἱσὴ ἧξαρ ; δῃηᾷὰ ἴΠπ6 εχργοβείοη ἰπ 900. χυ. 28. πυϊρῦ ΡῈ 1Πυδιταῦθαὰ ΟΥ̓ ΤΩΔΠΥ οὗ 
1686 ἀοβογιθὰ μονοΪϑ ---- 16 αἀισοϊϊει ἡ ἴῃ ἀοδοίαίε οεἰίο5, απὰ ἐπὶ ἠουδέα τολίο πο πιαλ ἱπδαδιϊείὰ, 
ιολιοἢ ἀτὸ γεαΐν ἴο δεοοηια ἤδαρϑ. ὅ88ι1}} τπιοσὰ ἱοποιΐηρ 18 (Π6 Δ᾽] αδίοη ἴῃ 200 ἷν. 19.; ὙὙΠ6ΤΘ 
ἴῃ ῬοΓΙΒἢ Πρ σἜΠΟΓΑΙΙΟΠΒ Οὗ πῃ ὅτ ΝΟΥ σοτηραγοὰ ἴο ΒΑΡ ἐδ 0Π8 οὗ [6 γϑ 1θδὲ τηδῖθγί 4 ]8 
θα} ἀροπ ἴἢ6 Π6ΒΡ οὗἉ βί 21} ἀνγο Π πρ- ΡΊδοθα, πον τοἀποοὰ ἴο τυ Ὁ βὴ --- Ποιο πιμεὴ ἱεβα 
ἴῃ ἰλεπι ἰλαὶ ἀιοοῖΐ ἴπ ἤσιιϑεα 9 εἷαψ, ιολοϑε 7ομπααίίοπ ἐδ ἐπ ἰλε ἀμεῖ 1" (δοποῖιβ Πδδοδυοΐοβ 
ἴη π6 Μρα λοστϑηθδῃ, ΡΡ. 181, 1852.) 

8 ὃ᾽ν ΖΦ. 6. ὙΥΗΚίηδου 8 ΜΆ ποτ δηὰ Οαβίοτῃβ οἵ (ἢ6 Αποίοπε Εργρίϊδη5 (ΕἾγδι 6.168), 
γο]. 11. Ρ. 97. “1 ἰδ ὙΟΓΙΏΥ οὗἉ τοῖπαγκ," Βα δά άβ, “πὶ τλοτο Ὀγῖ 5 Ὀθασίηρ [Π6 πᾶπιο οὗ 
ὙΒοΙδπηο8 ΠῚ." (βοτὰ [6 ΒΌρΡΡΟΒοϑ ἴὸ βαᾶτὸ Ὀδοη Κίηρ οἱ ἘρΥΡΓ δὲ ἴθ ἔπη οὗἉ [ἢ0 
Ἑχοάᾶπ8) κ᾽ Βανο ὕδοη αἰϊδοονογαᾶ, 8 οὐὗἨ ΔΠΥ ΟἾΠΟΓ ρμοσγίοᾶ; οὐὴπρ ἴο [06 ΤΩΔΩΥ͂ ὈΥΒΟΠΟΓΒ 
ΟΥ̓ Αϑ᾽αιὶς πδιϊοηβ οταρὶ ογθὰ ὉΥ͂ Εἰπι, ἱπάορεπάθηϊ οὗ ἷ8 ΗΘΌΤΟΥ σδρεϊνεβ." 1ὐϊά. ὈΡ. 
98--.100. 

4 δὲν ΒΕ. Καὶ, Ῥογίοτ᾽ 8 ΤΎαν 8 ἰη Οοογαία, Ῥογεὶα, Βα Υ]οηΐδ, ὅζτα. τοὶ, ἰδ. ῬΡ. 329, 8380. 
5 ΒαςκΚίησ ἤδη Β ΤΎΊΑνοΪβ ἰη Μοβοροίδιϊδ, νοὶ]. ἰ1. Ῥ. 71. 
5 Ῥηρσο Φοῦχπα) οἵ (μ6 Βυιἰβῃ ΕΠ ΌΔΕδΥ ἴο Ῥογεῖβ, μαζὶ ', ρ. 6. 1οπὰ, 1825. 0110. 
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ΒδΡυΐοη, δοοογάϊπρ' ἰο Ἡογοἀοίῃβ,), γ6γ0 ἴὮγθ6 πα ὈῸΓ βίοσθβ ἈΙΡῈ ; 
δπα δοεθ ᾿π ΤΟ θ68 οὐ 1[)108ρ0}183, ἴῃ Εργυρί, 6 γ6 ἴοιΓ ΟΣ ἔνα βίοσιθα. 
Τη Ῥα]δϑίϊμο (ΠΟῪ ΔΡΡρϑδγ ἴο ανθ Ὀ6θῃ ἰοῦ, ἀυσῖηρ [Π6 {π|6 οὗ Φοβῃυδ;: 
ΔῈ ὌΡΡΟΥΙ βίοσυ, ἱδβουρσὴ 10 πιαν πᾶν οχὶβίθα, 18 ποῦ ταθηθδϊοηθα {11} ἃ 
ἸΔΟΓ6 τοοθηῦ ἃσ6. ΤῊ Βουβ68 οὗἉ {π6 το ἀπα ρου Υ] ἴῃ ῬΑ] ΘΒΌ1Π6, 
ἴῃ [6 πιο οὗ ΟἸσῖβί, ΤΟσο βρ] θα], δῃα σοῦ Ὀμ1}0 δοσοσάϊηρ ἴο [ἢ 6 
τι ]68 οὗ ατσϑοῖδῃ δυοδι θοίαγο.δ 
Το πιθοῦ οιαρ]ογοα ἴῃ Ὀυ]]αϊπρ' νγὰ8 {π6 ποοά οὗὨ [ῃ6 ΒΥ Δ ΠΊΟΓΘ, 

[Π6 ραΐπι ἰγθθ, ὙΠΟ ἢ Βοσνϑα ῥυπΟΙΡΑ ΪΥ [ῸΣ ΡΙΠΠ]αγΒ ἀημα Ὀθδιηβ, {πὸ ἢν 
δηά οἶϊνο ἴτθο; Ὀυΐ {Π6 τιοϑὲ ργϑοίουβ πα ΘΟβαν τγα8 {86 ττοοὐ οὗὨ [(ῃ6 
οοάδγ, τ ῖο ἢ τγδ8 δι ρ ογοά ἴῃ {86 οοπείσυοίίοι οὐἁὨ {6 τηοβὺ Ὀδδα ιι] 
οἀιῆοοθ. Ὑῶο δος ὙΦΕΠ (ΤῊ ΑΒλοῦ ), πιο οηϑᾶ ἴῃ [δ8. ἰχ. 18. δπὰ 
80 τοηἀεογοὰ ἴῃ (16 Ὑυϊραία δὰ ΟΠδ] δ υθυβῖ 98 8ἃ8 Ὑ61] 88 πῃ ΟἿΓ 
{ΓΒΔ 10Π, 18 1ῃ (Π6 ΟΥΤΙΔΟ γουβίοη πα 4180 ὈΥῪ βοίηθ ΗἩΘΌΥΟΥ 1ηΐογ- 
ῬΓοίουβ σοπαογοα ϑλεγδίη, {πα 18, ἃ Βρθοὶθβ οἵ οϑᾶδὺ ἀἰβιϊ συ ϊθῃθα ὈγῪ 
[Π6 Βι} 8} ] 688 οὐ 18 ΘΟ Π68 πᾷ {16 πρνγατγα ἀϊγοοίίοη οὗἁ 18 ὈΥΒΉΘΠ 68." 
ΤῊ ΨΟΥῪ Ργθοῖϊουβ ποοῦ Ὀσουραῦ ἴῃ ἴπ6 ἰἰη6 οΥὨ δοϊοσηοι ἔγομι ΟΡρἢϊγ, 
ο4116ἀ αἰπικρ -ἔτδο5, Ἀπ ἡ Π1Οἷ 88 οι ρ  ογοα ἔοσ {π6 οὐπαμπηθηΐθ οἵ 18 
ΡΔΪδθθ ἂδπὰ οὗ {π6 ἰθρ]θ, βα8 δὴ οοπ)]θοίαγρα ἰὸ 6 τ ῇῃαὶ Ευτο- 
6818 ΠΟΥ͂ 08}1 Βτα811-τοοά. [Ὁ στὸν ἴῃ [πᾶϊὰ δηὰ Νιρτῖα. Βαΐ 
τη οάδτγῃ πη ογργοίοσβ, τ 1ῸΠ τόσο ῬγοΟ Δ ὴ , υπαογβίαπα Ὀγ 10 {Π6 το 
Β8Π 4] ποοῦ ( ίεγοσαγριδ βαπίαϊίογις 1,16 η.), τ ΠΊΟΠ στόνθ ἴῃ ΟΠ πα 
δηὰ {πὸ Ιηάϊαη Ατομροίασο, δηα σι 18 δ}}} υ86α ἴῃ 1πᾶϊα ἀπά 
Ῥογϑία ἔῸΓ ΘΟΒΕΥ ἐπβίγυμηθηΐθ δηα τἴθη8}}8.5 ΤῊ ΝΟΣ Ραΐδοθβ τηθη- 
οποα ἴῃ Ῥβαὶ]. χὶυ. 8., δῃὰ [Π6 ᾿νοσυ δουβα οὗ Αμὰῦ (1 Κίηρβ χχὶϊ. 
39.}, τΥθσθ ῬΧΟΌΔΌΙΪΥ ΘΔ Ιποίβ οὐηδηχθηίοα 1} ἸΝΟΥΥ͂, τι846 1η ἴῃ 6 (ὌΓΓΩ 
οὗ ἃ ποι ΟΥ̓ ραἶδοα; 1π8ῖ 48 {π6 β|] νον (6065 οὗ 1)}14π4, πιοποηοα 
ἴῃ Αοἱβ χὶχ. 24., 6 γ6 ΒΗ ΣΊΠ68 ἴῃ [86 ἔοττα οὗἩ Ποὺ ἴθι ρ]6 δὺ ΕΡΒ6θβὰβ ; 
δα 48 Ἴ7χὸ ΠΟῪ ἢᾶγνο πηοο]8 οὗ ΟἸ 686 ραροῦδ8 ΟΥ [61 }68. 

ΟΥ̓ ἃ}} πιοάδσῃ ἰγαυ !]οσθ, ΠῸ Οη6 [88 80 ὨΔΡΡΙΪΥ ἀοβου 64 {π6 ἔογπι 
Δ Πα βἰγυοίαγα οὗὨἨ 186 δαβίοσῃ θυ] ἀ]ηρΒ 88 Ὁσ. ϑμανν, ἴγοτι ἢ Ο56 80- 
οοπηῦ {Π6 [Ὁ] ΟΡ Ραγϊου ]ΑγΒ αγὸ ἀοτινϑά, τ᾽ ΒΙΟᾺ ΔαγΑ ΓΑ ΌΪ]Υ 6] οἱ ἀαία 
Βαυϑγαὶ 1 ΓΒ Ὡρ; ῬΆβδαρσοδ οὗ Ηοὶνυ ΥΥ τί. 

“« Τμο βίχϑοίβ οὗ {86 οἸ{168, {π6 Ὀαίίον ἴο βῃδάα (ἤθη ἔσομαι {π6 βυῃ, 
ΔΥΘ ὈΒΌΔΙΥ ΠΑΥΤΟΥ,, ΒΟΙΩΘΕ 68 ΤῸΝ ἃ ΤΑηρΘ ΟὗὨ ΒΠ008 Οἡ δδοὶ βἰ46. 1 
ἔγοῃη ἔμαδα τγ δηΐοὺ ἰη0 ΔΠΥ͂ Οὗ 16 ῥγϊποῖραὶ Πουβο8, νγ8 8841} ἢγεὺ 
Ρ888 ἰῃπγοιρὴ ἃ ρόγο δ ΟΥ σαΐανγαυ, ψῖτ ὈΘΠΟἢ 68 ΟΝ Θδοῖ β'ἀθ, τ οτα 
186 τηδδίον οὗ ([Π6 ἔΆΓΑΪΥ σϑοθῖνθβ υἱβι 8, απ ἀθβραίοιθϑ θα βΙ μ688; δ 
ΡΘΥβοηΒ, ποῦ θυύθῃ {86 πραγοβύ γϑ δ] 008, ΠΑ] Δ Πλ1 5810}. ΔΩΥ͂ [Υ ΠῸΓ 
Ἔχοορῦ ΡΟῚ ΟΣ ΓΔΟΓ ΔΙ ΠΆΤΥ ΟΟΟΆΒΙΟΠ8. ΕἾΟΠ ΠΘΠ66 78 8ζ6 τϑοϑῖνϑα 
ἰηῖο {86 οουτί, ψ ΒΊΟΝ, ᾿γίηρ᾽ ρθη [0 1π6 σοδίῃου, 18, δοοοσάϊηρ ἰο {}6 
ΔΌΙΙΥ οὗὁὨ {86 ΟΥΤΏΟΥ, ραν θα τ τλασὉ]6, ΟΥ ΒΌΘΝ, ῬσΤΟΡΟΥ τηδίθγα]8, ἃ8 

 Ἡετοάοι. 11}. 1, ς. 180. 3 Ῥιοά. 8,ο. "Ὁ. 1. ο. 45. 
ὃ φαδη εἰ Αςἰκουτηδηη, ΑΥοΐμδο]. Β[Ὁ]. 8 833. 
: ΠΡΡΕΙΝΕΒ Ἡοῦτον 1,οχίοοῃ, ὈΥ̓ Βουίπβου, Ὁ. 1058. Νενν Ὑοῖκ, 1836. ϑνο. 

ἰά, ». 65. 
4 1η Βοηραὶ, βοσυδηΐβϑ δηὰ οἴδοτβ σΟΠΟΓΑΙΥ δῖθορ ἰπ {Π|Ὸ νογπ δῇ οὐ Ῥρογοῖ, ἱπ ἤοηὶ οὗ 

(Πποὶγ τηρδίοσβ ἤοῦθο. (Αγ 5 Ηἰδίονυ, ἄς. οὔ ἴΠ6 Ηἱηάοοβ, τοὶ. 11. Ρ. 8328.) Ὑπὸ Ατδὺ 
ΒΕΓΥΒΗΙ8 ἴῃ Ἐργρὶ ἂο τ86 βδαίιης. (ὙΠ δοπΒ Τγαυεἶδ ἰπ Ἐσυρί δηὰ ἴ[Π6 ΗΟΪΥ 1.Δπὰ, Ρ. 55.) 
ἐπ τὴ ὝΔΥ ὕὅτιαλ εἷερί αἱ ἰδε ἀσον 9 (λὲ ἀὐκο᾽ 6 ἤοιδε, τοἱει αἰΐ (δε δεγυαπίε ὁ ἀὲδ ἰογά. (ἃ 

. ΧΙ. 9.) 
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Ὑ11 ΟΑΥΥΎ ΟἿ᾽ (Π6 τγαῦοσ ᾿ῃὔο {Ππ6 στ Οη Βούγοσβ. ΤῊΙΒ οουτί οοττο- 
Βροηάδα ἴο {86 σαυα φαϊμπι οὐ ἐπιρίμυΐμπι οὗ (86 Ββογαδηβ ; {86 τπ|86 οἔὗἔὨ 
Ὑ ΠΙΟΝ νγα8 [0 ρσῖνο Πἰσὶῦ ἴο [Π6 ΨΙΠΟΥΒ δηα ΟΑΓΓΥ ΟΥ̓ (Π6 ταῖη. ““ ρθη 
ΤΑ Οἢ ΡΘΟΠΪ]6 το ἴο Ὀ6 δαμῃχί(6α, ἃ5 ἀροι [86 οΟἸΘὈγδίοη Οὗ ἃ τηαγ- 
τίασο, [Π6 οἰγου οἰ βίηρ᾽ οὗ ἃ Οἢ}114, ΟΥ ὁσΟΔΒΙ 8 οὗὨ (6 {Π|6 ἢδίαγο, (Π6 
ΘΟΙΏΡΘΩΥ 18 Β6ΙΟΤῺ ΟΥ ΠΕΥ͂ΘῚ δατμϊ {64 ἰηΐο οπα οὗ [Π6 ὁμβαηθοσθ. ΤΟ 
οουγί 18 [86 ἀδ8ι18] ρ͵βδοο οὗ {ΠῚ γϑοθρίίοη, ὙΒΙΟΒ 18 βίγοτοθα δοοοσά- 
ἹΠΡῚΥ ΜΓ} πηαΐβ ΟΣ σαγροίϑ, [ῸΓ {Π6 1 ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΔΟΘΊΟΙ8 Θη ου δἰ πηηθηΐ, 
ΤΠ βϑἰδῖσβ  ΒΊΟἢ Ἰοδα το [π6 τοοῦ δ.Γ6 παυοσ ῃ]δοθα οἡ {π6 ουΐδιάς οὗ 
{π6 πουδο ἴῃ ὑπὸ βίγϑοῦ, θαῦ ἀβαδ!]ν αὖ {π6 σαΐθ γα  ΟΥ ἢ 6 ΤΟΟῺΣ [0 
[6 οουγί ; Βοπχοίϊμηθϑ αὖ {86 δηΐγϑδησα τιζῃϊη [86 οουτί. ἢ18 οουγί 
18. ΠΟῪ 681164 ἴῃ ΑΥϑΌ]Ο οἷ τοοοϑέ, οὐ {86 τα! 416 οὗἉ [Π8 Βοιδθ, 11 ὕογα  ]γ 
ΔΏΒΙΟΙΙΗρ ἰο (ῃ68 το μέσον οὗ δῖ. 016 (γ. 19.) [ἡ {18 ἀγϑα οὐχ 
ΘΑΥΙΟῸΣ ὑγοθΔ0]ν δυσί. [ἢ {Π6 Βυμητη ον Β6880}, πα ὕροῃ 4]] οσοα- 
ΒΙΟΏΒ ὙΠΘΠ ἃ ἰᾶΓρ6 ΘΟΙΏΡΘΗΥ͂ 18 ἴο θ6 τϑοοῖγϑα, [86 οουγί 18 ΘΟΙΏΙΠΟΙΪΥ 
Βῃο γα ἔγτοπι [Π6 μδαὺ δηα 1᾿πο]θηλθμ 168 οὗὁἨ [86 υγϑαίμοσ ὈΥ ἃ νϑ] πη} 
Ἐπ ΌΓ 614 ΟΥ γ6 1}, τ ΠΙοἢ, Ὀοΐπσ ΘΧΡΑ πα 6 (1 ἈΡΟῚ ΤΌΡΘ6Β ἴτομλ ΟΠ6 8146 οὗ 
16 ΡάγΆ 116] νγ8}} ἰο {π6 οἴϑσ, τυ 6 ΤΟ] ἀ6α οΥ υπίο] 64 «αἱ ρ]βαβυτο. 
ΤῊ Ῥβαϊγαϊϑὲ βθϑιὴβ ἰο Δ΄} 46 οἰἴδποσ ἰο {πα ἰδηΐβ οὗ {π6 Βϑάοιιΐβ, οὐ 
ἴο 8Βοπλθ οονοτῖηρ οὗ [18 Κιπᾶ, ἴῃ ὑπδὺ θοαυ1{Ὁ] Ἔχργθδδίοι 977 βργεαά- 
ἕπ ομέ ἐλ ᾿ἀοαυόπς ἴἰἴλθ α υοἷΐ οὐ οἰγέαϊπ." (Ῥ ΒΑ]. οἷν. 2. ὅδε α͵βο 
Ἰβαῖδῃ χ]. 22.}) ὉΤῆα δυγδησοπιθηΐ οὐ οὐἱθηΐαὶ Ὠοιιβθ8 βα(βίλοίοσι! Υ 
Θχρ αἰηβ {μα οἰγουτηϑίδηοοβ οὗ {πὸ Ἰο ϊησ ἀονγη οἵ {π6 ρδγαϊ γα ἰπΐο 
16 Ρύδβθηοα οἴ  θευβ Ομ γῖδί, ἴῃ ογᾶδυ ὑπαῦ π6 τῖραῦ πο] πὼ. (Μαγκ 
1. 4.; κὸν. 19.) {6 ραγαϊγίϊο 8 σαγτθα ὈΥ ΒΟΙΏ6 οὗἩὨ ἢ]5 
ΠΟΘΙ θουΐΒ ἴο {86 ἴορ Οὔ Πα Βοιιδ6, οἱ ποὺ ὈΥῪ ἐοτοὶηρ {ΠοῚν γᾶν ΤΠγοιρἢ 
{π6 ογονγα ὈΥ {Π6 ρϑίθνυαυ ΔΠα Ῥαββαᾶσαϑ Ρ ἐπ βίαϊτοδβθ, Οὐ 6Ϊ86 ΕΣ 
οομνουηρ; Πἰτὰ ΟΥ̓ δοῖλα οὗ {π6 περ θουτῖηρ' (ΘΣΤΔΘΟΒ; δηὰ {Π6Γα, 
δον {Ππ6 0 μαᾶ ἀσγανγῃ ΑΥΔῪ ἴπ6 στέγην ΟΥ ΔΙ ΓΗΙΏρ,, ἔῃ Υ ἰοὺ Βῖπι ἀονγη 
δἰοησ {π6 5146 οΥΓἹ {π6 τοοῦ {πγουρσῆ {Π6 οροηϊηρ οὐ ἱπιρ] ανϊατα ἑπέο ἐΐα 
πιϊασὲ οὗ (πὸ οουγὶ δείογο ὡέδμδ. Στένη, τ. 5Πα ΤΟμλΆΓ ΚΒ, τὺ 1 
ῬΓΟΡΙΙΘΙΥ ἀθποίθ ἢῸ 688 ἰμδῃ ἑαέξἰϊο (([Π6 ΘοΥγοβροπάϊηρ ψογὰ ἴῃ {6 
ΟΥΤΙΔΟ ΨΘΥΒΙΟΠ), δὴν Κιμα οὗ σονογίηρ; δια, δοηβθαυθηίγ, ἀποστέ- 
γαζειν ΤΥ 5ΙρΏ Υ {86 τϑιηοναὶ οὗ βιιοῖ ἃ οογθγίησ. ᾿Εξορύξαντες 18 
ἴῃ ἴ86 γυϊσαία 1,αἴλῃ νοσγβίοη τοηογοα ραΐε αοϊοτιξεβ, Δ8 1ξ ΤΟΥΕΠΟΥ 
ΘΧΡΙδηδίοΥΥ οὗ ἀπεστέγασαν. ΤῈ6 βᾶπιθ ἴῃ {π6 Ῥδγβίδῃ Ὑθυβίοῃ 18 
οοηῃροίοα Μ᾿] 1} κράββατόν, ἀθα {Πλόγα ᾿πλρ}168 τααἰκίπρ μ0]68 1ῃ 10 ΤῸΓ 
[Π6 ΘΟ 8 ἰ0 ρᾳ88 ἱβσουρῃ. ὙΤἢαΐ ποῖ μον ἀπεστέγασαν πος ἐξορύξαντες 
ΠΩΡΙΥ͂ ΔΗΩΥ͂ ἔογοθ οὐ νἹ θη οβδσθά (0 {πὸ στοοῦ, δρρθαῦβ ἔγοπι (ῃ6 
ῬΆΓΆ]]6] ραββαρα ἴῃ δὲ. Τυκα; ποτα, Ἱπουρἢ διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν 
αὐτὸν, }ὲΥ ἐογμῖας αεπιΐδογμπέ ἐϊίιηι, 18. το ἀγα ὈΥ οἿἿ ἰγϑηβ]ίουβ, 
ἐλον ἰεὲ ἀΐπι ἄοιοπ ἰλγοιφὴ ἐλό ἐἰϊίπφ, 88 1ῇ ταῦ παὰ Ὀθθῃ ῥγδνιοιβὶν 
Ὀγόίκοη ὉΡ, 1 Βῃουϊά 6 τϑηαεγθα, ἐμέν ἴοὲ ἡΐπι ἀοισπ οὐοῦ, αἰοπφ ἐΐε 
δίάο, οΥὁ ὃψ ἐδλό τοαν ΟΣ ἐδ γοοῦ, ἃ8 ἴπη Αοίβ ἴχ. 25ὅ., δῃηᾷ 2 Οὐοσ. χὶ. 38., 
γμοτο {π6 {|κ6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 ΟὈβογυβα δ ἱπ δ. [ζκ6 : διὰ 18 τοιῦ- 
ἀογοά 1 Ὀοιῇ ἰλοο, ὃψ, {παῦ 18, αἴοπρ ἐλ δίαο, οὐ ὃν ἐδδ ισαν ὁ ἐπε 
ισαὶϊ. ᾿Ἐξορύξαντες ΤΑΔῪ ΟΧΡΓΙΘΒ8 {86 ΡΠ] ΟΊ ΔΥΤΔΥ ΟΥ̓ ΓΘΠΊΟΥΙΠΡ' ΒΗΥ͂ 
οὈϑίβοϊβ, βο ἢ δ {π6 δ ΤΏΣηρ ΟΥ ρᾶγὺ οὔ ραγζαροῖ, Ὑ ΒΊΟΣ τηϊσἢῦ ὈΘ 

᾿ Ὧτ. 51:|ανν΄» Τγάνοΐβ ἱη ΒΑΓΌΔΓΥ, ἄτα. νο]. ᾿. ὈΡ. 374---376. ϑὅνο. οὐ οη. 
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ἴῃ ἐμοῖς τὰΥ. Κεράμοι ὅ͵ἃ8 ἤτοεὶ υβοά ἴον 4 τοοῦ οὗ [1168, θὰ δἴεγ- 
ὙΓΔΓ8 ΟΆΤ.6 [0 ΒΙρ ΡΥ ΔΩΥ Κἰπα οὗἉ τοοῖ!! 

Α, Α, 186 δίσοοί 

Β, (80 οὔΐϊοῦ ῬΡοσζοΐ. 

Ό, 6, Ὁ, ιἰδς ρΆ]]1οτγ. 

Ὦ, [86 ροσοῖ δὲ τὴ6 
ΘὨΓδηοα ἰηΐο 186 
τλδὶη θυ ]άϊην, 

Α Α 

ΤῊΘ ῥγϑοϑάϊηρ ἀϊαρτατι 071} ρϑυπαρβ ρῖνα [Π6 ΤΟΣ ἃ (ΟἸΘΥΘΌΪΥ 
δοουγαῖθ ἰάδα οὗὨ 16 δυστδηροιηθῃΐ οὗ δῇ δαϑίθσῃ Πουδβα. 

Νον [οἱ 1 Ὀ6 Βιρροβοά, {μαύ «688 νγγὰβ8 βιίρ αὐ Ὁ ἴῃ ἴΠ6 ροτοῖΐ,, 
δῇ (6 οηίγαποα ἰηΐο {Π6 πηδὶη ΟΣ], πα βροακίηρ ἰο (Πθ ρθορῖο, 
ὙΏ6η (Π6 ΤΌΟῸΓΣ ΠΊ6Π ΘΑΓΓΥΪΗρΡ (Π6 ὈΑΓΑΙΥ ΓΟ οδτηθ ἴο {π6 ἔγοηΐῦ ψαΐθ οὗ 

τοῦ, Β. ΕἸμαϊηρ [Π6 οουγῇ 80 ογοτχαθα {πδὺ (Π6Υ οου]ά ποῦ ΟΑΥΥΥ͂ 
τὰ ἱπ δηᾶ ἰΑῪ τη Ὀοίοσγο “6808, ΠΟΥ οατγτὶ δα Ὠἴτη ἊΡ [86 Βίδ!γ8 δὖ {Π0 

ΡοτΤΟΔ ἴο {86 ἴον οὗ {π6 ρά!]]ογγ, Ο, Ο, Οὐ, ἀπά δίοῃρ 86 ρϑ]ογυ τουμὰ 
ἴο {86 ρἴδοθ βοῦθ «}68118 νν88 βιυτηρ, δηα ἔοσγοϊηρ ἃ 68 ὈΥ τὸ - 
τηονίηρ [86 Ὀαϊυδίγααα, ἸΘῪ Ἰοσογθα ἄοόσῃ {δ ΠΡ ἘΝΉΤΣ μὴ [6 
οουοὴ οὐ ψΠοΝ δ6 αν, ἰηΐο {86 οουχί Ὀοίοτα 9688. ΤΉυΒ 6 δῖθ 
ΘῃΔὈΪ]Θα ἴο υπαογβίδηα [ἢ 6 ΤΩΔΠΠΟΓ ἴῃ τ ΒΙοὗ (86 ρΑγΑΙ Υἱ]6 88 Ὀγουρ 
1η δᾶ 414 θδίοσα {86 σοι ραβδιομδίο Βϑαθοιηοσ. 
“Τῇ οουτί 18 07 (πΠ6 ταοϑύ ραγί βυστουπαθα σι ἃ οἱοϊβίου, δα [Π6 

σαυα φαϊμπι οἵ [6 Βοιηδηβ γγχ88 τ ἢ ἃ. ῬΟΓΙΒΟΥ Στη ΟΥ ΘΟ] πϑᾶθ, ΟΥ̓ΘΡ 
σι ]οἢ, ΒΘ [06 οι ἢδ8 ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΩΟΓΘ δίουϊθβ (απα (Π6Υ δοχῃηθίϊ πα 68 
Βανα ἴνγο οὐ ἴὮγθθ), {676 18 ἃ βΆΠΟΥΥ ογοοίθα οὗ [16 ΒΆτ6 αἰ ΘΠ ΒΟ Π9 
αὶ [86 οἸοϊδῦοτ, μανίηρ 4 Ὀδ] αδίτα 6, ΟΥ 686 ἃ Ρΐῖθοβ οὗἉ οἀσυϑὰ οἵ ἰδί- 

Δ Ὧγτ. 5δδαν β Τυαδνοΐβ ἰη Βασθαυυ, ὅς. το]. ἱ, ὑρ. 382---384. ΨΑΙΡΥ αν. Ἰοθῖ, οἱ 
Ματκ 1. 4. “1 τ1Π6 αἰγουπιβίδηοοδβ σοϊαϊε ὦ ΟΥ̓ 106 ονδηρο δὶ Ὠδὰ βαρρεποά ἰῃ Ιηάϊα, 
ποιμίης οουἹὰ δ6 δβδίοῦ τμ8ῃ 186 τηοὰδ οἵὗἉ Ἰοτἰηρ ἀοννῃ [86 Ρδγαὶ γε. Α Ρίδηξκ οὐ ἔνο πὶ 
Ἐ6 βίασίϑα Όσ [ἢ6 0} ὈΔΙΟΟΙΥ͂ ΟΥ νοσϑηὰδ ἰῃ [Π0 ὉΔῸΚ οουχί, ὙΠ ογο 106 οοηρτεβαιίοη ν᾽ Ὰ8 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ δϑϑοιη υΪδὰ, δηὰ [86 τωδὰ [Ὁ6] ἰοὺ ἀοτπ ἰῃ ᾿ὶθ μϑιυσηοοκ, ΟΔ]] νὰ γ᾿ 8 Οτἱθηῖαὶ 
Οὐϑογνδείοῃβ, ὑ. 7]. : 

3. Μγ. Ηδυ]ΕΥ 885 ἀϊδϑοπίδὰ ἤροσα ἐδ 6 ἱπιογργοίδιίοη ἀρουο ρσίνοη Ὁ Ὦγ. ϑμδνυ. “ Ποη 
1 Ἰἱνοὰ ἴῃ Αὐρίπα " (Πο τοΐβδἕθϑ), “1 υϑοὰ ἴο Ἰοοῖς ὮΡ ποῖ πῃΐγεαθοηε! Υ ἀΌΟΥΘ ΤΩΥ Βεδά, 
δηὰ Τοπίοτμρίδίο ἴῃ 180} τ ἢ Ὑμῖς ἢ τῃ6 8016 ἰγαηβδοιο πιϊζηϊ ἰακὸ ρἷδοθ. Το 
τοοῦ νὰϑ οοινϑιγυςίξα ἴῃ [89 ΤΏΔΏΠΕΥ :--- Α ΙΔΥΟΣ οὗ τοϑάδβ, οὗ 8 ἰδιρο βρϑείεβδβ, τγϑϑ μἰδεϑὰ 
προ ἴ6 ταῆοσθ. ΟἹ [8680 8 ΠυΔΏΠΙΥ οὗὨ Βοδῖβοῦ (Π681}}} γγδ8 βίγσουσοὰ ; ὑροὴ 106 Βοδῖθοῦ 
ΘδΣ ἢ νὰ ἀδροεϊϊοὰ, δηὰ Ὀδῶὶ ἀονῃ ἰῃΐο 8 οοτηρδοῖ τη888β.ὡ ΝῸΥΝ Ἡΐδὲ ἀἰ Βοα  Υ οου]ὰ 
ἴπεγο ὃΘ ἐπ τοπιουίΐηρ, βθγεὶ (0.6 δδσῖδ, (Ὡ6 ἴμ6 ΒΕΔΊΠΟΥ, ποχὲ 1806 τοοῦδῦ ΝΥ νοῦ] [Π6 
αἰ ΠἸσΌΠΥ Ὀ6 ἱπογοδδοὰ, ἱἢ 186 οδγι μβδὰ δ ρβανοηθὴς οὗ {ΠΠ᾿Πππῶ (κεράμων) ἰαϊὰ ἀροῃ 11. 
Νὸο ἱποοπνθῃΐθηοο Θου] ἃ σοδὰ]ξ ἴο [86 ῬΟΙΒΟῚΒ ἴῃ [ὴ6 Ὠοῦθ0 ἔγοϊῃ 86 ΤΈΠΠΟΥΔΙ οὗ ἴπ6 [1168 
δηὰ οαγἢ: ΤῸΓ 186 ΒΟΔΙΒΟΥ δηὰ τοοὰβ τνου]ὰ ἑηϊοσοορὶ δὴΥ [δίῃ Ὑ ἰοἢ τοῖχϊ ΟἸΒοσν 50 
{8}1 ἀονγῃ, δηὰ που]Ἱὰ 06 τοσαουοὰ ἰδδὲ οἵ 8}}." (Ηατιΐογ 68 ἱῃ ατοοθοθ, ᾿. 340.) 

γόο1. 111, ΒῈ 
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ἐἰοοα πψοῦῖ ρσοϊηρ τουπα δϑουῦ 1ξ, ὑο Ῥγονθηξ ῬΘΟΡΪΘ ἔτοτῃ 1Ἀ1}1ηρ’ ἔτουη 
1: Ἰηΐο {πΠ6 σουτ, ἘΕτοσα {86 οἰοϊδύθυβ δπᾶ ρϑι!θσιθθ 16 ἃγὸ σοησαοιρα 
Ἰηΐο ἰαῦρθ Βρδοίοιβ ομδιθοτβ οὗ [16 βαιλβ ἰθηρίῃ 88 {π6 οουτί, δυΐ 
Β6]ἄοτη ΟΥ ΠΟΥ͂ΘΥ ΘΟΙΩΙΊΠΠΙΟδ ΓΙ ρ τ ἹΓὮ ΟΠ6 δποίμοσ. Ομ οὗ {δοιὰ ἔγο- 
ἀΌΘΗΟΥ βοῦναβ ἃ Ὑ70]6 ἔδυ] ν, ραΓΓΙΟΌΪΑΥΥ  ΠΘῊ ἃ ἐΔΓΠΟΥ Ἰπάυ]ρθα μ18 
ΤΑΔΥΓΙΟα ΟὨ]] σοι ὕο ᾿ν τ Ὠϊῃ; ΟΥ̓ ΠΘΠ ΒΟΥΘΓΆΪ ΡΟΥΒΟΠΒ ΟἿ 'π 
186 τοηΐ οὗ [π6 βαπιθ βουβθ. Ηρθῃοα 10 18 {μαῦ [μπ6 οἰ68 Οὔ Βοβα δουῃ- 
{γ168, ὙΓΠ1ΟΪ ΓΘ ΠΘΏΘΓΑΙΥ τα ἢ ἸΠΓΘΤΙΟΥ 1ἢ 8126 ἴο {πο86 οὗ Εἰ ΓΟΡρΘ, 
ΔΓΘ 80 ΘΧΟΘΘΟΙΏΡΙΥ ρΡορυΐουβ, ἰμαὺ στοδῦ ὨυσΌΟΣΒ οὗ ἐμ6 1 ΠΑ ἰΔη 8 
ΔΥΘ Βαρύ ΔΥΔΥ ὈΥ {π6 ῥΪασθθ, ΟΥ̓ ΔῺΥ ΟἾΠΘΡ οΟὨἰΔρΊΟΙΙΒ ἀἸδβίθιηροσ, 
Ιῃ Ὠουβ68 οὗ Βοίοσ ἰἈϑῃιοη, {Π686 οπδιῦοσβ, ἴσοι [86 τα α]6 οὗ (16 
Ὑ{411 ἀονγηναγάβ, ἀγο οονοσοα δηα δαοσμπο ὙΣῸ νοϊνοί ΟΥ̓ ΔΑΙββΪς 
Παηρσίηρβ, οὗ ψ 16, Ὀ]μ6, χοᾶ, στθθῃ, Οὐ ΟἾΒ6Γ οοουγχα. (8.8. 1, 6.) 
βιιβρθηἀθα ἀροπ ΒΟΟΪΚ8, ΟΣ ἰβκθῃ ἀόνῃ δ ρ]θαβασγο Βαΐ {Π6 ὈΡΡΟΥ 
Ραγί 18 ϑι 6} }Π18Π6 4 10} τοῦτα ροστηϑηθηΐ ΟΥ̓Πδιαθηΐβ, Ὀθίηρ Δἀοτηρα 
τ] [806 πιοϑὺ Ἰπρθηο8 ΥΘα ΠηρΒ δπα ἀθνυιοθβ ἴῃ δβίμποοο δηά ἔγού- 
το κΚ. ὙΠῸ σΟΙΠηρ 18 ρΘΠΟΓΆΙΥ οὗἩἨ ταϊπβοού, αἰπὺ ὙΘΥῪ υ]Ϊν 
Ῥαϊηϊθα,, ΟΥἩ οἶ86 {γον 1πύο ἃ νδυϊϑίυ οὗ ραῃοΐβ, τι ρἸ] θα τηου]ά- 
108 ἈΠᾺ Β06101]8 οὗἩἨ (πεῖν ογδῃ ᾿ηἰοσιηϊχθα, Τὴ ῥσορμοῖ “  γοιηϊδῃ 
(χχι!. 14.) ὁχοίδιπβ ἀσαϊηβί [ἢ 6 δαβϑίθτη ἢουβ68 {παΐ ὑγ το 6116 6 τ ἢ 
ΘΘααγ, δηᾶ ραϊηίοα ἢ νου] θη. ΤὍμα ἤροτβ ἄγ αἰ τ] ραϊηΐοα 
[1168, οΥ͂ ΡΙαϑίον οὗ ἴθσγαοθ. Βυΐῦ δ8 [686 Ῥθορὶβ πρακα ἢ {|6 Οὐ ΠΟ 86 
οὗ οἤαῖγβ (ΘΠ Γ βιυτὴρ ογοββοϊ ρροα οὐ ἱγίηρ αὖ ἰθησίῃ), ΠΟΥ Αἰ τταγ8 
ΟΟΥ̓́ΘΓ 8η4 Βργοδα {πθῖλ ΟΥ̓ΟΣ ὙΠῸ οδγροίβ, τ ΠΙΟἢ, (ῸΓ (Π6 τηοδῦ ρατί, 
ΔΓ6 οὗ {86 τοποβὲ τηδίθσια]8βι, ΑἸοαρ {Π6 δ81468 οὐὗἁὨἉ {πα νγὰ}] οὐ ἤοοσ, ἃ 
ΤΆΠΡΘ Οὗ ΠΑΥΤΟῪ 648 ΟΓΥ τηδίγο 5868 18 οἴζθη μ]δοοα προη {ἢ 686 οαγροίδ: 
Δηα ἴον {ποὶνγ Ἀγ ΟΣ οα86 δηα σοηυ θη 06, Βαγο 7] νοϊγοῖ ΟΥ ἀδιηλβκ 
Ὀοϊδίογβ ἃΓ6 μ]δοοα Ὡροὴ ἔπθβα οδυροίβ ΟΥ στηλί Γ6 8868; ᾿ΠΘΌΪ ΘΙ, Ο68 
ἢ ΙΘἢ βθϑῖὰ 10 θ6 Δ]]πα 66 ἴο Ὀγ ἐλεῖγ δἰγχοίοπίπφ ἐποηιδβοῖσος ροπ σομολεσ, 
Δηα ὃψ ἐλε βειοΐπφ 977 ρίϊϊοιορς ἰο ἐδ αγπιλοῖοβ, ἃ8 16 ἢδνα 16 ΘΧργοββοᾶ 
ἴῃ ΑΠ1Ο08 νΥἱ. 4. ἀπα ΕΖοκ. χὶ. 18. Αὐ οὔδ οπά οὗ [Π6 σμδῦθοσ ὑπο σα 
6. ἃ {16 ΤΆ ΠΟΥ, Γαϊβοα (ῃγοο, ἔουτ, οὐ ἄνθ ἔδοϊ αὔονυβ [86 ἤοογ, νὰ 
ἃ ὈΔΙαϑίγααθ ἴῃ [ἢ6 ἔγτοπί οὗ 10, ψἹ ἃ ἔδυ βίθρβ 1 υσῖβα Ἰοδαϊηρ' ἊΡ 
(ο . Ηοτγο {πὸ ὺ ρῥΐἷδοα {Π61Ὁ Ὀ6α8; ἃ βἀδί!οη ἔγοαθθηῦν δἰ] ἀοα [το 
ἴῃ {ῃ6 Ηοὶγ δοτιρίυγαθ; ΜΟΙ τὰν ΠΚοῖβα ΠΠΠυϑίγαϊα [Π6 οἰγουμ- 
βίδῃοα οἵ Ηοσοίαϊι ἐωγηπΐπρ δὲ ἔασο τιολϑπ ἠδ Ῥγαγεοά ἐοισατάς ἐλο τοαῖϊ, 
ϊ. 6. ἴτοῦλ 818 αἰϊοηἀδηΐβ (2 Κιηρβ χχ. 2.), ἔπαῦ {π6 ἔδγνπου οὗ 818 
ἀενοίίοη τπρῃΐ 6 {π6 1688 ἰδκθῃ ποίϊοθ οὗ δηὰ οὔβοσυθα. ΤΠ 
11Κ6 18 το αἱθα οὐ Αμδὰὺ (1 Κίπρβ χχὶ. 4.), ποι ρ ῥγοθ δ] Υ πού Ὁροῃ 
8ι ΤΟΙ σίουβ δοοουπΐ, θυ 1 ΟΥ̓άΘσ ἴο ΘΟποθ6] ἔγοπι [18 δἰὐὐθπαδηΐβ [86 
δηρ 8} Πα [6]Ὁ [ὉΓ ΠΙ8 Ἰαΐθ αἰβδβρροϊπιηθηΐθ. ΤῊΘ βύδιγβ δγθ Βοσῃθ- 
{68 μἰδοθα 1ῃ ἴπΠ6 ρΡογοῖ,, βοπλθίμηθθ δ {π6 θιίγαποα ἱπύο [86 οουτί. 

1 ΒΥ ΘΟΒΟΥ δηρίηρθ ΔΡΡΘΑΓ ἴο αν ἀεσογαιθὰ ἐδθ Ῥδυ!]οῦ ΟΥ̓ δίδίθ ἴδῃ οὗ 
βοϊοιηοπ, δ] θὰ τὸ ἴθ Οδηΐ. ἱ. δ.; 1π6 δεδυΥ ἀπὰ οἴοραποα οὐ νηοῦ πτου]ὰ ἴοιτη δ 
δι γι Κρ’ Θοπίγαβὲ ἴο ἐπ6 ὈΙΔοΚ τοηΐ8 οὗἩ [6 ποιηδλᾶϊς Αγὰῦθ. Τὴ βίδία 118 ΟΥ̓ τηοάογη 
οΥ θα] βουθγοίρτι, ἱξ 19 τ᾿ 6}} Κηονγη, ΔΓΘ ὙΘΙΥ͂ δΌΡΟΓΌ: οὗἁ {Π19 ρογρδϑοῦβ βρ]οπάουγ, ΜΓ. 
ἩΔΓΠΙΟΓ ἢδ8 ρίνθῃ δοῖ6 1ηβίβποδθ ἔγομῃ 186 ἴσγανο]8 οὔ Ερτηοηΐ δηὰ Ηδγθδη. Τῆι Ἰοηϊ οἴ 
1:6 Οτεπὰ δε ΚΏΪΟΥ ττῶδ οονοσγεά δβηὰ ᾿ἰποὰ σι 91} Κ. Νδάΐγ βῆδῃ "δα ἃ ΤΟΥ δαρογῦ ὁΠ6, 
σΟΥοΥΘα ΟἹ δα ουϊδίἀο νυν ἢ ϑοατὶοὲ Ὀγοβα οἱοίδ, δηὰ θὰ τη τὴ ἢ υἱοϊοϊ-σοϊουγοᾶ 
Βδ[[π, ΟΥ̓πΠαπηθηίοα νν] ἢ ἃ στοαὶ γΑγί οΕΥ ΟΥ̓ δΔη Τη818, βούγΟσΒ, ὅζο. ἔογπιοᾶ ΘὨ ΙΓΕΙΥ ΟΥ̓ Ρ6 8118 
Βηὰ ῥγϑοΐουβ βίοῃθ. (ΗΆΣΤΩΟΓ οἡ 80]. δοῃᾷ, Ρ. 186.) 
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ὙΠ6Ὼ {δοχθ ἴθ Ο16. ΟΥ̓ ΤΔΟΥΘ βδίοσιθϑ, ΤΏΘΥ ἀτὸ δ" γαγὰϑ ὀοη ππθα 
{Ὠτουρἢ ΟΠ6 ΘΟΓΏΘΣ ΟΥ ΟδοΣ οὗ {86 φΙΘΥΥ ἴο (μ6 ἴορ οὗ [86 Βουβθ, 
τ ποὺ (Π6Υ οοπάποί τι ἱμγουρ ἃ ἀοοΥ {πδὺ 18 ΘΟΠΒΙΔΠΕΪΥ Καορί βῃαΐ 
ἴο ῥγανϑηΐδ {ποὶγ ἀοταθϑίϊο δηϊμα]8 το ἀδιθῆησ (86 ἰρθσσαορ, δηά 
ὙΒΠΟΥΘΌΥ Βροϊηρ 186 ταῖν ΒΟ Β [Ἀ}19 ἔτροτα ἤθη ᾿πίο {86 Οἰϑίθ ΓΒ 
Βοῖϊον 1π6 οουτσ. 718 ἄοοΥ, [ἰἶὰ ταοβὲ οὔθϑυθ τὸ τηϑϑύ Ὑ1ΓῸ ἴῃ [686 
ΘΟυΠ Τ168, 18 μυπρ,, ποὺ ψΠΠ Ὠϊησαθ, θυ ὈΥ δνῖπσ [86 δ ἐογπχθα 
αἱ ΘΔ0ἢ} δμά ἰηΐο δὴ 81]6-ἴγϑ6 οὐ ρὶνοῖ, γβούθοῦ {86 πρροιτηοβί, τ Β]οῇ 
18 116 Ἰοηροδί, 18 ἴο 6 τϑοοϊνϑα ἰηΐο ἃ δουυϑῃομσθῃῦ βοοϊκαῖ ᾿ὰ {Π6 
Ἰαίοὶ, τ 116 (86 οὗλον [4113 ἱπίο ἃ σαν! οὗ [80 βϑιὴθ ἔββῃϊοη ἰῃ (86 
{πγοϑμο]α.}} ΑΠποθΥ ἰὑ γα ἴπ6 ουϑίομη ὑο ϑθοῦγο ἴμα ἀοοῦ οὗ ἃ 
ουϑ6, ὈΥ͂ ἃ ὁΙΟΒ8- δ Ὁ οὐ ΡΟ], ψ ]οἢ ὉΥ πιρμῦ τγὰ8 ἔββίθηθα ὈῪ ὁ {{{]6 
Ὀυϊίοῃ ΟΥ Ρῃ: ἴῃ [86 ὌΡΡΟΥ ρεαγύ οὗἩ 188 ἋΟΟΥ νγᾶϑ ἰϑ ἃ σου 016, 
Τπσουρὴ ΒΟ ΔΩΥ Ρούβοη ἤτοι τιδποιῦ τηῖρηῦ {πγαβὺ 18. δση, δηα 
ΤΟΙΏΟΥ͂Θ {ἢ6 ὈΔΓ, Ὁ η1688 {818 ΔἸ ΠΟ ΠΑ] ΒΘΟΌΓΣΙΥ 6ΓΘ Βιροταθα, Τὸ 
ΒΌΘΝ ἃ τλοἀ6 οὗἉ λϑύθηϊηρ πὸ Ὀγ]46 4]] 468 1ῃ (ὐδῃίΐ, ν. 4." 

“ΤῊς τοὸρ οὗ ἴδ πουϑ6, ΟΝ 19 ἰγαγΒ ἢδί, 16 οονογοαὰ σὴ 8 
Βίοηρ Ρ]αϑίον οὗ ἴδισδοο, ἤθηο 6 ἴῃ {πὸ ΕἾΔΏΙς ἰδηρυαροα 10 Π48 οὈ- 
ἰαϊηοα ἐπ πϑῖιο οὗ ἐλο ἐσγγασοδ ΤῊ 18 808} Ὁ ϑυσγουηαθα ὈΥ ἔνο 
γ8}8, (86 ουἱογηηοϑῖ ΒΕΓ Οὗ 15 ΡΑΓΟΥ 110 ονοῦ {Π6 βίγθοί, δπα ΡΑΡΕΥ 
ΤΑ Κ6Β (86 ραγθοη ὙΠ} [86 οοπθσαουβ ἤουβθβ, θοὶηρ ἔα ΘΉ1Πν βῸ 
ον [μὰ ΟὯθ ΤΩΔῪ ὀδβιΐν οἰ ον 1. Τῆδ οἴμοῦ, ΒΟ τᾶν θ6 
οΑ]οὰ 0π6 ραγαρϑὺ στ 8}}, παηῆρϑ ἱπηπλθαάϊδίου οὐδοῦ 0ἢ6 οουτί, Ὀδίηρ; 
ΔΙ ΤΑΥ͂Β Ὀγϑαδῦ ΒΙΡΉ, δηα ΔΏΒΉΘΥΒ ἰ0 ὙΠδὺ γα ΓΟΠΟΥ {Π6 δαΐέϊοπιοπίε 
πῃ Πουΐ. χχὶ!. 8. [Ιπείολα οὗὨ {{18 ραγαροῖ ν78]1, Βοὴθ ἰβυγϑοθθ 8Γδ 
συδγάοα, Κὸ (Π6 ρΆ]]θτῖθβ, τι Αἰ αβέγα 68 ΟὨΪΥ, οὐ Ἰα]οθα σου. 
νον βυοῖδ ἃ Ἰαίοθ ΑἰιαζΖίδῃ (2 Κίηρϑβ 1. 2.) τηϊσῃῦ 6 ΟΆΓΟ] 6581 Υ 
Ἰοδηϊηρ μθη 6 [611] ἀοτῃ ἱπίο {86 οουγί δῖον. ΕΣ ἀροὴ {ποθ6 
ΤΟΓΤΆΘ6Β ΒΕΥΘΙᾺΪ ΟΗΟΘΒ οὗ [Π9 ΓΆΠΛΙΠΪΥ Δ ΓΘ Ῥδγ ουτηθα, ϑυο 88 {π6 ἀγυϊησ 
οὗ ᾿πϑῃ δηὰ ἤαχ (“9ο8}. 11. 6.). (6 ρῥγοραγίηρ οὗ βρ8 ΟΥ̓ ὑδὶϑ 8, ὙΠΟΥΘ 
᾿ κονἶ86 {ΒΘῪ ΘΗ)ΟΥ {π6 000] τοΐγοϊαρ Ὀγθθζθ οὗ {πΠ6 δυθῃϊηρ,, δοη- 
γοχθα τ Ο.6 δ ποίμου, δπα ΟΥ̓ῸΓ ρΡ {πεῖν ἀδνοίοηβ." 4. Αὐ ΤΙθογῖδϑ, 
Ἧ6. 816 ἰπίοιτηθα ἰμαὺ (6 ραγαρθϑύ 19 Θοῃηοη]ν τοϑδάδ οὗ τ ὶοϊκου. ν οὐκ 
δηὰ δβοτηθίπιοδβ οὗ σγϑθηῃ ὈΓΘΠΟΠ6Β; ὙὙΓΒΊΟΝ τη046 οἵ οοηδίγυοίπηρ, Ὀοοί᾿8 
ΒΘΟΙῺΒ ἰ0 ὈΘ 886 δηοὶοπί δϑ {π6 ἀδγβ οὗ Νεοβϑιηῖδῃ, τ θῃ ἐδ ρεορῖο 
ιρεπὲ 7ονγίλ, δὖ 186 δαδβὺ οὐἉ ἱδθοσμβοὶθθ, ἀπά ὄγομφὴὲ ὁγαποΐεβ ἀπά πιαάο 
ἐλοηεϑεῖυεθ δοσέλα, ουεγν ὁπ6 προῖὶ ἐδι6 ἕορ φῇ λῖϑ ἄοιδο. (Νο ἢ. νιῖϊ. 16.}" 
“Ακα. {8686 ἰθύσδοθβ γα {δὺ8 ἔγδαυ θη] υϑοα δπα γα ρ] θα ἀροῦ, ποί 
ἴο τηϑηοῃ {Π6 Βο] ἀἸγ οὐὗὁὨ ἐπ6 τηδίϑυιαἰβ ὙΠ τυ ϊοὰ (ΠΘΥ ΔΥΘ τηδά6, 
ἴον ὙΠ] ποῦ ΘΑΒΉΥ Ῥϑεταϊῦ δὴν νοροίβ}]6 βυδβίθηοθθ ἴο ἴα κα σοοῦ οὗ 

1 Ὧγ, Κ'ῃαν᾽ Τυδνοΐβ ἰη ΒΑΓΌΑΤΥ, το. ἷ. ῬΡ. 374 .---879. 
3 Βρ. ῬογοΥἿδ ἘΓδηδἰδείοη οὗ βοϊοτῃηοη Β ϑοηρ, Ὀ. 76. 
8. Οὐ {686 ἰοΥτδοοα, ἐδ6 ἱῃμμαρϊιδοΐδ οὗ ἔπ6 Εἰδὺ δ'ὁορ ἰῃ ([Π6 ΟΡΘῺ δὶγ ἀυγίης ἐπ 6 μοὶ 868- 

βοῃ. ὅϑεα ἰηδίδηοεβ, Ππϑιγδιίης, νυ οῦβ ραβϑαροϑ οὔ ἴῃ ϑογρίιγοθ, ἰη [η6 Τ͵τάν 8 οὔ ΑἹΪ 
ΒΟΥ, νοἱ. ἰϊ, Ρ. 293. Μτ. Κιπποὶτ᾽β ΤΎΔΥΟ 8 'π Ασιγδηΐα, ὅτο. Ρ. 184. Μτ. Μοτγίοτ᾽ β ϑαεοοπὰ 
Φουτηοῦ ἰπ Ῥογεία, Ρ. 230., ψθτο ἃ σοοά-ουΐ ἰβ σίνθη Ἐχριδηδίοσγ οἵ [118 ὑγδοίίςθ ; δῃὰ 
Με. ὙΥοατα᾽Ββ Ηἱείουυ, ὥς, οἵ 16 Ηϊηάοο8, νοὶ. 1]. Ρ. 8323. 

4 ΤΏυϑ τα τοδὰ [πδὶ βαχηποὶ οοσηπηϑαᾶ τ ἢ 58} ὑροπ [ἢ Βοπδβο-ἴορ (1 ὅδπι. ἰχ. 25.); 
Ἡανίά ταὶ κοὰ προὴ [86 τοοῦ οὗ {π6 Κίηρ᾿Β Βοῦβο (2 ὅδιη. χὶ, 3.)}; δπὰ Ῥϑίοσ θοῦ ὮΡ ἀροὴ 
1:6 Βουδθ- ΟΡ ἴο ῬΧΑΥ. (Αοἰδ χ. 9.) 

δ Μεάάοπ Ὑτγανεΐδ ἰπ ΤΏτκοΥ, Εμγρὲέ, ὅο. νοὶ. ἴ3, Ρ. 814. 
ἘΕ 2 



420 Οἡ {ιε Ζιοοϊι πε οΥ {λ6 “ειοα. 

{πγῖνϑ ἀροῖ {μ6πὶ; τυ Βἰ οἷ ροσθαρθ τῆλ 1]Πυδίχαΐο {86 Ρτορδοὶ Ἰβαΐϑἢ Β 
σοι ραγίβοη οὗ {86 Αββυσίδῃβ ἰο ἐΐε σγαϑ8 μροη {διὸ ἠοιδβε-ίορε. (Ἰβαῖδῃ 
χχχυῖ. 27.) ὙΠΘΠ ΔΩΥ οὗἁ [π686 οἰτ68 8.6 Ὀυ1]ὺ ρου Ἰονοὶ στουπά, 
ΟἿΘ ΙΏΔΥ͂ Ρ488 δἰοηρ (86 ἴορβ οὗ μουδο8 ἔγσοπι οπο δπά οἵ ἰβϑῖὰ ἴο {Π6 
οἴμποσ, σι πουῦ σουϑηρ ἀονσῃ ᾿πίο {πὸ βίγοο. ὁ [π 186 τιουηίβίποιιδ 
Ραγίβ οὗ τηοάδθσῃ Ῥαδϊββίϊπα ἴπ686 ὕβιτϑοθθ 8.6 δοιηροβοᾶ οὗ εαγίδ, 
ΒΡΓΟΘα ον θη ὶΥ οἢ {86 τοοῦ οὗ (16 Βουδ6, δῃὰ το ]δα Παγὰ δῃὰ δὶ. Οἡ 
186 ἴορ οΥ̓ἩἮ ἜΥ̓ΘΓῪ ἤοῦθ6 8 ἴατρα δίοῃβ στ ἱϊον 18 Καρῦ, ἴογ {Π6 Ῥυγροεο οὗὨ 
Παγάθηϊηρ δηά Βαεαιίεηϊπρ {818 Αγ Ὶ οὗ τυάθ 801}, (ο Ῥγουθηΐ {πὸ σαΐη 
ἤτοι ροποίσγαϊπρ; θαῦ ΡΟ (Π18 βυγέαθθ, 88 τῇδ 6 Βρροβθά, ργβββ 
δ 4 ψοοαθ Ο,ΟΥ͂ ΓΘΟΪΥγ. ἰΟΙΠΛΪΑΥ ἰαυσϑοθβ ΡΡΘΑΓ (0 Ὦδνα ὈΘΘΏ 8Δη- 
οἰ ΠΥ σοπδίγυιοίοα ἰπ παΐ ΘΟΙΠΕΓΥ : 10 18 ἴ0 βοῦ ρσταβθ (μαΐ 186 
ῬΡβαὶ πηϊδὲ δἰ] ἀθθ 88 υ86}688 δπᾶ θαα --- 7,οὐ ἐῆόπι ὃ ας ἐδ σγα88 μροη 
(ἦε λομδο-ίορς, τολίοϊ ιοϊἐλογείδ αὐότο ἠέ στοιοείἑ, κρ. {Ῥ Βα]. οχχῖχ. 6.) 
ΤΒαβο ἸΟῪ δηὰ δαεαύ-γοοΐοα Πουβθβ δῇογα ορρογίυιτθθ ὑο θρϑδξκ ἴο 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟἹ ἰῃ6 Ὦοι86 848 ὙΓ6}} ΔΒ. [0 ΤΏΔΩΥ ἴῃ {Π6 οουγύ-γαχα Ὀοῖον : (18 
οἰγουπηδίδησθ Ἐ{]1 1]αδίσγαιθ ἴπ6 τηθϑηϊηρ οὗ ΟὟΡ ΤωοΣ ΒΒ σοτητηδηα ἴο 
Ὧ18 Δροβϑίϑβ, ἢ αὲ γε ἦδαν ἵπ δε ἐαν ἰμαῦ ργεαοῖ ψὲ ἀροὺ (ἢ6 λοιεδο- 
ορ5. (Μαίι. χ. 271.) Οπ ὕδεβ8 ὕβσγϑϑαβ ᾿πΠΟΘ 86 Ὑ788 ΠΟΙ ΘὨΓΥ δυγπέ 
Σ ΟΥ, ΧΙχ. 18., Χχχὶϊ, 29.), ἀπά (μ6 Βοϑὺ οὗἨ βϑᾶύθῃ νγαὰϑ οσερρϑά. 
ΖερΉἢ. 1. ὅ.) 
Τῃ ΒΑγθαγΥ, ἰδ ἢ1118 δπα να ]ογβ ἵθ {[λ6 νἱοϊηϊίγ οὗ ΑἸἹρΊΘΥΒ ΔΓ 

δοδυςιβοαὰ ἹΓΠ Πυτηοτοῦβ ΘΟΙΗΙΣΥ δοδῖθ δῃαὰ ραγάομβ, μος (86 
οΡυϊοηῦ τοϑοσί ἀυσίηρ [Π6 ᾿πύθηβο μϑαΐϑ οὗ βυθοῦ. [ἢ 4]} ρσορδθ είν, 
[(Πη6 Βυιμημηθγ- βου 868 οὗ [86 “68, τηδηοηθα ὮὈΥ [Π6 ργορμοῦ Απηοβ 
(1. 1δὅ.}, οτα οὐ Π|86 ἀδϑουρύοη ; {μουρἢ {8686 πανα ὈΘοη Βαρροβοᾶ 
ἴο πιοϑῃ ἀπἴδγοης δραγίσηθηςδ οὐ {π6 βαηθ Βοῦδθ, [16 ὁπ Ἔχροβϑά ἴο 
8 ποτ ΒοΤ δηα {μ6 οἶμον ἴο ἃ βουίογη δβρϑοί. 

θυγηρ ἴπ6 Ηδν, Μτ. Φονοῦ 8 τϑϑιάθποθ δὖ Ηδῖναὶ, ῃ Μαγυ, 1818, 
ἢ τοϊαίθβ ἐπδὲ 1Π6 βουδαὲ ἱπ σ ὩΟΒ Π6 δροὰθ ψζᾶνα δὶπὶ ἃ ὁοστοοῦ ἰά68 
οἵ {Π6 βοθῃς οὗ Εὐπα γουιβ᾽Β []ΠΠὴρ᾽ ἔγοση ἴπ6 ἼΡΡΕΡ ἰοῖν, ψ 116 Ῥδὺ] 
νὴ 83 Ὀγοδο τσ αὖ Ττοδβ. (οί χχ. 6--- 12.) ““ Αοοογάϊπρ' ἰο ουγν Ἰάθϑ 
οὗ πουδθ8," 6 γι δυκθ, “ (Π6 βοθῃο οὐὗἩ υ γομυδΒ (Ἀ]]1πρ' ἔγοπι [86 
ὌΡΡΘν ἸοΗ 'ἴβ γγῪ Ὧν ἔγομα 1η 16] ρῖ}]6 : δηα, θ6 8168 (818, 186 οἰγουτα- 
βίδησα οὗὁἨ ργοδοβίῃησ ζ,ΘΠΘΓΑΙΙΥ ἰοανοβθ οα [86 ταϊηα ΟὗἮὨ ΟΟΤΘΟΙῪ ΤΟΔΘΓΘ 
{μ6 ποίϊοη οὗ ἃ ΤῊΣ τὰ Τὸ ἀοβοσῖθο {π18 Ὠουθ6, ὙΠΟ. 18 ποῦ ΠΙΒΗΥ 
τη 1168 ἀἸδίαπί ἔγοτα {86 Ττοβά, δπα ρϑυθδρ8, ἔγοτη {1.6 Ὁπομδηρίηρ οδδ- 
γδοίου οὗ οὐἱθηΐδὶ ουϑίοτηβ, ὨΘΑΓΪΥ ΧΟΒΟΙ Ὁ]68 {86 πουθοθ ἔμθη Βιμ]ῦ, 
Ὑ}01}1 ΠΥ 1] δίγαΐθ᾽ ὑπ 6 παγταῖνο οὗ βαϊπῦ 06. 
“(ἡ οπίοσϊηρ ΠΑΥ͂ μοί ἄοοσ, Μὰ πα {86 στουπα ΗὀσοΥ ΘὨΓΓΕΙῪ 

ιι864 88 ἃ Βίοτα : 1ὑ 18 8]164 τ 1 Ἰαγρα θᾶστθ]β οὗ οἱ], [Π6 Ῥγοάμοβ οὗὨ [88 
ΤΟ ΘΟΙΙΓΥ͂ ΓῸΣ ΤΩΔΗΥ͂ τ 1168 τουπᾶ: {818 Βρ866, 80 ἴδ ἴτοτῃ Ὀαϊῃρ 
ΒΑὈΙΔΌΪΘΟ, 18 Βοπη ὕἸ πη68 80 αἀἰγίν ψ 1 {86 ἀτὶρρίηρ οὗἉ [86 01], (μδῦ 11 18 
ἀμῆου!υ ὕο ῥίοῖς ουδ ἃ οἴδδη ἐοοίιηρ ἔσομαι [86 ἀοον ἰο {μ6 Ε'τϑῦ ϑῖ6ρ οἵ 

ΤῊ ἰ8 ῬΑ σΠΪΑΓΙΥ [6 ο880 δὲ ΑἸερρο. (Ιγῦγ'Β δηὰ Μδηρἶοβ᾽ Ὑτγανεῖβ, Ρ. 388. 
ϑΠδνν᾿Β ΤΡΑν 8, νοΐ. ἱ. ῬΡῃ. 880, 881,7] ΑἾδ8ὸ ἱπ 186 ἀνε!]ηρθ οὗ 86 Ὅταβοθ οα Μοαυηῖ 
ἸρὈδποπ, ποδὺ Βεγτοοῖ. (Ῥαχίοη᾽β ᾿1ϑίξεσβ ἔγοϊῃη Ῥαϊβδίίμο, ρ. 14.) ΜΊ. 1.36 [88 ρίνεη 
᾿ ἐρ ρί ϑρίαι οὗ ἃ ΤΌΠΟΣ ὙΈΤΡ ΚΟ. Βουδο, μμθυνα εὐτπῶρον ἐς ἷπ 811 πιδίοσί αἱ ροὶῃ!β νι τὶ 

. δῦονθ ρίνθθ, ΜαῃΏΕΙΒ δηὰ Οὐβίομβ οὗ ἴ36 Μοάοσῃ Ἐργριΐ Ἰ. 1, . ἂς, 
᾿οπάου, 1836. ϑνο. ως ᾿ 
3 ψΨονεῦβ ΟἸτβιϊδη ἘΘδΘΟΥΌΒΟ δ ἰῃ Κγσία, ὅζο. ΡΡ. 89. 95. 
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ΟἈἡ ἐδε 7)ιοεἰϊἶἴηρε ὁ} ἐλό ὕειυς. 42] 

6 βἰαΐγοαδο. ΟἹ δβϑοθπαϊησ, ψ πὰ {πὸ ἤγδί θοοσ, οοπδιϑίίησ οὗ ἃ 
ΒυμΆ0]6 βυϊῃ ΟΥ̓ ΤΟΟΠῚΒ, ποὺ ΨΘΣΥ͂ ΒΙΡΉ : [μ686 ἀῦθ οοουρὶοα ΒΥ [86 
ἰατοῖϊυ, ἔοσ ὑμὶν ἀδῖ]γ 86. [{ 18 οὰ 1786 ποχί βίοσυ ἱμαὺ 41} {πεῖν 6χ- 

86 18 αν ϑῃ64 : ΒΕΤΘ, ΤΑΥ͂ ΟΟυΣΘΟυΒ μοῦ πᾶ8 δρροϊηϊδα ᾿ν Ἰοαρίηρ : 
ΘΔ] ουτγίαϊηδ, 8η4 τηδῖϑ, δηα ΘΌΒΒΙΟΩΒ. (0 [86 ἀΐνδη, αἰθρίαν δ 6 

τεβρθοῦ τὴ ΒΟ (ΠΟΥ͂ ταθδῃ ἴο τϑοεῖνο {Ποῖ σαδδι: Πογα, π κου 186, 
(μοῖς βρίθπάουγ, θοΐῃρ δ [πΠ6 ἴορ οὗ {ῃ6 μουβθ, 18 δη)ογϑᾶ, Ὀγ (δ 
ΡΟΟΣ τα, ψλτ πλοσγο σα σοηθηῦ δηα 1688 οἴβηοθ οὗ τιο]εβίδί!οι 
ἔἴγοσαῃ ἐδα ἰπἰσζυβίοη οὗ Τυγκβ: Βοτο, θη ἰΠ6 Ῥγοΐδββουβ οἵ (ῃς οο]- 
Ιερθ ναϊϊοἃ Ὡροὴ τὴ ἰοὺ ῬΑΥ͂ {Π6}Ὶ τϑβρθοίβ, ὑπ6ὺ Μασ σϑοοὶϊνοα ἢ 
ΘΘΓΘΙΔΟΠΥ͂ 8πα βαὺ δὖ {86 πιπάον. ὉΤῈ σόοῖὰ 18 Ὀοΐμ ΒΙσΠΟΓ ἀπα α͵8ὸ 
Ἰαῦσοῦ ἰδ ἔμοβα Ὀ6]ο : Ὁ πᾶ8 το ργο)εομηρ σψίπάονβ; δηᾶὰ (Π6 
ΜΓ80]6 ἤοοῦ 19 80 τωυοῖ οχίοπάἀδα ἴῃ ἔγοηῦ Ὀαγοπά {86 ἰονγοῦ ρατγί οὗ 
{86 Ὀυϊάϊηρ, ὑμαὺ [16 ῥτογθοῦρ πὶπᾶονγθ Θομβι θυ Ὁ] ονεγμδηρ (Π6 
βίγσεεοί. [Ιἢ βυοὶ 8 ὌΡΡΘΓ ΤΌΟΠῚ --- ΒΕΟ] ἀ64, ΒρδοΙοι 8, Δα ΘΟ ΠηΟα]ΟιΙΒ 
-- Ῥδὰ] νγαβ ἰπν θα ἴο Ργθϑ οὶ ἢ18 ραγίϊησ ἀἸΙθοοῦγβθ. ΤῈ ἀϊνδῃ, ΟΥ 
Ταϊβοα βοαὺ, σι τηδίϑ ΟΥἨ ΟὈΒὨΪΟΏΒ, ΘΏΘΙΓΟΪ6Β ἴΠ6 ἸΠΊΘΥΙΟΣΥ οΟΥὗἨ οδοῖ 
Ρτγο)θοίλπρ ἩΪΏΘΟΥ͂ : δὰ 1 πάνθ σοιμαγκοὰ (παῖ, θη ΘΟΙΏΡΆΠΥ 18 
ὨΘΠΔΘΓΙΟΊΒ, ΠΟΥ͂ ΒΟΏΔΘΌΠΙΛ6Β μἷδοα ἰαῦρα ουὐβῃϊοπβ ΘΒ] πα {Π6 ΘΟΙΏΡΘΏΥ 
βοδίβα οῃ {86 ἥνα: 80 ἰμδΐ 8 Βθοοπὰ [16 οἵ Θορϑηνυ, ἢ {πον ἔδοί 
ὍΡΟΝ {Π6 δοδὺ οὗ ἴδμ6 ἀἴνϑῃ, δγὸ βίζιπρ Ὀϑδιμα, Πρ ον ὑπδῃ {86 ἔτοηΐ 
ΤΟΥ͂. Ἐμαϊγοῦι8, (δ διἐπν, τψουϊὰ ὕὉ6 οἡ 8 ἰθυθὶ στ (Π6 Ὄρθῃ 
ΜΙηάοΥ ; δηα, Ὀοῖπρ ον σοοιὴθ τ δῖ6ρ, 6 σου ]α οαϑ}}γν [4]}} ουΐ 
ἔγοτα {86 {πϊταὰ Ἰοῖῥ οἵ [86 Ὠουδο 1Ἰηἴο ἐμ βίγοοί, δμὰ Ὀ6 δἰπιοϑί δοσγζιϊῃ, 
ἴτοτλ βο ἃ μοῖρῃΐ, ἴο 1ο86 18 1136. Ταῦ δὲ. Ῥδὺὶ σοὺ ἄονη, 
Δηα οοπιξογίοα (ἢ6 ΔΙαγηηθα ΘΟΙΆΡΘΗΥ ΕΥ̓͂ ὈΓΗρίηρ ὉΡ Εΐγοθβ αἰϊνο. 
1 18 ποίϑα {μπαὺ ἐλόγο τσεγο πιαην ἰἰσἠέα ἴα ἐδε ὩΡ}ε7 επαπιδεν. ΓΘ νΟΓῪ 
δτοαῦ ΡΙοΘμἰΥ οὗ Ο1] ἰη {818 ποὶρῃουγμοοά πνουϊὰ 6π80]6 ἴΠθμὶ ἰο αῇογα 
ΤΩΔΩΥ ᾿ἰΔΙῺΡ5 : [6 Ποδύ οὗ [π686 ἀπ 80 τωυοἢ ΘΟ ΡΔΩΥ ὙΟυ]α οδιδα ἴΠ6 
ἀγονγβίη 688 οὗ Ευΐγομυβ αὖ ὑπαὶ Ἰαΐθ Βουγ, δὰ 6 {π6 οοοδβίοι, {π|3͵ὸ- 
Ὑγ186, οὗ [16 σηάονγβ Ὀοΐηρ οροπ.᾽" 

πὶ τηοϑὺ Ὠουβθϑ, ΒΟπ16 ρἾἶδοθ τιυϑὺ ἤν Ὀ66Ὼ Δρργορτίαίοα ἴὸ {68 
ῬγΓορασϑίίου οὗ ἔοοα ; υὺ ΚΙΛΟΠΘἢΒ ἀγὸ ἴοσ (86 ἢγχϑιὶ πιο τηθηϊοηδα ἴῃ 
ἘΖΕΚ. χὶνὶ, 238,24. ΤΠ Ποδυῖ οὐ ἤγο- ρ]λο6 Ἀρρθαῦβ ἴὸ βᾶνθ Ὀθθὴ οἱ 
(86 στουπά. ΟΊ ΠΊΠΘΥΒ, βυιοἢ 88 8.6 1π 086 ΔΙΩΟΙΡ 18, ΘΙΘ ὈΠΚΠΟΝΤῺ 
ἴο 6 Ἡθογονβ, ουθὴ ἱἢ (6 ἰαϊδθβί {Ἰπλ68 οὗ {μον ρο γ. ΤῊ βίθοκα, 
τπογοίογθ, Θδοαρϑα {ΠγΟῸΡἢι Ιαγρα οροπίπρβ Ἰο Ὁ [ῸΓ {παὺ ΡΌΓΡΟΒΟ, σΐο ἢ 
1 ΟἿ γούϑίοη οὗ Ηθοβ. ΧΙ, 8. δ΄ γοηάογθα ὈΥ {86 δαυϊνδὶθηί ἰθστη, 
ΟΕ ΠΘΥ8.2 

10 νγᾶβ σοη 0, ὙΠ ΠΘῺ ΔΗΥ ΡΟΥΒοη Πδα ΒηΙΒῃ6α ἃ Βοιδ6, ἀπα δηΐοτοά 
Ἰηΐο 10, ἠο σοἰθργαί 1π6 ουθηΐ ψ στρα το ]οἸοίηρ, Δη6 [0 ΡΟΥΟστα 
ΒΟΙῚΘ ΓΟ] ρΊουΒ ΘΘΓΘΙΏΟΙἾ68 10 οΟρίδπ {Π6 ἀϊνιπηα ὈΪοβαὶπρ απα ῥγοίΐθο- 
ἄοη. Τλε ἀοάϊοδίδοι οὗ ἃ πειοίψ-διὲϊέ μου86 νγ88 ἃ στουπά οὗ Ἔβχϑηιρ- 
ΟἸοα ἔγομη τα] ΑΥῪ βογνΐοθ, (θυ. χχ 6.) Τὴ χχχίῃ Ῥβδὶῃι, 88 
ΔΡΡΘδ1Β ἔγοταῃ {Π6 {116, νγᾶθ οοτωροθϑᾶ οπμ οσοδϑῖίοῃ οὗ ἴπ6 ἀεαάϊοαξίοη οὗ 
ἐλ λοιδε 9.ΓΓ Παυϊά ; πὰ {μ18 ἀδνουῦ ργδοίϊθθ οδίαϊηθα αἰ8οὸ ἀπιοηρ 
{86 δηοϊθπὶ Ἐομηδηβ. [Ι͂ὴ εαυΐ. γἱ. 9. Μοβββ ἀϊγθοίβ (6 [βγϑθ] 1.8 

" Φοποίι᾽ δ Ογιδείδη Βδϑθαγοῦ 8 ἰὴ (6 Μοάϊδοστδηοδη, ΡΡ. 66, 67. 
5. Ῥάτοδα, Απιϊφαΐτα8 Ἡοθγαῖςα, Ὁ. 868. 8 Βγυπίηρ, Απιᾳ. Ηοὗγ. Ρ. 809. 
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422 Οη ἰλὸ ιοοϊϊίηφε ὁ ἐδ ειος. 

ἰο ττῖία οογίδϊπ ρογίϊοηβ οὗ 8 ἴανγβ οὰ {86 ἀοογΒ οὗ ἐμοῖς Βουιθοθ δπᾷ 
{μ6 ρσαΐοβ οὗ {π6ὶν οἴθβ.1 Τῖβ αἰγοσοηῃ Μ|ιοπ86118 ἀπαἀονβίβη 8 ποῖ 
88 ἃ Ροβιζϊνα Ἰπ]υποῦοη, θυ ΤΘΓΘΙΥ δὴ Ἔχμογθιίοῃ, ἴο Ἰδοῦ ἢ δ 
Ιανγα ὁπ [6 ἀοογ-Ροβίϑ οὗ {μϑῖγ βοῦβϑθβ. “Ἅ[η ὥὅὄγτια δηᾶ {πῸ δάϊδοοπε 
σοιηίχῖθδ, 1Ὁ 18. ἀθ08] αὖ {π18 ἀΑΥ τὸ ρ]δο6 1Ἰπβου ΡΟ: Β δῦονα ἴΠ6 ἀοοῦβ 
οὗ [ῃ}6 μουβ68, οοῃβέβύϊηρ οὗἨ ραββασϑδ ἔγοπι πὸ ἼΚΟΥΑΠ ΟΥ ἔγοιῃ (6 δοδῖ 
Ροδίβ, Αὐηοηρ 8, ὙΠΕΙΘ, ΟΥ̓ [Π6 αἰα οὗ ρῥγϊμίιῃσ,, ὈοΟΪΚ8 ἀγα 80 αϑαῃ- 
ἀδηθ τ} 1 0}164, ἀη ἃ τηᾶγ 6 ρΡυΐ ᾿πίο {86 Ὠδπαβ οὗὨ Ἔσο συ ὉὨ ἃ, ϑυο ἢ 
ΤαΘαβασοβ ο ἃ 6 αυϊί δυροτῆσπουβ; Ὀυΐ, 1’ ψὸ που]ὰ δηίον ἱπίο 
ἴδε Ἰάραβ οἵ Μίοβεβ, γγχὸ τηυϑὺ θ]806 ΟἸΤΘΘΙΥΘΒ ἰῃ δὴ δρ6 ὙΠΘῺ [86 
Ῥοοῖκ οὗ {86 ἰδνὺ οου]ὰ ΟΠΪΥ οοτηθ ἰπίο {18 δδηάβ οὗ ἃ 6 ἡ ορυ]οηὶ 

ΟΡ 6."} 
ΕἾΝ. ΤῊ ΕὙΒΝΙΤΌΕΕ οἵ {Π6 ογθηίαὶ ἀν] ἕΐησθ, αὐ 1ϑαϑὲ ἴῃ ἐδ 
δδγ]]Ἰθβὺ ἀρθ8, 788 ὙΘΓῪ Β1Π10]}6 : {παὐ οὗὁὨ [6 ρΟΟΥΟΙ Οἰα8868 οοπδίϑίθα οὗ 
Ὀυΐ ἴδον δυίϊο]θθ, δα {πο86 βιιοδι ἃ8 6.6 ΔΌΒΟΪΌΓΟΙΥ τισϑοάβασυ. ΤῈ6 
Ἰπίουοσ Οὗ {π6 ἸΔΟΓΘ δοιηποῃ βδηα ιἰϑο] ὡραγίπιθηι3 γ85 [Ὀγπἰβῃδα 
ΥῊ ἢ βοῖθ οὗ ἰἸασρθ Π81}8 τ᾿ Βα δγο 6868 (]1ἰκ6 4106), ἀπὰ Βοπί δἱ [6 
Ποδα δὸ 88 ἴο τδκα {ποθὴ ΟΥΆΙΩΡ-ἸΤΟΏ8. [Ἃἢ τοάογῃ Ῥαϊοβπαο, {86 
ΡΙδῃ 18 ἴο χ π8118 οὐ ρῖπβ οὗ ψοοά 1ῃ {π6 ψ8}}8, ψψΒ 116. (6 Υ δγθ 8}}}} 
Βο[, ἴο Βιιβροπα βιοῦ ἀοπιθβίϊο ΔΓ[Σ9168 88 86 Τϑα ΓΘ ; δῖ π66, ΘΟπβιβέϊην 
ΑἸ οσοίμου οὗ οἰδύ, [ΠΟῪ ἅτ ἴοο ἔγδὶ! "το δα πε οὗὨ {π6 ορογαίίοη οὗ {Ππ6 
Βατηον.Σ Τὸ (818 ουδίοπι {ΠΕ γ6 18 δὴ δ] υϑῖοι ἴῃ ΕὐΖγὰ 1χ. 8. ἀπα 188. 
ΧχΙ!, 23. Οπ {{θ860 π41}8 σοῦ στρ ὑμοὶν Κιύοῆθη πὐθη81}8 οὐ οἵμοῦ 
ἃ 0168. [πρδίοδα οὗ σἤδιγβ ΠΟΥ βαὺ ΟἹ σηδίβ ΟΥ 818; δα {Π6 βϑπ}6 
ΔΥΓ16168, ου Μ᾽ ΒΙΘἢ (Π6Υ Ἰαϊα ἃ ταδίίγθβϑ, βουνϑα {μι ᾿ηβίοδα οὔ Ὀοάδίδδαβ, 
τ 8116 {Π6}Ὁ ὌΡΡΕΥ ραττηοπί βεγνϑα μοι ἔοΥ ἃ οονογῖηρ.5 (πχοά. χχϑ!. 
26, 27.; Πεαῖ, χχιν. 12.) Τβὶβ οἰγουπιβίδησο βοσοθηῖδ ἴῸΣ οἂν ΟΣ Β 
σοματηδηάϊησ ἴΠπ6 ραγαὶγίϊο ἰο [Κα ἊΡ 18 64 πα ρὸ πηΐο 18 Βοιϑο. 
(Μαῖι. ἰχ. 6.).. Ἴμὸ τόσο ορυϊεπὶ παα (48 (βοβδθ τὰ {86 Ἐϊαβὲ 81}}} 
Πανθ) ἢπθ οαγροίβ, οοποίθβ, οὐ ἀἰνϑηβ πα βοΐμβ, οὐ ψῃ οι ὙΒ6Ὺ ςαξδ, 
]ΔΥ, διά βἰερί. (2 Κιηρβ ἵν. 10.; 2 ὅδῃι. Ἔ χυἹϊ. 28.) ΤΏΘΥ ἤδνο 4]80 
ἃ στοδῦ νυ ϑῦυ οὗἉ ῥ᾽ ον 8 δα Ὀοϊδύοσβ τι γΠΊΟἢ ΠΟῪ δαρροτί {πθηλ- 
βαῖνοϑ ὙΏΘΩ ὑΠΟΥ ἩΠΒᾺ ὧο αἶα {πον 68886δ. ΤΉΘΥΘ 8 δῃ δἰ ϑίοῃ ἰο 

Ῥ Μ|οΝΔ6115᾽8 Οοτητηοῃίλνίθβ, νοὶ. ᾿ἰΐ, ΡὉ. 371, 3722. Τὴ 1Κ τράπηρυ, τ 6 δποίοης ἘΡΥΡ- 
ιἰ8Π8 σοῖο [ἢ 6 ΟὟ ὩΘΤ 8 Πᾶπιθ, Θηἀ 8150 8 ἸυΟΚΥ βοπίθῃσο, ΟΥ̓ΟΥ ἐδ οπίσηηςθ οὗ τὴ0 δουδει 
δηά ἴγοτῃ ἴποδβα δὶγ α. ΥΥ Κίηϑοι ὉΠ1Ὸ 8 ̓ξ ργοῦδ Ὁ ]9 τῃδὲ ἴπ9 δον ἀογινοὰ πο οαδίοιι οὗ 
ἀοάϊςαϊϊης τποῖς Βοῦ865. ΜαηΠΟΓΒ, ὅτα. οὗ [80 Αποΐοηϊ Εωγριΐίδην, νοὶ]. ᾿:. Ρ. 124. 

: δε ὙΠ9οη 8 Ττανοΐδ, νοὶ]. ἰἱ, Ὁ. 118. 8ὰ οἀϊξ, 
8 Βρ.Ι,οστῇ οἡ 188. 11]. 2. 
4 ΦΑ τηδῖ βηἀ ΡἈΙΠΟΥ͂ ἔοστῃ 4}1 16 Ὀεὰ οὗἨἁ ΤὯ6 οοτωσλοη Ῥθορΐθ ἰῃ [80 Εαδὲ; δηὰ {ποὶγ 

ΤΟΙ ΠΡ ΠΡ ἴπ6 Ὀπ6 ἰπ [δὲ ΟΠΟΓ δα8 οἴδθῃ βίγιοῖϊς τῆ 88 {ἰπδιγαϊΐπας ἴΠ6 σοπιπιαπὰ ἴἰὸ 
γίδε, ἰακε υρ ἰόν δεά απά ιναϊλ. (Ἰλικα ν. 19.; Μαυκ ᾿ϊ. 4.11.) [π Αοῖβ Ἶχ, 84. Ῥεῦον βδίά 
ἴο 2 ηθ88, “γῖδε απά ἐρτεαά [ῃγ θεὰ “ον ἐλγεεῖ. αν 8 θεὰ (1 ὅδ. χίχ. 15.) ννδ8 ὕτο- 
ὈΔΌΪ τπ6 ἀυδῃ " (ἀΐνδῃ}) “ΟΥ̓ ζαϊβεὰ Ὀθποι ὙΠ ἔγο αυ 8, οη9 ἀουδὶοὰ δῃὰ βεγυϊηρ ἴον ἃ 
ΤηδίζΓο88, δα [Π6 ΟἸΝΟΥ 88 8 οογοσίπρ. [Ὲ τσᾶ8 ῬγοῦὈΥ ποῖ ὉΜΙΪΚα ἃ 88. 10Ὑ᾽ 8 Βδιμτηοςκ, 
ἰαϊὰ οὐ ἴδε οοῦ οὔ Ὀθηςἢ. Οὐδ] αυσαγ ΒΒ Οτιθηΐδὶ Οὐδεγνυδιίοη, ἢ. 23]. 

5.Α Ρβδββρθ ἴῃ Ψογοι δὴ χὶϊ, 22. ΤΩΔῪ ἴῃ δοτιθ ἄοστθο ὃὉ6 ἐχρὶοἰποὰ ὈΥ ἴδ 6 οτίοπίδὶ πιοὰθ 
οἵ δβἰζην -- ον ἰδὲ σγεαίπεδα 9 ἐλιῖπε ἱπίχμίν ατγὸ (ὰν δἀίγία αἀϊεδοουεγοῦ, ἀπά ὑἱν λεείο πιαάε 
δαγε. “ὉἸῃ64ΔνΘ οἴδη θη βίγυοὶς, βαγβ8 Μτ. Φοποῖϊ, “ τ [86 τηϑηποῦ ἰῃ ἩὨΙ οἷ ἃ στεδὶ 
ἸΏΔΗ Βἰἴ8; [ὉΓ ΘΧΑΙΩΡΪ6, ὙΒ6η  νἱδιθθα 16 Ὀαβῆαν, 1 ΠΘΥ͂ΟΙ 840 δἰ8 ἔδεϊ : {Π6Υ ὍΣΟ ΘΗΓΙΓΟΙΥ͂ 
ἀτανγῃ ΠΡ πάρ ἢΐπ), δηὰ οογοσοὰ ὉΥ ἢιἷ8β ἀγοβθβ. ΤῊ γγχὰ8 ἀϊρηϊδοά, ΤῸ 866 διἷ8 ἔξεϊ 
δ ἰ8 δι γι δ τηυδὶ ἤᾶνο Ὀθ0Ὼ ἀἰδοονοσοά : βΕ}}} Πιοσο 80, ἰῃ ογάδσ ἕο 860 ἴδΘ 66}8, τοῖν οἥεη 
ΒΕΤΎΟ 88 (Π6 βοίι!Δ] 8οδὲ οὐ δὰ Οτὶοπίαὶ,"" Ψονοῖς᾽ε ΟἸεἰϑίίδη Βοδοασοθοδ ἐπ (86 Μοάϊϊετ- 
ΤΣ ΏΘΒΠ, Ὁ. 169. ᾿ 



Τλεὶν Ἐπμγηπιζωγο. 428 

πο ἴῃ ΕἸΖαΪς. χὶ 18., 1π ΒΊΟΝ γ6γ86 16 ΤΑΊ ρΊηΑ] ΓΟ Πα οτῖηρ,, οἰδοιῦδ, 
18. ΡΓΘΙΌΣΑΘΙΘ ἰο ὑπαῦ ἰὴ (86 εχ, [Ι͂ῃ Ἰαΐθν τη θ8 ὑπ 6]γ πραδῖιο, ΘΓΘ 
ΒρΙΘπαϊά, δηὰ {86 ἔγϑιηθβ ᾿π]διὰ 1 ἸΥΟΥΥ (ΑΙΩΟΒ γΥἱ. 4.), ψ Π]Οἢ 15 
ΨΟΥΥ Ρ]Θμ Ὁ] ἴῃ {π6 οαβϑί, δρᾷ {π6 οουθυ]ὴβ σοῦ δηα ροσυβιμδα. 
(Ρχον. νἱῖ. 16, 17.}} Οἱ {Π686 βοίαβ, ἴῃ [86 Ἰαἰ δ᾽ δρο8 οὗ {π6 “6 15} 
βίαια (ἔοσ Ὀθϑίοσθ ἴμ6 ὕγηδ οὗ δΜίοβϑβ 1 ρραδῦβ ἴο μανθ Ὀθθῃ (86 ουδβίοιμι 
ἴο δβὶὕ δ (4016, (ἀδῃ. χἹλ}. 83.) ὉΠ6Υ ὈΠΙν ΓΒΑ γ γθο] πο, θη ἰακιηρ 
186, ταθαΐβ (ἀπιοβ τἱ. 4. ; 10Κα νἱῖ. 86---88.}; τοβηρ οἢ {6 ὶσ βι46 
αὶ ἘΠ6 1} ρδαβ ἰοναγῆθ {16 1800 1]6, 80 ἐμαὶ ἰποὶν ἴδοϊ 6Γθ δοοὺθββι 0] 6 
ἴο ὁ86 ΜὺΠῸ οὔπιο ὈΘὨΙη4 [86 οουοῦ, 88 ἴῃ [0 Δῃποχϑα ἀϊδρΎθμι: --- 

ο 

ὁ ΒΓ 

Ιη σψδιοῦ Α ἀοποίαβ ἐπ6 (4016, ἀπά ο, ὁ, 6, 6 οουοῖθθ οα ψὨϊοῖ (6 
σιιοβίβ σθο θα, Β 18 {Ππ6 ἸΟΥΤΟΥ ΘΠ, Ορδῃ [ὉΣ βασυδηΐβ ἴο δηΐοσ δηᾶ 
ΒΌΡΡΙΥ [πὸ συεδίδ. ὙΘη ᾿Ἰοδηΐηρ οα [δα ον οἰθονν, ϑϑοῖ ρβϑυβοῃ 
Πρδα νγὰϑ Ὀγουρβῦ πραΡΪΥῪ ἴῃ οοηίδοῦ ὙΠῈ 186 Ὀγθαβῦ οὐ μ18 ποῖρῃθους ; 
1Π6 ἔδεῦ Ῥεΐπρ βίγοϊομβοα ουῦ Ὀδοκνγαγα οα μ6 οσουοῦ. ΤᾺ Κπον- 
Ἰοᾶρα οὗὨ [818 οαϑύομλ 6 μ80]68 18 ὅο υπάογβίαηα [86 τπϑηποῦ ἴῃ  ΠΙΟἢ 
ολη Ἰοαπθά οα [86 Ὀοβοῖὰ οὗ μῖ8 Μαβίον (Φομπ χῆϊ. 23.}, δῃὰ ΜαγῪ 
Δηοϊηἰθα {μ6 [δοὺ οὗἉ “6 8ι18, ἀῃᾷ πίὶρβα ποιὰ ἩΠῚῈ Ποὺ Βδὶσ ; ἀπ ἃ]8ὸ 
[86 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ οὗ 1, ΑΖασιιβ Βοῖπρ' οαγτθα ᾿πΐο ΑΡγαματηΒ θοβοιῃ (1μικα 
ΧχΥ]. 22.): (μδῦ 18, Β6 νγὰϑ ρἰασροα παχὺ ἰοὸ ΑὈγαβδη δὲ 186 βρ μα ϊα 
θαπαθθῦ, ππᾶογ {16 ἴταασα οἱ τ ΒΙοὰ 1μ6 «6.78 χοργοβθηίθα 1ῃ6 ΒΑΡΡΥ 
βίδίβ οὗἨ {Π6 ΡΙουϑ δὔον ἀθδίῃ.3 

ΑΠΟΙΘὨΕ]γ, Ββρ θη] ἃ μδηρίηρΒ Το τα ἀβϑᾶ ἴῃ ἐμ6 ραΐδοθβϑ οὔ [ἢ δαβί- 
ΘΓ ΠΟΠΘΙΌΝΒ, Δα ΔΙΩῚρ16 ἀγαροσῖ68 ὙΓ6ΓΘ ἀΒρθηθ4 ονϑῦ [88 ορθηΐηρϑ 
ἴῃ ἴπ6 8]468 οὗὨ (88 ἀραγίπηθπίβ, ἔου [88 ὑνο- Ὁ] ἃ ρυχροβα οὗ αῇογάϊηρ 
817, ἃπὰ οὗἁ 5ῃ16]]ηρ' ἐμθπὶ ἔγοπι 1μ6 βὰῃ, ΟΥ̓ {μ18 ἀδβογ ρίϊοι ὑγογθ 
[86 ΘΟΒΗΥ Βαηρίηρθ οὗὨ 186 Ῥαγεΐδῃ βουθγθῖρῃβ τηθη οηθά ἴῃ Εβίμον 
1. 6, ; τ ΒΙΟΒ ραβθαρα 18 Θομσταθα ὈΥ (6 δοοουηῦ ρίγθῃ ΒΥ Ουϊηίτιβ 
Οὐσία οὗὨἨ τμοἷν Βα ρου μαΐδοθ αὐ Ῥϑίββθρο]δβ. 

1 ΨΦάΠη εἱ Αοἰκατοδηη, Ασοβοϊορσία Β δ] οα, ἃὶ 40. 
3 ἘΟΟΙπΒου 8 Οτοοῖς Τοχίοοη, νοοθ Κολπος. 
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424 Οη ἐλε Σδιοοϊϊ ἕπεο ὁ ἐλε ὕεισε. 

ΟΥ̓ΔῸΣ αγίοΐοβ οὔ ἢ ξυγηϊΐυγο ὍΌ͵ο, αἱ ἰοαδὲ 'π ἐΐ6 πο 
δηοϊοπί ρογοάβ, οί 6 κὐᾷ Β'}0}16θ.Ὀ0. Τὴδ ῥσγίποῖραὶ ΤΟΥ 8 μδπά- 
ΤᾺ}}}, τις πμιοἢ ΠΟῪ στουπά {Π6]Ὁ οογῃ, ἃ Καθαάιηρ-τουρσῇ, δπα δὴ 
οὕθὼ. Τὸ ΠΑΝΌΞΜΙΙΣΙ, Γοϑο ]6α [86 φμΕΤΉΣ, πεϊες, 1 ΘΑΓΙΥ {πη68, 
ὙΟΓΘ ἴῃ ΘΘΠΘΓΑΙ 186 ἴῃ {818 ΘΟΌΒΙΓΥ, δπαὰ πιο 81}}} οοπύϊηπο ἕο Ὀ6 
ιϑϑα 1 βοῃιδ οὗἩὨ {6 ΙΔΟΓ6 γοιμοΐθ ΠΟΥ Ποτ 186 πη 48 οὗὨ ϑοοίδηά, 88 τὴ }]} 
88 ἴῃ ἴ᾽6 Εδαβί. ὅο θβϑϑϑῃῦδὶ σοῦ (686 ἀοϊηθδίῖο υὐδηβ118, (μαι (}6 
1βγδθ 68 γα ἔθ ἀἄθῃ ἴο ἰακο μθηὶ πὰ ρ]οάρο. (Πουῦ. χχῖν. 6.) 
ΤΠΗ6 [Δ π6-τὴ1}}8 οἵ [Π6 ττδπάθυϊηρ ΑΥΘΌΒ ““ΔΓΘ ΒΙΠΡΙΥ ὕνγο οἰγουϊαῦ 
βαῦ βύομθ, βΘΏΘΓΑΠΥ ἀρουῦ οἰρηύθοῃ ἱποῖθθ ἴῃ αἀἰδαχοῖοσ, [86 ὈΡΡΟΓ 
ζαγηϊπσ' ἸΟΟΒΟΙΥ ὁπ ἃ ψοοάθῃ ρῥὶνοῖ, δπα τπουθα αὐ οκ]γ τουπὰ ΌΥ ἃ 
ψοοάδῃ β8ηα 16. μα σταίη 18 ρουγοα {τουρσῇ [86 Βο]6 οὗἩ (δα ρινοί, 
ϑηα {μ6 Ηουγ 18 οοΟ]]Θοἰοα ἴῃ ἃ οἷοί ἢ βργθδα ὑπάοσς ὑπ6 1}}}1.} ὍΠΟΥ 
ΔΙΘ ΠΟΥ͂Σ, 88 ἴῃ {Π6 (πὸ οὔ ουν 1,.ογὰ (Μαῖί. χχὶν. 41.). αἴ νσαγϑ πουκοά 
Ὀγ [186 ψοπίθῃ, ὙΠῸ ΔΓΘ ὉϑιΆ}}Ὺ βοαύθα οἡ {Π6 θατα ζτουμά. Ηοϑπορ, 
ἴῃ βαῖϊδὰ (χ]ν!}. 1, 2.) (86 ἀδλυρῃίον οἵ Βαργίοη ἰ8 (ο]ὰ ἴο βἰζ ἴῃ {Ππ6 
ἀυθῦ δηὰ ομ {μ6 στουπά, δηὰ ἴο ἑαΐφ ἐδθ πιϊϊἰ-δίοποε ἐο στίπα πιεαΐϊ. 
ΤῊς ΚΝΕΑΡΙΝΟ-ΤΕΟΘΕΒ (αὖ ἰοαϑὺ ἴἤοθθ τ πιο (Π6 1Βγαθ  ἴ68 σΑγτιοα 
ψ ἢ τη ουἱ οὗ Εἰργρὶ (ἔπχοα. χὶϊ. 84.) ψγοῦα ποὺ {π6 συμπιθθυθοπθ 
ΔΥΌΟΪ68 ΠΟΥ͂ ἴῃ 1186 ΔΙΟΠρ᾽ 8, θα ΘΟ ΡΑΓΑΟΥΘΙΥ 81.8}} ττοοάθῃ θΟν]8, 
{πκῸ {Πο86 οὗ {π6 τηοάθτῃ Αὐαῦβ, Ὑ8ο, δου Κηυθδάϊησ {ποεῖν βου ἴῃ 
{Πθτὰ, πλάκα υ86 οὗ {πῃ 88 ἀ18Π68 ουΐ οἔἹἩἍ τ ΟΝ (ΠΟῪ δαὶ {Π61Ὁ νἹοΐυ δ 8, 
ΤῊ ΟΥ̓ΕΝ νγ88 βοπιθῦτωθβ ΟὨΪΥ δὴ θαγίπϑη ροΐ 1 ὙΠΙΟὮ ἤτα τγᾶ8 μὰ 
ἴο Ποαῦ 10, δῃὰ οἡ {ἢ6 ουἱϑῖά οὗἨ τ βου ἴ86 ὈατΟΥ ΟΥ ἀουρἢ γ88 βργοϑά, 
δηᾷ δἱυηοδὺ ᾿πδίδηυυ Ὀακοα. Αὐ οἵδοὺ {ἰπ|68, ΠΟΥ οσ, ΟὐΘῺΒ πγυδί 
Πᾶνα Ὀδοη Ὀυ]], ἿΝ ΟΥ̓ΘΒ οὗἉἩ {π6 τηοάσφγῃ Ασδθβ ἀγα ἔοσιμϑα οὗ οἸΑΥ͂ 
ΟΥ ΤΟΓαΓ ἱπ ἃ ΘΟΠΪΟΆ] ἔοστω, Ορϑῃ δὲ [89 ἴορ, δὰ {86 ἢγο 18 Κιπα]ϑά 
1Ἰη8146, δοοοσάϊηρ ἴο {86 1ἰογαὶ Ἔχ ργθβϑίοη οὗ ἀνα υραινι οαϑί ΙΝΤΟ ἐλδ 
ονϑη. (Μαΐι. υἱ. Ἢ Οδἰκθβ οἵ Ὀγϑδα ὑγϑῦθ αἰϑὸ Ὀαϊκϑα ὈΥ Ὀοΐπρ' ρἰδοοα 
ψΠπ 1πΠ6 ονοη, Ὅὕμα τοάθση Ατδὺβ ποῦΐς {π6 ἀουρᾷ ὈΥ Παπά 1ηΐο 
ἃ 1 σαΚα, ψ ΒΙοἢ 18 ΤΠθη Τσοόσσα τι ἃ 1Π||16 νἱόϊθηοο ἀραϊηβὺ [Π6 
ἀβτα οὗ 186 ονβϑῆ, ἀπά δ]ονγοὰ ἴοὸ σοιηδῖη {πογα ὉπῈ} 10 18 βυ βη οἸΘ ΤΥ 
Ὀαεκαά.3 

Βεβ1468 ποαάϊηρ-ἰτουρσἧβ πὰ ονοηβ, [ΠΟΥ τηυδί μαναὰ πδὰ ἀπῇἔδγθηί 
Κιπᾶβ οὗ δαυ θη Άγ6 ν6886]8, ΘΒρθοί ΠΥ ροΐϑ ἰο πο] παΐοσ ἴον {Π6]}Γ 
νδγοὺΒ Βοϊυϊοπθ. ὙΉ1]6 δἰτηρ ἀρορ ἴπ6 βμδίογοα νγ4}} τ δοἢ οῃ- 
οἰοβαὰ “186 ὟΥ 6}} οὗὁ Οὐδπα᾽ ἴπ 1166, ἴα ΕδΌτγυδΙΥ, 1820, Μτ. ΒΔ 
Ὑ Ίβοη οὐβογνεα εἷχ ἔδιηδθθ, μβανίηρ ἐμοῖς ἔλοεβ νε]οὰ (θη. χχῖν. 
66., δῃῖ. ν. 7.), οοωθ ἄόοτη ἴο {π6 τν 81}, δδοῖ οδ ἴωρ, Ὁ ΒΟΥ Βοδᾶ 

ἃ Ῥοὶ (Φοδη 1, θ---10.), ἔογ {16 Ῥύγροβα οὗ Ὀεΐπσ Π|16ὰ τὰ υδίοῦ ; 
οὔθ οὗ ψβοπὶ ἰονγεγθᾶ ποὺ ῥ᾽ ΟΠ ἰηΐο [Πς γν6}} δῃὰ οἤεγοϑα ᾿ὶπὶ δον 
ἴο ἀσίηκ, ῥγθοῖβϑὶυ ἴῃ ἐμ 6 βαῆηι6 τοβηηοΓ ᾿π Ὑ ὨΙοἢ ΒΟΌΘ ΚΑΙ, ΤΔΩΥ Ο6ῃ- 
ταγῖο8 Ὀθίογο, μβαὰ οβοιοάᾷ σαῖς ἰο ΑὈγαμδηα βοσνδηί. (αβῃ. χχὶῖν. 
18.) ΤΉΘδ6 ψαίογ-ροῖβ ἀγα ἐοσταβά οὔ οἷδύ, μβαγάθηϑᾶ ὈῪ 1μ6 μϑαΐ οὗ 
(86 βιῃ, ἀπά τὲ οὗ ἃ ροθυϊαγ βμαρθ, ἰασρθ αἱ {μ6 τπηουΐῃ, ποῖ ἀπ}ῖκ6 
{π6 Βούη]68 υϑϑᾶ ἴῃ ΟΓ ΘουηίΓΥ ἔογ Βοϊάϊησ νἱύζιοὶ, Ὀυῦ ποῦ 80 Ϊδγρθ. 
ΜδηΥυ οὔ ἴμοῖὶ μαναὰ ᾿ι8π4]68 αἰἰδομοά ἰοὸ {π6 8:468: δηὰ 10 88 ἃ ψου- 

1 Ταγαγὰ δ Ὠἰδοονοσίοϑ ἰπ ἰδ6 Ευΐηβ οὗ ΝΙποΥ ἢ δηἃ Βαῦγίοη, Ρ. 387. 
ξ 3 Ηλι γ 5 Νοιίοοι οἵ ἴθ Ηοὶγ [απὰ, Ρ. 368. Ναιτδῖῖνο οὐ τὸ βοοιειδῃ ΜΙδβδίοῃ [0 [86 

αὐγαὶ Ὁ. 90. 
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ἀογίυ] οοἰποϊάοηοα τὰ Θογιρίασγο τμαὺ 186 σθββ86}8 δρρϑαγαά ἴο οοῃ- 
ἰδῖη πιυοἢ ἀρουΐ [Π6 βδὴη6 αΙΔΗΓΥ 88 1πο86 ΒΟ, 86 δυδηρο δύ 
Ἰπ οστηβ 8, ΘΓ ΘΙ ογοαὰ οἢ ΟΟΟδΒιοη οὗἨ {Ππ6 τηδυτῖαρα ὙΠΟ τγ88 
Ποπουγοα ὈΥ {Π6 ΘΔΥΙΟΟΓ Β ῬΓΘΒΘΏΟΘΘ; ὨΔΠΔΘΙΥ, γα ΓΚΊΠΒ, ΟΣ ὑσγοῖνθ 
5410 Π8 ϑδοῦ. Αδοαυΐ ΠΝ πλευρὰν δεΐοτο, {πὸ ον. Ὀζγ, Εν. Ὁ. ΟἸασκο, 
ΜἘ116 Θχροσῖηρ' [86 τυ]η8 οὗ (8ηᾶ 1ῃ (18}1}166, ΒΑῪΤ ΒΘΨΘΓΑΪ ΑΓ Ὲ ΤηΔΘΒῪ 
βίοῃβ ὑδίογ- οίβ, δηβυοσηρ ἴΠ6 ἀοβουιρῦοι σίνοη οὗἉ {ππ δποιθηὶ νϑ8- 
8618 οὗἩ 86 σουσυ (9 Ὸδη 11. 6.); πού Ῥγθβοσυθᾶ ποῦ Ὄχῃὶδιϊθα 88 
ΤΉ ]1ο8, θυὶ ᾿γὶῃρ δϑουΐ, ἀἸθγοραγαάθα ὈΥ {π6 ργδϑοηῦ ᾿ημαὈϊ δηἴ8 88 88- 
τἰχυ 68 τ τ τυ οθ6 ΟΥΡΊπα] 86 ἰπ6 Ὺ ΘΓ δοαυδιηίοα, Ἐύοτῃ {Π6ῚΓ 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ, δηα {Π6 πα 6Γ οὗ ἤδη, 1 γὰ8 αυϊ ονἹἀθηΐ ὑἐμαὺ [Π6 
Ῥγδοίιοα οὗ Κοορίηρ ψαΐθυ ἴπ ἰαῦρα βίοῃβ ροῖβ, δδοῖὶ πο] αϊηρ ἔγοσα 
οἸσδύθοῃ ἴο ἐπ γ ΒΟ ἢ ΡΆΪ]]ΟΠΒ, 88 ΟΠῸ6 ΘΟ 0} ἴῃ {πα οουπηΐγγΥ. 
1η {16 Ἰδίον {1π168 οὗ {π6 ον ΙΒ ΡΟ ΠΥ, ΒΑΒΚΕΥΒ [ΟΥΙΩΘα ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΤΎ 
ΔΥΓ616 οὗ γηϊζυγο (ο {πὸ 96 ν»}8; ψ8ο, ψΏΘη ἰγανε]]ηρ ΘΙ ΕΠΟΥ διμοησ 
(π6 60.168 οΥ {816 ϑαγηδγιίδῃβ, ΕΓ δοσυδίομπημθα ἴ0 ΘΑΙΤῪ ἰΠ6ῚΡ ῥτο- 
ὙἸΒΙΟ.Β Ὑγ ἢ {Π6τὰ ἴῃ κόφιενοι, ὈΔΒΚοῖβ, ἴῃ ογάου ἴο δυοϊὰ ἀϑἤ]οπχθηΐ ὉΥῪ 
δας ηρ ΤΠ βἰγδηρογβ [[ἈΓΡῸ 5808 8.6 8{}}}, 88 ΠΟΥ δ ΠΟΙ ΘΠΕΥ ΘΓ 
(ϑοδη ἰχ. 11., ὅση. χ]ῖν. 1]--3.), δια ρ!ογϑα [ῸΣ ΟΑΥΥΥ ΠΡ ῬΥΟΥ 810}8 
ΔΑ Ὀαρσραρο οὗ ΘΥΟΙῪ ἀδβοσιρίϊοη. ἢ 
ΤῺ ἀοπηοβίϊο αὔθῃ 8118 οὗἨ (π6 οΥἸδη ἴα ]β ΔΥῸ ὩΘΑΥΪΥ Αἰ γΔΥ8 ΟΥ̓ ὈΓΆΒ8: 

84 ἰο ἐ686 {ΠΟΥ ΟΥ̓́Θ ΓΟΙῈΓ 88 ἃ βίσῃ οὗ ργορογίγ. (566 ΕΖϑῖκ. χχνυ. 
18.}} Βον]δβ, οι ρ8, δῃᾷὰ αὐ κιηρ γθθ86}8 οἵ ροϊὰ δῃᾶ β! νεσ, 1ξ ἀρῇρθᾶγβ 
ἔγοιῃ (ἀδῃ. χ]ῖν. 2. δ. ἀπά 1 Κίπηρβ χ. 2]1., ψοσα υδοὰ ἴῃ [86 οουγίὶϑ οὗ 
ῬΥΪΠ668 δηἀ στοαῦ τηθῃ ; δυΐ (86 τηοάοτη Αὐδῦβ, 88 ἴπ6 “} ουσιβῃ ρθορὶθ 
ΔΏΟΙΘΗΟΥ αἸἃ, ΚΟΟΡ {Π6]Γ τγαῦθυ, σαλ]κ, ἴῃς, ἀπά οὐδοῦ ἸΙχύοτβ, ἴῃ 
ΒΟΤΤΙΕΒ πλδαθ οὗἉ Βκ1η8, ὙΒΙΟΒ ἀγα Ομ ον οὗὁὨ ἃ στρά οοἴουν (Εχοά, 
Χχν. δ.); δηα [Π6}Ὁ τηοῦ 8 ἃγὰ οἰοδϑα ὈῪ 8}108 οὔ ποοά, {μα {6 Ὺ τᾶν 
οοπίδϑι ΤΩΣ] Κ ΟΥ Οἴποῦ αυϊά8. ὙΤμ6 Αὐδδθ υ86 {ΠπῸ ΒΚ η8 οὐ Βῆ66ρ Οὗ 
Βοαίδβ ἰδπηθα ψ] ἃ σδυιδῖϊο [ῸΣ (818 ρύγροβα : (μοβα οὔ Κι 48 οὐ ἰδπὶθβ 
ΒΟΥΥΘ [ὉΓ τ}}1κ, ψΜ]6 ἴΠ6 ἰαΓρΡῸΣ ΒΚ1η8 ἃγὸ υδοα οἰ ΠΟΥ [ὉΓ ὙΠ6 ΟΥ 
Μδίογ δ ΤΉ686 Ὀοί.168, τ Βθῃ οἷά, Δγ6 ἔγεαυθηῦν γαπί, Ὀυΐ ἀΓ6 σαρΘὉΪ6 
οὗ Ὀεοΐησ τοραϊγοά, ὈΥ Ὀοΐὶηρ Ὀουπά ἃρ οΥ πἰρδο, ἴῃ νψϑυϊουβ αγα. Οἵ 
1818 ἀδβουροη πσοσὸ [86 τοΐπό δοέέξϊες Γ᾽ ἐλε ΟἸἰδεοπίξος, οἷά απαὰ τοηΐ, 
απά δομπά τ. (“ οδβῇ. 1χ. 4.) Α'β πειὸ ψ1ὴ6 γγα8 1180]6 [0 ἔδτιμθηΐ, δπὰ 
ΘΟΠΒΘΑαΌΘΗΟΥ σπουἹὰ Ὀυγαῦ ἴΠ6 οἷά βκῖηβ, 41} ργυάθης ρϑύβοθβ που]ὰ 
αἱ 10 Ἰπΐο ΠΕ βεῖὶπβ, Τὸ [818 ὑβαρσὸ οὖῦ 1ογὰ 4]]}0ἀ68 1 Μαίί. ἰχ. 17.; 
Μαικ 1. 22. ; Βα ΠυΚον. 37, 38. Βοίι]68 οὗ βἰκίπ, 1 18. ψ6}1 Κπόνη, 
ΔΙῸ 801} 1 186 πῃ ϑ'ραϊπ, ὙΠΟΤΘ ΒΟΥ τὸ 68]16α βογγαεδας.Ἷ ΑΒ {Π6 
Αὐδὺβ πᾶ ἢγθϑθ ἴθ {Π|6}} ἰθηΐθ, ὙΠΟ ΠΑΥΘ ὯῸ ΟΠ ΏΘΥΒ, {μ6 Ὺ 
πηδὺ ὍΘ σΤΘΑΙΥ͂ Ἱποοτατηοαἀθα ὈΥ͂ 186 Βπιοῖβ, ΜΈΙΟΝ ὈΪΔΟΚΘΏΒ 4}} {Π 6} 
αἴθ η81}8 8πα ἰδιηΐβ {ΠΟ βῖη8. Πανὶ, τσ θ ἀσίνοη ἔγοιχ (ἢ6 οουτὶ 
οἵ 58}, σοπιραγθβ Πιτηβοὶ ἢ ἴο ἃ. δοέίίε ἴπ ἰδδ Ἔπιολο. (Ῥ 88]. οχῖχ. 83.) 

. Ἧδο ΤΥ ΠἸδοπ 5 ΤΎδνοΐδ ἰπ (π6 ΗΟΪΥ 1Δηὰ, δες. νο], ἰΐ. Ῥρ. 8, 4. 84 οἀϊιίοη. 
2 Ἴτανεϊα, νοὶ. ἰἱ, ἢ. 445. 8. Καϊηδεὶ οἡ Μαῖϊ. χὶν. 19. 
4 Ἦδο ὙΥ ΠἸ9οη 8 Τύδυοὶβ, υοἱ, ἱ, ΡΡ. 175, 176. 
ὃ ἩΟΌΟΥῖΒ᾽ 5 Οτίθηιδὶ Π]Ιπϑ γε οηθ, Ὁ. 497. 
4“ δε ὙΊ]βοη᾿ 8 Τυδυβὶβ, νοὶ. ἱ. Ρ. 176. Ιήφα!, ὙΠ οἸ δορὰ 5 Τυδν οἶδ, νοὶ. ἷ. ῬΡ. 89, 90. 
Ἶ ατστλοτβ Οὐδεγυδίίοηβ, υοἱ. ἱ. Ρ. 2317. 866 δἷϑὸ νοὶ. ἰϊ. ὑρ. 18---1 88. ἴΟΥ ὙΥΟΤΙΒ 

ΤΡΕΓΚΑ 1]αδίγαεϊνο οὐ ἴδ παΐυτο οὐἨ ἴδο ἀγϊηκίηρ γνϑδδοὶβ δηοϊοηνγ ἰῃ 166 δλοηρ 186 
ΟΥ̓ 8. ὲ 
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Ηδ τουϑὲ ἰανο ἔθ] δουΐοὶγ, ἤθη Π6 νγγὰβ ἀσίνθῃ ἔγομῃ [86 σψϑββεὶβ σὲ 
ρο]4 δηά β|1γϑγ ἴὰ {Π6 ραΐδοθ οἵ ὅδῃὶ, ἴο ᾿ἴνθ {ἰἰτ6 δὴ ἀσδῦ, δῃὰ ἀτγίηκ 
ουῦ οὗ 8 βιροϊκυ ᾿ἰϑαίμοσῃ Ὀοίι]ϊ6. Ηἰἱθ ἰδαπριαρα 18, 88 16 μα μιδά 
ΒΑ, -τ-- ς ΜΥ ργϑβοηΐ Θρρθδγϑῃηοθ 18 88 αἰ ἔδγοηῦ ἔτοτη ψΒαὺ 10 νγαϑ 
σι Βοὴ 1 ἄπο} δ οουγί, 88 {86 δαγιϊζυχα οὗ ἃ ραΐδοο αἰ βδγβ ἔσομαι {μα 
οὗ ἃ ῬΟΟΥ Ατδρ ἰθηϊ. Αραγίσηοπίβ "γού ἰἰρ θα ΟΥ̓ τηθλῃβ οὗ 
ΤΑΜΡΒ, ΜΈΣΟΝ στ γο [ρα πῖἢ οἷἵνα ΟἹ}, απα σογΘ οομλοηΐν ρῥἰδορά 
ὍΡΟΙ οἰοναιθα βίδῃάβ, (αἰ. ν. 16.) Το ἰαπερς οὗ (ἀἸάθομ᾿Β βο  ἀϊθσθ 
(υᾶρ. νἱϊ. 16.), δηα {Πο86 οὗἨ {86 τῦῖ86 δῃηᾷᾶ 100]18} Υἱγρῖπ (Μαῖί. χχυ. 
1---10.), γεγο οὗ 4 αἰδσθης βου. ΤΏΉΏΘΥ ΤΕΙΘ ἃ ἰχϊπα οὗὨ ἰοσοΐθθ οὐ 
βαιηβοαὺχ τϑάθ οἵ ἴσορ ΟΥ δα πθηνγασο, ἩταρΡΡΟα δρθουΐ πιὰ οἱά 
Ἰπθῃ, τηοϊδίθηοα ἔγομπι {ἰη6 ἴο ὑὐπλ6 τειῦλι ο1].: 

Ὗ. [μὰ ρῥζορτοββ οὗ {π|6, 88 ΤΏ ἢ :μΟΥΘαΒΘα ρΡΟη ἰδ6 οατίδ, δῃᾶ 
ἴουμα {μοσηβοἶνϑθ 1688 βαίδ πῃ {861} ἀθίδομοα ὑθηίΐβ, [6 Ὺ ὈῬθρδὰ ἰο 11γ6 
1 βοοϊοίγ, δῃᾶ ογβοα {μον βίσωρ!α ἀσνθ ] αρθ ὈῪ ΒΣτουπα ηρ' Ποῖ 
ΜῊ ἃ ΑἸῖΟΒ, μὰ 4 τυᾶδ Ὀγθαβύστγοσκ, οὐ ψνα]}, σβοποο {Δ 6γΥ. οοὐ]ὰ 
Βυτῖ βίθομοβ ἀραϊηβί ὑΠ6 1 θῃθιΐθθ. Ηρθηοθ ΔΙΓῸΒ6 νι] ασοθ, ἰΟΎΤΕΒ, δηὰ 
ΟἸΤΙΕΒ, οὗ ποι Οὐδ 18 βαια ἴο αν θδθοη ἴΠ6 Βγϑὺ θυ] 6... [1ἢ 1ῃ6 
ἔμηθ οὗὁἨ Μοβϑϑ, ὴ9 οἷθ68 οὗ {μ6 (Δ δδη θα γα θοῇ ΠΌΣΆΘΤΟῚΒ δηᾶ 
Βίσοην ἐογθοα. (Νυθ. Χ1}]. 28.) [πὶ (λ6 πιο οὗ Πανὶ, πβθῃ 
186 παταροῦ οὗ Π6 [Βγδϑ 68 88 στ ΕΥ Ἰηουοαϑαά, {ποῖ οἱ 68 τπηυϑὶ 
ᾶνθ ῬτΟρΡΟΡ ΟΏΔΌΪΥ Ἱπογθαβϑα ; δῃὰ {π6 ναϑὺ ρορυϊδϊου σοι (9 
αν αἰγοδαυ 866) Ῥδιϑδβίσῃβθ πιδϊπίδιηθα 1η ἴῃ μη οὗ [6 ΒΟΙΏΔΏΒ 18 
ἃ Ῥτγοοῦ Ὀοίὰ οὗ {Π6 81Ζ6 ἃπὰ πυμαῦοσ οὗ {μοὶς οἰθ8. Τ6 ῥγποῖραὶ 
δίγθησιῃ οὗ τ οἱ1108 'ἰῃ Ῥαϊοβίδῃηθ οομῃβιβίρα 8 {μ6ὶν εἰὐυιδοι : {ΠΟΥ͂ 
ὝΟΓΘ [ῸΓ {Π|6 πηρϑὺ ραχὶ ογθούθα οἢ ξηουπίβ8 ΟΥ ΟΥ̓ ΒΕΓ ΘΙ ΏΘΏΘ68 Ἡ ἰΟἢ 
ΜΟΥ ἀ!ου]0 οὗὁὨ δοοθββ; δηᾶ 16 σϑδκοϑθί ῃἰδοθθ γα βίσοηριμοηρα 
ὈΥ ογ βοβθοηβ δηὰ νγ8118 οὐὗἨἩ δχίγδοσγα μα γῪ τ: ΚΏΘΒΒ. 

ΤΒ6 5ΤΒΕΕΤΒ ἴῃ {116 Αεἰδίλο οἱ168 4ἀο ποῖ Θχοθρϑα ἔγοσῃ {το ἰο θυ ν 
οὐδε ἴῃ Ὀγοδαίῃ, τῃ ογάοῦ ἐμαῦ [86 Γαγ8 οὗ [86 Β. τρδΥ ὃθ Κορί οἱἵξ; 
Ρυύ ἰξ 18 οὐνἹάθηῦ {π8ὺ [ΠΟῪ τηυδὺ Βανα ζουτρουυ ὈΘοη στ άογ, ἔγοια (ἢ 6 
ἰδοῦ [μαῦ οαττίαροθ ογΘ ἀγίνοη ἰδγουρὰ ἰμοτὰ, Ἡ ΒΙΟὮ Δ.Θ ΠΟῪ ΨΘΥΥ 
86] ἄομη, 1 ονϑσ, ἴο 6 βθθῃ ἴῃ {86 Ελδί. μὲ μουδα8, ΟΊ Θυοσ, ταῖν 
βίδα ΠΒΡΤΗΕΤ, δηὰ τηοβῦ οὗ ἴθ: μαγο δρβοῖοιβ ρζδγάθῃβ δβῃποχϑά ἴὸ 
{πθ. [0 18 ποῦ ἰο Ῥ6 βυρροδοά {μαῖ [8μ6 αἰπιοβῖ ἱπογθάῖθ]α ἐγαοί οἵ 
ΙἸαπά, ψ ῖοὰ ΝΘ ἢ δᾶ ἐευτίδη ΓΘ Βαι:ἃ ἴο βδαυθ Ἵοογοσζοά, οου]ά 
αν θη Ἀ]]|Θὰ ὑὰῖἢ Βουβθθ οἱοβοὶν βίδαιπρ' ὑρεροῦ διθοϊθηΐ 
ὙΓΙΙΟΥΒ, ᾿πα 664, ὑρΒΌ Ὁ {πὲ αἰπηοϑὺ α διτὰ ραγί οὗ 1ῬδΌΎ]Οη τῦδϑ οο- 
ΟΌΡΙΘα ὈΥ 8618 ἀαηὰ ρσαγάθηβ. 

ἴῃ {Π6 ΘΑΥΙΥ ἀρθβ οὗ (86 πουϊὰ (Π6 ΜΑΒΚΕΤΒ σψοσο Π6]4 αὖ ΟΥ̓ΠΘΑΓ 
1π6 Οδΐεβ οὗ [86 Οἱ168 (σοῦ, τ μᾶνθ δἰγοδαῦ βθϑῃ2, ΜΌΓΘ ἰΠ6 
Βθϑίβ οὗ 7.8[106), σἜΈΠΟΓΑΙΥ τ Πα {Ππ6 8118, ἐΒβουρἢ ϑοπιθῦπηοθϑ 1 }- 
ουῦ μοηι. Ηδγα Θοτηπιοά 168 γα γΘ ἘΧροβθα ἰο 8416, δἰ ποῦ ἴῃ [86 
ΟΡΘΏ 81 ΟΥ 'π ἰθπίβ (2 Κιηρβ υἱ}. 18; 2 ΟἜγομ, χυῇ!!. 9. ; 900 χχῖχ. 
7.): Ὀυΐ ἴῃ (86 ἄἅπια οὗ (γῖβί, 88 γνῷ ἰθᾶσῃ ἔτοτῃη όβορδυδ, {Π60 
ΤῊΔΓΚΟΙβ ΘΓ ΘῃΟΙοβοα ἴῃ [Π6 ΒΆΙΩΘ ΤΒΠΠΟΥ 88 ὑπ τηοάθγ Θϑβίοτη 
θάΖαγβ, ὙΓΔΙΟΒ ἀγο βιυῦ δ πἰρηῦ, αῃὰ τ μ6γθ {86 ἰγαάοτθ᾽ Βμορ8 ᾶγδ α18- 

} Φαδΐη οἱ Αοἰκοστηδηη, Αὐομθοὶ, ΒΙΌ]. 4 406.ἁ ΟὐδἸπιοι᾿β Ὠὲσέΐθη ΙΔΣὰ 
3. 8.966 Ρ. 18]. σεργὰ, ᾿ : , ἜΡΩΣ ὰ 
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Ῥοβοᾶ ἴῃ ΤΟΥ8 ΟΥ̓ δἰ Γθοίϑ ; δπᾷ (1πἴαγρα ὕονγῃβ) {86 ἀθ416γΒ ἱπ ρδγύου αν 
σου αι θ8 ἀγα Θομποα (ο Ῥαγίλσυϊαῦ βίγθοῖβ. 
ΤΊ ΟΑΤΕῈΒ οὗ [86 ΟἸ1θ68, ἀπά [μ6 νδοδηΐ ρίαοοβ. βοχὶ δαϊβοθηΐ ἰὸ 

[Π61ὰ, μηδ αν Ὀθθη ΟΥ̓ ΘΟὨΒΙἀΘΥΘΌΪ6 81Ζ6: ἴὺγ ψὰ γοϑδα (μα Αμδῦ 
Κιηρ οὗὨἁ ἴθγδϑὶ δβϑβοι}] θὰ ἔουσ πυπάγοα ξα]866 ργορμοῖβ δθίουθ δ᾽ πλβοὶ ἢ 
Δη4 “6Ποβδρῃδὶ εἰα οὗ ΨΦυάδξ, ἴῃ (μὲ ἀαΐε οὗ διεαδριιασία. (1 Κιπρϑ 
χχῖ!. 10.) ἃ Ὀοοιάθβ {ποθ6 Ῥγορξιοίβ, 79 ΤΏΔῪ τϑϑα γ. σοποῖπας {πδὲ 
ΘΘΟἾ οὗὨἨ {μ686 Το τ 8 δα ηὐυμηογοιδ δἰ ὐδράδηίβ ἱπ ναι πρ, οτος 
ΟΥ ὈΥῪ {86 6[46 οὗὨ Τη8 ΠΥ ραῦθθ [ΠΟΥ ὙΓΟΤΘ ὑΟΎΘΥΒ, ᾿ῃ τ ϊοἢ σαύοβιμθη 
6,6 θἰαυοποα ἰο Οθβθσυθ Ὑδδῦ γ71αϑ βοΟϊπρ' ΟΣ δῇ 8 ἀϊδίδῃθθ. (2 ὅὅδπι. 
ΧΥΣΙ, 24, 838.) 

ΓΗΑΡ, 11. 

ΟΝ ΤῊΕΒ ὕΒΕΒΒ ΟΕ ΤῊΞ 9ΕΥὙΥ8.3 

1. ΙΝ (88 ΘΑΣΪΥ αρ68, 6 ἄγϑεϑ οὗ τλδηκιπα νγ88 ὙΟΣΥ͂ Βα ρ]6. ΚΙ ΠΒ 
οὗ δηλ β ἐυγηϊβηθα (6 βΒγδὺ πιδίογια!β (θη. 11}. 21.; Ἦν. ΧΙ, 37.) ὅ, 
ὙΠΟ, 89 ΠΏΘΠ ᾿πογθαβϑα 1π ΠΌΤ ΌΟΥΒ Δ ηα οἱ ν]ΠἸβαου, τ γῸ Θχομαηροά 
ΟΣ ΤηΟΥΘ ΟΟΒΕΥ͂ ἀγίλο]θβ, τηϑάς οὐ ῸΟ] δῃὰ ἤαχ, οἵ ψ ῖοῖ {ΠΟΥ πιδηὰ- 
λοϊυγοα σοῦ] ὴ ἀπὰ ᾿ἰμθη ραχιηθηΐβ (1μδν. ΧΙ, 47.; Ῥτον. χχχὶ, 13.); 
αἴϊοσσασγὰβ πὸ Ἰἰπθη, 8δηα 8|Κ, ἀγορά ψ 1 ΡυΣΡ]ο, βου] δῖ, δμα οὐϊτωβοι, 
Ὀδοδιηθ [Π6 υϑ08] Δρραγεὶ οὗ [86 τόσα ορυϊθηΐ. (2 ὅδχῃ. ἱ, 24. ; Ῥυονυ. 
χχχὶ. 22.: 1 χυι. 19.) [π ἢ6 τΩΟΤΘ ΘΑΥῪ ἀρ68, ζαιτωθηίθ οὗ γασίουϑ 
ΟΟΪουγβ γΟΥΘ ἴῃ ρστοδὺ θδβίθομ : βοἢ τγ88 «ἶ ΟΘορ ΒΒ σοῦ, οὗἩ Ὑ ΒΊΟΣ ἷϑ 
θηνίουϑ Ὀγοίλγθη βίσιρρθα πᾳ, θα (6 Υ τοβοϊνοα (0 86}} τω." (θῇ. 
ΧΧχυὶ. 28.) ΒΟΌΘ8 οἵ ναγουβ οοϊουσθ ΜΟγ6 ᾿ἰἰκουγῖθο δρρχορσιδίρα ἴο 
[μ6 νἱγαὶ Θθίοτβ οὗ Κίηρϑ (2 ϑδιῃ. χιἹὶ, 18,), γῆο α͵8ο ποσὰ τί οὶ] 
δαί οι ἰοτο γϑϑῖβ. (88). χὶν. 18, 14.) Τί δρρϑῶχβ ἰμαὶ (δες { ἐππῆ 
Βδυκαθηΐβ ΘΓΘ ὙΟΣΏ ὈΓΘΟΥ Ἰἰομρ; ἔργ 10 18 ζηϑῃ]οῃθα 88 δὴ ἀζρτανα- 
του οὗ (86 αἴτοιϊ ἀομα ἴο Πλαν Β ἀμ θαββαοσβ ὈΥ {(δ6 Κὶηρ οὗ Απι- 
τη, ἰμαῦ ἢ6 ουΐ οὔ {π6ῚΓ ψαστηθηίβ ἐπ ἐδ τηϊάαϊο ευφη ἐο ἐλοὶν διιίζοοῖ. 
2 ὅϑδϊζῃ. χ. 4. 
( ΤὨ6 ἀγρθ8 ᾿ [86 δεν γ8, ἴπ [86 ΟΥΙΔΑΤΥ στη 8 οὗ 116, "χὰϑ βίβῃρ]8 
ΔΠα ΠΘΑΥΪΥ ππϊΐοστη. ΦΨόδη (86 Βαρῶεί ἀαά λὶδ γναϊπιεηέ ὁ σαηιοῖε᾽ λαὶγ 
(Δία, 1}. 4.) --- ποῦ οὗ ἴ[η6 ὅη6 μαὶγ οὗ παῖ δαϊπιαὶ τυ μῖοι 18 πτουρβὶ 

1 Βεαπίηρν, Απιὶᾳ. Ηδῦν. Ρρ. 279----281. Οαϊπιοῖ, Ὠϊθροσίδεξουβ, ἐοπ. ἡ. ΡΡ. 818---81 5. 
δμη οἱ Αοἰκεστήδηη, Ασοῆοὶ. ΒΙΌ]. ὃ 41. Ῥάσγεδα, Απὶ. Ηθὸγ. ὑρ. 867---371]. 

5 Τ2ο ῥγίποῖραὶ δυϊδουῖοδ ΤῸΓ 118 ΠΠΔΡίΕΣ ἀχὸ ΟἿΑΙ ποῖ Π᾿δβογίδιίίοη βὺγ ἴοα ΗΟ 8 
4695 ΗζδγουΣ, 1λ᾽δϑοσέ, ἴοαι, ἱ, ΡΡ. 897---871.; δϑὰ Ῥαγϑβϑιι, ᾿Απείηυϊξαβ ξϑυγαίοα, ῬΡ. 871--- 

ΨΥ. δ ΊΊβοη τοοὶ τι θοῦ Αταῦβ, σοβίἀϊηρ ὭΘΑΥ ἴΠῸ (80- 8116) ψΊ]ασο οὗ 
ογοι δῇ, ῦο πόσο οι μο ἴῃ δῆεερ διὰ σοαὶ δλϊπ5, Ορθὴ δὲ 106 προκ, ὙΤγδυεὶδ ἰπ [86 
Ηοἱγ 1πὰ, ὅζο. το], ἱ, Ρ. 189. 8ὰ οὐἀϊοη. 

4.Α ρεαείηρ᾽ ΠΠβιγαοη οὗ Φ βαρ 8 “ οοδὶ οὗ ΤΩΔΩΥ ΟΟΪΟΌΓΒ ᾽ ἰδ Γπτηϊβμοά ἴῃ τ[Π6 δραγεθ 
θηστάνεη οἡ [Δ9 ἰοσηῦ οἵ ΕΠ ναὶ, δὲ Βοπὶ Ηδλβδϑη, ἰη Μιά4]6 Εξγρι, αῃὰ οδρεϑοίδ!!υ ὉΥ τὴ 
ἌΡΡΔΓΕΙ οἵ [Π6 Κὶπρ οὗ 6 Φεδυϑίίε8β. Οδϑαση᾽ 5 Απείεος Εσγρὲ, Ῥῃ. 837---48. Α οοδὶ οὔ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟΟΪΟΠΓΒ 8 ΔΘ ΣΏΌΘΝ οαδίφοζρθὰ ἰῃ δόιῖο ρασζίδ οἵ Ῥαϊοδίδῃθ δὲ ἐπ]8 ἀδὺ δὲ ἱὲ ὙΔ8 ἰῃ τὴ 
ἀἰπηθ οὗἨἁ Φδοοῦ, ἀηὰ οὗὨ ϑίϑοσα. Βυοκίηρλδιη β ΤΎΔΥὉ 18 διηοης ἴθ ΑΥὐδὺ Τυῖροδ, Ρ. 81. 
ἘτΩοτβοῦ ̓Β 1 οἴἴοσ τοῦ [86 Ζροδη, νοὶ. ἰϊ. ῥ. 81. ᾿ 

5. Ζάδη οἱ Αςἰκοσιήδπηη, 88 118, 119. 
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πο οδιϊοίθ, (ἰπ ἱπηϊ δίϊοη οὗ ποῖ, {πουρσῇ ταδάθ οὗ ποοΐ, 18 εἶ: 
ἘΠρΡΊ ΙΒ οδπἶοΐ,) Ὀαῦ οὗὨ [Π6 Ἰοπρ' δῃᾷ βμδρρῪ Βιδῖν οὗἁ δϑῃμθ]β, τ] οἢ ἴῃ 
1π6 Εἰδϑί 18 τιδηυΐκοίαιγοα ἰηΐο ἃ ΘοΑΓ86 ϑίυ Κα [πδ΄ ΔΠΟΙΘΏΠΥ ποσὰ 
ὈΥ τροηκβ δηα δηοπογζοίϑβ.Ϊ 

11 18 ουϊἀθηΐ, ἔγοτη {86 σοι δ: ἰοη ἀραϊηδὺ Ομδηρίηρ (6 ἄγοδβθθ οὗ 
(ῆ6 ὑνγγο Β6χθβ, ἰμαΐ ἴῃ {16 [πὸ οὗ Μῶόοβοϑθ {8Βοῖο νγὰ8 ἃ αἱ ἔἤδγοποο Ὀ6- 
ἔγνθοῃ 186 ραγιηθηΐθ ΌΣΏ ΓΟΒΡΘΟΙΥΘΙΥ ὈΥ το δηα σοιμθῃ : Ὀαὺ ἴῃ 
ταῦ {δαὶ ἀἸβοσθησα οοπβιβίθα 1 18 ΠΟῪ ἱσαροβθὶῦ]6 ἴο ἀδίοσταῖμθ. ΤῊΘ 
ἔλβῃίοι, ἴοο, οὗ {ΠΟ ΙΓ ΔρΡΡαγοὶ ἀο068 ποῦ ΔΌΡΘΑΆΓ ἴο ᾶνθ οοπίϊπυθα αἰ νγαγ 8 
1Π6 ΒΆ126; ἔογ, Ὀοΐοσγα ἰῃ6 ΒΕγβὺ βιιδυθγβίοη οὗ (16 «5 ἸΔΟ ΆΛΟὮΥ ὈΥ͂ 
Νοθυ ΠΔἀηοζΖΖαγ, ἴμοσθ ΤΟΥ͂Θ Βοπθ ὙΠῸ ἀοΠ σῃοα ἴο ΔΓ δίγαπφεο 
((δαὺ 18, ἔογθὶρῃ) δρραγοὶ. 1ῃ ῥα 806, ΠΟΥΘΥΟΥ, [ΠΘΥ6 ΘΓ ΟΟΥΐΔΙἢ 
δατταθηΐθ (48 ἴΠ6 γα 8}}}} δγθ ἴῃ (86 880) τ ΒΙΟὮ Το γα Θομσηοῃ ἴο ΡΟΣ 
Β6Χ6Β, ἐπουρἢ ΤΠ6ἷτ ΒΡῈ νγαδ Βοη  μδῦ ΟΠ γθηΐ. 

11. Το βἰταρ]οδῦ δηα τροϑὲ δποϊθηῦ 88 ὑπ ΤΌΝΙΟ, ΟΥ̓ ἸΠΠΘΓ ραγ- 
τηθῃΐ, Μ ΒΙΟΝ γ88 ΟΤῚ ποχί {π6 Ὀοᾶγ. Αἱ Βγεῖ, 1ὖ Ββδϑῖμβ ἴο αν Ὀθθῃ 
ἃ. ἰαῦρο ᾿᾿ποὴ οἷοί, τ ΘΒ πυηρ ἀονῃ ἴο {Π6 Κπθοβ, θυὺ τ Π1ΟΝ τ᾽ 88 
δἰτογνγαγαβ Ὀοίζον δαδρίθα ἴο [86 ἔοττη οὗ {π6 ὈΟΑΥ, δπα νγ88 βοιηθἴϊσῃθϑ 
ἔΓΏΙΒΠ6α ὙΠ δθονυθθ. ὙΤὴδ ἰυπῖοβ οὗ {Π6 οΔΘἢ ΘΓΘ ἰΔΓροσ ἰθδῃ 
18οδα σοῦ ΌΥ θη. ΟΥΑΙ ΠΑΥΪΥ [ΠΟΥ ΘΓ ΘΟΠροΟΒοα οὗἉ ἔσο το τα 
οὗ οἰοίῃ βενγοὰ τορϑίποῦ ; πδῆοα θοβα ΟΝ ποτ που ὙΠΟ], ΟΥ 
τ πουΐ βοαπλ Οἡ ἴῆ6 81468 ΟΥ̓́ΒΠΟΙ]ΟΙΒ, ΘΓΘ ΦΊΘΔΕΥ οϑίθομηθα. ὅθ 
γγ88 {Π6 ἴυπϊο οΥ οοδὺ οὗ «68ὺ8 ΟἸ γῖδὲ πιθηθ!οηθα ἴῃ “οΒη χὶσ. 28. Α 
ΒΙ ΠΣΪΑΥ [ΠΟ γ88 γΌσπ ὈΥ {Π6 ΒΙΡῊ ργιοδί.5 ΤῊΣ ραττηθηΐ τγ88 [αϑίθηθα 
Τουπα {86 Ἰο1η8, ὙΠΘΏΘΥΟΥ ΔΟΙΙΥ ψγ)ὰ8 τραυγοά, ὈΥ ἃ ΟἼΒΡΌΓΕ. 
(2 Κίηρϑ ἱν. 29. ; Φόβη χχὶ. 7.; Αοίβ χὶ!. 8.) Τὴ ῥσόρῇοῖβ δηα ῬΟΟΓΟΣ 
οἶαβ8 ΟΥ̓ ΡΘΟΡΪΘ σοσο ἰθαίμβογη ρῖγα! 68 (2 ΚΊηρθ 1. 8.; Μαιῖ, 11... 4.), 88 
18 81}}} [Π6 6486 ἴῃ {π6 Εἶδδὲ ; θαΐ {Π6 ρΊγα] 68 οὗἩἉ 1π6 ορυ]δῃῦ, ΘΒΡΘΟΙΔ}}Υ 
18ο86 ΤΌΤ ΟΥ̓ ΜΟΙΘΩ Οὗ αὈ8}1}, ὝΘΓΣΘ ΘΟΙΏΡΟΒΘα οὗὨ ΙΟΓΘ ῥγϑοΐοιιβ 
Τδύο 18, πὰ ὙΟΓΘ ΠΊΟΥΘ ΒΚΙ ΠΥ ττουρμῦ. (ΕΖΟΚ. χνὶ. 10.; 188. 
1, 24.}ὺ ΤᾺΘ σίγα ]68 οὔ [μ6 ᾿ηΒΑ 1 τΔηῖ8 οὗ {π6 Εἰαδι, τ. 5ΠαΥν ἸΠ ΌΥΤΩΒ 
118, ΔΓΘ ὈΒΌΔΙΙΥ οὗὁἨ πογβίθα, ΨΘΥῪ ΔΙΓΌΪΥ σπόνθη ἰηΐο ἃ ναυϊθίυ οὗ 
ἤραγαβ, δυο 88. 186 τοῦ ρΊγα]68 οὗὨἨὨ 1ῃ6 νἱγίμουΒ ΥἹΓρΡΊΏΒ τῆδῪ Ὀ6 ΒᾺρ- 
Ῥοββᾶ ἴο παν ββθθῃ. (τον. χχχὶ. 24.) ΤΉΘΥ δγὸ τηδὰθ ἰο [οἱ βαυϑγαὶ 
Ὀἰμιθ8 δρουῦ ὑπ6 ὈΟΔΥ ; ομθ οπὰ οὗ πβῖοῖ δεῖηρ ἀουβ] θα δοῖς, δπά 
ΒΟΎΤΏ δἰοηρ ἴΠ6 Θαρ6β, βοσυϑδ {Ππ6πὶ ῸΓ ἃ ΡΈΓΒΘ, ΔΟΤΘΘΔΌΪΥ ἴο [86 80- 
οορίδεοῃ οὗ ζώνη ἴῃ {π6 ϑδοτίρίαγεβ (Μαῖι. χ. 9.; Μαδυκ νἱ. 6. τ Βογο 
10 18 γεπάογοα ἃ ρυσβὸ). Τὴ Τυγίϑ τλβκα ἃ ἔτ ΠΥ ἀ86 οὗἨ {8686 
1Γ]68, ὈΥ Εχίηρ {πογοῖὶῃ {ποῖγ Κηΐνοθ δῃηαὰ Ῥοῃϊαγαθ: 8116 {86 
ο}148, ἐ. 6. [Π6. ΤΙ ΓΘΓΒ δῃ δοογοίδγιθθ, Βαϑροπά ἴῃ {Π6 βαπλα {86 }Γ 1 Κ- 

ΒΟΓΏΒ; ἃ Ουδίομῃ 88 014 88 (860 ρσορμοῖ Ε"Ζϑὶγιδὶ, σῇο τωθηίλοῃϑ (ἸΧ. 2.) 
α }ετγϑβοῆ οἰοέλοά ἐπ ιολὲΐδ ἰΐποη, εοἱξἕι απ ἱπλλογπ μροπ ἀϊΐδ ἰοΐπε.ὃ 

111. Ονον (86 ὕμῃϊο νγα8 ΟΓΩ 8 ἸΑΤΡῸΣ νοϑί, οσ ΠΡΡΕΒ ΟΑΈΜΕΝΤ. 
10 νγα8 ἃ ρΐθοβ οὐ οἷοί Ὡθαυὶν βαυδγθ, 1Κ6 {π6 Ἀγ ΐ68. οὐ Ὀ]δηΚοῖβ 
ψόνθη ὈΥῪ ἰμ6 ΒΑΓΌΑΓΥ σοσηθῃ, δυουΐ δῖχ γαγᾶάβ Ἰοῃρ, δπᾶ Εγνβ οἵ δὶχ 

Σ Οη {μἰ8 βυδήεος βθ Οδρίαίη σι ρε 8 Ττανοὶδ ἰῃ ἘΦΥρί, δος. Ρ. 185. δηὰ Μίτ. Μοσίογ᾽ 8 
δοοοπὰ ΨΦοΟυΓΏΟΥ ἰῃ Ῥεγβία, Ὁ. 44. Οδιαγάϊῃ δϑϑυγοβ τ8, ἴξεὶ 1Π6 πιοάοστπι Πλεσυῖδοθ τοῦ 
Ἐατλουΐα Οὗ ΘΌΔΣΘΘ6 σϑῃ,6Ἶἶδ᾽ Πδΐγ, αηὰ αἶδὸ σοὶ Ἰθδίμετη ρίγαὰϊοβ, Ηδυτοοσβ ΟΡ. τοὶ. ἰΣ. 
Ῥ. 487. 

5 Φοεορῆπβ, Απεὶ. σαά, 115. 11, ς. 7. 8. 4. 
Σ Βμανβ Τγανοὶβ, νοὶ. ἱ. Ρῃ. 409, 410. 8νο, οἀϊΐέ, 
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[οοὶ Ὀτοδὰ, Τδ6 {π|0 ΘΟΟΥΠΟΙΒ, ὙΠΙΟὮ 6 Γ6 {γΟσΤ ΟΥ̓ΘΡ {86 Βῃου 6185, 
Ὑγ γα ΟΔ]]οα 86 φ«ἀίγέσ, ᾿Ι’ΘγΆ] ]γ, ἐπ τοΐπφα οὗ ἴΠ6 ρατταοηί. (1 ὅδηι. 
χν. 11., χχὶν. 4, ὅ. 11. ; αν. 1). 12.; Ζοοϊ. νι}. 238.) ΤῊΪΒ ραττηθπί 
Βοσνοβ ἱμ6 ΚΑΌΥ]6Β ΟΥ ΑΥΔῸΒ [ὉΓ 8 Θομρ]οίθ ἀγθδϑθ 'η {π6 ἀΑΥ; δηᾶ 
88 [Π6Υ δ'θαρ 1ῃ {ποῦ σαϊιθηῦ (88 {π6 [βγβθ] 68 αἀἸὰ οὗ ο]ά, Τθυῖ. 
χχὶν. 13.) 10 ΠΠΚουσῖβ ϑασναβ ἰμθπὶ ῸΓ {π6 1} Ὀ6α δπα οονοσϊηρ ἴῃ {Π6 
πἰρθ. “Ιἰ 18 ἃ Ἰἰοοβθ, ὑυῦ (του ]θβοῖλα Κιπᾶ οὗ ρατιμθηΐξ, Ὀοιηρ ἔγα- 
αυομεΥ ἀϊδοοποογίθα δηα ἔἈ]]Ππρ' ἴο {π6 στουπά, βο {παῦ (86 Ῥδγβοῃ 
ὙΠῸ ὙΘΑΓΒ ἰὖ 18 ΘΥ̓ΘΙΥ τηοηθηΐ ΟὈ] ρα ἰο ἱποῖς 1 ὉΡ, ἀπά ἴο]ὰ 1 δποῖν 
δτουπα μῖ8 θοάγ. ΤῊ]8 βονϑ [π6 στοδῦ 86 οὗ ἃ Εἰταῖο ὙΥΠΘΠΘΥΟΣ ΓΠΟΥ 
Δ1Θ Θησαρθά [ἢ ΔΗΥ͂ Δοῦνα διρ] ογτηθηΐ, δηα [πὸ ἔοτοο οὗ {86 Θογρίαγο 
ἸΏ] ΠΟΘ ΔΙ] ἀὴρ ἕο 10, οὗ λαυΐπφ οἱγ' ἰοῖπϑ σίγφα ', ἴῃ οΥάϑὺ ἴο βοὺ 
αδουΐ ἃ, ὙΠ6 τοί μοά οὗ ψϑδυηρς ἴμ6866 σαγιηοηΐβ, ψἹ{ {Π6 186 ἴ0 
νυ οἢ ΤΏΘΥ͂ ΔΓ6 δὖ οἴμεσ ὕπηθϑ ρυΐ, ἴῃ ἩΘ ΣΤ ἴου οου θυ 8 ἰο {Π6ῚΓ 
68, ἰ6648 8 ἴο ᾿πέοσ (μαὺ {86 ποῦ βοχύ οὗ ἴθθ (δυο 88 δ ΟΓΏ 
ὈΥ [86 Ἰαάἄϊθ8 δῃὰ ὈΥ Ῥϑύβοῃβ οὗ ἀϊβιϊποῖ]0}}), ἀγὸ {86 μερίμε οὗ 186 
δηοϊθηῖβ. Βα ΒΒ να }], τ ΒΙοἢ Π6]14 βὶχ τηθαβυγαβ οὗ θαυ (ΒΝ ἢ. 1ὅ.), 
ταῖρι θα οὗἉ {86 Π͵ὸ ἐΆΒῃϊοη, ἀπ πδυα βογυθα Ὄχ γδυγ Ἰ ΠΑΓ]Ὺ (ῸΣ {π6 
ΒΓ] 186; 88 ὝΕΓΘ 8180 {π6 οἰοίδμο8 (τὰ ἱμάτια, {Πὸ ὉΡΡΟΙ ρατιτηθηίβ) οὗ 
116 [ϑγβ6 168 (Εχοά, χΙϊ. 84.), 1π σι τοῖν ἴΏοΥ [0] 464 ἊΡ {ποῖ Κποδάϊηρ- 
ἰγουρῆβ:; 88 (6 Μοογβ, Ατγδῦθ, δπὰ δου θθ ἀο, ἴο [818 ἀΔΥ, [ϊηρβ οὗ 
1πΠ6 'Κ Ὀυγάδῃ δπα ἱπουπη ΣΆ μ06 ἴῃ εἰοὶν ἤγκοβ. [Ιπϑίοδα οὗ {6 
δια ἰμαὶ τῶ υϑοὰ ὃν 1π6 Βοιηδηβ, {86 Αὐδὸβ Ἰοΐῃ ἱοροίμοῦ ἢ 
{Πγοϑα οὐ ἃ σοοάδθῃ Ὀοαϊ τη 86 ὕ7ὸ ΡΡΟΙ ΘΟΥΠΟΙΒ οὗἨ {Π18 σαττωθηΐ; 
δη δῇ Υ μανίηρ μἰδοθά ἰπθπὶ γθὺ οὐοσ ΟὴΘ οὗ {Ππ61ῚὉ Βῃου]άοτθ, ἱπαῪ 
16 η ἔ014 {Π6 τοβί οὗ :ὖ δρουῦ {μοὶς Ῥοᾶάϊθβ' Τμθ ουἱον [Ὁ] βοσνθβ 
πολ ἰΓΘαΘΘΏΠΥ ἱπδίοδα οὗ δὴ δρσοη, ὙΒΘΓΘΙΠ (ΠΟΥ͂ ΟΔΥΓῪ ΒοτΒ, 
Ιοαναβ, ΘΟΣΏ, ὅζο., 8Πα ΤΩΔΥ 1] υϑίγαϊο θαυ σαὶ 4] 81 0}8 τηδᾶθ ἰμογοῖο 
ἴῃ βουρίυγο; δ8 ρϑίμοσιησ ἴπ6 ἰδρ [Ὁ}} οὗ ν]ὰ σουγάβ (2 Κίηρϑ ἵν. 
39.), τοπἀουῖηρ βουθηίο]ά, σίσίπσ͵ σοοὰ πιραδιγο ἱπίο ἐΐε δοδοηι (Ῥ 84]. 
ΟΧΧΙΧ, 7. ; {18 γἹ. 38.), δῃὰ δλακλίπρ ἐλε ἰα»." (ΝΕ, ν. 13.) 1Ὁ νγδβ8 
ἴπο86 ἱμάτια, ΟΥ ὍΡΡΟΥ ραττηθηΐβ, ΜΟΙ (86 “60 188} ρορυΐδος βίγονϑα 
ἴῃ [6 τοδα ἀυγίηρ ΟἾγιϑυ Β ἐγΓυτ ρῃδηΐ ργόρτθδδ ἴο ὁ ογυβαίοιη. (Μϑίί. 
Χχὶ, 8.) Α ρδύβϑοῃ ἀϊνοδίθα οὐ [818 ρψαγτηθηΐ, ΘΟΠΙΟΥΤΏΔΌΪΥ ἴο {Π6 
Ἡδρῦγον ἰάϊομι, 16 βαϊὰ ἴο ὃδ6 παλεά. (2 ὅδῃι. νυ]. 20. ; Φοδη χχὶ. 7.) 
ΒΥ {16 Μοβαῖο οομβϊαϊοι, πὰ Νυμῦ. χν. 837---40., {1π6 ΙδΘγδθ [68 
ὙΠ6ΓΟ δη]οϊποα ἰο ρμυΐ ἔτϊηροβ οα τ[ῃ6 Ὀογάδσγβ οὗ 1μοῖσ ρρδὺ ψαττηθηΐβ, 
τπαῦ (ΠΒ6Υ ταῖρΐ γεπιεηιδεῦ αἰϊ ἐδιε οοπιπιαπαπιεπές 9 (ἦό 7,ογαὰ ἴο ἀο ἐξλεπι. 
Α βἰπα αν Ἵχβοσίδου 18 στϑοοσάθα ἴῃ 1) 6αῖ, Υἱ, 8. οοτηραγοὰ νὐ ἢ 
Ἐχοά. χὶϊ;. 16. Βυΐ ἴῃ ὐνυμων να 8298, νῆα Ἰ] πού] οΠ 8 6.6 δουβοᾶ 
ἴο Βυραογβίϊ ουβ ΡυγΡΟΘ68; 8δπαὰ διμοηρ ἴπ6 Ομδῦροθ δ]εροάᾶ ἰηδὲ 
1{Π6 Εἰ αεϊρδώς ὈΥ Ψ6δὺ8 ΟἸὨμγιδί, 18 (πδῦ οὗὨἨ ΘΗ]αγριησ κἀκ ἢ Ρὴν τλο 
ΤΕΕΙΕΒ, δηᾶ (86 ἔπηραθ οὗ {Π6 1} ραττηθηΐβ (Μαῖί. χχὶῖ!. ὅ.), 845 1π4]- 
οϑίϊηρ ΓΠΟΙΓ ργθύθ ΒΊΟῺ8 (0 8 ΠΟΥ βίου δηα ρογίδοῦ οΌβθσυβηοθ οὗ 
186 ἴα. ποθ Ῥυ]δοίουιθβ οομβιβίθα οὗ ἔΟῸΣ βίσρϑ ΟΥ̓ βοσγο δ οὗ 

Δ Τὴ Ιηάϊα, “ θη Ῥθορίδ ἰδκθ ἃ ᾿οῦΓΠΟΥ, ἰΠΟΥ αἰνγσδγ8 ἴδτθ ἱποὶγ Ἰοἱπδ Μὸ]} χίγάεα, 88 
{ΠΟΥ Ὀοιϊενο τμδὲὶ ἸΠΟΥ οδη ὙΑ]κ τυῦςἢ ἰδλδίοσ, δηᾷ ἴοὸ ἃ ζτοδῖον ἀϊδίδῃςθ.. . . . Ὦ Πη ἢ 
ΔΙῸ δρουϊ ἴο Θῃίοῦ ἰηΐο δὴ δγάυουδ ὑηϑοτίακίηρ, Ὀγβίδηοσθ βαυ, " Τίς ψοὺῦ ἰοίπε τοοὶ 
-ρ.᾽" ([υζ[ο χὶϊ. 85.; ΕΡΒ. νἱ. 4.; 1 Ῥοῖ. ἱ, 18.) ΒοδθοΣῖδ᾽'Β Οτίθηίδὶ 1 πϑισϑιίοιδ, ἢ. 72. 
3 Βῃδν 8 Ἰταδυοίβ, γ0]. ἱ. Ρῃ. 404---406. 

Α 



480 Οηἡ ἐλε ὕὅτε88 οΥ ἐδ “ειτ8. 

Ῥδιομπιοηΐ, οὐ {π|0 ἀγαβϑϑᾶ βίῃ οὐ βοῖὴθ οδβδῃ δῃϊμηδὶ, ᾿ῃβου θα "ἢ 
ἔοῸΣ Ῥδγαρυαρθϑ οὗὨἨ [6 ἰανγ, ἴδ κϑὴ ἔγτοπι Εὐχοά. χἸ]. 1---]10. ἀπά ΧΙ], 
11---16.; Του. νἱ. 4----9. ἀπά χιὶ. 18---21. 411 ᾿ποϊπεῖνα ; τ οἢ (Π6 
ῬΒαγίβθοθ, ᾿πίοργοῦμρ ΠΟΥ (48 ἄἀο {πΠ6 πιοάθσι τ η8) Παπί. 
νἱ. 8. δῃα οἴΠΟΥ β'πΣ ]ν Ῥϑϑβαροβ, [164 τὸ [ῃ6 ἤτοπίθ οὗ {ΠΕ ῚΡ οἂρθ δπὰ 
οἷν με ὶσν δύτηϑ, δῃᾶ αἷβο βου θα οἡ {π 6 ἀοογ-Ῥοδῖθ, ΤΉθδ56 ρὮγ]86- 
τοτῖθ8 ποτ τοραγάθα 88 διλυϊοίβ, οὐ αὖ ἰθδϑί, ἂϑ βοδοϊοῦβ ἴῃ Κϑορὶπρ 
οβ᾽ οΥἹ] ϑρὶτιῖβ, τ ἤθποο {μοῖν αὐτοῖς δὴ Φυλακτήρια, ἴχοτι φυλάττω, 
10 συδτὰ ΟΥ ρῥγοβεσνθ ΤῈ ργϑδοῦοα οὗἁ ᾿πβουϊ ηρ' ραβθαρθδ οὗ {88 
Ἰζογύαπ ὑροη ἴπ6 ἀοοΥ-Ῥοϑίϑ οὗ {Π|6 1} μοπ868 18 βαϊα ἴο μ6 8}} σοπεϊπυοᾶ 
Ὀγ 186 Μομβδιηπισάβδῃβ ἴῃ Ψυᾶθα δηᾶ ϑυτῖα ὙΠ κράσπεδον, λέπι ΟΥ 
δογάεν' οἵ ΟἸτῖθι Β ραιτησηΐ, ουΐ οὗἩἉ πο 8 ΠΟΑΙΙρ' ΡΟΎΕΥ ἰδθαθᾷ ἴῸ 
116 ἀϊδοαβοὰ στο ἰουοδοα τὲ (Μαΐΐ, 1κ. 20., χῖν. 36.: Μαγκ υἱἹ. δ. ; 
Τμαἶκα υἱ}. 44.), γαθ [89 ἔπηρθ πίοι πθ ΜΟΣΘ, ἴῃ οὐοάϊθησα ἰο {86 
αν. 

ΤῊς Χλαμύ», οἰυϊδζηγ8, ΟΥ̓Βολτὶοὺ τορο ὙὙΠῊ τΥ ΠἰΟὮ ΟἿ βανϊοῦῦ τνὴὰ8 
Διταυ θα 1 πιοοὶς τη] ΒΥ (Μαῖὶ. χχνὶϊ. 28. 31.), 88 8 βοδυϊοῖ τοῦθ 
ΜΟΥΉ Βοπιθίγαθδ ΟΥ̓ ΚίπρΒ, 8180 ὈῪ τα ΔΎ Οβίοουθ, πα ὈΥ ἴδ6 Βο- 
Τη8 0. 80] ἀΐθτθ. Ὑπὸ στολή νγαϑ ἃ ἤονίηρ τοῦ6 τΤϑϑοδῖπρ το πα ἔδοϊ, 
δηᾷ ποσὰ ὈΥ̓͂ ΡΘΓΒΟΙΩΒ οἵ ἀϊθιποῦοη. (Ματκ χὶϊ. 38., χυὶ. ὅ.; 1υΚε 
χγυ. 22., χχ. 46.; Βον. τὶ. 11., νῇ. 9. 13,14.) ΤῈ Σινδών νγγὰ8 ἃ 
᾿ἸΠΘῺ ΠΡΡΘΓ ρατγιηδπῦ, τόση ὈΥ [16 Οὐ ὕαἶΒ 1 ΒΌΤΩΤΩΘΥ δη 8 ̓ ν πιρῃΐ, 
ἰηϑίοδα οὗὨἉ 106 υδι.8] Ἵμάτιον. (Ματὶς χὶν. δὅ1, 62.) 18 ψψαϑ α͵80 886 88 
8} Θηψαΐορθ ἔοσ ἀοδα Ροάϊοθ8. (Μαίι. χχυὶ!. ὅ9.; Μαγκ χν. 4θ.; [0Κ8 
Χχὶ!, 68.) ὙΠ6 Φαιλόνην ᾿, οὐ οἴοακ (2 ΤΊμ. ἦν. 18.}, γχα8 {Ππ|6 βΆτωηθ ἃ8 
16 ρεπεία οὗ (86 Βοτηδηϑ, τἱΖ. ἃ ἐγανθ τσ οἷἰσαὶς τ ἢ ἃ μοοά ἰο ργχο- 
ἴοοῦ {π6 ΘαΓΟΓ τι πῆρ ἴπ6 νορίμοσ. ὃ ΤΉ Σονδάριον, οΥ Βαπαϊκογο  οξ, 
ΘΟΥΤ Βροπ θα ἴο ἐπα Καψυιδρώτιον οὗ {86 ατοεΐκβ, δῃὰ {πὸ σμάαγίμπι οὗ 
ἴΠ6 Εοτηδῃβ, ἔτοτα βοτὰ 1ὖ ρββδϑαᾶ ἕο {89 Ομδιάνβαμββ δηὰ ϑυτίδπβ 
χῖτ ρτοδίου ἰδία οὗὨ β᾽ρηιβορίίοη, δα νγὰβ υϑ6α ἴο ἀθποῖΐβ ΔῃΥ 
Ἰπθη οἰοίμ. (Φοδῃ χὶ. 44., χχ. 7.; Αοίβ χῖχ, 12.) ΤΠ Σιεμικένθιον 
(ϑθ πιο Ποὕ 1 πλ), ΟΥ ἈΡΤΌΠ, Ραβθϑά 4180 ἴτοιν (π6 Ἐοτηδηδ: 1ὑ τγαδ πιδθ 
οὗ ηθη, βυστουπάοα [4}} [6 θοᾶγ (Δοίδβ χῖχ. 12.), ἀπᾶ δοσγεβρομάθα 
ΡΡΗΥ͂ ἴο [86 Περίξζωμα οἵ ἴα ἀτοοῖβ,." ὙΥΒΘμ ον ον [Π6 παθὴ Ἰουγησγοά, 
ἃ 8ιδ ἢ γγὰβ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ΒΟΘΟΙ ρϑηϊηθηῦ. (θη. ΧΧΧΙΙ, 10., ΧΧΧΥΙΙ͂, 18. ; 
Μαῖί. χ. 10.; Μαγκ νἱ. 8.) ᾿ 

ΙΨ. Οὐ ΠΑ], τθη μα πὸ οἶποῦ ΟΟΨΈΒΙΝΟ ἘῸΝ ΤῊΒ ΗΞΑΡ ἴδϑῃ 
ἐμεῦ ὙΒ]οἢ παίαγο [861 Βυρρ] 164, ---- (ἢ λαῖγ. Οὐδ πιο 15. οὐ ορί πίοῃ 
{μα 16 ΗΘΌΓΘΥΥΒ ὩΘΥ͂ΟΣ ὙΓΟΓΘ ΔΩΥ͂ ἄγθβθ Οὐ οονϑυΐπρ' 08 {πιοὶγ ᾿6866 : 
Πᾶν ἃ τμθῃ ἀγίγθῃ ἔγομι «ογυδαίοπι (μ6 ὑτρ68) Η6α τι} Πἷ8. ποδᾶ 
ΘΟΥ̓ΘΓΘΙ τὶς Π18 ὌΡΡΟΥΙ σαγηηθηῦ; δηὰ Αβεδίοπι ποι] ποῖ βανθ Ὀ6θῃ 
ΒΌΒΡΟΙ θα δηλοπρ [86 ὈΟΌρἢΒ οὔ δὴ οαἱς ὈΥῪ 8 μαῖγ, 1 Β6 πα γοσῃ ἃ 

δ Οαἰπιοῖ 8 ΤὉλοιοπανΥ, γοθὸ Ῥλυϊαοίεγίεβ. ἘσδίηΒοη Β ατοοκ 1 σχίσοῃ, σοος Φυλακτήρια. 
Ἀεδρεσίπρ 186 Ραγ]δοιοτίοα οἵὐἨ (0 πιοάοτη ον, πιθοῦ συτίουδ ἱπίοτταδείοη 888 Ῥεθ οοἷ- 
Ἰοειοὰ Ὀγ Μτ. ΑἸ]θή ἴῃ "ἷϑ. “ Μοάδγη Ψυάαίδηι," Ρρ. 804---818., δηὰ αἷδο ὈΥ ἴ9 εν. Μ, 
Μαδγρο οι ἰῃ 8 “ Εαηἀἀαπιοηΐαὶ Ῥγποίρ] 68 οἵ Μοάοσγῃ 70 Δ δίδιη Ἔχδιιϊποὰ," ΡΡ. 1---45. 
Ἴη τὲ ΒΒ οΙΒοσα Ββυδϑοχίδηδ ἴΠοσ ἰ5. ἃ ἀοβοσρεοη οὗἨ ἕῆγοο Φονίδα Ρἢγ ϑοίοσεβ, τυ 0 ἢ 
ὝΨΘΓΘ ῥγοϑεγυθα δποηρ ἴΠ6 ΜΒ8. ἐπ [86 ΠΌΓΑΓΥ οὐ  Νἰβ Ιαίο ΒΟγαὶ Ηἰρποθθ τΔ6 υκο οὗ 
ϑυβδεχ, Β ἰδ]. βιυβδοχ, υοΐ. ἱ. ρασγὲ 1. ὑὉ. χχχυὶ..---χχχίχ. 

3 Ἐοδίηδοη Β 1,σχίοου, νοοϊ δι. 8. Αἀδην Βοτηδη Απεφαϊίοδ, Ὁ. 8386. 
4 ΨΑΙΡΥΒ τ. Τοϑῖ, οἡ [κϑἰκὸ χὶχ. 90. δπὰ Αοἰβ χίχ. 12. 



Οη ἐμ Ὦγεβε 9 ἐ]ι6 ὕοιος, 48] 

οονοσίηρ. (2 ὅ8ῃ). χυὶϊ. 80,, χυἹἹ. 9.) Βιυΐ ΤΔῪ ποὺ (π686 ἢαγα Ὀθθῃ 
Ῥαγίϊου αν οαδο8.} αν πψοηῦ ὉΡ {π6 Μουῃπίΐ οὗ ΟἸ ν68, 85 8 ΤΩ ΟΌΓΠΟΥ 
δα 4 Πιρτῦνα; δπ ΑὈβαίοια, ἤθοὶπρ' ἴῃ Ὀδίι]16, τρἢῦ Βανα Ἰοβέ 18 
ΟΡ ΟΓ Ὀοηῃποί. 
Ἰοπς Παὶν νψγα8 ᾿π { δϑέθεπι. διῃοηρ 186 «68, ΤῊ Βαῖν οὗ 

ΑΒ βαϊουτη β ῃϑδᾶ νγ1ἃ8 οἵ βυοῦ ῥγοαϊρίου Ἰοηρίμ, (μαῦ τη ῖ8 βρη, ψβθη 
ἀεἔραϊοα Σὰ θαι], 88 6 νγϑδ τ ἀϊηρ τ στοδῖ βροοα ὑπᾶον (ἢ 6 ἴγθ68, 
10 σαυσπί ΒΟ] ά οὗἹὨ ὁῃ6 οὗἉ {π6 ὈοΌρΒ ; ἴῃ σΟηϑθαῦθηοο οὗ τ ΒΟ Ὧδ νγδδ 
164 οβ᾽ Ηἴ5 β8844}6, δῃα ᾿ιἷβ πλ}}}6 συ πηῖηρ ἔγοτῃ Ὀθηθδίῃ ἤτπ, ἰον Εἴτα 
βιιβροπἀοα ἰπ [86 81Γ, ὕῃ 5016 ἴο οχύσιοαίθ μἰτθοὶ ἢ, (2 ϑαση. χυἹ!, 9.) 
Τῆς ῥἱυοκιηρ οὐ ὑπ6 Παῖς νγχὰ8 ἃ ρστϑδί αἰβρτίϑοθ διιοηρ {π6 «608; 
αηἀ, τμογοίογο, Νοἢθι ἢ δυαε καὶ ἠδὰ 0818 ΤΏΔΏΏΘΥ {Π|086 «6078 ὙὙΠ0 
Βιδὰ Ῥδθθὴ συ οὗἁ ᾿ΓΥΟΡΌΪΑΣ ΤΩΔΥΤΙΑρ 8, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴ0 Ῥυὺ ποι (0 186 
στοαΐου βῆβπγθ. (Νοἢ. χῖ!. 26.) Βδιἀμθϑθ νγαθ αἷἰδοὸ δοπβι θὰ 88 ἃ 
αἴϑθρταοο. (2 ὅδ. χῖν. 26.; 2 Κηρβ 11. 28. ; 188. 11., 24.) Οτἡ ἔεϑίϊν 
ΟΘΟΆΒΙΟΠΒ, {86 Ἰηογα ΟΡΌΪοπΐ ρογιμηθα {Π6ῚΣ δαὶν τ} ἔγαρταηῖῦ υἢ- 
δυρηΐδ, (ῬΒ4]. χχὶ!. ὅ. ; Ε00]. ἰχ. 8. ; Μαί. νἱ. 17., χχυὶ. 7.) Απιοὴς 
186 δηοϊοηΐ ΕἸΡΥΡΙΔΏΒ 1 νγγ88 ΟΙΒΙΟΓΔΆΤΥ [ῸΣ ἃ ϑοσνδηΐ ἰο αὐΐθη ἃ θυ ΌΓΥ 
δυσδῦ 28 δ βοαϊβα ἰγαβοὶ ἢ, δθα ἴο δποιϊηΐ ἷ8 θα. Ἀπ 10 ββου]ά 
Βοοῃ, ἴοπὶ (ὑδηΐ. ν. 11]., {μαὺ ὈΪΔΟΚ ΒΑΙΡ τγῶϑ οοῃβιἀογθά ἰο Ὀ6 {Π6 
τηοϑὲ Ὀοδυ α], 

Τῆς ον όσα {πο ῖγ ὈΘΑΓΒ ὙΘΙῪ ἸΟΠρ', 88 ὙὙ7Ὰ ΙΏΔΥῪ 866 ἴτοτῃ {π6 
ΘΧΘΙΏΠΪΘ οὗ (86 διηθαββδάοσβ μοὶ αν βαηΐ ἰο (δα Κὶπρ οὗἩ [86 
Αἰγηοηθβ, δηὰ γβοτὰ ὑπαὺ 111- αν!βαα Κιπρ' οαυβοα (0 ΡῈ βμανθᾶ ΌγῪ 
ΨΥ οὗ δῇτγοηί. (2 ϑαμ). χ' 4) Απά δβ {Π6 βμανίηρ' οὗ {μοπὶ τγᾶβ δο- 
οουπηίθα 8 στϑαύ ᾿πα ρΉΥ, 80 (π6 ουὐηρ οὔ᾽ Βα] {πεῖν Ὀοαγάβ, ψβῖοῖ 
ΤηΔ 46 ποτὰ 81}}} τλογ στἹαἸσυ]ο.}8, γγᾶ8 ἃ στοδὲ δἀαϊοη ο {πΠ6 αῇτγοηΐ, 
ἴῃ ἃ ΘΟΠΊΓΥ ὙὙΠΟΓΟ ὈΘΑΓὰΒ ἡ γα ΠΟΙ ἃ 1ῃ βυςοἢ στοαΐ γϑηθγδίοῃ. 

Ιη {πὸ Εἰαβί, δβρθοιδ  υ δοοῖρ (ἢ6 Ατῶῦϑ δῃὰ ΤΌγκα, ἰῃ6 Ὀοαγά ἴδ 
ΟΥ̓ΘΏ ΠΟΥ͂ ΤΟΟΚοποα {π6 στοαίθδὺ οὐμδηθηΐ οὗ ἃ τδη, 8ηα 18 ποί 
ὑὐϊπητηθ ἃ ΟΥ βῆδυθῃ, δχοδρί 10 οϑδ68 οὗ οχίζοιηθ ρτιοῖ: [6 μαμὰ ἰδ 
Δἰτηοβί σοηβίβ ΠΕ] ΘΠ] οΥΘα 'ῃ διποούϊηρ; [86 ἐρε ἡποὶ Κοοριηρς Ὁ ἢ 
ΟΥΟΓ, δπὰ 1 18 οἴζϑη ροσέιμῃχοα 48 1 10 γγογα βδογοᾶ, Τῆυ8, 6 τοδᾶ οὗ 
186 ἔταστγαηῦ ο1}, τ μι οἢ Υδὴ ἀονγη ἴσοι Αδγομϑ Ὀοδγά ἴο {86 βκὶ γίβ οὗ 
ἢ18 σαττηοηΐ, (Ῥ5α]. Ἔχ χχῃ!, 2.; Εχοά. χχχ. 80.)  ὀ: Α βῆανθῃ Ὀδαγά ἰβ 
Τοραυΐθα ἴο 6 ΤΟΓ6 ὉΠΒΙΡΏΥ {Πδη {Π6 ]οδ8 οὗ ἃ ΠοΒ6 ; δῃά ἃ τδῃ ἯἜΟ 

886 8868 ἃ ΤΕΥΘΤΟΠ Ὀδαγὰ 18, ἴῃ {μοῖγ ορ᾽ πίαῃ, ἱποαρ88]6 οὐὨ βοίϊηρ 
αἰβμοπδδίν. 1 {πο Ὺ τ Ἰβῇ ἴὸ δϑῆστη Δηγ ἐδιπρ' Ὑει ἢ ῬΘΟΌ]1ΑΡ βο]θι)ηϊ, 
ὙΠΘΥῪ ΒΌΓΘΑΣ ΟΥ̓ ὑπο ὶγ Ὀθασὰ ἢ δπά πβθῃ ΤΠΕΥ Ἔχρσαβθ {μον ρυοά τῖβ68 
ῸΓ ΔΗΥ͂ ΟΏ6, ΠΟΥ͂ ΤΩ Κα 86 οὗ ἴδ δηϑυϊηρ' ἔοσταυ δ ---- Οὐ ργεξογτε 
ἐὰν διοεεοεά δεαγα ἢ Ἐτοτα [686 ᾿Ἰπβίδηοαβ, ἡ ἱοἢ βοῦν 0 οἰυοϊἀαῖο 
ΤΩΔΩΥ͂ ΟΥΠΘΙ ῬΑΘΒΑρ68 οὗἩ 1Π6 Β10]6 Ὀεβιθβ ἐπαὺ δθονθ αυοίθα, νγθ ΤΩΔΥ 
ΤΟ] ππάογβίδπα {86 {}}] εχίθηςν οὐἁἩ {1180 ἀΐβρταοθ τυδηΐοη]ν ᾿πῆϊοῖρα 
Ὀγ ἴῃ6 Ατωπιοι Ἰ8ἢ Ἰππρ, ἴῃ ουζηρ οἵ᾽ Π41 τμ6 Ὀοαγᾶβ οὗ ΠΥ 
ΔΙΆ ΒΑΔΟΒ. ΝΈΘΌΟΝΓ τοϊαῦθβ, ὑμπαὺ 1 ΘῺΥ οπ6 ουΐ οΥ̓ ιἷ8 Ὀραγά, 
ΔΙΌΟΥ Βαντηρ γοοϊ θα ἃ γαίλα, ΟΥ̓ ῬΓΑΥΟΥ, τ ΒΙΟἮ 15. οομβἀογοα 1η τἢ6 
παίυσα οὗ ἃ ΥΟῪ ὩΘΥΘΥ ἰο ουὐ κιὐ ΟΗ͂, Π6 18 1ἸΔ0]16 ἴο Ὀ6 ΒΕΥΘΓΘΙΥ 
Ῥυμίθη 64, δηᾶ 4180 ὕο Ὀθοοσὴβ [Π6 Ἰαυρβϊηρ-δίοοῖκ οὗἉ ἐποθα ὙΠῸ ῥγοῖδββ 

᾿ ΗΚ ϑοπ 5 Μδηποτσε, δα. οὗ ἴ6 Αποίοηϊ Ἐσγρείδηβ, το]. 1ϊ. Ὁ. 213, 
3 Ἦλο ὙΥ ΠἸβοη ΒΒ ΤΎλνς]8 ἰπ [86 ΗοΟΪγ 1Δπά, δις. το], ἱ. Ρ. 147. 84 οἀϊξ, 
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μἷθ ἔδ. Τἢδ βαῦλα ἔσαν θ]]οῦ 888 4180 γϑοοσαθα δὴ ᾿ηβίδῃσθ οὗ ἃ τη οθτη 
ΑΥδὺ ρῥυΐϊμοθ μανῖηρ ἰγοαίθα ἃ Ῥουβῖδῃ ΘΩΥΟΥ͂ 15 (86 ΒΆΠ16 ΤΏΔΠΠΟΙ ἃ 
Ηδπαμῃ ἐγοαίθα [ΑΥ]᾽Β δια θδεβδάοσθ, τυ Β1οἢ ὈΓΟυρ ἃ ΡΟΥΤΘΤ Ὼ] στὴν 
ὌΡΟΣ [ἷπὶ ἴῃ ἴμ6 γοὰῦ 1766.: Τα ποῦ ὑγταμηρ οὗ [86 Ὀοανὰ νγδϑ 
οὨ6 οὗ {86 ἱπαϊοδίζομηβ ΟΥ̓ ΒΊΟΝ [8.0 «6078 ΘΣΡΓΘΒΒΘα {π6ὲν τχουγηϊηρ. 
(2 ὅδπι. χὶχ. 24.) 

«ΑἹ! (86 ατοαδῃ δπα Βοιηδη ψοϊηθῃ, τι πουΐ ἀἸΒΌΣ ΠΟΊΟΙ, ἸΤΟΓΘ 
1Π6 ν δῖ ἰοηρ. Οἱ [818 (Π6Ὺ Ἰδυϊβθα 4}} ὑμὶν γί, αἰβροβίῃηρ 16 ἴῃ 
ΨΔΙΙΟῸΒ ἔοττηβ, δῃα δι 6] ]ϑϊηρ 1Ὁ 1 ἀν Ο ΒΒ οσμαπηθηΐθ. ἴη {Π6 
ΔηοΙθηῦ τ θά 4]8, βίαι θβ, δα Ὀά880- ΓΘ] 6 υΟΒ, γγο Ὀ6Π 0] 4 ἰμοβα ρ]αϊϊοά 
ἴΓ68868 Ὑ ὨΙΟὮ [Π6 ἀροβί]θβ Ῥοΐοσς δηᾶ Ῥδὺ] οοπάριηη, δηά 866 ἰῃο86 
δχρθηβῖνα δηα ἐδληϊδδίιο ἀθοογα 08 ϊσ (Π6 ᾿Δα168 οὗἩἨ [μβοβθ {1π|68 
Ὀαϑίονγοα ἀροὴ {πεῖν μοδα-αἀσοθβ. ΤῊ]8Β ῥταθ οὗ Ὀγαϊαθα δπά ρ]αϊοα 
ἔγαββθθ, {818 οβίδηϊδίοι οὗ 76 γ6 18, {Π18 ναὶπ αἰβρίαυ οὗ βπογυ, (ῃ6 
ΔΡοβί]68 Ἰπίθσγαϊοϊ, 88 ὑσοοίβ οὗ δ ᾿ιριῦ δηα 110{16 πλπα, δηᾶ Ἰποου- 
βἰβίθηϊ Ὑ 1 116 τηοάἀοβίυ δηά ἀδοοσυμ οὗ ΟΝ γιβίδη σοιαθη. 85[. Ῥδυ], 
ἴῃ 818 γϑὶ Εὐρίβιϊα ἰοὸ ΤΙΔΟΙΏΥ, ἴῃ (Π6 ρᾶββαρα 6 γα 6 σομά θη 1, 
ΒΠΟΥΒ ᾧ8 1 γγμδαῦ (Π6 ρῥγ]4θ οὗ ἔδιμα! α ἀγϑββ [ἤθη οοῃϑιϑίθα 7). εοἱῇ,, 
ΒΔΥ8 Π6, ἐλαξ τροπιεπ αὐογη ἐδεπιδοῖυες ἐπ πιοάοδὲ ἀρρατεῖ, ιοἱϊὰ βμαπιε- 
αοοράμοβς απά δοδγίοίψ, ποΐ ιοἷξδπ ΒΒΟΙΡΕΒΕΡ ἨΑΙΒ, οΟΓ 601,0, 07 
ΡΕΑΒΙ,Β, ΟΥ ΟΟΒΤΚΥ ΑΒΒΑΥ͂ : δικέ (ιολίοΐ δεοοοπιοίς, τοοηιεη Ῥγο 8510 
φοαϊἶη665) εοἱξδ᾽ σοοά τοογᾷδ. (1 ΤΊ. 11. 93.) δι, Ῥεῖογ ἴῃ ᾿Κ6 ΤΏΔΏΠΟΥ 
ογάβίπβ, ὑμαὺ π6 αὐογηπῖπῷ οὗ [86 ἔλ]Γ ΒῈχ βῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 8ὸ σηυοὶ ἐλαΐ 
ομέισαγά αὐἀογηῖπῷ 9Γ ῬΊΑΙΤΙΝΟ ἐλὸ λαϊῖγ, απά 07 τοραγίπρ 9.7 ΘΟῚ,Ὁ, ΟΥ̓ 
ΡῬΟΥΤΙΝΕ ΟΝ ΟΕ ΑΡΡΑΒΕΙῚ,: διξ ἰοἕ ἐξ δὲ ἐδ ἀιαάάοπ πιαπ 9 ἐλ Πεατί, 
ἐπ ἰλαὲ ιολιοἢ, ἐΞ ποὲ οσογτιωρεϊδίο, ἐὐόη ἐδδ ογπαπιεπὲ οΓΓ α πιεεὰ απά φιιϊοῖ 
δριγιξ, ιολϊοὶ ἐδ ἐπ ἐδο δἰσἠξ οΥ Οοὐ 977 φτγεαΐ »γῖοο. ἵ Ρϑι, 1. 8.) Οη 
ἰὴ6 σοπίσζασυ, [86 πῆθῃ ἴῃ ἔδοβθ ὕπ|68 ὉΏΊΝΟΥΒΑΙ οσο {Π6ῚΓ Βδὶν 
Ββογί, 88 ρΡρθασβ ἔγοιῃ 411 1ῃΠ6 ὈΟΟΚ8, τηθάδὶβ, ἀπὰ βίαίιαθ {μαὺ μανθ 
Βθϑῃ ἐγδηϑι θα ἰο υ8. ΤῊἷ8 οἰΓουτηβίδῃοθ, τ ΒΙΟἢ ἐουτηθα ἃ ῥγϊποῖραὶ 
ἀϊδιαποίζοη ἴῃ ἄγοββ Ὀούνγθθῃ ἰπ6 Β6χθδ, ὨΆΡΡΙΪΥ 1] δ γαΐθα (Π6 ἔΌ]]ον - 
ἱῃρ Ῥαβϑαρθ ἴῃ δῖ, ῬΔὺ] (1 Οὐον. σὶ. 14, 156.): Ζοίὴι ποὲ εὐθη παΐμγο 
ἐξξοἰ ἐεαοἢ ψοι, ἐλαὲ ἔξ α ΜΑΝ παῦε ΤΟΝα ἨΑΙΒ ἐΐ ἐδ α ΒΉΑΜΕ ἰο ἢϊηι ὃ 
Βιὲῖξα ὝΟΜΑΝ λαῦθ Ί ΟΝ ΗΑΙΒ, {ΐ ἴδ α ΟΙΟΒΥ͂ ἐὸ δῦ ; 707 ὅδ᾽ Παϊγ 
ἐ8 σίυεη ἢετ ΚὉΥ α σουεγῖῃφ. 

“«ΤῊο 9618} δηαὰ Οσροίδῃ ἰΔϊ68, ΠΏΟΥΘΟΥΟΓ, ὩΘΥ͂ΘΓ ΔρΡροαγοά ἴῃ 
ΡΟΝ] μου 4 τοὶ, Ηδηοα δύ. Ῥδὺ] ΒΘυ}γ  Ὺ σθηβιγο ἴμ6 (ο- 
Τἰπ ΐδη το ἔοσ ϑρρϑαγίηρ ἱπ 6 οὔυτοῖ πη πουῦ ἃ γὙ6}}, δπά 
Ρσγαγὶηρ ἰο αοἄ πποονογοά, ὈΥ ψ πιοῖ ΤΠ6Ὺ ἰπγον Ομ 1Π6 ἀΘΟΘ ΠΟΥ δηά 
ΤΟ αβΥ οὗ {86 βοχ, δῃᾶ Ὄχροβϑα {πογηβοῖγοβ δηα {Ποὺ ῥύῃ οὐρὰ ἰο 16 
ΒΑΓΓΟ δηα ΘΑ ΌΓΏΩΥ οὗ {πΠ6 Ὠδαίμθηβ. ΤΏ 8016 ραβϑαρο Ὀοδυ }ΥῪ 
ΔΗ οΟἰθαγΥ ΘΧ ΣΙ 118 ὑο (μ6 Τοδοσ Β ἰάθαϑ {π6 ἀἰβιι προ βηϊηρ Ουδίογῃβ 

1 Ἰ)οϑογίρί, ἀς 1 Αταδίθ, Ρ. 6]. 
3 Μτ. Ἐμπηθγβοῃ 8 δοοοῦῃὶ οὗ [86 ἄγε88 οὗ [ῃ6 ΥΟΌΠΡΟΥ ἔδπι8]68 ἴῃ ἴ8ο Βοτιβ8 οὗἉ [86 ΒΓ ΕἾΔ ἢ 

6Ο0Π88}] ἰη 186 [6]6 οὗ Μ]|]1ο, ἰπ ἴθ 1ονδηΐ, δισ  ΚΊΏΡΊῚΥ 1] υϑίγαῖθϑ 186 δΌονο- οἰ οἀ ραβεδρὸ οὗ 
8ι. Ῥείοσ. ΗςἬς ἀεβοσίθεβ τοῖν μαὶγ 88 Ὀεΐπρ ῬᾺΑΙΤῈΡ πιὸ ἰοπρ ἐγ ρὶο θαπάβ, δηὰ τβθῃ 
ἐν βιὰ τοαπᾷ ὑπὸ ποδὰ, ἱπιουδοθὰ τὴ ῖτἢ δισίρβ οὗ ζϑοβίπβ, τη δ πηου 8, δηὰ ΟἾἾΒΟΥ ΟΟΙΡΕΝ 
ΟΟΥΝΒ, οὐ ἰεῖδ ἴο βου χγβοοί } ]γ Ὀοδπὰ τμοπὶ. ὙΠΟΥ 6180 τοῦθ (ΟῸ οἱ ἔγο βΌΤΠΒ δπὰ 
ΟΥΠΟΓ ΘΑΕΜΈΝΤΒ, ΠΕΑΡΕΡ ΟΝ ὙΠῚῊ [688 ἰαδίθ [δ ῥγοίπβίομ, απ ὰ ἅγὸ 41} βοευγοὰ δὲ ἴΠὸ 
Γαδ ΟΥ̓ ἃ γοϊνοῖ δβίοιδοθοσ, στ ΒΥ οπιτοίἀεσοὰ, δηὰ αἰ ογίης τὶ οἰἀοὰ βρδηρίοϑ. 
(πλθσβου᾿  [οἰοτβ ἤοσ [π6 ΖΕ ζοΔΠ, τοὶ. 11. Ρ. 238.) 

--- τὸ ὕὔὐκαπασκιίσσα. “ οιθδηνα "πὸ ἜΝ απο, “ππππεῆ ᾿πσωσκανὶ π τπε 
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σἸ οἢ (Π6 ἢ Ῥγουδ θα ἴα (πὸ ἀἰδγθης ἄγθββ δμα ἀρρθδζαποθ οὗ 186 
Β6χαβ." (Ο(ομιράσγο 1 ον. χὶ. 18-- -16.}} 

Υ. ὙΠοῖν Ἰαρ8θ ψογ θᾶγο, δπα οα {πὸ ἔδεί {Π6 Ὺ στοῦ ΘΑΝΌΑΙ,β, ΟΥ 
Β0]65 τηδᾶσδ οὗ ἰϑδαίποσ οὐ οὗ ψοοά, δῃᾶ ἰαβίθηρα δγουμπᾷ (6 ἔροί ἴῃ 
ψΑΓΟιΒ 808 δου (Π6 οὐἱθηίαὶ ἔδβοη. (θη. χὶν. 23.; Εχοά. χὶϊ. 
11. ; 18α. ν. 27.; Μασκ ν]. 9. ; ΨΦοδη 1. 27. ; Αοίβ χὶ!. 8.) 4.8 Ἰυχιτν 
᾿πογραβϑά, τσ ηϊβοθηῦ Β4}14]8 οοπϑί αἱοά, ἴῃ ἐπ Τὐαδῦ, ἃ ραγί οὗ {868 
ἄγϑββ οὐ Ὀοΐμ τλ8]68 δηά ἔδιμδὶθβ, γμο οουα δἴογτά βοῇ ἃ Ἰυχυτυ. 
(Οκπῖ. νἱὶ. 1.; ΕΖαῖς. χυἹ. 10.) ὙΠ βαηᾶβδὶβ οἵ Φυα]}} τγοτα 80 
Ὀγ}}δπῦ, ὑπαΐ, ποῦν δ δηαϊηρ (ἢ 6 ΘΠ ΘΓαὶ βρὶ απάουγ οὐὗἁὨ μοῦ Ὀγδοο]οίδ, 
τῆσδ, Δηα προκίαοθβ, {8686 ὈχΙποΙρΑ]]Υ δυοοθοαθα ἱπ οδρυϊναϊηρ [88 
ἔογοοίουϑ Ηοϊ]οΐογῃμθ. (1 χ. 4., χν]. 9.}λ: υΟἡ. δηϊοσιηρ ἃ βαογρά 
ΡΪασο ἰδ 88 808] ἴο ἰδὰῪ {πθῖὰὶ δϑιάθ (Εχοά. 111. ὅ., “οβἢ. ν. 1δ.), 848 
ἦ6 {86 Ῥγδοῦίοθ δλοπρ {ῃ6 Μοβδιωμηθάδῃβ ἱπ {η6 Εὐαϑῦ ἴο {Π18 ἄδγ. 
ὙΒΘη ΔΠΥ ΟΠ6 Θηίογοα 4 πουβο, 1Ὁ γγὙὰϑ Ουβίογ ΣΤΥ ἴὼ ἰακα ο {Π6 
δ. 48 δηα γαβϑῇ {Π6 ἔδεί, ((ἀ6η. χυἱὶ. 4., χῖχ. 2.) Α ὔβἰ πη} αν οὐδίοπη 
οὐδέ ἴῃ [ηάϊα αὖ {πΠ6 ῥγαβοῃῦ τηθ.ὃ Αἰηοηρ' ΡΟΥΒΟῚΒ ΟὗὨ βοὴβ σὴ Κ 
1 νγὰ8 {π6 οΥ̓οΘ οὐὗἩἨ βογνδηΐβ ἴο (δίκα οἱ" {π6 βδῃαδ]θ οὗ σιιοβίβ, δπὰ 
(αἴου νυνδὴ {ΠῚ ἔδθι) ἰο τοΐαση ἔπθπὶ ἴο ἴΠ6 ΟὟΠΘΙΒ ΟἹ {ΠΟΥ 
ἀεδραγίαγο. (Μαῦ, 1... 1].; Μαῖκ ν. 7.; ΖΚ 11]. 16. ; ΦοΒη χιϊ!. 4, 
ὅ. 14---16.; 1 ΤΊ. ν. 10.) Ῥούβοὴῦβ ΠΟ ΜΟΥ ἴῃ ἀ66Ρ 4 οι Ιοπ, 
πγοηΐ Ὀατγοίοοί (2 δα), χν. 30., χῖχ. 24.: 188. χχ. 2--4.); ψ]]ο ἢ, 
ὉΠΟΥ͂ ΟἾΠΟΓ ΟἸΓΟΙΤΒίδη 68, 88 ΘΟΠΒΙἀογρα ἰο δα Ἰσηῃοτμϊηϊοιιβ δηά 
δ6γν}]6. (ΒΒ ουΐ. χχν. 9, 10. ; 188. χῖν, 2. ; “61. 11. 25.) 

ΥΙ. ΘΕΑΙΒ ΟΥἹ ΒΙΟΝΕΤΒ, 8η4 ΕΙΝΟΒ, ὙΕΥΘ ΟΟΙΠΙΩΟΏΪΙΥ πΌγη ὈΥ 
Ὀοίἢ 56 ΧΘ8. 

Ρ]1ηγ" βίαίδβ ὑἐπαῦ 1π6 86 οὗἩἍ δ'ιεαῖξ ΟΥ ϑίσποίβ 788 ΤΆΤ δ [86 {1πὶ0 
οὗ 1Π6 Ὑγοδη νγαῦ; Ὀιυῦ δπιοηρ ἴπ6 Ηφῦτονβ (ΠῸΥ ποτα οὗ τυ οἢ 
σΥΘαΙοΣ ΔΒΑ, [ὉΓ 6 τοδα ὑπαῦ 0 Δ} ἸΟὉ 18 δίσποέ ἃ8. ἃ ρ]θαρβ 
ἢ Ταιᾶγ. (ἀοη. χχχυἝ!. 26.) ΤῊΘ αποϊδῦ Ηρῦγονβ οσα δ 6ὶγ 
5688 ΟΥ̓ Βιρῃαίθ, δἰ ΓΠΘῚ 88 ΤἹΏΡΒ ΟἹ {Π 6} ΒΏΡΘΓΙΒ, ΟΥ 88 Ὀγδοθὶοίθ οἢ 
(Π6 1} ἀγζη8, ἃ ουβίοτῃη ὙΠΊΟΝ 8.1}} οδίδιηϑ ἴῃ {μ6 Εδϑδί. Τυβ 86 Ὀγιάθ 
1η {π6 (ὐδῃί16168 (Ὑ111. 6.) ἀδβῖγοθ ὑπαὶ [Π6 Βροιιβθ τνοῦ α ὑγΘΆῚ ΠΟΥ ἃ8 ἃ 
Β68] οἡ ἢῖβ ἅστω. (Οὐ οδβι οΏΔΪΥ, ὑμοῪ 6 Γ6 ΤΟΥ ἸΡῸΠΩ πα Ὀοϑοῖὴ ὈΥ͂ 
ΤΩΘΔῺ8 ΟὗἩ ΔΠ ΟΥ̓ΠΔΙΏΘΏΪΆ] οἴ] ΟΥ̓ ]Ιραΐασο ἰαδίθπμθα στουπμα {Π6 ΠΘΟΚ. 

1 Ἡαδγσοοά  [πιτοᾶ. ἰο 0 Νεν Ταδβί. γοΐ. 1]. ρῃ. 101---108. 
2 Ὧγ. Οσοοὐ β ϑαοτοά 1ἅγ]8, ΡΡ. 147. 172. Ιπ {80 Εδδδὺ ρΌΠΟΥΔΙ Κ᾽, δῃὰ ἴῃ ἴΠ6 ἰδἰδηὰ οἵ 

Οσγ]οη ἰῇ Ραγ ου] ΑΓ, “186 8ῆοαδ οὗἁὨ Ὀγι468 ΑΣ6 πη846 οὗὨ νο]γνοῖ, ΓΙΘΠΙΥ͂ Οὐπδιηθηϊοα τ ἢ ρο]ὰ 
δηὰ 5. νου, ποῖ πη1Κ6 8 ῥμϑΐγ ἴπ ἴπ6 Τόνον [οἵ ̓ οπάἀοη} σσοῦα Ὁ Φύθοη ΕΠ ΣΘΌΘΙΒ,᾽ (Ο]- 
ἸαναΥ 5 ΟΥίθηιδὶ Οὐδοσυ δι οΏ8Β, Ὁ. 47. ὶ 

5. Αἡ ἱπιο!χοης Οτίθηϊδὶ ἐγϑυθῖοῦ 845 τὸ 90] ον προ ἱπδιγασίννο ΟὈΒοσυ δι 0 8 ΟἹ 18 
δι Ὁ) οι :-- Ὁ 1 Ππουον πηδοτοίοοά ἴδμο [11] πιοαηΐης οὗ οὖν [οτὰ 8 ̓ννοσάβ, 88 γοοογάδα ἴῃ ΦοΒη 
ΧΙ. 10., ἈΠῸ] 1 ΟΠ ὰ τπ6 ὈΘΙΟΣ βοχῖὶ οὔ πδίϊνοϑ γοϊυσγῃ ΠΟΙΟ δίοσ ρβεογίοστηϊηρ 1ποὶσ οἢ8- 
ἰοπιαγν δϑϊυϊίουβ. ΤῊΘ τοδβ ἐππ8: " Ηο τῃδἱ 6 ναδηθα ποοάθιἢ ἢοὶ βᾶν ἴο ὙὙ88]}} 
Ηἷ8 [εεῖ, Ὀυϊ 18 οἴοδῃ ΟΥΟΥΥ ὙΕ1|.᾿ ΤΆαδ, 88 ΤΏ6Υ τοΐαγη ἴο ᾿μοὶς ὨΔΟΪΔιϊοπ 8 Ὀδγείοοϊ, [ΠΟΥ 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΥ ςοπίγϑδοϊ ἰῃ ὉΠΕΙΓ ὈΓΟΡΤΟΒΒ ΒΟΠΊ6 ρογίίοη οὐὕὁἩἨ ἀπϑὲ οὐ {Π6ῚΡ [δαὶ ; δηὰ [ἢ }8 18 
τΠ  ΟΥΒΑ ΠΥ [ἢ6 ο84586, μούγανοῦ ηἰρῇ τΠμοῖγ ἀὐγο} Πρ 9 ΤΊΔΥ Ὁδ6 ἴο 106 τῖνοῦ διάο. ὙΠ θη τποτο- 
ἴοτϑ Π6Υ τοΐαγῃ, {π6 γδὶ ἐπὶηρ ἸΔΟῪ ἀο ἷ5 ἴο πιουηΐ ἃ ἴον βῖοοϊ, δὰ ΡΟΣ ἃ 51η4}} ν6886] οὗ 
ὙΔΙΟΓ ΟΥ̓́Θ {Ποῖὶγ [δεῖ͵ ἴο οἴεδηδβο ποῖ ἔγοιῃ ἴΠ6 3011] ΠΟΥ͂ ΠΙΑΥ͂ πᾶνα σοπίγδοϊοἀ ἰῃ 1Π|εἷγ 
7ΟΌΓΠΟΥ͂ Βοπιονγαγάϑ; ἰΓ ΠΟΥ ὅτ οὗἁὨ ἴπ6 Ηίσθοῦ ογάοσ οὐὁἨ δοσίεἴγ, ἃ βούνϑδηϊ ροσίοστωβ ἴξ [οσ 
ποτὰ, δπὰ βοὴ ΠΟΥ ἀγὸ " οἰθδῃ ΘΥΟΙΥ Ὑὶϊ,᾽  Βιαίμδηι  [πάΐδη ἘθοΟ]Ἰοοἰ ΟΠ 8, Ρ. 8]. 
Ἱωπάοηῃ, 1882. 12 1ηο. 

4 Ναῖὶ. Ηἴδβὶ. 110. χχχιῖ. ς. 1. 

ΥΟΙ,. 11]. ΕΕῈ 
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Τὸ {18 συδίοτη ὑπ 6 γ6 18 83ῃ 8] }υϑῖοη ἴῃ ῬΓονυ. υἱ. 21. Τὴδ ΘΧΡΥ ββῖ0η 
ἴο δεῖ α8 α 868] μροπ λε λεατί, ἀ8 α δοιαὶ προπ ἐδα ατπὶ ((ὑδῃί. νἹ]]. 6.) 
18. ἃ Βουρίυγαὶ Ἔσργθϑδίοη ἀθηοίηρ [Π6 ΟΠ ΙΒαϊηρ οὗ ἃ ἔσθ αθθοϊοη; 
ΜΓ (Π6 Ἔχ οη οὗ [086 οοπβίδην αὐ θη 8 Ἡ ΙΟἢ ὈΘΒΡΌΘΔΚ ἃ γϑαὶ 
αὐϊδομτηθηί. (ΟὐΟτραγο αἶδὸ Ηδρ. 11. 28. ; “67. ΧΧΙ. 24. ἘΠ6 ἤίπσ 
15 τηθηοηρά ἴῃ 188. 11}. 21., ἃπα 4180 1 [16 Ῥδσγϑθϊο οὗ {πὸ ῥτοάϊραὶ, 
ὙΠΟΓΟ {Π6 ΤΑΊΠΟΥ ΟΥ̓ΘΙΒ ἃ ΤἹΏρ' [ῸΥ 18 Γοῦ ΓΙ ηο 80 ([νυΚα χν. 22.), 
Δι 80 ὈΥ [Π6 ΔΡΟΒΈ]6 “Ψ4π|68. (11. 2.) ΤῈ σομαρ] τοδί οὗ 8 τογαὶ 
Υἱπρ 88 ἃ ἴοκϑῃ {πδ΄ [Π6 Ῥδύϑοη [0 ἡ ΠοΩὰ 10 νγᾶθ ρΊνθ Μδ8 ηνθρίοα 
τῆι [6 Πρ μοβί τρασῖκ οὗ ἔβυοῦγ, ΡΟΣ, δηα ΒΟΠΟΌΥ : ἐπὺ8 ῬΒΔΥΔΟΝ 
ἴοοκ οἱ πὶθ στηρ ἔγοτα 18 μδηά, δηᾶ ρμαυΐ 10 ΟἹ “οβθρ 8! Ββ. ((Ἃἀθη. χ]". 
42.) Απᾷ ΑΠδβυοσυβ ρ]υοκρά οἱ 18. τηρ ἔγομη δ18 ἤηρου, δπὰ 
Ῥεβίονοα ᾽᾽ οη Ηδιδη (Εδέμον 11, 10.), δπὰ αὔἴοσνγασγαὰβ ου Μοσαάβοβὶ. 
(ν}1}. 2.) ὙΊιδ βαιθ ῥγδοίϊοβ 18 8[1}} οοτωσηοῃ ἱπ [πα18.᾿ 

Υ11 ΑἸουρσὰ {Π6 ραγπιθπΐδ ἈΠΟ  ΟΥ ποσὰ ὈΥ ἴπ6 “6718 ΜΕΓΘ 
ἴον ἴῃ πυῆδοῦ, γαὺ ΠΟΘΙ ΟΥ̓ΒΔΙΏΘΩΐΒ ὝΟΙΘ ΙΩΘΔΗΥ͂, ΘΒΡΘΟΊΔΙΙΥ τΠο86 
ὙΓΟΤ ΟΥ̓ {μ6 ποηθῃ. ΤῈ ῥγορμοὺ 1βαῖδἢ, Πμθὴ ΤΘργοθομῖπρ [Π6 
ἀδυρἢίθγβ οὗ δ΄ῖήΆ᾽οη τι ὙΠ6ΙΡ ἸΌΧΌΓΥ Δηα ὙϑηΣΥ, σΊνοΒ 8 ἃ ῬΑΓΌΟΌΪΑΓ 
δοορουηὺ οὗὁὨ {Π6Ὶ} ἔδθιμδὶθ οὐπαιμθηΐθ, (188. 11}. 16---24.}ὴ),. Ὅς τηοϑὲ 
ΤΟΙΊΔΥΚΔΌΪ6 6 γΓ ἴΠ6 [Ο]]ον ἱπρ; : ---- 

Ι. Το ΝΌΒΕ ΦΕΜΧΕΙΒ (νοσ. 21.}, οσ, 88 Βῖβδορ [ον ἢ ἰγβπβ᾽αίθβ 
[Π6π|, ἐδό 7οιοοῖς ΟΥΓ ἐπ ποείγίϊ. ΤΏΘΥ ψεῦθ σἱηρβ βοῖ ἢ 76 0768, 
Ροπάρθαίξ ἔγοτα {Π6 ποβίσ]8, 1Κ6 ΘϑΓ- ΤΡ ἔγοτη [86 οαγβ, ΕΥ̓͂ μοΐθβ Ὀοσϑὰ 
ἴο τϑοοῖγα μθη. ΕΖοκιοὶ, δηυσαθγαῖιπο (Π6 ΘΟ ποι ΟΥ̓ΠΔτηΘΗΐ8 οὗ 
ΜΟΏΘ Οὗ {Π6 ἢγδὲ σϑηκ, ἀἸΒ ΠΟΥ τηθη που ἐδ 6 ποθ 16 61 (Εζοκ. 
ΧΥ]. 12. τρᾶγρ. Το οσηρ); δηα ἴῃ 8η οἱαραπῖ Ῥυονοῦρ οὗ ϑοϊουηοῃ 
(Ρτγον. χὶ. 22.) {πόθ γθ 1β ἃ τηδηϊίδϑι ΔἸ] βίοη το {818 Κιπα οὗ ογμδιμθηΐ, 
ὙΓΠΙΟΝ Βθοννβ (Παὺ Ὁ γγα8 ϑοα ἴῃ ἢ18 {ἴπ|6΄ Νόοβα 76 γγ6}8 ΈΤῈ οπ6 οὗ 
186 Ιονο- Ὁ Κ6π8 ργοϑθηΐεά ἰο θθθοοα ὈῪ 86 βοσνδηύ οὗ Αὔγδδμαπι ἴῃ 
186 πᾶπηθ οὗὨ δ18Β τηϑϑίθυ. ((ἀθη. χχὶν. 22. σἤοσα (μ6 πογὰ ἰγβϑῃβἰαίθα 
οαγ-τίπ οὐρῃῦ ἴο αν 6 σε πογρα ποθὲ 7ειοοί.)}} ἩΟΎΤΘΥ ΟΣ Β᾽ σα Γ 
[818 Θαβίομι ΤΊΔΥῪ ἈΡΡΘΟΥ [0 8, τη ΥῺ ἰγανθ ! ] 6 Ὑ8 δἰϊθϑὺ 1.8 ργθνδίθηςθ 
ἴὴ {π6 Εἰπδὺ διβοπρ' οσθῃ οὗ 8}} σατκβ." 

2. Τα ΕΑΒΤΕΙΝΟ ΨΜῈ8 ΔῊ ΟΥ̓ΒΔΙΏΉΘΩΐ ὙΓΟΤΏ ΟΥ̓ [Π6 ΤΩ6Π 88 γ76}} 68 
1Π6 ὙΓΟΙΊΘΏ, 88 ΔρΡΡΘΔΥΒ ἔγοιῃ θη. χχχν. 4. δῃὰ Εἰχοά. χχχῖϊ 2. ; δηὰ 
ὈΥ ΟἾΠΘΥ ΠΑΙΟΏΒ 88 Ὑ76}] 28 (86 “678, 48 18 ουϊἀθης ἔγοια Νυπιθ. ΧΧΧί. 
δ0., δηα «“υαρ. νἱ}}. 24, 10 8βμου]ὰ βθϑπὶ (πα {1118 οὐπαιηοπί μδα θθθὴ 
Πεγοίοξογθ 864 [ὉΓ 1ἸΔΟ]αΙΓΟ.Β ΡΌΓΡΟΒΘ8, βῖποθ 86 0}0, 'π {86 ᾿η] πού ο 
ὙΠΟ ἢ 6 ραγνα ἴο δῖ8 ΒΟ ΒΘ Ο]4, οομητηδη θα {πθπὶ ἐο »μὲ αἰοαν {ἦε 
ϑέγαηρθ συάϑ ἐλαΐξ τ06γ6 ἐπ ἐμεῖγ παπάβ, απὰ ἐδλο εατ-τίηφε ἰδλαξ τ0676 ἵπ 
ἐλεῖν θαγ8. (ἀδη. χχχνυ. 2, 4.} Τ ἀρρθασβ ἐπαὺ {π6 βγϑθ 68. {μ6πλ- 

" Ἐοδογίβ᾽ Β Ογἰθηΐαὶ ΠῚ ἀβιγ δἰ ΐοηβ, ὉΡ. 46, 47. 
ἦ Βοβγοράον ἢ88 τεαϊοὰ αἱ ρτεδὶ Ἰδηρίη ὁπ 1μ6 νατίουβ αγίϊο 68 οὐ ἔδσμαἱθ Ἀρρδτεῖ πιοη- 

εἰοποὰ ἴῃ 188. 11}. 16---294, ἰῃ ἢΐβ Οοσησηρηϊασίτιϑ ῬἈοϊορίοο- τι συβ ἀ6 Υ᾽ ἐδίτα Μη]οιτιπὶ 
ΠΟ τρδγαπ). Γκις. Βαϊ, 1785. 4ϊ1ο. 

5 Βρ. Τόν οα βαΐδῃ, νοὶ]. ἱϊ, ῥ. 47. 
4. Βρ. Τόσ ΟΠ Ιβαΐβῃ, νυοϊἱ. 1ϊ. ρΡ. 48. Ηδγτηου δ ΟὈεοσγυαζίοῃβ, νοὶ]. ἱν. Ῥρ. 316θ-- 320. 

Τιαγατὰβ Ὀἰβοουθσίοβ ἰπ ἴπ6 Επίπηβ οὐὗἩ ΝΙΠουοΝ δπὰ ΒδΡυ]οη, ρΡ. 362, 268. [πΊΒ6 Εδεὶ 
[πα ἴο8, ἃ 5Π18}} 7αννεὶ, πὶ ΤΌΤΤΩ ΤΌΒΟΙΩ Ὀ]ΣΠΣ ἃ ΤΟΒΘ, ΟΥ̓ΤΙΔΙΉΘΠΐ8 ΟΠ6 ΠΟΕΙΤΙ] οἵ Ἔνθ 186 Ροοτεδὲ 
ΜΑΙΑΡαΥ τ οσηΔη. ΟΔΠαν γ᾿ 5 Οὐίθη αὶ ΟὐὈδογυδιίοηβ, Ρ. 48. 

10 ἰβ ῬγοῦθδὈ]α 1Παΐ 186 ΘΔΓ-ΤΊΠ 68, ΟΥ̓ 7 Ὑ6]8, ψΌσ ὈῪ ΦδοοδΒ Βουδο οΪ] ἃ, μα ἃ ὈΘΘη σοη- 
δεοχϑίοἀ ἴο δι ρδγβεοτϑ ΡΌΓρΟβΟβ, ἀπ ΜΌΥΠ, ΡΕΓΠ878, 88 ἃ Κίπά οὗ ἀπιαϊοῖ. [ὲ ἀρροαγϑ 
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Βα Ϊνθϑ ἴῃ δι θβοαυθαῦ τἰΠλ68 ἭΤΟΓΘ Ὡοῦ ἔγοα ἔγοσα (818. ΒΡ υβ 10 ; [ῸΣ 
Ηοϑββᾶ (1. 13.} τθργθϑϑηΐβ “ Θγιβα θα 88 μανϊηρσ ἀροϊκοα Βουβο] 1} 
ΘΆΓ-ΣῚΠΡΒ (0 Β8Ά]1Πι. 

8. ῬΡΕΒΕΜΒ ΒΟΧΕΒ (ἰπ ΟΌΥ νογβίοῃ οἵ 1βᾳ. 111. 20., γσαπάογοά 
ἐαδιίοέ8) ΘΥΘ ΔῊ ΘΒϑΘῃ 14] δγίιοΐο 1η (Π6 (ΟἸ]οὐ οὗὨ ἃ ΗΠ οῦτον ἰδ. ἃ 
ΡΥΪποῖραὶ ραν οἵ (6 ἀ6]Ἰοβου οἵ {π6 Δϑιδῦϊο 181168 σομβίβίβ 'π [ἢ τ156 
οὗ Ὀαεΐῃβ, δῃα {86 τ᾽οῃοϑί ο118 δῃα Ῥογ Π168 : δὴ αἰζδηίοη ἴο ἡ ΒΟ] 15 
ἴῃ ΒΟΙῚ6 ἀδρίθα ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴῃ ἴποβα μοῦ δουηΐγιθβ. ΕὙθαπθηΐ τηθηίϊοη 
18 τηδάθ οὗ [86 Υἱοῦ οἰδίμηθηΐθ οὗὨ (μ6 Ὀτᾶθ ἴῃ τὰ6 δοπρ οὗ ϑοϊογιοη. 
(ἀν. 10, 11.) Τμὸ ρῥγαραγϑθοηυ ἴον Εὐβύ που Β ἱπίσοάδυοίίοη ἴο Κίησ 
ΑΠΒαβυοσαϑ γ88 8. ὁοῦτθα οὗ ῥδίμιπρ ἀπα ρογ τα ηρ [ῸΣ ἃ ν Π0]6 ὑθαῦ: 
ϑὲΣ τποπίδϑ τοϊίλ οἱ οΥ πιγγτὴ, απὰ δὶ; πιοπέλς ιοἱζῃ διοεοΐ οἄομτγς. (1 βι}. 
1, 12.) Αἔὔὕἀἰδβοαβθρα δηά ἰοδίμϑοιλθ Ὠδδι οὗ Ὀοᾶγ, πο 18 ἀδποιηοοα 
διζαϊηδί ἰῃ6 σομλθῃ Οὗἁ Φ ΘΥΌ ΒΑ] 6Ιὰ --- 

Αμπᾷ [δοχὸ 8881} ὃ6, ἰηδίεδὰ οὗ Ρογίμσσωθ, ἃ ρυϊτι ἃ 0] 6 Υ--- 
; 148. 1ϊ. 24. ΒΡ. ΣΟΎΤΗ ΒΒ Υογβίοη. 

Ἰηϑίοϑδα οὗ α Ὀϑδυῦδιϊ ΒΚ η, ϑοοηθα δπᾶ τδα ἀρτοοϑῦϊο τι 4}1 {παὶ 
ατῦ σου] ἀσνυιβο, 884 41} ὑπαῦ ἡδέιγθ, 80 ἘΕβα μὴν 18ο86 οοιπύγιθ8 οὗ 
1Π6 τἱοῆοβὲ ρογίιπιθϑ, οου]α ΒΌΡΡΪΥ, ---- ταιιϑῦ αν Ὀ66η ἃ ρυἰβῃηχοηΐ 
1Π6 τηοϑὺ βθύδσθ, δῃαᾶ (8μ6 τηοδὺ τποσγίησ ἰο (86 ἀδ]ιοδου οὗ {ἢ 688 
Βαιυρ ΤΥ ἀδυρμίοτ οὗ διοη. 

4, Τηὸ ΤΕΑΝΒΡΑΒΕΝῚ ΟἌἜΜΕΝΤΒ (ἴῃ Οοὐγ νογβίοη οὗ 188. 111. 23. 
ΓΟΠἀοΓοα σία88658) ΤΘΥΘ ἃ πα οὗ 8} ,Κοὴ ἀγοδ8, ὑγαπβραγοηῦ {|κὸ ρ80ΖΘ, 
ΌΤΙ ΟἾΪΥ ὉΥ [ἢ πιο 46]1οαῦθ Τοσηθῃ, Δηα ΟΥ̓ δυοἢ 848 ἀγθββθα {Π6ῃ}- 
Β6Ιγ 68 ΠΟΥ ΘΙ ΜΕΥ [Π8ῃ ὈΘοδπ6 Ἰυοσηθη οὗ ροοά ομαγδοίοσ. ΤῊ]8 
βογΐ οὗ ρατστωθηΐβ νγ88 Δίου ΔΓ 8 ἴῃ πδ6 θοίῃ διμοηρ {π6 ατθοκβ δὰ 
Ἐοτηδηβ. 2 

δ. Αποίποῦ ἔδπιδ]6 οὐπδιηθηΐ γὰ8 ἃ ΟΗΑΙΝ δου [86 ποοῖ (ΕΖΕΚ. 
χυΐ. 11.), τ] ἢ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο αν Ὀθθη 8604 4180 ὈΥ {Π6 6}, 88 ΤΩΔΥ͂ 
Ὀδ Ἰηξογτοα ἔγομι Ῥσου. 1. 9. ΤῊΒ νγαϑ ἃ ρῬ ΟΥΑΙ ΟΥμδηβθηῦ ἴῃ 4}} {Π6 
Θαβϑίθτ ΘΟΙΠΓΙ6Β: (πυ8 ῬΏΔΓΔΟΪΝ 18 βαϊα ἴο πᾶνα ρὰΐ 8 ομδὶῃ οὗ ρο]ά 
θουΐ Φοδ ΡΒ πϑοῖς (θη. χ]ὶ. 42.}; δηὰ Β 6] βαζζαγ ἀϊὰ {π᾿ βαπιθ ἴο 
λαηῖ6] (θδη. ν. 39.); δὰ ἰύ ἴβ τηϑθη ποπϑᾶ ἢ βονοῦαὶ οΟἴμον ὑδίηρβ 
88 ραγί οὔ (86 ΜΙΑΙΑΗΙ δὴ 8ρο0}}. (ΝΘ. χχχὶ. 60.) ΕἸγΠοΓ, [Π6 ἀΥπη δ 
ΟΓ ὙΓΙδίδ Το γ6 δἀογμπθα τἱτἢ ὀγασείεία : (μ688 δῖ ἴῃ {6 οδίδϊορῃο οὗ 
1[π6 ἔδπηαὶθ οὐπδιλθηΐθ υϑοὰ Ὀγ ἰδ 6;.γ)18 (ΕΖΕΚ. χυἹ. 11.), δα ὑγθγΘ 
ραγτί οἵ Βδθθοοδβ ργθδεη. ΠΟΥ ὙΟῚΘ α͵80 ΟῚ ὈΥ ΠΊ6Π Οὗ ΔΗ͂ 
ΘΟΠΒΙἀΘγΆ Ὁ ]6 ἤραγο, Ὁ ψγὸ τοϑα οὗ “πᾳ αι 8 Ὀγδοθὶοίβ (θη. χχχυῖὶ. 
18.), δῃὰ οὗ [πο86 σσόοσῃ ὈΥ 858}. (2 ὅδπι. 1. 10.) 

6. ἯΥὙὲε τοδά ἢ Εἰχοῆ. χχχυ!. 8. οἵ [ῃὴ6 τγοπηθη Β ΠΟΟΚΙΝα ΘΟ, ΒΒΕΒ, 
ΠΟ ἢ Οσ ποῦ τηδᾶρ οἵ ψῇῆδὲ 18 ΠΟΥ 8116 ρἶα88, Ὀυΐ οἵ ρο] δορά 
Ὀγαϑβθ, οἴου 86 ἰἴθθα “68 } ποθὴ σουα ποῦ πᾶνο οοπίγιδυϊοά 
ἴθ ἰονγαγὰβ (86 τηδκίηρ οΟὗὁἨ ἃ Ὀγάζθὴ ἰΆΥΘΙ, 8ἃ8 18 {ΠΥ Ἰηθηςοποᾶ, 

τῃδὲ τίηρβ, ΒΟ ΒοΥ οἡ 106 ΘΑΓΒ ΟΥ ὨΟδ6, ΓΟ ἢγϑὲ ΌΡΟΓΒΙΪ ἰΟΌ8]Υ σγότη ἰῃ ΒΟΠΟΙΓ οἵ [Ἀ]86 
ξοάβ, δηὰ ργοῦαθὶν οὗ ΪΒ6 80π, Ῥν᾿ 86 ΟἰΤΟΌΪΑΙ ἔοστα (ΠΟΥ͂ ταΐρῃς Ὅς ἀδδίρποα ἴο τεργεϑοηΐ. 
ΔΜΙαΪ πιοπ 468 πιο πιο} τἴποϑ δηὰ νεββο}β οὗ τ}8 Κπά, σπῖτι τὰς ἱπιαρο οὗ πε βᾷπ, τηοοη, δα. 
ἸμηρΓοβ86 οὐ ἴῃθη. ΤΏΉ680 δΒιρογβι οι 5 οὐ͵δοῖὶβ ποτα σοποραῖὶβαὰ ὈΥ ΨΦαςοῦ πῃ 8 ΡΪδθθ 
Καονττ ΟὨΪΥ ἴο Βἰπιβοῇ, Οατοιίπβ οὐ αεη. χχχυ. 4. Οδἰπιεῖ δ Ὠ᾽ το πασΥ, νσοοὰ ἤίπο. 

ι Βρ. ον} 8 1βαἰδῃ, νοὶ. ἰΐ, ΡΡ. 49, 50. 5. Τὰ. Ρ. 49. 
Ξ82 
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Τὰ Ἰαΐου {ἰπιθβ, ΤΑΙ ΓΓΟΥΒ ΟΥΘ πγδ6 οὗὉὨ οΟἴδοὺ ρο  ]βῃ θα πηοίδ], σοὶ αἱ 
θαβῦ σου] ον τϑῆθδοῦ ἃ ὙΟΥΥ ΟΌΒΟΙΣΟ δπα Ἰτηρογίδοί ασο. Ἠθποθ 
δύ. Ῥαὰϊ, ἴῃ ἃ ΥΘΥῪ δρύ δῃᾶ Ὀαδδυ αι] β᾽π}}}16, ἀοβοσῖρο8 {πὸ ἀοἔδοινθ 
διηᾷ Ἰ᾿ἰτηϊ! 64 Κηον]οάρσα οὗ ἐπα ῥγθβθηῦ βίδίθ ὈΥ͂ {παῦ Ἴρϑᾷιο ἀπᾶ ἀϊπτὰ 
τοργοδβθηϊαθοη οὐ οδ]θοῖβ, στ ΒΙΟἢ [Π086 ΤΩΪΤΤΌΥΒ ΘΧΒΙ 64. ΌιΟ 106 866 
δὲ ἔσοπτρον ὃψ πιοαπ8 9 α πιΐγτοΥγ', ἀαγλϊΐῳ ; ποῖ ἑλγομσὴ α φίαδ5, Δ8. Ἰὰ 
ΟἿΓ ψ υβιοῃ οὗ 1 ΟὐοΥ. χὶϊὶ. 12. ; ἔοσ (6 ]βοΟρθ8, 88 ΘΟΥ̓ΘΙῪ ΟΠ6 ΚΗΟΊΒ, 
ΔΙῸ ἃ ΝΘΤΥ Ἰαΐα Ἰηνθηίίοη. 

7. Το [88 Δγίϊο168 οὔ δρραγϑὶ αῦονϑ δηυταθγαίθα ΤηΔΥ Ὀ6 δα ἀοἀ ἘῈΕΤ 
ΒΊνΝα85. (158. 111. 18. 1ῃ ΟἿΓ νΘΥΒΙΟΏ ΓΘΠἀογοα ΤΙΝΚΤΙΝΟ ΟἈΝΑΜΕΝΤΒ 
δθουῦ {πμ6 ἔδει.) Μοὶ οὗ {Π686 ἀγίοὶθα οἵ ἔδιηδ] 6 ἀρραγ6] ἃγθ β8}}} ἴῃ 
186 ἴῃ (86 Εαδρί. Τῇ Εαβὺ Τηαΐδῃ νοπλθῦ, 10 δοοοιηρδηϊθα {π6 [πάο- 
Απρ]οαα ἉΓῺΥ ἴγοιῃ [ηἀϊ8 ἰο Εργρί, ΤΟΥ͂Θ ἰᾶγρθ ΤΊΏΡΒ ἴῃ ΠΕΣ ΠΟΒ68, 
αηα 5] νοΥ οἰμοΐυγοβ αὐοιΐ {ΠΟΥ ΔΉ ΚΙ6Β δηα τυγιϑίβ, {πο ὶν ίδσθβ 61 
Ραϊηϊθα αθονα {16 δύ δ- σον [}ἢ Ῥογβὶα δὰ Ασδθὶα, α80, 1Ὁ 18 νεῖ 
Κατα {πᾶῦ (Π6 οσηθη ραϊπῦ {6 ὲν ἔλοοΒ πὰ ὑγοᾶῦ ρο]α δῃηᾶ ΒΕ] γ 6 Γ στρα 
δου {Π6]Ρ Δηκ]68, ΠΙΟΒ ἀρὰ [Ὁ]}] οὗ [0016 06118 Ὁπαῦ ΠΠΚΙ6 88. ὙΠῸ Ὺ 
8 }}κ ΟΥ̓ ἐγὶρ ΔΙΪοπσ. ΟἾπρα]686 ομ!]άγθῃ οὔζθῃ θα ΤἹηρΒ δροιῦ {ΠΟΘ ΙΓ 
ΔΉΚ]68; ΜαΙαθαΣ ἀηᾶ Μοοῦ οἰ] άγοη θᾶΓ τίησβ, δππσ δρουΐ σ10} 
ΠΟΙ] θ4118, ψἢϊοῖλ πκὶ6 88 ἴποῪ στὰ. ὙΤΠ6 ΠΙοθμβοα ρῥγοβῦαϊαβ 
πο Ὦτ. ΒΙομπαγάβοῃ βὰν αὖ ἸΒΟΠΘἢ (84 ἰᾶγρα Θοσωσηθσοῖαὶ ἴονσῃ οἱ 
ὕρρον Εργρι) σοῦ αὐ γϑα 1ῃ ἃ Β᾽Π1]ᾺΥ ΤΩΔΠΠΘΓ. ὃ 

8. ΑΒ]αγρε Δ 6 Κ αΥ 68 8Γ6 συδΌΥ δϑυθοιηθᾶ ἰῃ ἐπ Εἰαβί, [86 οΥἹοπίαὶ 
ὙΟΠΊΘῺ ἢδγα ΓΘΟΟΌΓΒΟ (0 ΔΥΓΠ 014] Τθδη8, 1 ΟΥ̓ΔΘΣ ἴο ᾿ταραγΐ 8. ἀΑΥκ 
Δα τηα᾽ βίο βῃβᾶθβ ἰο (μ6 ογθβ.0. [γ. ΒΔ ἸΏ ΌΥΤΩΒ υ8, [παῖ πο οὗ 
[Π6 Μοογῖβη ᾿δάϊοβ ἐπ κ {πϑιλβοὶνθθ σοιρ]ούοΥ ἀγοββθα, ἈπῸ}} {Π6 Ὺ 
αν προ {πον 6γ6-}148 ΤΉ 41-Κα- 0], ἐπαῦ 18, τ ἢ δ. διττὴ, οὐ Π6 
Ρονάοσ οὗ Ἰοδάτ-οσθ ἊΑ'8 {Π18 ργόσθββ 18 ρογξοστηϑα “ἍὈγ ἢγϑί ἀἱρρίηρ 
1πίο ἐδ18 ρον 6 ἃ 8ὴ}8}} ψοοάδη δοακιη οὗ ἐδ6 {810 Κη688 οὗ 4 41]]], 
Ἀπ (Π6η ἀγα ηρ; 1Ὁ Δἔί συ σαγβ [σοι ἢ {Ππ6 6γ6-1148, ΟΥ̓ῸΓ [Π6 ὃ4]] οὗ 
{Π6 ΘΥ̓Θ, 716 ὮΔΥΘ ἃ ᾿Ιν6]γΥ ἱππᾶσο οὗ τι μαὺ (Π6 ῥχορμοῦ Ψγθιλῖδῃ (ιν. 80.) 

ἱ Το Ἔσοπτρον, ΟΥ τηοί81]}1}6 πιΐγγοῦ,, 16 τη ῃεἰοηθ ἃ ὮΥ ἴπ6 δυΐδποσ οὗὨ [86 Δροςτυ Ρἢ Δ] Ὀοοΐς 
ΟΥ̓ 1πΠ6 ὙΥ ἰβάοπι οὗἩ ϑοϊοιμοη (υἱ!. 26.); ψῆο, βροακὶπρ οἵ Ὑ ἰβάοπη, δαγβ (δαὶ δλο ἐξ ἐδδ 
ὀγιρἠίποβ8 οὗ ἴλε ουενγίαδίίης ἰἰσλί ἀπά, ἜΣΟΠΤΡΟΝ ἀκαλίδωτον, (δ6 ιιπεροί(δ ΜἸΒΒΟΚ 07 (λα 
Ῥοισεν 9. Ααοἄ απά ἰδε ἔπιασε 97 ἠϊδ σοοάπεδε. ΤΏ δυίδογ, 4180, οὔ [6 θοοὶς οὗ Επο]65188- 
11ου8, ἀχπογείηρ ἴο μὰ ΠῸ ἴσγυδβὶ ἱπ ΔΠ ΘΠΟΙΑΥ͂, ΒαΥ8, 7Τλομσὴ ὧδ ἀμπιδία ὠῶ απα οὸ 
σγομολίηρ, ψεί ἑαἦό σοοά ἀεεα απα δεισατγε 9 ἀὐπι; απά ἰδοιι δραϊί δε μπίο ἠϊπι ὧς ἐκμεμαχὼς 
᾽ἜΣΟΠΤΡΟΝ, α8 ἐγ λοι δαάεί ισἱρεὰ α μτπποῖ, ἀπά ἰΐοι δλαϊέ ἄποιο ἰλαὶ ἀΐα Ἐσδτ λαίλ 
ποί αἰϊοσείλετ ὀδεπ τοϊροα αἰσαψ. ΤΈΘοΪαΒ. χὶϊ. 11.) ὙΤὨδ τηρηποη οἵ σιιϑὲ ἔῃ 1818 Ρ΄δοθ πηδηΐ- 
ΤΟΒΕΪΥ ἱπαϊοαῦοθ τἢθ πιοίδλ]ὶς οοτηροδίοη οὗἩἨ [π6 τχΐττοῦ ; Ἐν αἰ οἢ 18 ΠΣ αΌΘΠΕΥ τηρητοποά ἰπ 
{ἢ δηποίοηϊ ΟἸδδὶς ττῖοτθ. 860. Ῥδγι οὐ τὶν ΑἸδογθοη, Οἀθ χὶ. 8. ἀὰ χχ. ὅ,6. Ὦτ. Α. 
ΟἸασκο, οα 1 Οου. χὶϊὶ, 12, 

2. Ὧγ, ΟἸασκοβ ΤΎανε]8, νοὶ. ν. Ὁ. 820. ϑνο. οἀΐϊϊ. Μοτίογ Β ϑοοοῃἃ ΨοῦσποΥ ἱπ Ῥογείη, 
Ρ. 145. αγὰ 8 Ηἰδβίοσυ, δς. οὐ ἴ:Θ Ηΐπάοοβ, νοἱ. ἰϊ. ρῃ. 8329. 3338. (δα γ 8 Οὐοηΐϊδὶ 
Οὐ βοσυδίοῃβ, ρῃ. 47, 48. 

5 “«ΤῊΪδβ 18 ἴΠ6 ΟΠ]Υ ῥἶδοθ ἰη Εργρί τῇ ογθ γ6 Βα [86 ττοπιοη οὗ [Π6 ἰονγῃ ἀδοκαὰ οἱ ἰπ 
411 (μον ἤποῦγ. ΤΉΟΘΥ τ γα οὗ αἱ παίϊοηϑ δῃὰ οὗ 4]} σοτῃρ]εχίοηβ, δηὰ σορα ΑΣ]Ὺ ᾿ἰσοπεοῆ, 
ΔΒ ἴῃ ΤΊΔΗΥ͂ ρΡασί8 οἵ ΕἼΓΟΡΟ, ἰο δχογοῖβο τΠοῖσ ῥγοίδββίοῃη. ϑοιῃηβ οὔ ἤθη σοῦ ἀϊσλξν 
»Ῥαϊπίεα απαὰ φογφοομδὶψ αἰξίγεα τοὶ σοβεϊν πεολίασεθ, γίπρε ἐπ ἰλεὶσ ποιὲς απᾶὰὶ ἱπ ἰλεὺ 
ἐαγϑ, αἀπα δγαρσείεία ὁπ ἰλοὶγ ιογί δἰ απὰ αγπιδ. 'ΤἬΉΏΘΥ Ββαὶ δὲ 6 ἄοοτβ οὗ τποὶγ Βοῦδεβ, δῃηὰ 
σΔ]]δἀ οἡ [86 ῬΑβθο ροΥΒ 88 ΠΟΥ͂ τη ὉΥ͂, ἴῃ ἴδ6 ΒΔΙΏΘ ΤΏΔΠΠΟΙ 88 Ἧ6 τΤοδὰ ἰὴ [Π6 ὈΟΟΪ 
οὗἩ Ῥτονογθα," [νἱῖ, 6---23.} (Εἰοδαγάβοηῃ Β Ττανοῖβ, νοἱ], ἱ. Ρ. 260.) ΤῈ βᾶπ)6 οπβίοστα 
μων ὑβαρβθος ὈΥ Ρίει8, ἃ ΘΟΠΙΌΓΥ θοίοτο, δὲ σαῖσο. 866 δἰ8 Αδοουπὶ οὗ ἴῆο Μαδμογιο- 
8, Ὁ. 99. 
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ΤΔΔῪ ὯΘ Βιρροδοά ἴο τηθϑῃ ὈΥ γοπέϊπσ {6 ἐψεβ (Ἀοῦ ἃ8. 718 Το πάθον 1 ιοϊέλ 
ραϊπείησ, Ὀα1) οἱ ρομὰ ον ἰραά-ογε. ΤῊ ΒΟΟΙΥ͂ οΟΙοαγ ᾿ν Β1οἢ. Ἰῃ {818 
ἸΏΒΏΠΟΣ ͵8 οοιημηυπηϊοαίοα ἰο {Π6 6γ68 18 ἱπουρμῦ ἴο δα 4. ψομάογαὶ 
ΒταΘΘ 688 ἴο Ρδίβοπϑ οὐ 411 δορὶ θχίομβ. ὙΤῊΘ ργδοίϊοθ οὗ 10, 
8οὸ ἀοιιδὲ, 18 οὗ ρτϑαῖ δηιαυῦ : Οσ, Ὀδβι 468 ἴΠ|6ὸ Ἰπβίδῃοαβ δἰγοδαν 
ποίϊοοα, τὸ Βηᾶ, ἰμαὺ ἤθη Φ 626 061 ἰ8 β14 ἴο πᾶνε ραϊηίθα ΠΥ ἔλοβ 
(2 Κίηρβ ἰχ. 30.), [16 οὐἱρῖμαὶ πλθϑηβ {παὺ τς αἀ)ιιέεα, οΥ 56 ο, 
λον δος ιοἱζδ ἐδ ροισάον 9 ἰεαάτογο. ὅὸ ᾿Ἰκοῖδα Εὔῦζακ. χχπ!. 40, 
18 ἴο δ6 υπἀεχβίοοῦ. ἈΚεγοη-παρρμςοὴ, . 6. {π6 Βογῃ οὗ ροὺκ οὐ ἰδϑδα- 
οτθ, ἴδ παπλα οὐ Φοθβ γοιηροδβὶ ἀδυρμίθον, γὰ8 τοϊῦνθ ὅο {Π18 ου8- 
ἴοπὶ οΥἹἩ ῥγβοιίοθ  ὙΤΒΘ ουδίοπι οὗὨ βίδϊπίῃρ [ῃ68 ΘΥγ6- 148 δῃὰ Ὀτον8 
ἢ ἃ τχοϊδίο ρα ρονάον οὗ ἃ ὈΙδοῖς οοϊαυν, 188 δοιωμηο ἴῃ ρνρί 
ἔγτουτῃ [86 δαυ] θέ Ὀπι68; δηα [Ὁ ἈρΡΡΘΔΥΒ ἴο αν Ὀθθῃ [0] ονγθα ὈΥ 
Ῥϑίβοῃβ οἵ βοίῃῃ βοχββ, [πουρᾷ διποηρ [86 «6.08 10 νγχἅὰιβ ΘΟ ἢηθα (0 
ποθ η.2 ΤΠ τοάοόγῃ Ῥογβιδη, Εἰσυρίίδη, δπα ΑΥᾺΡ οπΊθη, οΟ0ῃ- 
πιο {π6 ργδοῦϊοθ οὗἩ ἱηρίησ {π6}} Θγ6-ἰΔβῃ 68 δπα δυ6- 168. 

Τὸ νγὰϑ ἃ ραγ!ουαγῦ Ἰη]υποίϊοη οὗ (86 Μοβαῖο ἴανν, (παὺ ἐΐθ τοοπιθη ἐλαϊῖ 
πο ιτϑαν ἐδαΐ τολίοἢ, ρογίαϊποίδ, ἀπίο α πιαπ, πείίδον δλαΐ ἃ πιαπ ριΐ οπ 
α τοοπιαπ᾽5 φαγπιοπί. (Ὠυΐ. χχὶ!. 6.) ΤῊ]5 ῥσγθοδ 100 νγ88 ὙΟΣΥ ὨΘΟΘΒ- 
ΒΆΓΥ ἃραϊπδβὺ {μ6 ΑθιιΒθ8 ΜΓ ΒΪΟ ἀγα 86. ἀϑὰ8] ΘΟΠΒαΌΘΠΟΘΒ οἵ βιοὶλ ἀ18- 
σαῖβεβ. ΕῸΓ ἃ οιηδη ἀγοϑῦ ἴῃ ἃ τρϑη οἱούϊιοβ ν}}}} ἠοΐ Ὧθ γεβϑίγαϊηοα 
80 ΓΟΔΑῚΥ ὈΥ ἰμαὺ το δ. τ Βἰςἢ 18 {Π6 ρῬΘου ΔΓ ΟΥ̓Παθηΐ οὗ ΠΘΥ ΒαΧχ ; 
τῃά ἃ τηδῃ ἀταδῦ 'π ἃ ΟΙΔΠ Β Βα Ιῦ ΤΩΔῪ ὙΒοὰΐ ΓΘΔΥ ἀπ ββδτηθ ρῸ 
Ἰηΐο σομηραηῖοβ ΘΓ πιπουΐ {118 αἰβρβθ, Βπαιηθ δμα ἔδαγ ψου]ὰ 
᾿π 46 γ᾽ μ18 δἀτηϊτίδποθ, ἀπα ργαυθῃΐ 18 Δρρθδγίηρ. 

Ιη μοῖ οουπίγίθβ, {6 ἃ ΘΟ ΒΙ ἀογα Ὁ ]6 ραγὺ οὗ Ῥα]θβίηθ, ἰγανθ!]οῦϑ 
Ἰηΐογηι τι8, ἐμαὶ {Π6 στοαίοβί αἰ ἤογθποο ἸπλαρῖπΔ 0]. Βα δ᾽ δαί θη {Π|6 
σΟμ ]οχῖοηΒ οὗ {π6 πσόσηθη. ΤἬοβ86 οὗὨ Δηγ ΘΟ ΙΠΙΟἢ 86] οηὶ οῸ Δρτοδά, 
8Πα ΔΓ6 ΘΥ̓ΘΓ δοοιϑίοτηθα [0 ΡῈ Βῃϑαεα ἔγοσῃ {Π6 βιιπ, 1} {μ6 σγοαΐθαί 
αἰζοηίοη. ΤΒΟΙΡ β κι 18, ΘΟΩΒΘΑΘΗΤΝΨΥ, [ΔΙ δηα θαυ ἢ]. Βαϊ πτοιηθῃ 
πη {16 ἸοΟΥΤΟΣ τα κ8 οὐἁὨ 116, ΘΒρθοΙ δ ]Υ ἴῃ [Π6 σοιπίγυ, Ὀαοίηρ' Ότα {ῃ 8 
παίαγο ΟὗἁὨ {ΠΕ} Θμιρ]ουστωθηΐβ ΤΟ Ἔχροβθα ἴο [816 Βοογοῃιηρ' Γαγ8 οἵ 
1Π6 βπ, 8.6, ἴπ {ποῦ ΘΟΠΊΡΙΘΧΊΟΠΒ, ΓΘΙΠΆΓΚΑΡΙΥ ἰδ ΠΥ πὰ βγασίῃυ. 
Τπάο6᾽ βιιοῃ οἰγοιπιβίδῃοοθθ, 8 ἱρὴ να] σσου]α, οὗἉἨ ὁουτβο, Ὀ6 βαῖ, Ὀγ 
1Π6 δαβίθσῃ 8168, ρου {πὸ ἔδι τη 88 οὗ {Π6ῖῦ σοῃ }]οχίομϑ, 88 ἃ 415- 
Οἰηρο ϊβηϊηρ τρατὶς οὗ ὑΠ6ῚῚ ΒΌΡΘΙΙΟΥ 8110}, ΠΟ 1688 [Π8} 88 8 δηῃδηοο- 
τηθηῦ οὗ {Ππε6ὶγ Ὀαδιίγ. 6 ρογοοῖνγα, ὑπογοΐοσθ, ἤν παξασζαὶ τγα8 {86 
γα ο Β ἜΙ ΈΒΙΒ τοῆδούοη ἴῃ (ὑδηΐ, 1. ὅ, 6. γοθρϑοίηρ; ΠΟΥ ἰατσην 
οοΙρ]δχίοῃ (οϑυιβθα ΟΥ̓ ΘΧΡΟΒΌΓΕ ἴο ΒΕΓΎ116 ΘΙΩρ]ογτηθη 8) ἃπιοηρ {ἢ 8 

1 Ὧτ, Βῃδυνβ Ττδνο]8, νοὶ. ἱ. Ρ. 413. 
3 ὙὺΚίΏδοπ᾿ 5 Μδηπογα, δο. οὗ ἴ[Π6 Αποίρης Εργρίΐδηβ, γο]. {ϊΐ, ὑῃ. 8380---382. 
5 1ληθ 8 Μδῃῆοεβ δηὰ (υδίοπιβ, ὅτο. οὗ 10 Μοάογη Ἐργρείδηβ, νοὶ. ἱ. ρρ. 41, 42. 10 

ῬΡ. 42, 43., ὯὨ6 [48 σίνοη ΘηΘΥΔΥΪ ΡΒ οὗ [πὸ δρρασγδαίῃβ πϑοὰ [Ὸσ ἐἰησίηρ ἴμ6 ογθ- 148. 
ἉΓΤΩΘΣ 5 ΟὈΘΟσυ δι ηΒβ, τοὶ. ἷν. Ρ. 834. δϑδ!δνν7' 8 γ6]8, νοἱ], ἱ. Ρ. 414.- Μοτγίογ Β ϑεοοιὰ 

ΦοῦΓΠΟΥ, ὑΡ. 6]. 145. ΤΏ ογο8 οἵ {86 νυἱέε οὗ ἃ Ουὐδοκ ῥγίοϑί, ῇοπὶ Μτ. δο ὙΥ ΠἸϑοη βαῖν 
δ᾽ ΤΊθοΣίαΒ, τοσγὸ δίαϊπθὰ τ ὈΪΔΟΚ ρονάογσ. (Ἴγανοὶβ ἱπ ἐὴ0 ΗΟΪΥ [,Δπά, τα. νοὶ. ἰἱ. 
Ρ. 17.) “ὍΤῆθ Ῥαϊγγοηθ ποπιθῃ.. .. ΔΓ6 ἴὴ6 ἤποϑί Ἰοοκίησ ποπηθη αὐ 4]] [6 ΑΥ̓ΔΌ 
{τ 068 οὗἩ ϑ'γγία. .. . Σὐκο οἶμον Οτΐθη Α}5 οὗ [πο ἱγ βεχ, τΠΟῸῪ ἀγο 186 εἰρ8 οὗ τη οἷν δηροῦβ δηὰ 
ἴηο0 Ρ6]π|8 οἵ 186 πδηὰβ σοὰ, δπὰ ψγοαῦ ρο]ὰ σίηχβ ἰῃ τΠεὶγ οατα: δπὰ 186 6[- ]4ΔοΚ ἀγα οὔ 
[86 ΠΟΠΠΔῊ [ῸΓ ἴΠ6 6γ6- Δ 5008 15 ΠΟΥΘΥ ἰογροίθη ; ΠΟΥ ἱπηδρίηθ, ἀπ, Ῥοσῦδρβ, τυ τσ ἢ, 
ἴπαὶ [18 ὈΙΔΟΚΉΘ 88 ρίνοδ [6 ὁγα δῇ δἀ ἰῇ ομαὶ ἰδηρτοῦ δηὰ ἰηϊετοδί," ΟδγηοΒ 1κἰἰ6γἴ5 ἴτοῖῃ 
16 Εδδῖ, Ρ. 592. 

ἘΥ8 



438 Οὴ ἐδο 72 7888 97 {{ι6 Ψειος. 

[αι ἀδυσπίογβ οὗ Φογ βαίθστα ; ὙΠΟ, 88 δτίθη ἀδηῖβ Οἢ 8 ΤΟΥδἱ ΤΑΓΓΡῈ 
(τὸ ἸΏΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ), γγογα οὗ {Π6 ΒΙρμοδὺ σϑῃκ. 
ὙΠ. Τὸ οἤδηρο δι πα ὑγΑϑἢ οπμϑἶβ οἱοίμθβ γθῦα σΘΓΘΙΏΟΠ168Β 

πιβοὰ Ὀγ {Π6 “6778, 1ῃ ΟΥ̓͂ΘΓ ἴο αἼΒρο86 ὕπθτὴ ῸΣ Βοῦλα μον δοίϊο τ ΒΣΟἢ 
ΤοαυΓοα ραγ ου]ΑΣ ρυγγ. ΦΛΟ0, αἴτεον Ὠ18 γοΐαγῃη ἴσγοτη Μοβομοίδσηϊα, 
Τοαυϊγρα Ὦ18 Πουβοποὶϊαὰ ἴο ἐλαπσο ἐλοὶγ φαγπιεπίδ, απα σοὸ ιτοϊἐλ ᾿ἰπὶ ἕο 
δαεσγίῆεο αἱ Βεϊλεῖ, (θη. χχχν. 2, 8.) Μόοβϑβ ἡ ὐ μάνα, ἐς 186 ΡΘΟΡΙΘ 
ἴο ῬΥδρᾶγα {πουΏβ  γ 68 ζῸΓ [86 τοσοροη οὗὁἩ [86 ἰδ ὈῪ ρυγγἱπρ δπὰ 
ὙγΆϑῃϊηρ {ποῖν οἱοίμο8. (Εχοᾶ. χιχ. 10.) Οἱ τπ6 οἴμδῦ δαῃά, {Π6 
ἜΕΝΡΙΝΟ ΟΕ ΟΝῈ Β ΟἸΟΤΗΕΒ 18 Δἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΝ ἔΓΘΑῸΘΠΕΥ 864 1ὰ δοτὶρ- 
ἴμγ6, 88 8ἃ ΤὉθὴ οἵ {π6 Βὶριῃοδῦ στο Βουροπη, ἰο ἀθποῖθ Ὦ18 στοαῦ 
ΒΟΥΤΟῪ [ὉΓ «ΦΟὈΒΘ6Ρ}, γεπὲ δὲς οἰοέλος (ἀδη. χχχνὶ!. 29.): “4600 ἀϊὰ {86 
1|Κα (νου. 84.); δὰ ἔὕζΖγα, ὕο θχρῦβββ [ἢ 6 σοπΟΘΤ δηα ὩΠΘΆ51 668 Οὗ Η]5 
τηϊηα, ἀπ {86 ΔΡΡΓΘΏΘΏΒΙΟΏΒ 6 Θπίογίδ ηοα οὗ [86 αἰνὶπο αἸΒρ] άβυ ΓΟ, 
ου δοοουηῦ οὗἩ [Π6 ῬΘοΟρ]θ᾿Β πη] ανν [Ὁ] Τηαστϊαρ 68, 18 βαϊα [0 Το πα ἢ]8 σα γ- 
τη 6 η18 δηα Ἀ18 τηληῦ]6 (ΕΖτα ἴχ. 3.}; παῖ 18, θοΤἢ Ὦ1Β ἸΠΠΘΥ ἈΠα ὌΡΡΟΥ 
σαυηθηῦ : {Π18 γ78ἃ8 8180 Δ ἜΧρυββιοη οὗ ἱπα!σηδίοη πα ΒΟΙΥῪ Ζο8]; (6 
ΠΙΡῊ ῥγιϑϑί σϑηΐ 15 οἱοίμοϑ, ργούθμαϊηρ ὑπαὶ ΟΟΥ ϑανίουσ μδα Βροΐζθη 
ὈΙΆΒΡΒθαν. (Μαῖῦ. χχνυϊ. 65.) Απὰ 8βο ἀϊὰ 186 ἃροϑβϑί]6β, Β6Β {86 ΡΘΟρ]6 
οὗ Πωγβίσα ᾿πθηαθα ἴο ΡΥ ἴἤοτα αἀἰνίηθ Βοπουτβ. (Αοίβ χῖν. 14.) ΤΠ6 
ϑατντηθηίβ Οὗ ΤΩΟΌΣΠΘΓΙΒ ΔλΟῺρ᾽ [Π6 «7 6178 76 γα ΟὨΙΘΗ͂Υ ΒΑοΚο] οἱἢ πα Βαῖγ- 
οἷο. Το Ἰαβύ βοτί τῦδϑ {86 801] οἱουῃϊηρ οὗ {πΠ6 ῥγορμείβ, [ῸΓ {Π6γΥ 
ὝΘΙΘ ΘΟΠΕΪΠ04] Ῥοηϊίθηΐβ ΟΥ̓ ῥγοΐδβϑίοη ; πα {δογοΐίοσε Ζθομδυιδῃ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ 186 τουρὴ ραγιηθηίβ οὗ {π6 4166 Ῥγορμδίβ, μι οἢ ΤΠΘῪ 4}80 
ὙΟΤῈ [0 ἀδοοῖγθ. (ΖθοΝ. χι!. 4.) Φδοοῦ νγὰβ [6 ἢγβί τγὸ τοδα οἵ ἰμαί 
Ῥυΐ βδοκοίοι οἡ ἢΪ8 ]οἱη8, ἃ8 ἃ (οκοη οὗ τπουσγῃϊηρ ἴον Φόβορι ((6η. 
ΧΧΧΥΪ,. 34.),ὄ ΒΙΡΏΙγ ηρ ὑΠοΥ ΌΥ {Πα Βη66 6 Βα )»»80 Β15 θο]ογϑᾶ βοὴ 
ἢ ΘομΒι4ογϑα ΗϊΠη861} ἃ8 χσοάσοα ἴο (86 τηδϑηδβὺ ἃπα Ἰονγοβέ οομάϊ θη 
οὔ ] 6. 

ΙΧ. Αὄὔ ρῥγοαϊριουβ πυροῦ οὗ βυχηρίμποιιβ δηα τοαρηβοθηὺ ΠΑ ΐ8Β 
88 ἴῃ Δηοϊθηὗῦ ὉἸΠ68 ΤΘρΡΆΓΑΘΩΑ 88 ἃ ΠΟΟΘΒΘΑΤῪ ἀπ ἱΠαΙΒΡΘΏΒΔΌΪΘ ραγὶ 
οὗ {π6Ὶγ ἰγθᾶβασεβ. Ἡΐζοσδοθ, βρϑδϊεῖπρ οὗ [που] ὰ8, (πὸ δα ρΠ]αροά 
Αβὶα, δῃηα ἤγϑῦ ἱπίτοάυοθα Αϑιδίίο στϑβηθιηθηίβ ἀτωοηρ [Π6 Ἐοτηδη8,) 
ΒΆγ8, {πδ΄ ΒΟΙῺΘ ῬΘΥΒΟῺΒ πανηρ τγαιθα ὍΡΟΠ ἴῃ ἴο τϑαυθδὶ {ΠῸ 
Ἰοδῃ οὗ ἃ λισιαγοά βυϊῖ8 ουἱϊ οΥ̓ 18 ΔΥάτΌΡ ἴον (6 Ἐοτηδη δίαρθ, ἢ8 
Θχοϊαϊτηϑα ---- “ΚΑ δυπάτρα Βυϊῖβ᾽ ΠΟΥ͂ 18 10 ῬΟΒΒῚΡ]6 [ὉΓ τὴ 10 ἔῸΓ- 
ΠΙΒἢ ΒΌΘΝ ἃ πυροῦ Ὁ ἨἩοσνονοῦ, 1 1} Ἰοοὶς οὐοῦ ἔμοῖὰ δηά βοηᾶ γου 
Μηδὲ 1 Πανο.) ---- ΑἸἾΟΥ βοῖλα {ἰπι6 ἣθ τσῖΐθβ ἃ ποίθ, δηᾶ [6115 {μ6 πὶ ἢ6 
Πδ ΕἸΥΕῈ ΤΗΟΌΒΑΝῸ, ἴο {86 ψ0]86 ΟΥ ραγῦ οὗ ψ0ἢ} ΠΟΥ ὙΟΓΘ 
ψ Θ]σοτη 6. ὅ 

ΤΙβ οἰγουτηβίδηοο οὗἨ διηδβϑίηρ δῃὰ οβίθηϊδίϊου δὶ αἰ βρ  αυηρ ἴῃ 
ὙΥΔΓ ΓΟΌ6Β ΠΌΠΊΘΤΟῸΒ 8Πα ΒιΙΡΘΥὉ Β0118, 88 1] ΒρθηΒα0]6 ἰο ἴ86 1466 οὗ 
ΘΑ] 1, Δ πα ΤΌΣ Πρ᾽ 8. ὈΥΙΠΟΙρΡΑΙ ραγί οὗ {π6 ορυ]οποα οὐὗἨ {πόδα ΕἸΤΔ6Β, 
111 Θ᾽ υοϊἀαία βθυογαὶ Ῥᾶββαρθθ οὐ δογιρίασθ. ὉΠ ρδίγιγοι {00}, 
Βρϑακίπρ Οὗ ΤἹΟΒ 68. ἴῃ Ἀ18 ὉΠ, ΒΑΥΒ, --- Τλοισῆ ἐλον ἧδαρ τ εἰϊθεγ αἜ 
ἐλε αἀιϑὲ, απᾶὰ Ῥγέόραγε ταϊπιεπέ ας ἐΐδ εἴαψ. (Φ 00 χκνῖϊ 16.) «ο86ΡᾺ 
σᾶγα Π18 Ὀγοίθτοη ομδηροβ οὗ γαϊπιεπέ, θαϊ ἰο Βοῃ)διλη ἢ6 ρζαᾶγα ἰἤγΟΘ 

Ὁ Ἐτγ᾽9 Τυδηβδιΐοη οὗ τη βοηρ' οὗ βοϊοπιοη, Ρ. 86. 
3 Ἡογαῖ, Ερίἰδβί. 110. 1. ἐΡ 6. γοσ, 40---44. 
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Πυπάτοα ρΊ6668 οὗἉ Βιγοσ, δα ,ῶῦυό ολαπφος οἵ ταυνηθηῦ. (ἀη. χ]ν. 22.)} 
Ναδιγδη ΟΔΥτΙΘα [ῸΓ 8 ργεδϑαμΐ (0 (ἢ6 ργορμοὺ ΕΣ]186 ἴθ σἤδηροβ οἱ 
Ταϊῃμχθηΐ, {πα΄ 18, δοοοσαάϊῃρ ἴο (ὐα]παοί, ἰδ ἰμηϊο8 δηα ἴθ ὈΡΡΟΙ μαΓ- 
τηθηΐβ. (2 Κιηρθ ν. ὅ.) [ἢ δἰ] δῖοι ἴο {1186 ουβύοτῃη οὖν Ἰμογὰ, ἤθη 
ἀοδβοσιθίηρ [86 βιοχί ἀπγαίοη δπα ρου βῖπρ' παΐαγα οὗἨ ΘΑΓ]Υ ὑγθδβυγοβ, 
ΤΟΡΓΘΒΟΩΐΒ ὑπο 88 βυδ)εοΐ ἴο [6 ἀδεργοάδίοηβ οὗ τποίβ, ἔγοπι 1 οἷ 
[26 Ἰπμαδιίδηίθ οὗ 6 ἔαβί ἐπα 10 αἀἸου]ῦ ἴο ὑγϑβαῦνα {μ6 ἰδῦρα 
βίογε οὗ ρασιηθηΐβ. ζαν ποὲ ἢ 30γ ψουγεείυοβ ἘΒΈΛΒΟΕΕΒ οἡ εατγίλ, 
ιοῆετε πιοίδ ἀπά γιαΐ εἰο εογτιρί. (Μαῖί. νἱ. 19.) ΤῊα 1] πδύτιουβ Δροβίὶθ 
οὗ 16 ἀἀδηῦ]θβ, ἤθη Δρροδϊηρ ἴο {Ππ6 πύου δὰ δβάθ]γ σπῖτ 
ΒΊΟΝ δ6 Δα ἀΙβοβαγρθα ἢ]8 ββογϑά ΟΗ͂οθ, βα]ά, ---- 7 λαῦθ οουείοα πὸ 
γιαη 8 φοί(,, ΟΥ̓ δἰ 067, ΟΥ ΑΡ̓ῬΑΒΕΙ͂,. (Αοίϑχχ. 88.) ΤῊ δροβί!α «[8ῃ168, 
ἸΚονὶβα, ()υδύ 1π {116 ΒΆΤ6 ΤΏΔΏΠΟΙ 88 {μ6 ἀτοϑοὶς δῃὰ Βοιαδη ἩΣΊΐΘΓΒ, 
ΘῈ ΠΟΥ ΔΓ6 ῬδυοΙ] γἸαῖηρ’ [86 Οριυΐθποα οὗὨ {ό86 [1π|68,} ΒρΘΟΙΗε8 
Ρ0]4, Βῖνθσ, δῃα σαγηηθηΐβ, 88 [6 Θοῃβα θη: οὗ ΣΙΟἾ 68 : --- ΟὉ ἐο ποιο, 
ψο γἱοΐ πιϑη ; ισϑὰρ απα λοιοί 707 ΟΜ πιϊΐδογῖες ἐπαΐ ἐλαϊϊΐ σοπιε Ἰροη ψοιι. 
οι φοίά απὰ δἰΐυεν ἐδ εαπλεγοά, απά ψοιῦ ΟΑΈΜΕΝΤΒ αΤὰ πιο -εαίδΉ. 
(6ῃι68 ν. 1. 8. 2.)}}λ Το ἴαδβδμιοη οὗ Βουσαϊηρ ὉΡ Βρ ϑ μα! ἄγοββαβ 
Β.}}] Β 8:88. ἴῃ Ῥαϊδδίϊμθ. 10 Ἀρρϑᾶσβ ἔγοιῃ β8ὶ]. χὶν. 8. (δῦ [Π6 νναγά- 
τΟῦ68 οἵ τῃ6 Εδδί ὑσοσα Ὀ]Θ ΕΠ] Ῥογ υτηθα 1 Δγοσηδίοβ; πα ἴῃ 
Οδηΐ. ἰν. 11. (86 ἔτασταμῦ οἄουν οὗἨ (16 Ὀγιἀο᾿ 8 σατγιηθηίβ 18 σοπῃραγθα 
ἴο ἴῃς οἄουν οὗ ΙμϑὈδημου.Σ ὙΠ Δ σόῦθβ δι ρογέαμηοα ΒΕ Όσδοσι ἔγ- 
Πἰβηοα ΒΟΣ βοὴ 8000, ἤθη δθ6 βοηῦ ἴα [0 οὐίδιῃ ὈΥ βίγαίΐαρϑηι 18 
ΓΑΙ ΒΓ Β ὈΙοβϑίησ, «πώ ἢό (18880) βπιοϊϊοα ἐδε βπιοὶϊ (οὐ ὕγασναποεὶ ὦ 
μὲδ ταϊμιοηέ απαὰ ὀἰοοδοά ἀϊΐηι, απα βαϊά, δὲὲ] ἐδδ 8ηπιοῖΐ 9} τῖν δοῊ 18 3 
ἐδι6 ηιοῖϊ 9Γ α Μεϊά ιοὐλέὲοὴλ ἐδο ΤΡ λαέδ ὁϊοκεοά, ((ἀεῃ. χανι!. 27.}" 
[ὼ ργοοθεβ οὗ ὥπηθ, (18 Θχαᾳιυϊδιία ἔγαουδηοα τΥῶὴ8 βρυγαυ νου ρρ] 16 ἃ 
ἴο [86 τροσϑὶ 40.8}1{168 οὗἨ ἰδ6 πλπα ; οὗ σ]9 ἢ} 6 Πᾶγθ δὴ Θχβϑῃρ6 ἴῃ 
6 βοης οὗ δοϊοπιοι, 1. 8. 

ΤΑΚΟ ἴδ ἔγαρτγϑηςο οὗἁἉ [Π]Π6 ΟΥΤῚ δυγοοῖ Ῥοσίππιοβ 
18 ἸΠΥ ΠΔΙΏΘ, --- ἃ Ρογίθσηθ ρουτοὰ ἔοσί." 

ΟΗΑΡ. 11. 

ΧΕΥΤΙΒΗ ΟΥΒΤΟΜΒ ΒΕΓΑΤΙΝῸ ΤῸ ΜΑΒΕΙΑΘΕ. 

Ι. ΜΑΒΕΙΑΘΕ νγ88 Θοῃβιἀογρὰ ὈΥ {88 “6Ὑ78 88 80 ΔΙΑ οὗ {116 ϑ γϊούθδυ 
ΟὈ]σαίΐοη, ὙΤΒΘΥ ὑπαογβίοοα ΠΟΥ] ἀηα 88 ἃ ργϑοαρί {8Π686 νγοσαβ 
υἱἱογοα ἴο ΟΌγ ἢγβί ραγϑηΐβ, 8ὲ “γι, ἀπά πιμίρίψ, ἀπά τερίεπῖβὶ 
ἐλε εαγέδ. (θη. 1. 28.) ὙΠοῖγ οοπίπυδὶ! εχρθοίδεϊοη οὐὗὁἨ {86 δοπιχὶηρ; 
οὗ ἴπε ΝΜ θεβδβίδῃ δα ἀβὰ ργϑαὺ σγεῖρεῦ ἴο [818 ΟὈ]σαίϊοη. ΕἸνΟΓΥ ομο ᾿νοά 
ἴῃ {16 ὨΟρ68Β {μαῦ {1186 Ὀ]οββίηρ ταϊρῦ δἰίθηα {Π6]γ ροβίθυμυ ; δηά 
1πογοίοσο ἴον ἰβουρμῦ ἐμπουηβοῖνο Ὀουπᾶ ἰο {γί ̓ {π6 Ἔχρθοίδοη 
οὗ τα, ΌῪ δά άϊηρ ἴο {π6 το οὗ τηδηκὶηῇ, οὗ ψγῃο86 β6θα ἢ νγαὰ8 ἴο Ὀ6 

1 Ῥγεβοηϊίπρ ζαττηθηῖβ ἱβ ΟΏ6 ΟΥ̓ [Π6 τηοὰ68 ΟΥὗἁὨ ΘΟΙΩΡ] ΠΠΘὨ ΕἾ ὨΡ ΡΕΥΒΟΠ8 ἰῃ (86 Εαδί. 83,60 
ΒΟΨΟΓΆΙ 1ΠΠπδιΓαϊνο ᾿ἰηϑίβηςοβ ἰῃ Βυγάοτ᾽β ΟΥΘΏΙΔΙ 1, ογαίΌΓο, νοὶ, ἱ. ὑΡ. 98, 94. 

2 Ἡασγποοῦ᾽β [ηἰτγοά, νοὶ. ᾿ϊ. ὑῃ. 2347, 2348. 3. Ὧγ. ἀοοὐδ ϑαςσοὰ 1[ἀγ]5, ὑ. 122. 
4 Ζονοῖ δ ΟὨ τί βεϊδη Τἰοθολγοο 5 ἴῃ γτίδ, ὅζς. ΡρΡ. 97, 98. 
5. )γ, Οουδ᾿β νουβίοῃ. 

ἘἙῈ4 
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Ῥογῃ, δῃηα ΜΏοβο ΒδΡΡίμοδθ ἢ τῦδϑ [0 Ῥγοπηοίθ, ὈΥ ὑπαὶ ἐθιαροσαὶ 
Κιησάοτῃ [ῸΓ τ ῖ οἷ ὑΠ6Υ ἸΟΟΪΚΘα ΡΟΝ Ἠ1Β ΔΡΡΘΆΓΑΠΟΘ. 

Ηρθηοθ οο δου γ1α8 οδίθθιηθα ἃ ργθαῦ ΓΘΡΙΌΔΟΝ 1ῃ [8Γ86]; ἴοτ, ᾿6- 
5.468 ὑπαὶ ποὺ {πουρθῦ πὸ οπα οου]ὰ ᾿ἶνγα 8 βϊπρὶβ 18 νι μπουΐ ρστοαδῖ 
αἀδησοῦ οὗ β᾽η, ἴΠ6Υ Θβίθοπθα Ὁ ἃ σου ογδοῦηρ οὗ τ86 ΑἸ 6 ΘΟΙΏ86]8 
1ῃ [86 Ῥτγοσαῖβο, ἐμαὺ ἐΐέ ςθο οΥ ἐλε τοοπιαπ βδἠομία ὄγιδο ἐΐό ἠφαά Ὁ 
ἐλο βεγρεηί, Οἱ [818 δοοοιηῦ 10 τῦδϑ {παῦ Φ Θρμ 8} 8 ἀδυρβίον ἀθρ]οσθὰ 
ΠΟΥ υἱτρὶ ιν, Ὀθοϑαβθ 886 π8 ἀσρτνοα ἤογ αἴμογ οὗ [π6 ορβδ ψ ῃῖο ἢ 
ἢ6 τιϊρὶῦ δηογίδι ἢ ἔτοσα μοῖσβ ἀθθοοπαθα ἔγοσῃ ἢ σ, ΟΥ̓ Ποπὶ ᾿Ϊ8 ΠΒΠῚ6 
ταϊρῃῦ βυγνῖνθ ἴῃ Ιβσϑϑὶ, δῃᾶ, δοῃβθαιθηῦ, οὗ ἢ18 δχρθϑοίαιϊλοῃ οὗ 
Βανίηρ [Π6 Μαβϑίδῃ ἴο ϑοπλα οὗ [18 866, νυ Βιοἢ γἃ8 {86 σΘΠΘΓΑΙ ἀθβῖγο 
οὗ 411 {πμ6 1δγδϑ 188 σοῖο. ΕΌΣ {Π6 Β8Π16 ΤΘΆΒΟῺ 8180 βίβυν τν 88 
ΤΟ γα θα διμοηρ ὑΠ6 «Φ60}}8 (48 Ὁ 18 ἴο {Π18 ἀΑΥ ἀιγοηρ (86 τηοάθγῃ 
᾿σγρθδηδβὶ κα] ἨϊϊϊηΔο083) 85 οπα οὗ {6 στοαίθδϑὺ τηϊδέοσίππθο ἐμαὶ 
σου] α Ὀ648}}] δὴν νοδῃ, ᾿πβουλποῖ {μαΐῦ ἴο ἢᾶνα ἃ οἰ], ᾿πουρὰ [ῃ6 
ὙΥΟΤΏ8ἢ ἸΏ ΘαΙίοΙΥ αἸ6Θα {ΠΟΥΘΌΡΟΙ, νγ88 δοοουπῃίθα 8 1688 αἰ ΠΟ Ἰοἢ 
ἴπδη ἴο ἢᾶνα ΠΟπ6 δὖ 8]]; δῃᾷᾶ [ο {Π18 ῬΌΓΡΟΒΘ Ἴ76 ΙΔΥ Οὔδβοσνο, {Πα 
{Π6 τἀν! δ οοταξοσίοα ΒΔΟΠ6] ἴῃ Ποῖ Ἰαθουγ (νοι Ὁμουρσῇ 86 Κπονν 
Ποῖ ἴο Ὀ6 δ {π6 ροϊηύ οἔάἀδδί) 1 {Π686 ἔδγτηϑ, Ζϑαν ποΐ, 707 ἐΐοι δἠαϊ 
δα» ἐλιὶξβ δοη αἶδο. (ἀτῃ. Χχχν. 17.) 

ΕὙόοσὰ {818 Ἔχρροίδιιοπ ργοσθοαρθα {μθὶνῦ δχϑοίῃθβθ ἴῃ οδιυβίησ {{|6 
Ὀτοίθοῦ οὗ ἃ Βυβθαηά, ψὙ80 αἀἸ6α νι δουΐ ἴββιι6, ἴο ΤΔΆΓΓΥ ἴμ6 ΨΙΔΟῪ 6 
Ἰοῖν ὈΘ πα, δὰ {μ6 ἀϊβοταοθ {παὖ δἰϊοπάθα 18 τοί ιβίηρ 8ὸ ἴο ἄο; ἔου, 
88 ἴῃ 6]ἀ6ϑύ βοῃ οὗ βιιοῖ ἃ τηϑυτῖαρα Ὀθοδπα ἴπ6 δαορίοα οἰ] οὗ 1Π6 
ἀφοοραβοα, ὑμαὺ Ομ1]α δπα {86 ροβίθυ τυ βοπιηρ ἔγοτα ΐπὶ ΘΓ, ὮΥ͂ 8 
Πούϊοη οὗ ἰανν, δοῃβι ἀδγρα 88 {π6 τϑαὶ οὐρρτίαα δηα Ποῖγβ οὗ (86 ἀδοραβοά 
Ὀτοῖμεσ. ὙΤΠ18 οχρίδιηθ 186 ψοσγαάβ οὗ 1ϑδῖδῃ, ὑπαὺ δευεπ τοοπιετὶ δλομία 
ἑαλε Ποϊά 977 οπε τιαη, βαψίπφ, το6 τοῦ δαΐ ΟἿΤ' οιοπ ὄγοαά, απα τρϑαῦ' ΟἿΤ' 
οἱρηὶ αρραγοῖ; οπῖψ ἴοὲ μ5 δὲ οαἰϊοά ὃν ἐδν παπιε, ἐο ἑαΐλδ αἰσαν ΟἿΤ' γ6- 
»τοαεῖΐ. (188, ἰν. 1.) ὙΠ γὰ8 1Π6 Τϑᾶβο δἷἰβὸ ψὮῪ {ΠπῸ «76 1}8 ΘοΙα- 
ΤΩΟΏΪΥ Π]ΔΥΓΙΘα ὙΘΥῪ γουησ. ὙῈ6 ἂρ ργεβουι θα ἰὼ τβθῃ ὈΥ [6 
ἘΔΌΡΙ Πα νγὰ8 δἰρῃθθη γϑασθ. ΑΔ υἱγρίῃ νγὰβ ΟΥΑΙ ΏΔΥΪΥ τηϑυτιθα δἱ 
{(πΠ6 ἃσ6 οὗ ρυθογΥ, ὑπαῦ 18, ἔσχον ὙΘΑΥΒ Θοταρ]οίθ, μθηο6 Π6Γ ἢ8- 
υαηά 18 οα]]θα {π6 συϊάθ ΟΥ̓ ΒΟΥ γουία (τον. 11. 17.), δπὰ {πΠ6 Ὠυβρδμά 
οὗ ποὺ σου (Ψ06] 1. 8.)}; δπᾶ [86 πού ρἰνπρ' οὗ τη! 68 ἴῃ τ ΑΙΤΙ Ὁ 
15. ἴῃ Βα]. ἰχχυ, 683. Γοργοβθηῖθα 88 ομδ οὗ {π6 οἴεοίβ οὗ μ6 ἀνία 
ΒΏΟΘΡ ὑονγαγαβ [8γ86]1. [ἢ 116 ΤΑΔΠΠΘΓ, διηοπρ 86 Η]ηάοοΒ, {Π6 416-᾿ 
Ἰανίηρ οὗ {Π6 τλλιτίαρα οἱ ἀδυρ ουΒ 18 ἴο {118 ἀΔΥ τοραταθα 88 ἃ ρστγϑδὺ 
ΟἸ]ΔΙΏ ΠΥ δηα αἰθρταοθ. ὃ 

1 ΤῊ τοοβὲ ρου ηδία ΔρΡΡ] οΔη8 ἐο Ὅτ. ἘΪΟΠαγάϑοῃ ἴογ τη ο 4] δάνίοθ σοῦ ἴθο86 ὙΠῸ 
οοηϑιϊεοὰ Πἰπὶ οἡ βοοουης οὗ δβίθγ γ, νοι ἴῃ Ἐργρὶ (6 5478) 18 8111} οοηδβίἀετεᾶ ἴδ 
στθαῦοδ οὗ 81} ουἱἱβ. “ὙΠ6 πηίοττπηδῖθ σοῦρ]6 Ὀ6]ονο ἐμαὶ ΓΠΟΥ͂ ἀγὸ Ὀον το Πποα, ΟΥ ὉΠΟΥ͂ 
τὸ συγβα οὗ θάνῃ, Ῥ ΒΊΟΝ ΤΠΟΥ͂ ἸΔΏΟΥ͂ [Π6 ΡἢΠγϑἰοἶδα Ὧ88 ἴῃ6 ῬΟΥ͂ΤΟΣ ἴο τοῆον. [ζ ἰθ ἴῃ 
ψαΐη {ΠἸπ8ῖ Πα ἀφοϊαγοδβ [Π6 ἰπβα οἴ ΠοΥ οὗἁ ἴγ6 Β6Δ] πη ρ αὶ ἕο ἴ8Κ6 ΔΎΤΘΥ ἐμοῖσ τοργοδοῦ. ὙΠῸ 
ΡΑγτΪο8Β δὰπη τουηά, ἀπηπίηρ δπὰ ἱπιροτιπηΐηρ εἶτα ἴον ἴΠ6 ἴον οὔ αοά, ἴο ρῥγοβογίθε ἴογ 
τοιη, [πὰ ΠΟΥ ΤΩΔΥ πεν ΟἢΠάγοη ἴκΚ οὔποτ ρρορίθ. “ αἶνϑτωθ οἰϊϊάγοῃ, οσ 1 ἀϊο, βαι ὰ 
1:6 ἔγειι] Αγ ἴο ΠΟΥ υδβυθαπὰ ; " Οαἷγο σὴϑ οὨ]άγθη, οὐ 1 ουγβὸ γοι,᾽ Β4Υ 186 Ὀδύτοη 
ἘυΥριίαηβ ἴο {πεῖν Ρηγβίοϊδη8." τ, ΕΟ Αγ ἀβοη 8 Ττδνοὶθ δοης ἴπΠ6 Μοάιογγαηεδῃ, ὅς. 
γο]. 1ἴ. Ρ. 106. ΑΑ ΠΟΑΙΙῪ δβ᾽ηλἶδγ βοθηθ 9 ἀσβογιοὰ Ὁγ Μν. Ε. ΒΕ. Μαάδάρη, ψο ἱταυθὶ]οὰ 
ἴη [Π6 Ἐδαβὲ Ὀείτγοοθη [ἢ6 γεϑσβ 1824 δηὰ 1827. ΤὙΥαΥΟΙ8 'ῃ ΤΌΓΚΟΥ, ὅζο. γο]. 11, Ῥ. 5]. 

5. Ἐοβογίβ᾽8β Ογίοηΐδὶ Πίαβίσγαις ἢ, Ρ. 16]. 
5 ὙΥΑτὰ 8 ΗἰδβίοτΥ, ὅτε. οὗ [86 ΗΪπάοΟΒ, γο]. 1ϊ. ἢ. 327). ΜαδιτίοςΒ Ιπάἀΐδη Απϑᾳυϊο8, 

γο]. υἱΐ, Ρ. 8339, Ηοπιθ Ηἰβίοσγ οἵ 186 “968, νοὶ]. ἱΐ. ΡΡ. 8350, 85]. 
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11. Ετομῖι {π6 Βγδί ᾿πδυψα!οη οὗ τηδγτῖαρα 1Ὁ 18 ονἀθπὺ {μὲ (οἱ 
ρᾶνα θυῦ ὁπ6 Ομ Δ ὕο ΟὯΘ τΙηδη ; Δπ 16 Ὀ6 ἃ {Γι16, 88 1ζ 18 ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΏ, 
οὐβογσνδίοῃ, ἐπαῦ [ΠΟΥ ἃΓ6 ΘΥΕΓΥῊ ὨΘΙῈ ΠΊΟΓΘ τ18]68 [Δ ἔδγηδ] 68 ὈΟσΕ 
ἴη [716 πουῦ]ά, 10 [Ὁ]]ονγΒ {μαὺ 1056 τηθῃ ΘΟΥίΔΙ]Ὺ δοὺ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο 186 
Ἰανγϑ θοίὰῃ οὗ ἀοα δῃηὰ παίασο ΠΟ πᾶν τοῦτα ἰμδὴ οπ6 1 αὖ {Π6 
ΒϑῺ6 6. Βαΐ {βουρῇ ἀοά, 88 ΒΌΡΓΘΠΙΘ ἰδυγρΊνοῦ, ἤδα ἃ ῬΟΥ͂ΤΟΥ [ο 
ἀΐϑρϑηβα νὴ ΐθ ΟὟ ἰανγβ, δηα δοίμιδ!]υ ἀ1ἃ 8ὸ τι ὑΠ6 «6078 [ῸΓ 
[Π6 ΠΟΤ ΒΡΘΟΘΟΥ ρθορ]ηρ οὗ 186 ποῦ]α, γοῦ 10 18 σογίαϊ {Π6 ΓΘ 18 ΠΟ 
Βοἢ ἰο] γί οα ἀπά ϑν (86 ΟΠ τ βυδη ἀἸβροηβαίάοῃ, δα, ἐπογοίοσο, ὑπ ὶν 
ΘΧΔΙΡ]6 18 ΩῸ ΓΌΪ6 δὖ {818 ἀὰυγ. Ὧδε ἢγβὺ στο νἱοϊδίθα {818 ρυιτανα 
Ἰανν οὗ τηδυτῖαρα νγ)ϑ [δι ἢ, ψ{8|0 ἑοοΐ μπέο ἢϊπι ἔιοο τοΐσο6. ((ἀδπι. ἰν. 
19.) ΑΠογναγαβ πὰ τοδα ἰδαὺ ΑὈγαμδῃ μδα οοποῦριπθβ. (θη. χχνυ. 
θ6.) Απά 18 ργδοίϊοβ νγαβ [Ὁ] ουσοα ὈΥ {π6 ΟΥΠΟΥΡ ρδίγγο 8, ΒΘ αἵ 
ἰαϑὺ στον ἴο 8. τηοϑύ βοδῃάδίοιιβ ἜσχΟθ88 1ῃ ΘΟ] το δηα ΒΘμοθοδ 
ἄαγθ. Τδα ποσὰ σοποῦθ!η8 ἴῃ πηοβὺ 1,αἴ] ἢ Δα ΠΟΥ, ἀπα θυ θα ὙΠ κι8 
δῦ {Π18 ἀΔΥ, 8:51Η 68 ἃ οιηδη, το, ἱπουρἢ 8δὴ6 6 ποὺ τηλυγ] θα ἰὸ ἃ 
ἸΉ8}, γοὶ ἴνθ8 ὙΠ Βῖτ 88 ἢἷ8 υχὶίδ ; θαῦ 1ῃ (86 δ'αογοὰ ΧΙ ΏρΒ 10 15 
Ὁπαογβίοοα ἱπ δηοίμοῦ δ6η86. ΤΏΡΘΓΟ 1 ΤΏ68Π8 8 ἰΔν [Ὁ] τ θ, θυΐ οὗ 
ἃ ἸΟΥΘΙ ΟΥΘΥ δηα οὗ 85 ᾿ΠΓΘΓΙΟΥ ΤΆΠΚ 0 [16 ΤαϊΒίγ δ οὐ {86 ἔΆγ]ν ; 
δη4, {ΠΟΥ Όσθ, Βμ6 δα δαμαὶ γρίις ὕο {πΠ6 τηλγτίαρο- 6 Ὑ Σὰ [Π6 Θεοῦ 
ΜΠ; δηα ΠΟΥ ἰδϑ6 γγχ88 ζοραίθα Ἰορτπηαΐθ 1π ΟρΡροβιτοη ἴο Ὀαβίβαγαβ : 
θυῦ 1 411 οὔ6Ὶ σϑϑρθοῖβ [8686 Θομ οι 168 ὙΟΥΘ ᾿ΠΙΘΓΙΟΣ (0 1Π6 ρμγ]- 
ΤΩΔΤῪ ὙΠῸ; Ὁ ΠΟῪ δα ΠΟ δ ΒΟΥ Ὺ ἴῃ [6 (ἈΤΩΙΥ, ΠΟΥ ΔΩΥ͂ ΒΏΔΓΘ ἴῃ 
ΒουΒ6}}014 σονογῃτηθηί. [10 ΠΟῪ δα Ὀδθὴ βουυδηΐβθ ἴθ (6 ΔΩ, 
Ὀεΐοτο {Π6 Ὺ οϑπιθ ἴο 6 σοῃμουθῖη68, (Π6Υ σοηὐϊπιθα ἴο Ὀ6 80 δἴὝογ- 
ΔΓ 8, Δα 1ἢ [26 Β8116 Βι.0] 6 οὕοη ἴο ΤΠΘΙΥ Τα βίγ 88 86. Ὀθέοσο. Τῇ 
αΙΡΏΣΥ οΥὗἁἨ [Π686 ὈΓΙΓΛΆΤΥ ΜΠ 1ν 68 σαν {πρὶν Ομ ] ἄτοη {π6 Ργθίδγθησα ἴῃ 
{π6 βυσορββίοη, 8Βο {παὶ [86 ΟΣ] αάσθ οΟΥὗἨ σοΟΠοΌθΙπο8 ἀἸἃ ποῖ 1 δοσὶὶ 
ὑπο ῖν ΚΑΊ Βου᾿Β ἰοσίαπο, ὁχοαρῦ ρου {δ6 ἔλ!]πγὸ οὗ (86 ΟὨΠ]άγθη ὈΥ {Π|686 
ἸΏΟΓΘ ΒΟΠΟΊΓΑΪΘ τῖν68: δηά, ὑπογοίοσο, 1Ὁ ταϑ, ἰμδὺ {86 ἔλίμΠ6 Υ σοτὰ- 
ΤΊΟΗΪΥ ῥτονϊ θᾶ ἴον [86 ΟΕ] ἄγθη ΟΥ̓ {8686 ΘΟΠΟΌΙΠ6Β ἴῃ ἢϊ8 οσση [1{6-- 
ἴἴπη6, ὈῪ σίνίηρ ΤΠοὰ 84. ροσθοῃ οὗ ἢ18 οί] δηα ρσοοάβ, ψΒ1ο ἢ} (Π6 
Βουιρίαγθ 94118 σθ. Τυθ ϑαγαῖ 8 ΑἸ ΥΔΠ Δ Πλ᾿Β ὈΥΙΠΊΔΓΥ 16, ὈῪ 
νοι δα δὰ {τ ὙΠῸ σ͵αϑ {86 6 οὗ 818 γϑα!ἢ. Βαΐ Ὀαοβιάθβ 
δον, ἢ6 μιδὰ ὕνγγο Θομου ῖηθ8, πϑθο]γ, Ηρ ἀπὰ Κοίαγδῃ; ὈΥ {8686 
δ δδά οἴμοῦ σοὨΣ]άγθη βοτὰ πα αἀἰδροβηρα ἔγοτα 18880, [ῸΓ 10 18 
8414, 216 σαῦο ἐΐεπι σίβ, απὰ ξεπὲ ἐλοηι αὐοσαν τολέϊε ἦς ψοὶ ἰἰυοα, 
(ἀϑδῃ. χχνυ. ὅ, 6.) Αἔὄβέπαῖϊαῦ ουβίομι ΟὈἰδὶηβ ἰὼ ἰμ6 Εἰδδὶ [πᾶ168 ἴο 
{π|18 ἄαγ. [ἢ Μαοβοροίδιμϊα, 88 Ἀρρθδβ ἔγοσι (ἀθῃ, χχῖχ. 26., {86 
ὕξιηδει ἀαυρῃΐοῦ οου]ά ποῖ Ὀ6 ρίνθῃ 1Π πλδγτῖαρο “ θαΐοτα {Π6 Εγβύ- 
ΟΥ̓ ἢ ΟΥ ο]ἄον, δηᾶ {86 βδηθ Ὀγϑοῖίοθ ΘΟὨ ΓΙ λ168 ἰοὸ {{Π||8 ἋΔΥ διμοὴρ 

186 ΑΥπιθῃ8Π8, δπα 8180 διμοηρ (6 ΗἸμἄοοβ, τ ῖ μοὶ 1Ὁ 18 οοη- 
Βἰ ἀδγθᾶ οὐϊταϊῃ8] ἰο σῖγα {86 γοῦηροῦ ἀδυρ θυ ἴῃ ππαγγίαρο θαΐογο {Π6 
ΘΙ άθσ, ΟΥΓ ἔῸΓ ἃ γουῃρῸΓ ΒΟΏ ἴο ΤΔΔΓΙῪ ΜῈ ἢ1Β ΘΙ 6 ὈγΟΙΠΘΥ ΤΟΙΔΙῺΒ 
ὈΠιηλυτ θα. ΑΒ8 ΒΘΌΘΚΑΙ Πρ ΠΟΙ πυγδο [ο ΒΟσΟΙΏΡΔΩΥ Ποὺ (θη. 
Χχίν, ὅ9.} 80, αὖ {18 ἄδγ, ἰπ [πᾶϊᾳ {πΠ6 ἀγα, ΟΥ πυγΒ6, ΨἘῸ ᾿85 Ὀγουρλῦ 
ἪΡ [16 Ὀγιάθ ἔγοιω ᾿ῃίΆΠΟΥ͂, ϑοοοιηρϑῃΐθϑ ΟῚ [0 ΠΟΙ πο Βομθ. 6 
18 ἢ6Γ Δάν ΒΟΥ, αδϑιϑίδηΐ, δα ἔγιθηα. 

) Ηοπιθ᾿β Ηἰξίοσυ οὗ ἴῃς Ψ926νγ8, νοὶ]. 1ϊ. Ρ. 352. Ῥαχίοῃπ᾽ β ΠΙιιβϑιγαίίοηβ οἵ ϑοτίρίυτο, 
νοἷ. 1. Ρ. 129. 3ὰ οἀΐϊι. Ηγ ον 5 Ποϑοδγοῦθ68 ἴῃ Οὕϑοος δηὰ ἴἱὸ [ϑυϑηΐ, ΡΡ. 229, 280. 

2 Ἠοδοτῖδ᾽ 8 Οτίοπίαὶ ΠΙυδιίσαιοηδ οἵ ἴ86 δοτγίρίπτγοβ, ῃΡ. 28, 29, 



442 «)ειοϊδἢ Ομδέοηι5 τοϊαξέπφ ἰο αγτίαρσε. 

111. Νὸ ἤογπηδι 68 ἈΡΡΟΑΣ ἴο αν Ὀθθὴ υδοα ὈΥ (Π6 «608 --- αἱ 
Ἰθαϑῦ ποῦ ὝΟΓΘ Θῃ)οϊηθα ἰοὸ ἴἤθτὰ ὈγῪ Μοβοδ---ἀπ Ἰοϊῃϊηρ' τλη Δηα το 
τοροίμοσ, Μαυύυδλὶ! οοπϑοηΐ, [Ὁ]]ονγθα ὈΥ δοΟμδασωση δίῃ, νγ88 ἀφθοιηθα 
Βιι Ποϊοηΐ. Τὴ ΤηΔΠΏΘΥ ἴῃ ὙΓΒΙΟὮ ἃ ἀλυσῃίοῦ γγ88 ἀθιηδηθα [ἢ τη γ- 
ΥΆρα 15 ἀδβουιθθα ἴῃ [86 οδδα οὗ βθθομοιω, σψὸ δεκοὰ ᾿ῖηδῃ {ῃ6 
ἀαυρηίον οὗ ὁ δοοῦ ἴῃ τηδγγίασο ((ἀθη. χχχὶν. θ---12.}; δπα {ῃ6 παίωγο 
οὗ {π6 οοπίγδοϊ, ἰορϑίμοσ υιτὰ [ἢ6 ταοᾶθ οὗ βοϊθσαῃιβιηρ {Π6 ΤΩΔΓΓΣΙΩΡῸ, 
8 ἀθβοσιθεᾶ ἴῃ ἀφη. χχὶν. 60, 61]. 67. 67. ΤΉΘΓΘ γγαϑ, ἱπάδοα, ἃ ρσϑ- 
νἱοῦβ ΘΒρου 881} οΥ θοίγοί ῖηρ, Ὑ ΙΟΝ Μ͵τᾺΒ 8 Βοΐθιμῃ Ὀσοπιῖβα οὗ τηδῦ- 
τίαρθ, τη846 ὈΥ {δ6 τηλῃ δηἃ ποϊηβῃ Θ80}} [0 {πὸ οἴδοσ, αὖ βυ οὶ ἃ ἀἰθ- 
ἴδῃισα οὗ {πη ὯΔ8 ΠΟΥ δρτθοὰ ἀροθ. ΤὨΒ ψγχα8 βοπχθίληβθβ ἀοπθ ὈΥ͂ 
γΥ πρ;, Βοιηθίηθβ ΟΥ̓ (μ6 ἀΘΙΙΥΘΓΥ οὗ 8 ῬΊ606 οὗ βῖ να ἰο (86 Ὀγι46 
ἴῃ ῬΓΘΒΘΏΘΘ οὗ Ὑ]ΌΠΘΒΘΘΒ, 88 ἃ ρἰθᾶρο οὗ ὑμῶν τηυΐαλὶ Θηρδρθηθηΐδ. 
γα δγὸ ἱῃίοστιθα ὈΥ 186 «618 ἩΥΟΣΒ ἰμαΐ Κιθθθ8θ ΓΘ ρίγθῃ ἴῃ 
ἴοκοη οὗ [6 ΘΒΡΟ 818 (ἴΛ0 ποῖ ουβύίοσῃ ὑμ6 ΓΘ ΔΡΡΘΔΙΒ [0 Ὀ6 δὴ δ] ]ὺ- 
δβίοῃ ἰὴ (ὐβδῃί!0168 1. 2.), δέύου ἡ οι {Π6 ραγ68 ἸογῈ σϑοκομθα 88 τῶδῃ 
δηᾶ τιΐθ.2 ΑἸΟΣ βυθοῦ Θβρουβαὶβ ΟΥΘ πιδᾶθ (ὙΠΟ ΔΒ ΘΘΏΘΓΑΙΥ 
ΜΠ 6 [86 Ῥαγί68 ΘΓ γοιηρ) [86 ψνοπϑῃ σομ πθα τ] ὮΘΥ ρΑγΘη 8 
ΒΟΨΘΙΆΙ τη 8, 1 ποῦ ΒΟΠ)6 ΥΘΑΣΒ (αὐ ἰοαβύ {1}} 8ὴ6 ψγαϑ δυσγινβα δἱ 
1Π6 ἂρ οὗ ὕχεϊνθ), Ὀδέοσγε 8η6 νγαϑ Ὀγουρῦ Ποῖῃθ, πα ΠΟΥ ΤΩΔΓΓΙΆΡ 6 
σοηδυχητηδίοα.8 Ὑδύ 1 τγὰβ {86 Ῥσγδοίζοα το θϑίγσοίἃ {πθ6 Ὀγιἀθ βοιὴθ 
τ6 Ὀθέογα (86 δομβυτασηδίοῃ οὗὨ [Π6 τηδγτίαρα 18 ουϊἀθαΐ ἔγοτη Πουΐ. 
Χχ. 7. Τῆυθβ τὰ ἢπά (δπδὺ Θαγηβου Ἐ τ 1ΠῸ Γοσυδ πο 18 ΠΟΙῚ ραγϑηίβ 
ἃ. ΠΟὨΒΙἀΘΥΔΌΪΘ {1πι6 ΘΓ ΘΙ ἜΘροτιβ8]8 (“ ὅθ: χὶν, 8.); δῃὰ ψ6 ἃγὸ ἰοἹὰ 
{πα0 186 Ὑιρη ΜΑΥΥ͂ νγῶ8 υιβι]γ ψῖῖ ΟὨ1]α Ὀοίοσο δῇ δῃὰ Ποὺ 
Ἰη οηἀοα Βυδραπά ὁὀαπιθ ἰοροίμογ. (Ναί. 1. 18.) 1, ἀμυγίηρ 186 Τπι6 
θαύνγθθῃ {Π6 Θϑροιιδα}8 πὰ {Π6 τηδγτίαρσα, {π6 ὈΣ]ὰθ τγαβ σΈ Υ οὗ ΔΥ 
ΟΥ̓ ΤΏ124] ΘΟΥΓΟΒροπάθποο τί δποίμου Ῥοσβαῃ, ΘΟΠίγαυΎ (Ὸ (6 Β66]1Ὑ 
8βῆ6 οὟοα ἰο ποὺ Ὀγϊἀθρτοομι, Βῃ6 νγγῶϑ ἰγοαύθα 348 8 Δ] ΟΓΘΒΒ; ἀμα 
τἢ8 {86 Πμοὶγν Ὑιρίη, δ 886 νγᾶβ δοϊσοι βοα ἰο «“οδορίι, μανίην 
σΟΠΟαΙνΘα ΟἿἿ Ὀ]οββαθὰ ϑανίουγ, ταϊσῃΐ, δοοου ϊηρ (0 [δ6 τσοὺ οἵ [6 
αν, πανα Ὀθ6ῃ ῬαΠΙΒῃΘα 88 δὴ δαυ]ϊίεσθαθ, 1 186 βηροὶ οὗ 86 Ἰμοσχὰ 
ῃβα ποὺ δοαιδιπθα “οβορὰ πὴ (6 ταυβίροσυ οὗ [86 ἐποδγῃδίοη. 
Αὐ [6 ρῥγοβθηῦ ἄδυ, ΘῈ ἃ «607 ΤΑΙΎΪ6Β ἃ ΟΙλΔΏ, μ6 ἴΓΟΥΒ (6 
δασὺ ΟΥ δπά οὗ ἢϊ8 (ΑἸ ΟΥ̓ΘΡ ΠΟΙ, ἴἤο βδιρῃν ἰμδῦὺ 6 88 [8 Κθὴ ΠΟ 
ὉΠΑΘΙ ἢἰ8 ρῥχοίθοου, Τ818 Ῥγβδοῖσθ δχμῃ]ὶαῖμθ 1 Ζοὶς. συ]. 8., ΠΟΙ 
186 ῥγορμοῖ, ἀδβουιθιηρ ἰμ6 «6.18 ομυγοῦ 89. δὴ δχροβϑᾶ [ἰηΐδηΐ, 
ΤΩΘΏ ΠΟ :Β {8Π6 σατο οὗὨἩ (ἀοὰ ἴῃ Ὀγησιηρ ΠΟΥ ὑρ ΜΠῚ8} ρστοδῦ ὑΘΠ ΟΣ 688, 

1 ὦ Βρίογο ἴδ σὶ νίηρ οὗἉ π|6 ἴδτν (βα ἢ Μαϊπιοηϊὰ 68), 1 6 τῶϑη πὰ νοϊαδῃ δὰ δρτθοά 
αἱ οὔ τηδῖτίαρο, Ἷ᾿ ὈγουρΡὮΣ ΠΡ ἰηΐο Πἷβ Βοῦδα δηᾶ ρυίυβδίοὶυ τηδυτοὰ μογ. Βυΐ, δῇογ 
{π6 σἰνίηρ οὗὨ (π6 ἰδνν, [6 ᾿βγϑϑὶῦθθ σσόγο σοπηδηᾶοα, ἐπεὶ ἱΓ ΔΩ γα τηϊηάοά [ο ἴδ Κὸ 
ἃ ὙΟΙΆΔΗ [ῸΓ ὨΐΒ ἩΪΐΐδ, 86 βῃουϊὰ σϑοοῖνο πογ, ἢγαὶ, Ὀθίοσο ἩΠΕΠ65865, ἀπ ἃ Βοηοοίοσ ἢ [ἰεΐ 
μοῦ 6 ἴο δἰπὶ ἴο νηζα,-- 85 16 ἰ8 ττίθη, ὁ ΠΥ ΔΗΥ ΟἿΘ ἴδ ἃ ν 16. ΤὨΐδ ἱακίηρ 18 ὁη6 
οὗ [86 δἰ γπιδιῖνο Ῥγθοθρίβ οὗ [ἢ ἰαῖν, δη 18 “8116 ἃ “ ὀδρουδβίηρ.᾽ " Ιἰριθοοῦ δ Ηογεὸ 
Ηθοτ. οἡ Μίδιι. ἱ. 18. (οσκβ, νο]. χὶ, Ρ. 18. ϑνο. οαϊί, 1823.) 

2. Ὧγτ. Οἷ}} 8 Οοιαπηθηῖ. οη ὅοἱ. ϑοης ἱ. 2. ΤὮΘ Β81}6 ΘΟΥΘΙΏΟΩΥ͂ ὙΩΔ8 Ὀγδοιἰϑο ἃ ΔΙΏΟΠΡ 
186 ῥτίπηϊεῖνο ΟἸ τ βιίδηβ. (Βίμρῃδηι 8 Απϑᾳαυϊΐεῖοβ, Ὀοοὶς χχὶϊ. ο. 8. βοοῖ. 6.) ΒΥ 186 εἶν!} 
αν, ἰμάοοά, (ἢ 6 Κ͵88 18 πηϑὰθ ἃ σΟΓΟΙΠΟΠΥ͂, ἱῃ 8016 ΓαΒροοίΒ, οὗἨὨ ἱπιρογίδποο ἰο ἴδ ναὶ Υ 
ΟΥ̓ εἶιὸ παρίΐαϊ] οοπίταοῖ. (Οοὰ, Ψωβἄη. [1Ὁ, ν. ε1ἴ. 8. ἀ6 Ποπδέίοη. απίο Νυριῖαϑ, ἰορ. 16.) 
ΤΥ ἰΥδηβ᾽διίοη οὗ ἴπὸ Οἰδηςςο]ο8, Ρ. 838. 

δ ἼΠ6 βαῖηθ ρῥγϑοίίοα οὐίδίης ἴῃ (6 Ελδὶ [πα ΐθ8 ἴὸ {πἰ8 ἄαγ. Ῥ αγὰ ̓Β ΗΪβίοσγ οἵ {πὸ 
Ἠϊπάοο, νοὶ]. ἰϊ. Ρ. 384. 

“ Οὐδ πιοῖ, Πἰδβου δε οῊ8, ἴοτα. ἱ. ρ. 279. Ῥδτοδι, Αμεΐᾳ. Ηοῦτ. Ρ. 440. 

τπππὰν.ὕ....... τ 
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Δηα αὐ [η6 ῬΓΌΡΟΙ {{π|6 πηλυγυϊηρ ΒΘ: ΜΈ1ΟΝ 18 ΘΧΡγοβεθα ἴῃ {86 
ΒΆΠῚ6 ὝΑΥ 49 {86 τϑαδποβὺ οὔ Βα (111. 9.) --- 7 ὀργοαά πῖν δἀϊγέ οὐεν 
ἐλοο, ἀπ ποὺ Ῥεσαμπγθδὺ τοϊπθ. Αἀὖ {86 τηδυτίασθϑ οὗ Ηϊπάοοβ, {δ 
Ὀυάδστοοπὶ [0148 ἃ βοὴ βκιγί βευθσαὶ ὑτλθβ οὐὸσγ {86 τϑϑύ οὗ {Π6 
Ὀγιἀο᾽Β οἱοίῃθβ, ἴο ἱπειαϊα {παὺ πα ᾽848 Ττρϑυγϊθα Ποτ.] 

Ατροπρὶ [Π6 «678, 8η4 σ,ΘΏΘΓΑΙΙΥ ἱμτουρδουῦ [86 Εἰδδῦ, τη υτῖαρα νγ88 
οοΟμ δἰ ἀογθά 88 4 βοτί οὗ ρυγοῦδβϑθ, ΠΟ. [86 τηδη τηϑάθ οἵ {6 Το 
ἢ ἀφείγθα ὅο ΠΊΔΙΤΥ͂ ; 8π4, ὑπο γϑίογθ, 1π ΘΟ ΣΟ πρ' ΤΩΔΥτΪρ68, 88 {Π6 
ὙΠῸ Ὀτουρῆΐ ἃ ρου ἴο π6 Πυβραῃά, 80 ἴΠπ6 Ὠυθραπα τγ88 οὐ] ροά 
[0 σῖγα ΒΟΥ ΟΥ̓ΒΘΥ ΡΑΓΘΏΪΒ ΤΩΟΠΘΥ͂ ΟΥἩΡΓΘΒΟΠΐβ ἴῃ ᾿1θὰ οὗὨ [818 Ῥοτίϊομι. 
ΤῊ18 σα8 186 οαδα δεΐίσοοη Ηδγου, [86 αίμοΣ οὐ ΘΒΘΟΉΘΙ, δπά {ἰῃ6 
ΒΟ0η8 οὗ ὅδοοῦ, σὴ το αὐΐοι ἴο Ππδῃ (ἀεπ. χχχῖν. 12.):; δηὰ «6000, 
ΒΑΥΪΠΡ ΤῸ ΙΩΟΠΘΥ͂, οἴθογοα Ἠ18 ὉπῸ0]6 [Ρ8Ππ ΒΘΥΘῚ ὙΘΆΓΒ᾽ ΒΟΓΥΟΘ,, 
ὙΒΙΟΩ τηυδὺ Βανα θδθη δαυϊναϊθηὺ [0 ἃ ἰαγρα βυζ. (( θη. χχῖχ. 18. 
δα] ἀϊά ποὺ σίγα 818 ἀδιυρμίον Μίομαὶ ἰοὸ θανιᾶ, ἘΠ) αἴνον ἢ δὰ 
Τοοοϊ γα ἃ πυπαγοα {Ὀγοθκίηβ οὗ [π6 Ῥ δ ποθ, (1 ϑασα. χυῆϊ. 26.) 
Ἡόοϑοα Ὀθουρσδί δ18 ψ|ΐδ δὐ {Π6 Ὀυῖοθ οὗ ἤίνθθῃ ῬΊθο68 οὗ βι!νοσ, ἀπὰ ἃ 
ΤΩΘΑΒΌΣΘ 8δηἀ ἃ 4} οὗἩ Ὀαγΐου. (Ηοβ. 1. 2.) ὉΠη6 βδηλδ συδίοτῃ 8180 
οΡίδἰ δα διβοηρ {86 στο κβ δηα οἴμοσ δποϊθῃῦ Ὡδίομβ ὃ; δῃά 1 18 [0 
{818 ἄγ 1π6 Ὀγβοίλοθ 1π ΒΟΥ ΘΓᾺΪ ϑαϑύθστι ΘΟΌΠΙΤ168, ΡΑΥ ΓΙ ΟΌΪΑΓΥ δπηοηρ 
1ῃὴ6 Ὥγιιϑοβ, ΤΌΓΚΒ, ἀπ ΟΠ υβθληδ, 80 Ἰημαθιῦ (Π6 σου Ύ οὗ 
Ἠδουτγτδῃ, δηα 6]580 διποηρ (86 το οσ βοθηϊίϊθ ΑΥ̓ΘΡ8, ΟΥ Τ1ῃ086 80 
ἄνγ6}} ἴῃ ὑθηίβ." 

ΙΥ. ΤῸ ἌΡΡϑδσβ ἔγοταη οι {π6 ΟἹὰ δὰ Νονν Ταβίδμπηθηίβ, (πα΄ 186 
ονγϑ οοἸοὈταϊθα {π6 πυρίϊα] ΒΟ] ΘΙ ΠῚ ΟΥ̓ ἢ στοδῦ ΓΟ ΥἹὙ ἀπά ΒΡ] 6 η- 
ἄουτ. Μδην οὗ {86 τὶΐθβ δῃᾷὰ οθσθεηοηῖθβ, οὐβογυθα ὈΥ Πθτὴ οα {ἢ]18 
ΟΟΟΆΒΙΟΏ, ΓΘ σου οι δοίδ ὑο {86 ατοοκβ δηᾶ Ἐοιθδηβ. Ὑγ76 ἰϑᾶσῃ 
ἔτοτα 6 Μίβπβδ, {μαῦ ὑῃ6 6078 ΘΓ δοουϑίοπιοα [0 ρμΐϊ ΟΓΟΥΤΗΒ ΟΥ 
ἀνβιαῤ τῳ ου ἐπ Βοϑβ οὗ ΠΟΎ]Υ ΤΩΔΙΤΙΘα ῬΟΙΒΟΩΒ; 8Π6} 1{ Βῃου] βθοσὴ 
ΤΟΙ {Π6 δοηρ οὗ ϑοϊοσποι (111. 11.), (8α4ῦ (86 ὀογοιμοην οὗ ρυϊπρ 1 
Οἡ γα8ϑ ῬοΥοστηθα ὈΥ͂ ὁπ6 οὗἩὨ 86 Ῥαγθηΐβι Απποηρ πὸ αὙθοκβ {86 
ὑγ46 σγὰϑ ογουγηθα ΟΥ̓ ΠΟΥ τηοίπογὅ; δηαὰ διῃοηρ ἰμθτ, 88 Ὑ76}} 8.8 
διηποπρ {πΠ6 ΟτΥϊοηΐαὶβ, δα ραγ σα] αυ]ν {πΠ6 ΗἩ ΘΌΥΘΊΤΒ, 10 τγ88 ΟἸιϑ ΙΑ ΤΎῪ 
ἴο ὙΟΒΓ ΟΥΟΎΤΏΒ ΟΥ ρΆΓΪΔη48, πού τ ΓΟ οὗ ἰθανθβ ΟΥὁ ἤονγοσβ, Ὀυΐ 4180 
οὗ ροϊά ΟΥ̓ Β͵]νϑσ, ἴπ ῥγορογῦοῃ ἴο 1Π6 ταὶ οὗὨ [6 ῬΟΥΒΟῚ Ῥγθβοηηρ; 
(θὰ; θυΐῦ {Π086 ῬΓδραγθα [Ὸ0γ {π6 οϑ] θυσαϊοη οὗ ἃ πυρίϊαὶ Ὀδπηαιοῖ, 
88 Ὀοϊηρ ἃ δβεν οὗἩ [Π6 τβύ Θοῃβθατ θη ο6, ΓΘ ΟὗὁἨ ὈΘΟΙ 8. Βρ16η- 
ἀουῦ δῃὰ τπϑρῃιἤοθθοθ. ΟΠδρΙοίβ οὗ ἤστνουβ ΟἹ]Υ οοπδίυ οι {Π6 

1 ΒοδοΥ8᾽ 5 Οτϑῃι!αὶ Π]ἠ δι γα ἢ, ῬΡ. 1δ6, 167. 
3 Τῆς Οτπὶ ΤΆΓΙΔΥΒ, ἩὮῸ Δ͵’Θ ἴῃ ῬΟΟΥ͂ ΟΙΓΟΌΤΩΒΙΔΠΟΘΒ, ΒΟΓῪΘ δῇ ΔΡΡΥΘΗ οοδμΐρ (ογ ἰΠοὶγ 

ῖνοβ, δηὰ δύο ἔμοῖ δάμη δα Δ5 Ῥατὶ οὗὐἁ ἴη0 ἔβιγ. Μτ8. ἨΟ] ἀο 6588 Νοίαδβ, Ρ. 8. ἢτει 
οὐἱξ, 

8 Ῥοίοτ᾽β αστοοὸῖκ Αὐπιϊᾳυϊείδβ, νοΐ, ἴ, Ὁ. 2379. 
4 Βυτοκμαγαάι ΒΒ ΤΎδνοὶβ ἴῃ ϑυτίδ, δα. ρρ. 298, 885. Ὧο ἴὰ βοᾳῃο, ϑογαχο ἀδηβ 6 Ῥὰ- 

Ἰεβεῖηο, ἢ. 322. βεθ βϑυογαὶ δα αἰτίου δὶ ̓ πϑίβηςεβ ἰη Βηγάοτ᾽Β Οτίθηΐαὶ 1“τογδίτγο, νοὶ. ἱ. 
ῬΡ. ὅ6θ6--ὃ9. Ὑουηρ γψίγὶβ, Νάν. Βυςκίηρπαπι ἱΠΙΌΥΠΙΒ τι8, ΔΥῸ σίνθη ἰπ τηδιτίδρο [Ὁ οογίαἱη 
ΒΌΠΩΒ Οἵ ΙΩΟΠΟΥ͂, γαυγίηρς ἴτοσῃ 5600 ἴ0 1000 ῥἰδοίγεβ, διλοηρ ἴμ6 Ὀεϊίεῦ ογάεν οἵ ἱπΒ δ ὈΪ ΔΏ18, 
δοοογάϊηρ ἴο πο ὶγ σοπη οι οη8 οὐ ὈΘΔΌΓ; ᾿που ἢ δὐποῦρ 86 ἸΑθουτηρ, 0|55568 ᾽ξ ες δοθῃ 8 
88 ἸΟΥ͂ 88 100 ΟΥ̓ 6γὰη 50. ΤΈΪΒ διιπὶ Ὀεΐηρ Ραϊὰ ὈγῪ ἔα Ὀγίάσρτοοπι ἴο {πὸ Ὀγί θ᾽ Β δῖ Πεν 
δ 459 ἴο Ὠὶβ ΟΔΉΝ, δπὰ τη ῖκοθ κἰτὶθ (μασι δυῖγ θη παπἀβοϊηθ) δὲ ῬὈσγοῆεδο!θ ἴο {Πποῖτ 
ῬΔΓΟΠΙβ 88 ὉΟΥ3 δὰ ὈῪῚ (86 τδζοβ ἘΒΕΥ δάση ὮΥ (Ὠοῖς ἸΔοῦΓ. ΒΟ πρίναπι᾿5 ΤΊΘΥΟΪ8 διηοη 
1ῃ6 Ατδὺ Τυῖθεϑ8, ΡΌ. 49. 148. 

5 Ὧγ, αοοὐ β Τιγδηβιδίίοη οὗ δϑοϊομμοπ Β βοηξ, Ὁ. 106. 



444 «]ειοὶε Οἰμβίοηιϑβ γοϊαξίηφ ἰο ]αγτγίαφο, 

πυρίλα! ογοόνῃϑ οὗ {πὸ Βομλδηϑ. ϑοπὶθ ὙΧΙΘΥΒ δΥΘ ΒΌρροβοα {δαὶ 
186 ΠΡ 4] οσονηβ αηα Ομοῦ ογπμαπθηίβ οὗ ἃ Ὀγ)46 ἅτ δἰ] υἀθά ἰο ἰῃ 
ἘΖο κι. χνὶ. 8---- 12. 
6 80 ἔοστω βοηλο 1ἄθα οὗ [πΠ6 ἀρράδγοὶ οἵ {86 Ὀσγιάθ δα Ὀσϊἀθρτοοῖη 

ἔγοτη [88. ᾿χὶ. 10., ἴῃ ΒΙΟΩ {86 γοῦ ξαΐαγα ρΓΟΒΡΟΓΟῚΒ δηα ΠΆΡΡΥ δβίαίβ 
οὗ Φογυβαίθηι 18 οοχηραγοα ἰοὸ {86 ἄἀγβββ οὗ ἃ Ὀγι4θ δπὰ Ὀγιἀθρτοομι. 
ΤῊ Ἰαύου νγχὰ8 αἰλθπά θά ὈΥ ΠΏ ΘΓΟΙΒ ΘΟΙΩΡΆΠΙΟΏΒ : ϑδτήβϑοι δα (μἰγίγ 
Οὐπρ᾽ ΤΏΘ ἢ [0 αἰδοηα ἢϊπὶ δῇ 818 παυρίϊα]8β (ὁ πᾶρ᾿ χν. 11.), ψβο ἴῃ 
ΣΝ ἶχ. 16. αῃὰ Μδγκ 11. 19. ἅγὸ ἰοσιηθα ολέἰάγοη οὗ ἐἶ6 ὁγι6- οἠαπιδεν. 
“«Αὐ ΘΥΘΓΥ ψΘΘαϊηρ ὑν7χὸ ῬΘΙΒΟῺΒ 6.6 δβαϊθοίθα, 80 ἀδνοίρα {πθῃν- 
Βοῖνϑβ ἴῸΓ βοιηβ ἔζηθ ἴο {86 Βογνοα οὗ (86 ὈγΓΙ46 δῃα Ὀτιάδρτοοη. ΤὨΒ 
οἴἶοθβ αδϑίρῃβα ἰο {186 ῥδγδηντηρῇ, οὐ ᾿3 ΣΦ, ΜΘΥΘ ΠυϊηθΓΟῸΒ δπά 
ἱπηρογίδῃ! ; δπα, οἢ δοοουμῃΐ οὗ μαβο, {π6ὸ Βαρίϊβί δοπηραγαϑ ἢ πηΒο ] 
ἰο {6 ἔΠΠοηα οὗ {μ6 ὑχιδαρτοοια.; (“ΨΦόομη 11}. 29.) Το οΟΠο68 οὗ {ῃ6 
ῬΑΓΔΠΥΤΩΡὮ Ὅ6Γ6 {Πγθοίο]ά ---- θΘἴοσο ---- αἱ ---- απα δέν {Π|6 ΤΔΓΤΙ σα. 
Βείοσα {6 τραυτῖασο οἵ ἢ18 ἔτη 1Ὁ νγὰ8β 18 ἀπίγ ἴο Ββαϊθοῦ ἃ ομαβίβ 
νἹτρίη, δηα ἰο Ὀ6 [86 τηϑάϊαπι οὐἩἨ ὀδοτησαυηϊοδίίοι Ὀούνθοῃ ἴμ6 Ῥαγί168, 
111} 108 ἄδν οὗ τρδυτῖαρο. Αἱ {πᾶῦ ἔπη πα σοῃ θα τι {Πθ τὴ 
ἀυγίηρ {μ6 βουθὴ ἄδυβ δ] οίίοα ἔοσ (16 ψϑαάϊηρ δβίϊναὶ, γο)οϊοϊηρ᾽ ᾿ῃ 
{π6 ΒΔΡΡΙΠ688 οὗ δ18 ἔγιθπα, δα σομίγι θυ. ηρ᾽ 88 πιο 88 ΡΟΒ810]6 ἴοὸ 
186 ἈΣΠΔΥΠΥ οὗἩἨ [86 οοοδβδίοη. Αἴοσ {Π6 τηλττίαρθ, [6 ῬΔΥΔΏΥΓΙΩΡΪΊ τ’ 88 
οοηϑβιἀογϑα 88 [Π6 ραίγοη δῃὰ ἔτη οὗ {μ6 νι δηα ΠΟΥ Βυβραηά, δὰ 
88 ΟΔ]]οἃ ἴῃ ἰο0 ΘΟΙΏΡΟΒΟ 8ὴγ αἰ ἤδη {παὺ τσ ῦ ἴα ρ]Δο6 Ὀ6- 
ὕπνο πο. ΑΒ ἴΠ6 ἔΟΓΘΓΌΠΙΟΥ οὗ (Ἰσιβῦ, (μ6 Βαρ δῦ τῆδυ ὃδδ νγ6]]} 
ΘΟΙΩΡΑΓΟΘα 0 [86 ῬδΙαηγρἢῃ οὗ [Π6 «6 188} τυϑυτῖαρθθ. Οπα οὗ {Π6 
Τηοβὺ 508] σΟΙΩΡΑΙΊΒΟΙΒ δἀορίρα ἱῃ δου ρίασα ἴο ἀθβοῦθα {π6 ὩπΊΟη 
θεούσοθῃ Ομ σιδὺ δηα ἢ18 ομγο 18 {παὺ οὗἩ ἃ τηδγταρο. Τὴ Βαρίϊδὲ 
τγ88 ἴΠ6 ρδυδηυρἢ 3, ψ0, ὈΥ {Π6 ὈΓΘδοΒῖηρ οὗ Τορθηΐδησα δηα ΤΆ}, 
Ργαβοηίθα {πΠ6 σμυΓΟΙ 888 γουίμ}} Ὀγ146 δα ἃ ομαβίθ νἱγρίη ἴο ΟΠ σιβί. 
Ης 8111} οοπεϊπυθα ἢ (Π6 Ὀγιάθρτοοτα, {1} {π6 ϑαά!ηρ τγὰ8 ἢιγ- 
ΠΙΒἢ6α ῖ συθδίβι Ηἰἱβ ἸΟῪ ψαὰβ {Ὁ18}164 θη ἢ18. οὐ [Ὀ]]Ο οΓ8 
οδλθ ἴο 1 Όστὰ ἤἴτὰ ἐπα ΟἸγιβὺ τγα8 ᾿πογθδβϑίηρ {86 ὨυΤΩθΟΓ οἵ Β18 
ἀἸΒο 168, δῃὰ {παῦ 4}1} τλθη ὀδπλα αηΐο τω. ΤὨ]15 106] ρθηο 6 νγ88 88 
ἰ.0 βουμῃᾶ οὗὁὨ [μ6 ὈΥΙἀορτοομ νοὶοθ, δπα 88 ἴΠ6 ρ]οᾶσοα πα [86 Ὡ0}- 
[1418 οὗὁἩ ἤθᾶνθη δηα δαυῖῃ ἡ γ οοτηρ] οίθα, σοσα {Π18 τορσθβοηίδίοη 
οὗ Φοῆῃ 88 {186 Ῥδγδῃυτρὴ, οὗ (σιδὺ δ ὑμ6 Ὀγϊάδρτοόοῦι, ἃπα ἰδ 6 
ΟΒυγΟΒ 88 ἴπ6 Ὀτιάθ, {Π6 τιϊη!Ἰϑίθυβ δα βίοιγασαβ οἱ ἴπ6 (ἀοβρεοὶ οἵ 
(ἀὐοὰ τρῶν Ιδᾶσῃ {μαὺ ΤΠΘΥῪ 4]80 ἃγθ γοαιϊγο, ὈΥ {π6 ῥγθδομιηρ οὗ γα- 

᾿ς Βγ,Δ]]ΟΣ ΕΟἰγοιπιβίαποοϑ δηἃ οοἰποίάθησοθ βοπηοίἑπηοβ ἀοπηοηβίγαίο ἐπ6 γα οὗὁἨ δη 
ΔΡΒΟΓΟΏ, ΟΥ [106 ΔΌΓΗΘΗΕΟΙΥ οὗ ἃ ὈΟΟΚ, τλογὸ οϑδοίι δ γ᾽ ΤΠΔὴ πιοτὸ ἐπηροτίαπί [Ἀς18. ΜΑΥ 
ποῖ οη6 οὗ [8056 πηϊπιροτίδηϊ γεῖ σοηνϊησίηρ, οοἰποίάοῃοοθθ 06 Οὔβοσυβά ἴῃ {18 ῬΑΒΒαρΡῸ 
ΤῊ Βαριἰδὶ 64118 Ἀΐπηβ6 1} 186 ἐτοπὰ οὔ [8 Ὀγίάοστοοηι, τ τποῦς δ] υἀΐηρ ἴο ΔΗΥ οἴδετ 
ῬΔΓΑΠΥΤΩΡὮ, ΟΥ 1. Α58 τὸ δεῖνβ ποῦ δοουδίοτηθα [0 πᾶν {ὐῦο ῬΑΓΑΏΥΤΏΡὮΒ, ἴΠΟΓΘ 
ΒΘΘΠΊΒ, δὲ ἢγβὶ βίης, ἰο Ρ6 βοηθοί ίηρ ἀοίδοϊϊνα ἴῃ ἴ.6 Βαρι δι᾽ 5 εοτηρασίβϑοη. Βαϊ οὖν 1,ογὰ 
ψ89 οἵὗὐἠ (411|66, δῃά ᾿πογὸ [Π6 ουδίοτη γγὰ8 ἀἰεσγοηὶ ἔγοπι ἰπδὶ οἵἠἨὁ ΔΠΥ ΟἾΒΟΓ Ρατὶ οἵ ῬΑΪ68- 
τἰηο. Τηο ΟΔ) ] δ ῃ8 δὰ ΟἿ Ῥαγδ ΤΡ ΟὨΪγ." Του δοη ἀ 5 Παγιηοηνυ οὗ ἴῃ ΝΟ Το8- 
ἰαιηθηῖ, γ0]. ὶ. ᾿. 182. 

2 ἘἜχοιρὶο οἱ νἱτᾶ, 58γ58 Καϊηδεοϊὶ, οοτησησπὶ ἀθρσγομῖο Φοβδηποθ Βαρ δία οδίοπαϊξ, 4π4]6 
πίον ἰρϑαπι οἱ ΟΠ γ βία τα ἀἰβογίτηθη ἱπίογοθλί, 8.6. ἰρβιιῃ σοσάραγα; σὰπὶ ῬΑΓΔΏΥΤΩΡΠΟ, 
ΟΠ γβίατι σΠῈ ΒΡΟη8Ο; ἀποοῦσῃ ἰρ8ο ΟἸγίβίι8 δὸ ἀπθποααδ οοΟΙΡΑσΑΥΪ, αἱ Ρδίοὶ 6 Ἰοςΐβ, Μίδιϊ. 
ἦχ. 15. πὰ χχγ. 1. δ. ]Ἰοοῖ, ὁ φίλος τοῦ νυμφίον, οδὶ, ΒρΟΠΒὶ βοοΐῃβ, οἱ ΡΟΟΌΪ ΣΙ δἀαϊοίτι, 
41} ατγεοῖβ ἀϊσοθαίογ παρανύμφιος, Μαῖίϊ. χὶ. 15. νὸς τοῦ γυμφῶνος. ον. δ᾽ 4.1.2 Ὧ]1Ὲ5 
Ἰρεϊ τ. οι. ἰῃ 110, Ν. Τ΄. Ηἰδβξ. νοὶ]. 111, Ρ. 227. 



Νιερέϊαϊ (εγοπιοηῖεδ. 448 

Ῥοπίδμοθ δηᾷ ἴδῃ, ἰο ργοβοηῦ {Ποῖ ἈΘΆΓΘΙΒ ἴῃ 4]] ρα Υ ἴο {π6 μοδὰ 
οὗ 16 ΟἸ τβύδη ομυσοῦ. [0 18 ἔου {δθη ἴο πὰ {ποῖν Ὀθδέ βουγοα οὗ 
ἦογ ἴῃ 186 Ὀ]οββίηρ οὗ 186 πιοϑὺ Ηρ θϑὲ οι {Π6}} ἰδ Ου 18 ---- [ΠοἿΓ ρυγαδί 
ΠΑΡΡΊπ 688 ἴῃ {π6 ᾿ρσονθιιθπΐ δπα ρουδοϊηρ οὗ ἰπ6 ΟἸυσοΒ σοηβάοα 
ἴο {ποῦ οὔτα.ἢ } 

ΕὙτΒοΥ, 10 88 ΟὈΒΙΟΙΏΔΥΥ [ῸΓ ὑπ ὈτΙἀαρτοοιλ ἴο Ῥγθρᾶγο ραιτηοηΐβ 
Ὁ 818 ριιοδίβ (Μαίι. χχὶ!. 11.), ψ 16 ἢ, 10 ΔρΡΡοαγθ ἔγοπι Βιδυ. χῖχ. 8., 
ΜΓ ΜΠ|ΐ6; ἴῃ [686 Ῥαββασθβ [ῃ6 ψΘααΙηρ-ραττηθηῦ 18 ΘΙ] μηδ] Α] 
οὗ Ομ τιβῦδη ΒΟ] 688 δπᾶ {Π6 τρ θοῦβηθ88 οἵ {Π|6 βαϊηἴβ. ΓὉ γῇ 88 4150 
5118] Ὸγ 186 Ὀγάθρτόοια, αἰθμ θα Ὁ {π6 πυρίϊαὶ σιιαϑίβ, ἴο οοπάιιοί 
186 Ὀγί46 ἰο μἷβ μουβα ΕΥ̓͂ πὶρσμῦ, δοσοιαρβηϊθα ὈΥ ΠΘΣ νἹγρίη ὑγαϊη οὗ 
αἰ πἀδηΐβ, Στ ἰοσοθ 68 δηᾶ πλυβὶο ἃπα οΥ̓ΌσῪ ἀδπιοηδίγαϊοη οὔ ογ.3 
Τὸ {18 ουβίομη, 48 νν6}} 2δ8 ἴο {16 νδυϊουϑ ΟΘΥΘΙΩΟΏΪ6Β 8 δἰαίδα, ΟἹΓ 
ΘΑ] ΟΌ Δ] 68 1ὰ 1[Π6 ρα Ό]68 οὗ {π6 186 δῃὰ ἔρο Ἰβἢ νυἱγρίηβ (Μδἷί. 
χχυ. 1.-- -12.), δπᾶ οὗ {πΠ6 νψϑααϊηρ-ἴδαϑί, σίνθῃ ΟΥ̓ 8 Βουθγειρι, [ἢ 
ΒοδΟΙΡ οὗὨ δ18 βομ Β ἡυρίϊα!8. (Μαῖϊ. χχὶι. 2.) [πῃ {86 ἤγβί οὗἨ {Πθεθ 
ῬΑΥΘΌ]68 ἔθη ΥἹγρῚ 8 ΔΓ ΓΟΡΓΘβοη θα 48 (δ κιηρ {Π|6 1 ΔΙ ρ8 ἴο τηθοὺ {{6 
Ὀγἀθρτοόοιῖα ; ἔνα οὗ στ Βομὶ οτα ργυοηΐῦ, ἀπά ἴοοῖκ τ ΓΒ θτ ἃ ΒΌΡΡΙΥ 
οὗ οἱ], ψ θοἢ [6 ΟΥμογΒ μΒδα πορ]θοίθα, [1 {π6 τηθδῃ ἔϊτηθ, ἐδεν αἱ 
ϑἰμτηδεγεά ἀπά «ἰορί, ἀπο] (Π6 Ῥγοσθββῖοι ΘΡΡΥΟδοΟΒοα; Ὀαΐ, ἴῃ 1Π6 
τ 14416 οὗ {1π6 ηἰσηΐ, ἐλεγο ιοσα8 α οὖν πιαάο, Βελοίά, ἐΐλε ὀγίάεστοοηι 
εογιοίδ } Οὐ γε οι ἰο πιϑοί ᾿ΐπι.δ ΟἹ 818, 41} (ῃ 6 ΥἹΓΡΊΏΒ ΔΓΌΒ6 Βρϑϑ 
ἴο ἐγῖπη {Π6]γ ἰαπρ8. Τῃ6 7186 ΓΘ 1ΠΒΙΔΗΓΥ Ταδαν ; θυῦ (86 πηρτυ- 
ἀεδηὺ νἱγρῖηβ  σα γόον ᾿μο στοδύ οσοπἤιβιοηῃ. Τἤρθῃ, ἢγδῖ, [ΠΥ τὸ- 
οΟἸ]δοἰοα {μοὶγ πορ]θοῦ : {πο ῖγ ΙΒ ΡΒ ὙΟΓΘ ΘΧΡΊΓΙΩρ,, δηα {ΠΟῪ δα πο 
Ο1] ο τίσ θὰ. Ὁ Ά1]6 ΠΟΥ ὙΘ͵Θ ρΡΌΠΘ ἰο ΡὈΓΟΘΌΓΘ ἃ ΒΌΡΡΪΥ, {ῃ6 
ὈγΔορτούτα ἀγεϊνϑα : ἐλεν ἐλαΐ τοεγὸ γτοαάν τοοπὲ ἐπ τοϊέδ ἡΐπι ἐο ἐδ6 πιαγ- 
γίασε; απά ἐδε ἄοον τσα8 δ μέλ, ἀπ 4}} δαται: 806 νἡγὰ8 τοξδιβοά ἐο (86 

᾿ Τονηβοη δ Ηδιτηοὴν οἵ [Π6 Νενν Τοδὲ. νοὶ]. ἱ. Ὁ. 182. 
3 Τῆς βδπη6 οἰϑίοιῃ ΟὈἱδίη5 ἰη [πἀϊ8Δ. ἘΟΌΟΓΙδ᾽ 8 Οὐ πιΔὶ ΠΙα δ γα ἢ δ, Ὁ. 554. 
5 Το ον. Μγ. Ηδγαυ, ἀοβοσι δίῃ δῇ Αὐτηθηΐϊδη νεὰδάϊπρ;, 84 γ5,--- “" ΤὮδ ἰΑῦρο ΠΌΤΟΥ 

οὗ γουη ἔοιπαῖοβ ὙΠῸ ὍΘ Ὀγόϑοηΐ ΠΑΙΌΓΑΙΪΥ Τεαιϊηἀοἃ τὴη6 οὗ 106 Ϊ86 δηῃὰ ἐοο ἰδὲ 
Υἱγρὶπε ἰῃ ον ϑανίουτ᾽ Β ρβαγϑῦϊθ. ὙΤἸθ686 θείης ἔγίοπ δ οὗ τῃ6 ὑτίἀ6, (ἢ6 ν͵ὲγσίπδ, λεν σοηι- 
Ῥαπῖοπϑ (Β88ὶ]. χῖν. 14.), μιδὰ οοπηὸ ἴο πιεοέ ἐδε ὀσίἀδγοοτθ. Τὶ 18 ὈΒαΔΙ ῸΓ [86 ἢ ἀφετουα 
ἴο οοπιθ δὲ ππίάνισλί; δο ῃδῖ, ΠΠΡΟΓΆΙΥ, αὐ πιάπίσπέ ἰδ ΟΥ̓ ἷἰβ πιαάε, ΒΘὨοΪἃ, [π6 ὑτίά6- 
δτοοπλ οομηοῖ ἢ ΟὉ γε οἱέ ίο πιεεὲ ἀϊηι. ἘΒαῖ, οὐ 18 οοοσδϑίοη, ἐλ ὀγίάεσγοοπι ἰαγτίεά ; 
ἴδ νγδϑ ἔνγο οἷοοῖ Ὀεΐογα μὸ αττὶνοὰ. ΤῈ στ ὮοΪ6 ῬΡΑΓῪ ἰἢθπ ῥχοςοοοάσά ἴο [86 Αττηδηΐδῃ 
σΒστοῖ, Ὑθετο ἴΠ6 Ὀδπορ ᾿ὰ8 Ὑγδιἰηρ ἴο τοοοῖνο ἴθοπὶ ; δηὰ ἴμογὸ [Π0 ΘΘΓΕΠΙΟΠΥ͂ ὙΓΔΒ 
ςοΙηρ εἰοα." ἘἘοδϑασοδοδ ἰῃ ἄτεοθοο δηὰ ἴΠ6 1ονδηΐ, Ὁ. 281]. 

4 Με. γαγὰ ἢ88 ρίνεη [6 0] νης ἀδδοσρίίοη οὗ ἃ Ηἰπάοο ποἀάϊηρ, τ Β]οἢ ΓΓΠ 5865 
ἃ ΒΕΓ ΚΙῺΡ ῬΑΓΑΙΪΙοἱ ἴο [6 ῬΑΓΔΌΪΟ οὔ 1ὴ6 τοὰάϊηρ-δαδὸ ἱπ [86 αοδροὶ. “Αἱ ἃ τηδιτίαρο, 
ἴπὸ ῥγοςδαδίοη οὐ ὙὮΙΟΝ 1 Βα ΒΟΙῺΘ ΥΟΆΓΒ ΔρῸ, [6 τ ἀοστοοῦι οδῖηθ ΠῸΠῚ ἃ ἀϊδίαποο, δηὰ 
ἴΠ6 ὑτγίἀθ ᾿νοὰ δὲ ϑοσϑροσο, 'ο τ οὶ Ἶδοθ ἐπ Ὀτἀοστοοπι ὙΥ88 ἴ0 σοΙηθ ὈΥ ὙνδίοΓ. 
ΑΠῸΣ ναϊτίηρ, ἔτνο ΟΥ 1 Γ66 ΒοιΓβ, δὲ Ἰοησχίῃ, ἤρα τηϊ ἀρ, 1 Ὑγ͵δ8 Δπποιιπορα, 88 ἰἴ ἴῃ [ἢ0 
ΥΟΤΥ τΟΤὰδβ οὗ δοχρίυγο, “ ΒῈΠο] ἀ, 186 ὈτΙάορτοοῖι οοιηοῖ! 6Ὁ γο ουξ ἴοΟ τηρεῖ πίῃ. ΑἹ] 
[6 ῬΟΓΒΟΠΒ οτηρογοὰ ποὺ ᾿ἐχἰοα ΓΠ αἱ Ἰδγρδ, δῃηὰ σϑὴ ν τ Ποῖ ἰπ ᾿μοῖς μηδ ἴο Η}} ὉΡ 
(ΠΟΙΓ δίδιϊοπϑ ἴῃ 1Π.6 Ργοσοϑβίοη; βοὴ οὗ ἴποῖὰ μδὰ ᾿οδὲ ἐμοὶν Πρ Ὠ8, δη ἃ ετο ὑπργορασεά; 
αὶ 1 τγδϑ τποη ἴοο ἰδῖα ἴο βοοῖ ἴῆδπι, δηὰ {Π6 οδυδιοδὰθ τηονοὰ οσνασγὰ ἴο ἴδ μοιδα οὗ 
186 Ὀτχίάο, δὲ της Ρδοο 18:6 ΘΟΙΏΡΘΠΥ οπἰογοὰ ἃ ἰασρο δηὰ βρ]θπάϊ ἀ]γ 11] πιϊπαιοὰ ἀγοα, 
Ὀοίογε ἴῃ Βοῦδο, σογογοᾶ πὶ] Δ αυγηΐη, ὙΠ ΟΤΟ ἃ ατοδὶ τηυἱττπᾶὰς οΥὗὨ ἐγίοη δ, ἀγεβϑθὰ ἴῃ 
(πεῖν Ὀεδὶ ΔΡραγοὶ, οσο βοδίθαἃ ἀροη τηδῖβ. Τῆο Ὀγὶ ἀορτοοση γγ88 οαγτί θὰ ἴῃ [86 ΑΥΤΩ8 οἵ ἃ 
ἔπεηά, δπὰ ρ᾽αςοὰ οἢ ἃ βαρεοσὸ βοϑῖ ἰῃ [6 τιϊάδὲ οὗἉ  1Π6 ΘΟΙΊΡΘΠΥ, τ ΠΟΤΘ ἢ δῖ ἃ δβογί ἰἶταο, 
πὰ (ἰδοη νοηΐ ἰηΐο π6 ἢουδβο, [Π6 ἄοοῦ οὔ πνοὴ γγ88 ᾿πιπηϑά δον βδαϊ, ἀπά ρσυδτάςα Ὦγ 
ϑΟΡΟΥ͂Β. 1δηὰ ΟἸδεΓΒ ἐχροδιυιϊδίοὰ υυἱτῆ ([Π6 ἀοογ-Κοορογα, πὲ ἰῃ ναί. ΝΈΟΣ Μ͵ὼ8 1 80 
βίγιοῖς νυ ἢ οὐσ 1ογὰ᾿ 5 Βοδα 1] ῬΑγδΌΪΕ, 85 δὲ 818 τηοσηςπῦ:-- «(πα ἐλ ἀοον τσαὲ δὴμί!" 
(αγα 5 ΊΙΟΝ οἵ (μ6 Ηἱδίοτγ, ἅς. οἵ ἰῃς ΗΪπάοοα, νοὶ. 111. ΡΡ. 171],.172.) 



΄.44θ «οιοϊεῆ ΟἸἰδέοπιδ τοϊαξίπφ ἐο βαγγίαφε. 

παρτγυάοηὺ νἱγρίηϑ. ὙΠ6 Βο]θιμη 68 ΒΟΓῸ ἀθβουι θα ἀγα 8{1}}]} ργδοι βοᾶ 
ΌΥ 16 76ἐ»γ͵8 ἴῃ Ῥοδο] 43, ἀπὰ αἶδὸ Ὀγ {π6 Ομ γιββηβ ἴῃ σία 5, δά ἴῃ 
Ἐργρί. Τμθ86 σου ρδῃϊοηβ οὗἩ ἴπ6 Ὀτἀθργοοῖα δα Ὀγιὰθ ΑΓα πηθῃ- 
ΒοΠΘα ἴῃ Ῥβ8]. χὶν. 9. 14., δῃὰ (ὑδηῦ. νυν. 1. 8. Φόδη {πΠ6 Βαρεβι 641]8 
16 {86 35:ἰοπαβ 9 ἐλο δγἑάοσγοοπι. (« οἰχη 111. 29.) 

ΕΎοσλ [86 ΡΆΓΆΡ]Θ, “ ἰπ ΒΊΟΝ ἃ στοαὺ Κιπρ' 18 ΓΟργθβθη θα 88 πιβκίηρ 
8 τηοϑύ τιϑρηβοσηῦ δηϊογίδιϊητλθηΐ δὖ {Π6 τλλυτῖαρα οὗ Βὶβ Βοη, ν)θ θα γΏ 
1Ππαὖ 411 [86 συσδίβ, 0 6 γ6 Ὠοπουγοα Ὑ1 δὴ ᾿ηνιαίου, 6ΓΘ 6Χ- 
Ροοίοα ἴο Ὀ6 ἀγθββϑᾶ 1ῃ ἃ ΤΠ ΘΓ Β0180]6 ἴο 186 ΒρΙ που οὗ δυο δὴ 
οσοΑβίοη, 8ΠᾺ 88 ἃ ἰοῖζθῃ οὗ δύ σοϑρϑοῦ ἴο [86 πϑυγ-τηδγτιθα οουρ]ε--- 
δηᾶ {μπαὶ αἴνοῦ {86 ργοοθβϑίοῃ ἴῃ [86 δυθῃῖηρ ἔσοσα πὰ Ὀγιἀθ᾽Β Βοιιβα 
γ788 σομοὶυαοά, (ῃ6 συρδίβ, Ὀθίογο {ΠΟΥ ψγογθ δαιαϊ 6 ᾿πίο (μα [)4]} 
ΘΓ [6 δηἰογίδι τηθηῦ 188 Βουυθα ὉΡ, ΓΟ ἰδ κθὴ ᾿ηἴο δὴ δρασγίταθηϊ 
Δηά νἱονγοά, (Πδὺ 10 ταῖρσῃῦ θ6 Κπονῃ 1 ΔῺΥ δίγαηροσ δδα ᾿πίχυ θά, ΟΥ̓ 
1 ΔΩΥ οὗὨ [86 ΘΟΠΊΡΆΠΥ ὙΘΟΓΘ ΔρΡΡρΑΥΟΙ] ρα ἴῃ Ταϊπηθηΐβϑ ὉΠ ΒΌ 8016 ἰο [Π6 
σ,6 8181] βου ν ΠΟΥ ποΓ6 ροϊηρ το ΘΟ] γαΐα ; δηᾶ βαρ, 1 ἐουπᾶ, 
γγογΘ ΘΟΧΡΟΙ]οα μ0 Βουδα τ ΘΥΘΙῪ τορτκ οὗ ἹΡΤΟΙΔΙΩΥ δηα ἀϊβρτδοσ. 
Ετοιὰ {πΠ6 Κηον]θᾶρο οὗ [818 ουβίομι [86 Ὁ] ον Ῥαββαρα γοοῖνο8 
στοαῦ Πρ Δηα Ἰυδίτο. ὙΥ̓μΘη (ἢ 6 Κιπρ' ὀοδτηα ἴῃ [0 866 {86 σιιοδίβ, ἢ 

ἸΒοον γα δλοηρ' [Πθτὰ ἃ ῬΘΥθο ὙΠῸ ΒΔα ποΐ οῃ ἃ γοἀάϊηρ-ραγμθηΐ. 
---Ηἰο οδ]]οα δὶμλ δη βδια, γί, ἤοιο σαπιοδὲ ἰλοι ἐπ ᾿ξέλον, ποῖ 
λαυΐπη α τοραάϊπσ-εφαγηκεη 3 ἀπα ἀξ ισαδ δρεθο]ιΐοϑ88 : ---Ἶ6 δὰ 0 δρο- 
ἸΟΡῪ ἴο οὔοσ ἴῸυ [818 αἰ βγθβρθο ἢ} πορίθοῖ. Ὑπὸ Κιηρ {Π6ῃ οαἸ]οα ἰο 
[ἰδ βουνδῃΐβ, δῃὰ θα ἐπθῖὰ ὈΙπα τὰ Πδηα δπὰ ἴίοοί--- ἴο ἄγασ πὶ 
ουῦ οὗ ὉΠ6 ΤΌΟΙᾺ --- δὴ (ῃγυδῦ δϊπὶ ουΐ ἱπίο τρϊἀπέρῦ ἀδΥκἢ 688." 
(Δίδιοι. χχὶὶ, 12.) 

“« ΤΏ. Θογιρύι ΓΘ, ΓΔΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ΣΠ ΟΓΏ8 8. {παὺ (86 γηδυυϊαρο- δέν 8 
οὗ 186 Φ 678 Ἰαβίϑα ἃ ο]6 τγϑοὶς ; ἢ 88 {π6ὺ ἄο ὕἤο {818 ἀΔΥ δγλοηρ; (6 
ΟἸ γϊϑέϊαα ἐμ δι δηΐ8 οὐ Ῥα]θϑίηθθ “9  αδαῃ βαϊη, 7ὲ πιιδὲ ποΐ δ 50 
οπο πὶ ΟἿ σομπίγῳ ἐο σίυο ἐδα ψομησοῦ δείοτε ἐδε  γδί-δογπ. πὶ 
λδν τοοοῖ, απαὶ τὸ τοί σίυο {δ ἐλὲβ αἴδο. (ἀδη, χχιχ. 26, 27.) Απά 
ϑαπιβοη δαϊά μηΐο ἐλόηι, 1 ιοἱϊ ποιο ρμέ ζυτί α τιάαϊο ιπίο ψοι : τ ψοιι 
οαπ οεγέαϊπῖν ἀδοίαγε τΐ πιὸ ιοϊέδῖπ δε ΒΕΝΕΝ ὉΑΥΒ 9 ἐδε [δαδὲ, απά ἥηά 

. ΑἸἴροῦ, Ηογπιθηοῦς. Ψ οι, Τοδὶ. ΡΡ. 200,201. Βτυυίης, Απεᾳ. τος. Ρ. 96. ΔἸ ρίη 
οὐ ἴο Νοὸν Τοβί. νο]. 1. Ρ. 100. 

1. Αἱ Καπιοηοίζ- Ροδοϊβιυὶ, Ὠγ. Ἠδηάογβοη σοϊδῦθϑ, “6 ΓΟΙΘ δίυπηοά ὈΥ [Π6 ποῖϑο οὗ 8 
Ῥτοοεβδβίοῃ, ἰδὰ οὐ ΕΥ̓͂ ἃ Ὀαπὰ οὗὨ τηυϑἰοἰδῃβ μἱαγίπο οὐ δι! θΟυσΣΙ 65 δηὰ οὙτηθα}8, Ὑ ἢ] ἢ 
Ῥβϑδβοὰ ουὖῦ νίμαοννβ.υ Οπ ἱπαυΐγΥ, γγὸ Ἰοδυηοὰ (δῖ 1 σοπεϊδιοὰ οὗὨ 6 “6 5} Ὀτ Θ ΎΌΟΙΙ, 
δοσοιηρδηϊθαὰ ὈΥ Πἰβ γοπης Ζγίθπαβ, ργοοθοάϊηρ ἴο 1Π6 ποῦϑθ οὗ (διὸ Ὀγίθ᾽Β ἔδίμοσ, ἰῃ ογάογ 
ἴο ΘΟΏΨΟΥ͂ ΠΟΙ ΠΟΘ ἴο ΠΟΥ ἕαΐαγο τοβίάθηοθ, [Ι͂ἢ δ βῃοτί {{π|6 [ΠΟΥ τοϊαγηθα τψ10ἢ} βυοῖ ἃ 
Ῥτοἤιβίοῃ οὗ ᾿ἰρδ, 88 ααΐίθ ᾿]απιϊπαϊοὰ {Π6 δίγοοῖ. ὙΏῸ Ὀτιάο, ἀθερὶγ το ὶϑά, νγγὰβ ἰεὰ 
δἰοηρ ἴῃ ἰσἰαπιρῆ, δοοοιιρδηϊθὰ ὃν Ποὺ νἱγρίηϑ, ϑδοῖὺ νὴ ἢ 6 οδπὰϊθ ἴῃ ΠΟ δηᾶ, πῖβο, 1 1ἢ 
Ἃ:6 γουηρ ΙΏ6Π, δδηρ δηὰ ἀδηοϑοὰ δοίογο με δῃᾶ [π6 τί ἀορτοοσι. 186 βοθπθ ρῥγοδοῃϊθα 
1.8. ἢ 8 η Οὐ ας 1]υϑιταϊίου οὐ [86 ἱπιροτίδηῦ Ῥάγβθίθ τοοογάθᾷ ἰπ ἴμ0 ὑποηῖγ- ἢ ΠᾺ 
ομΑΡΙΟΣ οὗἩ 1π6 αοβροὶ οὗὐ Μαιῆον ; δῃὰ τὸ Ὑγοσὸ Ῥδγιϊ συ αΥΥ τοπιηἀοᾶ οὗὨἨ [86 ΔΡρτο- 
Ῥτίαϊ παίαγα οὐ {π6 ἱπ)αποίίοη τυ ο ἢ ΟἿΓ ΒΑΥΙΟΌΥ ξἶῖνεθ 8 (0 ψαῖοδ!: δηὰ Ὀ6 τοδὰγ; ἰογ 
186 ΤΘ- ῬΓΟΟΘΒΒΙΟ πλϑὲ ΒαΥο ΠΟΙητηηςοα ἱτητησά α:οὶ Υ οὐ (86 αττίναὶ οὐ ἴ0 Ὀχίἀορτοοι.᾽" 
ΒΙ0]1οΑἱ οβοαγο 68, Ρ. 217. 

2 ὅε6 Μν. Φονοῖ Β ΟἸ τί βιϊδη Ἐβοδγοῖοδ ἱῃ ὅγτίδ, ὈΡ. 87, 88. 
4 ὅεο. Μγ. δ ὙΠ βοπ 5 Τγανοὶβ ἰπ [86 ΗΟΙΥ 1,.6ηἃ, ἘΥΡί, ὅζο. νο]. ἱ, Ρ. 335. (ἐἰτὰ 

οἀϊιοη.) ον. α΄. ΕἾ 5 Ῥαβίογ Β Μοιηοσίδὶ οἵ Ἐσγρὶῖ, ἃς. Ρ. 74.; Ναιτζαιίου οὗ ἃ Μίβδβιοῃ 
οΥ̓͂ ΙηαΌ ΓΥ ἴο ἴΠ6 ζθνγ8, ἢ. 66. 

3 Ἡασγπνοοάβ [πιτοἀποιίοι, νοὶ]. ἰϊ. "Ὁ. 122. 
4 Ζονοιι δ Ο γίδιίδη Π ϑοδγο 65 ἴῃ ϑγτία δηὰ Ῥαϊοβείπο, Ὁ. 95. 
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ἐὲ οἱ, ἑζδη 1] τοῖἱ] σέυο ψοῖι ἐλίγέῳ 5ἰιεεέ8, απα ἐλίγίν οἐλαπσο ὁ φαγπιεηΐ8. 
(Φυάρεβ χῖν. 12.) ΤῊηϊβ 6 Κ γῶ8 βρϑηῦ ἴῃ ἔδαβίϊπρ', ἀπα νγγχα8 ἀδνοῖθα 
ἴο ππιγογϑαὶ ᾽ογ. Τὸ {Π6 ἔδβεινιτν οὗὁἨ [818 ὀοσαβῖοη ΟΌΥ Ἰμογὰ Τοίοσα : 
-- (απ ἐΐο οἰηἰάγεη ὁ ἐδε δγιαθ-ολαηιδεῦ τοι, α8 ἰοης αδ ἐδε ὅγιαε- 
σγοοηι ἐς τοΐέι ἐλεπι 3 δεέ ἐδι6 ἀανε τοῦ σοπιο, τοῆεπ ἐἦ ὁγιάφστοοηι δἠαϊ 
δὲ ἑαΐεπ ἤγοπι ἐΐεπι, ἀπά ἐλέη δλαϊϊ ἐλεν [ἀεἰ.᾽ (Ματκ 11. 19, 20.) 
ΤῊ δαβίθχῃ ρθουὶα ΤΟΥ ὙΨΟΥ͂ ΤΟβοσυϑᾶ, ποὺ Ῥεσε ην (Π6 γουην 

ΟΙΏΘΏ δὲ ΤΩΔΙΤΙΔρΡῈΒ (0 δ6 ἴῃ [86 Βδεὴθ δρδγίπηθπίθ ΨΠῈ [86 ΙΩΘῺ ; 
δῃά, 1ποτγοΐοτο, 88 {86 θη 82η4 σοχηθη οοὐἱαὰ ποί δπλῶθα ἐΠοιηβ 6] γ 68 
ΓΙ ΟὯ6 ΠΟΙ. Β ΘΟ βαίοη, ἴδ6 τθη ἀἸἃ ποὺ βροπὰ {πο ὶν {τὴ 6 
ΤΆΘΓΘΙΥ ἴῃ δϑεϊηρ δηᾶ αὐ κιηρ; [ῸΣ {Π61 ουδίοσα υγ88 [0 ῬΓΟΡΟΒΘ αι168- 
(ἴοη8 δα Βαταὰ ργοθ]θηιβ, ΟΥ̓ τοβοϊσίησ το ΠΟῪ ΘΧΘΙΤΟΙΒΟα {86 νῦῖΐ 
διη βαρβοιν οὐ {86 Θορϑηυ. ΤὮ]Β νγαϑ ἀπὸ αὖ ϑαϊηβοι Β ΤΥ ΤΪΑρΘ, 
ππειο ἢ ς ΡΙοροβοά 4 στ άα16 ἰο ἀϊνοσγί 818 δοιραπύ. (παρ, χῖν. 12.) 
Αἴ πυρῆϊαὶ ἀπά οἴου ἔθαϑίβ 1Ὁ νγσᾶϑ θὰ] [0 Δρροϊῃῦύ ἃ Ῥϑύβοῃ [0 ΒΌΡΕΣ- 
Ἰηἰοηα {86 ῬΓΘΡΑΓΔΊΣΟΠΒ, ὕο Ῥ888 δγοιχῃμα δηοηρ ὑπ ρσιοδίβ ἴο 866 ἐμαΐ 
(Π6Υ ΟΓῈ 1π ψναηΐ οὗ ποίβίηρ, δῃᾶ ἴο σὶνο {π6 ὨΘΟΘΒΒΑΣΎ ΟΥΘΓΒ 0 [ἢ6 
βεσυδηίβι ΟΥ̓ΙΠΑΤΥ μ6 88 ποὺ ὁῃ6 οὗ ἴπ8 ριιρδίβ, δἀῃα ἀϊὰ ποί 
ΤΟΙ πα τ ΤΏ6πὶ; ΟΥ, δἱ ἰϑαϑί, μα ἀϊὰ ποῦ ἴα ἢ18 ρἴδοθ διποηρ {μοι 
ἘΠῚ] ἢ6 Πα ρογέοτιηθα 4}1} {πα΄ νγγαᾶβ τοαυϊγρα οἵ δῖτι. (ΕΟ 8. ΧΧΧΙ!, 
1.) ΤΙ οβῖοον 18 Ὀγ δ5ι:. Φοόβῃ (1. 8, 9.) ἰογτηηθα ᾿Αρχιτρέκλενος ἀδπὰ 
“Ηγούμενον ΌΥ {π6 δυΐμον οὗὨ (π6 Ὀοοῖκ οὗ ΕἰΟΟ]οβιαϑίουβ : 848 186 Ἰατίου 
Ἰινοά δρουΐῦ ἰδ γϑῶσς 190 Β. Ο., δηὰ ψἘ116 {86 “9671 Παα ἱπίογοοιγβο. 
τὰ τ(ἢ6 αταοῖκβ, θβϑρθοῖλ]ν ἴῃ Ῥργρὶ, 1ῦ 16. τοοϑδύ ργόΌῦθ0]6 {παὺ (Π6 
ουβίοτῃ οὗ ομοοδβίηρ᾽ ἃ ρονθσθοῦ οὗ Π6 ἔραβί ραβϑϑϑὰ ἴγοιῃ {ῃ6 (ἀὐβθκβ 
ἴο {π6 7εν18.2 ὙΠΘΟΡὮΏΥ]δοΙ Β σοιλασκ οἢ “0 11. 8. Βα δίδου! Υ 6Χ- 
ΡΙδίπβ νυ βαὺ γὰ8 {86 Ὀυβίπϑθθ οὗ [π6 ἀρχιτρίκλινος :---ἰἘ ΤὨΔΟ ΠΟ ΟΠ6 
τσ βαβροοὺ ἐπαὺ [Π61Σ ἰα8ῖ6 νγὰβ 80 υἱυδίθα ὈΥ ΘΧΟΘΒ8 88 [0 ᾿ἱτη8ρἼΠ6 
ΥΔίΟΣ ἴο 6 ὙΠΠη6, ΟἿΣ ϑανιουν αἰγοοίβ Ὁ ἴο μῈ ἰαϑίθα ὈΥ {πΠ6 φουόγποῦ 
ΟΥΓ ἐλο ξεαβί, το ΟΟΥίΔΙΗΪΥ τγῶϑ ΒΟΌΘΥ ; ἴῸΣ ἴδποβο, ὙΠῸ ΟἹ βυοἢ οοοδ- 
ΒΙΟΏΒ 8Γ6 ἰηἰτυδίοα τ (818 οἴο6, Ὄὔϑοσνο {Π6 βἰχιούθϑί βορυιθίυ, (δαί 
ΘΥΘΥῪ ὑδιηρ᾽ τη, ὈΥ ἰδποῖγ οσγάοσθ, θ6 οοηάποίοα 1 ΤΟρ ΑΕ Ὑ δηά 
ἀδοθῃογ." 8 

Αἱ ἃ τηδιτίαρο-ϑαδὺ 0 τ οἢ Μτ. Βυοκιηρθδπι γ88 ἰηνι θά, ἢ16 
το Ϊαΐδβ {παὶ θη [86 ταδδίου οὐ {86 ἔδαδβί οἄτὰθ, [6 νὰ8 ““βοαϊοά 848 
1Π9 βἰσδηρογεριθδὶ ᾿τητηθα!αύο Υ Ὀ68146 Εἴτα : δῃᾶ οἱ {πΠ6 6)δουϊαί!οη οὗ 
“Β Ἴδβηι ΑΙἸαὰ θεοῖν αἰΐογοι, μα αἱρροϑα 18 βῃροτθ 1ῃ [86 Βαπ|6 αἰ8}}, 
Δηα Δα {Π|6 ἰβοϊδοοι Ἀ ι Ρἰδοθα Ὀϑίοσε ἶπὶ ΟΥ̓ Π8. οὔσῃ μδηά8, 88 ἃ 
τὩΤς οὗ Π18 Ὀδῖηρ ΘΟΠΒΙΘγοα 4 γα πα ΟΣ ἔδνουσιία ; ἴῸΣ {18 18 189 
δ σοϑῦ ΠομΟῸ (δαῦ οᾶπ 06 ΒΏΟΥΤΩ ἴο ΠΥ 056 δἰ 8Πι δϑβίθιῃ ἔδαϑί." 

““Γνο ᾿ηὐθυθβῦπρ ραβϑαροθ οἵ ϑδογιρίασθ ἀθγῖνο 1] πϑ γαῦο ἔγοπὶ 
115 ἰγαὶϊῦ οὗἨἁ φαβίθγῃ δ πμοσθ. Τἢ6 ἢγβί 16 (μδ΄, ἴῃ τ Ιοἢ ἴΠ6 ΘΑΥ ΟΣ 
Βᾶ 8, “ Ἦ Βδῃ ἴδοι αὐτί διάάθηῃ οὗὨ ΔΠΥ τλδῃ ἴο ἃ ψ ἀάϊηρ, 810 ποῦ ἀντ 
ἴῃ [Π6 πισῆθϑί σοοσὰ, [(μδὲ 18, Ῥίδοθ οὐ βίϑιιοι, ) ἰϑδῦ 8 ΟΓΘ ΒΟΠΟΌΣΘΪΘ 

᾿ Ἡδσγποοά δ [ηἰγοά, νοΐ, ἰϊ. Ρ. 133. Βγυηΐηρ δέϑίοϑ δαὶ (86 9618 αἰδιϊηαὶδὶὶ Ὀοέννθοη 
ἃ Ὁτίάα το 8 8 υἱγσίπ, Δῃηἃ ὁη6 το ἰ8 ἃ τοίάοιο ; αῃηὰ ἴπαὶ 16 παρίΐ4] ἔδαδβὶ οὗ [Π6 ΤΌΥΤΩΟΣ 
Ἰδδῖοὰ ἃ σγβο]ο τνϑοῖς, δυϊ ἴοσ 86 ἸΔΌΟΣ ἰδ τγ88 1ἰπιϊ 6 ἃ ἴο ἰπγο6 ἄλγβ8. Απίϊᾳ. Η ΡΥ, ῥ. 71. 

3 ΠΟ 80" 5 ὅτοοῖκ 1οχίοοῃ, τοςο ᾿Αρχιτρίκλινος. ΑἸΌΟΣ, [πἰοσρσοίδιϊο ὅδοσρο ΘΟΥΙΡ ΓΟ, 
ἴοπῃ. ἰχ. ἢ. 88. 

3 ΤΠΟΟΡὮΥ]δοὶ 88 εἰξοὰ ἰῃ ῬΑΣΚὨυγδιΒ ατοεκ Γοχίςοη, νοοο ᾿Αρχιτρίκλινος. 
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τη ὑπδη που θ6 ὈιΙἀἄδη οὗὨ Βϊπὶ: ἀπα 6 (ῃδὺ Ῥ8446 {π66 8ηα Ὠϊη Θοσὴβ 
Θη( ΒΑΥ ἰο ἴ866, Οἴνα {815 τη ΗΪ806: δηά που Ὀαρίῃ τι Βαμα ἴο 
ἰ8Κα {μ6 Ἰονγοβὲ τοῦθ. Βυΐ θη ἰδοὺ τ Ὀ]446ῃ, ρΡῸ δπα 810 ἀονγῃ ἴῃ 
{86 Ἰονγοϑῦ τόοῖα ; {πδὺ μη ἢ6 {μαῦ 8446 866 οοταθίϊ, ἢ ἸΩΔΥ ΒΆῪ 
απίο {Π66, ΕὙΙΟΠα, σὸ ἃρ ΒΙρῆθγ : {π6ῃ 58α]ῦ δου πᾶν ψΟσΒἢΡρ ἴῃ 
1π6 ῥγύϑβθῆσθ οὔ {πθπὶ ὑμᾶῦ δῦ δ τηϑαῦ σὰ (Π66.᾽ (ΠυΚα χὶν. 
8---10.) ἴῃ ἃ σουηίσυ, Β6ΓΘ [86 Πρ οϑὺ Ἰπιρογίδῃοθ 15 αἰΐδομθα ἰὼ 
{818 ἀἸϊδποίομ, {πΠ6 ῥτοργιου οὐὨ {818 δάνιοθ 18 τηοἢ πλοσα β γι ΚΊηρ᾽ 
[Πδπ 1 Δρρ]16α ἴο {Π6 τλῆ  ὙΒ οὗὨ οἿγν οσῃ ; δπᾶ (6 ΒΟΠΟῺΥ 18 8{}}} ἃ8 
ΤΑῸΟΘὮ Δρρτγθοϊαίθα ἐπγουρσῃουῦ γγῖα, Ρϑ]οβϑίηθ, δῆ Μοβοροίδηλχϊα, αἱ 
{π6 ῥγοβθηΐ δΥ, ἃΒ 1Ὁ γγχὰ8 ἴῃ ἴμοβο οὗ {μ6 Μοββιδαῆ. Τὴ ΟἿ ρ88- 
ΒΑΘ 15 (πα΄, ἴῃ ν ]0ἢ, ἂὖ [Π6 ΘΟ] ΘὈγαίοη οὗἨ [6 ρῬδββουθῖ, «ϑϑ8 ΒαῪ8Β 
(Μαῖι. χχνὶ. 23.), “Ηδ {πᾶὺ ἀἰρροῖμ ἢ18 πδημα στ τὴ6 ἴῃ {86 ἀ]8},, 
{6 βΒαη6 5}8}} ὈδΊΓΑΥ τη6. ΑΒ ἔμθτθ ἃ Ὀυΐ ὙΘΓΥῪ ἴδ, δῃηα {8688 
ΔΙνγλγ5 {π6 ἀδαγοβύ ΕΓ ἢ α5, ΟΣ τοϑῦ Βοηῃουγοα ρσιυιοδίβ, ὙΠῸ ἅγὸ βοαίθα 
ΒΌΆΡΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡ ἴο {Π6 Ἰηλϑίοσ οὗ [Π6 ἴδαβῦ ἕο αἱρ {ποὶγ βδηάβ8 ἴῃ [ῃ8 
ΒΆΓΩΘ ἀἰβῃ ἢ τὰ (ΡΥ ΌΪΥ πού τόσα ἴῃ (πτο6 οὐ θυ γ ουΐ οὗὨἩ [(Π8 
ἔσοϊνα αἀἸβοὶ ρ]68 αὖ {Π6 ἰαϑῦ ΒΌΡΡΟΣ δπῃ)ογϑα {118 σιν ]]6σ6), [μ6 θ486- 
Ὧ688 ΟΥ̓ Τῃ6 ὑΓΘΔΟΠΘΓΥ 18 πλποἷ Ἰπογθαβθ, ἤθη ὁπ οὗ ἴποδα ἔθη μ6- 
ΟΟΙ68 ἃ ὈΟΙΓΑΥΘΥ; δηᾶ ἴῃ {μὶ8 σὰς (16 οοπάιποί οὗ “πἀ885 γγχα8, πῸ 
ἀουβύ, τπιϑδηῦ ἰο 6 ἀδρϊοίοα ὈΥ͂ {Π18 ργοριδηῦ ΘΧργθβϑίοη.ὔ "ὦ 

Υ. Μαγτίαρδ νγὰ8 ἀϊββοϊνϑα δηγοηρ {86 “6718 ὈΥ ὨΙΥΌΠΟΕ 88 Μψ6]}} 
88 ὉΥ ἀοαι}!.2 ΟΥὐ ϑανίουγ (6118 ὰ8, (μαὺ 220δ65 δι ονειῖ ἐλὲς δοσαιι8 
ΟΓ ἐλ6 μαγάπε55 οὗΓ ἐδ οἵγ λιοαγέ, διέ ἤοπι ἐδε δοσίππίπφ ἐξ ιρας ποῖ 80 
(Μαί, χῖχ. 8.); τβϑι ηἱηρ (μα ΤΠ6Υ ΤΟΥ͂Θ δοουδβίοιηρα [ο [818 ΔθΕ6, 
Δηᾶ ἴο ῥτουθηΐ ρυθαΙ Τὶ 6Υ1]8, ΒΌΟΝ 88 τη χά ογΒ, Δα] (6 γ168, ὅσο. ἢ6 ροτ- 
τηϊ οα τ: τ ῃθησθ 1Ὁ βου βθοὰ ἴο αν Ὀ66ὴ ἴῃ 186 Ὀοΐοσο {6 ἰαν ; 
Δα να 866 ἐμαὶ ΑὈγϑῆϑηα αἰδηλββοα Ηδρατν, αὖ {π6 τοαςιοϑὲ οὗὁἨ ϑδσδῇ. 
Τι ἈΡρθδσγβ ὑμαῦ ϑαπιβοι Β ἐἈ Π6 Γ-1η-ἰατ ἀπαογϑίοοα ἐπαῦ 18 ἀδαρσηίοῦ 
μιὰ θδθϑῃ ἀϊνογοθά, βίποο Π6 ρᾷνθ Ποὺ ἴο δβοίϊογ. (δ υαρ. χν. 2.) ΤῊΘ 
Του πῖδ, Το νγα8 αἀἸβποπουγοά αὖ (ἸθοδὮ, Πα ΟΥβα θη ΠΟΥ ἢπι8- 
Ῥαπά, ἀπ ΠθΥο σου]Ἱα ἤαγνθ γοϊαγηθα, 1 6 δα ποὺ ροηθ ἴῃ Ῥατγδυϊ 
οὗ μοῦ. (Φυάᾶρ. χῖχ. 2, 8.) δοϊομμοη βρϑᾶκβ οὗ ἃ ᾿:θουῦϊηθ πουλδ, 80 
Παᾷ [ΟΥβδ θη ΒΟῸΣ μυβρδηά, {π᾿ αἸγαοίοῦ οὗ Β6Γ γουΐῃ, δπα (Όγ ἀοἷπο 80 
ΘΟΒΊΓΑΓΥ ἴο ΠΕΡ παρ[18] γον 8) πᾶ ἐοτροίϊίζοῃ ἴπ6 οονθοπαηΐ οὗ ΒῸΥ (οά. 
(Ρτον. ἢ. 17.) Ἐζγα δῃὰ Νϑβοιηίδῃ οδ]  ρϑᾶ ἃ σγοδῦ παρα οὗ [88 
}6ν}8 ἴο ἀἸΒη}188 {π6 ἔοτοῖὶρη ολθη, ΒΟ πὶ ὑΠΟΥ͂ Ῥοά ΤΩΔΙΤΙ ἃ ΘΟΠΕΓΑΓΥ 
ἴο 1π6 ἰὰνν (στα χ. 11, 12. ἯΡΝ Ὀυὺῦ οὐγ βανιουσ 88 [πη θα {Π6 
Ῥοστ βϑίοῃ οὗ ἄϊνογοα ἴο [ῃ6 81ηρ716 ο186 οὗ Δα υ]οΓγ. (δΜαιί. ν. 31, 32.) 
ΝΟΥ νγαβ [818 Ππτα δ 0. ἸΠΏΘΟΘΒΆΓΥ ; [ῸΓ αἱ {μδΐ {Ππλ6 10 γγἃ8 Θοϊητη 0 
ἴον [86 6») ἴο ἀϊββοῖνα {Π18 ββογεᾶ ΠῚ ΠΡΟῚ ΘΤΙΥ͂ 5] 15 ῃὖ ἀπά ὑτῖν!αὶ 
Ρτγοίθῃοθθ. Α ββιογί {ἰπ|6 θαίογα {86 Ὀισιῖ οὐ ΟἸγιβί, ἃ ρστϑαΐ ἀϊβραΐα 
ΔΙΌΒΘ 8:10 ρ' [Π6 «6 νν18}} ἀοοίοσβ σοῃοογῃῖηρ' [86 Ἰηϊογρτοίδιοη οἵ {πὸ 
Μοβαῖο βἰαϊυαϊοϑ σοἰαΐνο ἴο ἀϊνοσοθ ; {π6 βοῆοοὶ οὗ ηδιηδὶ οοπίθπα- 

1 Βυςκίηρμαπι8 ΤΎΘΔΥΟΪΒ ἴῃ Μοδβοροίδῃηἶβ, νοὶ. 1. ΡὈ. 406, 407. 
2 ΑἸροηρ ἴΠ6 Βοάουίΐη ΑΥ̓ΔΌΒ, 8 ὑγοῖμοῦ ἥπᾶάβ πἰπιβοὶ ἢ τόσο ἀἰδῃοηοιτγοὰ ὈΥ {0 βοάτς- 

ἰίοῃ οὔ μἷβ βίϑίαν πΠδὴ ἃ τηᾶπ ΟΥ̓ [86 ἱπῆ κε} γ οΥὗἩἨ πἷ8 ψὶΐθ. ΤῊΪ Μὴ} δοοοῦηῖ ἴοσ πὸ 
5 ΡΤ Ϊ ΠΑΤῪ ΓΕΡῸ ἴδΚοη ὉΥ Κμηθοι δηὰ [3 Ὺ] προη ἴ86 ΒΒ ΘΟ ΘΠ} 68 ἴοΓ [6 ἀκ] οπιοηὶ 
οὗὨ (δεῖν βἰβίοσ Ὀίπδῃ. (ἄστη. χχχὶν. 25---31.) 860 Π᾿Ασνίθιιχ β ΤΊανοὶβ ἰη Αγαδὶθ 1ἢ6 
Βεϑεσῦ, μ0. 248, 244. 
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ἴησ {παὐ 1ἃ νγ88 ΔΙ]ονγὉ]6 ΟὨΪΥ͂ ῸΣ στοβϑ ταϊβοοηάιοῦ οΟΥ [ὉΓ υἱοϊίίοη οὗ 
παρί4] β 6 1γ, τ 8116 (16 βοῖιοοὶ οἵ Η1}16] ἱδυρθῦ ὑπαῦ ἃ 18 ταιρΐ 
ΡῈ τορυαϊαιρα ἔον {μ6 8]1ρ,υδβύ οϑβθθ. ΤῸ {Π|18 ἰαϑύ-ταθη[]οῃ θα ΒΟΒΟΟ] 
Ὀοϊοησαοά {π6 ῬΒαγίβθοβ, 80 οϑπλθ [0 ον Τωογᾷ, ἐεπιρέϊπο λΐπι, ἀπά 
δαγίηφ τιπίο ᾿ΐπι, 15 τὲ ἰαιοζμὶ [07 α πιαπ ἐο ρμὲ αιτσαν ἐὲξς τοῦϊε Ὁ γ εὐεῦν 
οαιι86 ---- ΔΗΩΥ͂ [δϊησ τ βαΐανο (μδῦ τᾶν Ὧδ ἀἰβαρτθθαῦ]8 ἴῃ Βογ 7 
(Μαίι. χῖχ. 8.) ὕροῃ ουὖῦ μονα Β ἄμδυο ἴο {818 ἸπαυΓΥ, ὑμαὺ 1 νγ88 
ποὶ ἰανγι] ΓῸΓ ἃ τδὴ ἴο τορυαϊαία ἢἷ8 τ 16, οχοθρί [Ὁ Ὠ6Γ υἹο δύο 
οὗἩἨ 16 οοπαραὶ Βοπουγ, (π6 αἰβοῖρ]68 (σμο μα θθθῃ εἀυοαίρα ἴῃ 
6188} ργο)ιϊοθα δα ῥυ πο] 068) ΠΟΡΡΙΒΗ, 1118, 8616 ---- 1 Γ᾽ ἐδε δσαϑε οῇ 
ἐλε πιαπ δό 80 τοϊἱὴ ἢιὲβ ιοἵξε, ᾿ῇ ἕδ Ὀ6 ποὺ αἰονσγθα ἰο ἀϊνογοθ Βοῦ δχοδρύ 
ΟὨΪΥ͂ ἴον δαυίεγυ, ἐξ ἰδ ποί φοοά ἰο πιαγτὺ 1 (Μαῖϊ. χῖχ. 10.) Τϊ8 
ΔΘ ΠΥ ἴπ Ῥτοουγίηρ ἀϊνογοθβ, ἀπᾶ {818 ΘΑΡΙΟΘ 8πα ἸΘΥΙΥ δπλοηρ [86 
678, ἴῃ ἀἰββοϊ νίησ {π|6 τηδύγταοπῖαὶ οοπηθοίίοπ, 18 οοπβτιτηθα ὈΥῪ 
Φόβορῆυβ, ἀπ ὈΠΒΔΡΡΙΙΥ νου βοα 1ῃ Ὦ18 ΟΥ̓ ΘΧΘΠΊρ]6 : ἔοσ ἢ6 [6118 υ18 
ταῦ Β6 τϑρυά]αἰοα Π18 νγχιθ, ἐβουρἢ 8186 γγαϑ (86 πιοίμον οὗὨ ἴῃγθ6 08}}- 
ἄγθῃ, θθοᾶιβα ἢ6 νΑ8 ποὺ Ρ]οαθ0α ὙΠῸ μοῦ ὈΘμδυ]ουτ. 

ΟΗΔΡ. ΤΥ͂. 

ΒΙΗΤΗ, ΝΌΒΊΌΒΕ, ΕΤΟῸ. ΟΕ ΟΗΠΙΌΒΕΝ.ἢ 

1. ἵν {86 Εἰαβὶ (48 Ἰπάἀοθᾶ ἴῃ β'υ Ζου δ ηα δηα βοπὴθ οὐμοσ ραγίβ οὗ 
ΕΓΟΡΘ), ΒΘΤΟ 186 ὙΟΙΏΘΠ ἈΓΘ ΨΟΤῪ τοραϑβί, Ομ} 4- Ὀἰγίδ 18 ἴο {Π|8 ἀΑΥ 
8Δῃ ουοηὶ οὗ Ραΐ [{{|6 αἰ που ]εγὅ; δπα τού οσβ 6.6 ΟΥΡΊΏΔΙΙΥ [86 

1 Ψοδορῇυβ ἀο Ὑ]18 808, ο. 76. Ἠοϊη6  ΗἰβίοΟΥΥ οὗἉ [π60 «76 Ὑ8, γοἱ]. 11, Ὁ. 858. Ηδσπνοοῦ ̓β 
Ἰηϊτοά. νοὶ. ἰδ. Ρ. 125. ΟαἸπιϑῦβ Ὠιββογίβιίοη ΒὺΓ ἰὸ [ίνοσοθ, Π βθοσῖ. ἴοῦλ. ἱ. ὈΡ. 390, 
891, Το (Ὁ]ονης ΔΙῸ βοῖὴθ οὗ [ῃ6 ἈΓΙΠΟΙΡΔΙ οασ868 ἴῸΓ ἩΔΒΙΟἢ [Π6 Φ6}0}}8 ὙΟΓῸ ΔΟςΌ8- 
ἰοπιοὰ ἴο Ρυϊ ΔΎΓΑΥ {πο ὶγ τῦῖνοϑ, δὲ 186 ροσγίοά σεΐοττοὰ ἴο:--- 1. ας 5 σοτητηδηἀοὰ ἰ0 
ἀΐνογοθ ἃ ννῖΐο, (πδὶ 18 οὶ οὗ χοοὰ ον ουΥ, δηὰ 18 ἢοὶ τηοἀοδί, 88 ὈΘΟΟΙΏ68 ἃ ἀδιι ΟΣ 
οἵ [5τ86].᾿" ---ὦ. “1 ΒΩΥ τηδὴ Βαῖο 818 Ὑἱίο, ἰοῦ πὶ μα ΠΟΥ 8.7 γ."---8. “ΤΠ6 δΒοἢοοὶ οὗἁ 
ἨΠ]δὶ βαῃ, {86 τὶ σοοὶς μοῦ Ὠυβθδη δ ἔοοά ἐΠ]γ, ὈΥ̓ οΥοσ- δα Ὡρ ἴἴ, ΟΥ ΟΥ̓ΘΓ-ΓοΘβιϊηρ 
ἦς, 8ὴ6 6 ἴο Ὀ6 ρυαΐ δναγ."---4. Ὑ68, “ ΙΓ ὈΥ ΔῺΥ δίγοκο ἔγοιῃη [6 δδηὰ οἵ (οΐ, 8:6 ὃ6- 
ςοπ|6 ἀππηὉ ΟΥ̓ 5βοι 8ῃ,᾽᾽ δις.---ὅ. Ἐ, ΑἸκεῖθ δ} βαϊὰ, “ 1 ΔΩΥ τηδϑη 8668 ἃ ὙΟΙΏΔη ΔΗ ἀΒΟΙΏΘΥ 
ἴδῃ 8 ΟὟ ὙἹ[6, ἢ6 ΤΠΔΥ ΡαΪ ΠῈΣ ΔἸΡΔΥ: ὈΘΟΘΏΒΘ ἰΐ 18 8814, " 1 860 πὰ ποῖ δυο ἰῃ [ὲ8 
αγο8.᾽" (Πρμείοοι Β ἤογε ΗθΌγαδίςςθ, οἡ Μαῖί. νυ. 8].---  οσῖκθ, νοὶ]. χὶ. Ρ. 118. ϑνο. εἀϊι.) 
ΤΠ8 1αϑὲ τγα8 [86 σΔ}86 δε ρηῃοαὰ ὈΥ̓ ΦοΒΟΡ.αΒ [ῸΣ σοραάἰδιϊηρ δἷ8 τιίο ἴῃ [06 ῥᾶδβαρο 
δῦονο οἰτοα, 

2. ΤΙ ΟΠδΡίοσ 18 σου ]ο ἃ ἔσγοτὰ Μιςο46118᾽ 8 ΟΟΤΩ ΘΠ [8Γ168, νοὶ, ἱ. ὈΡ. 427.--- 480. 448--- 
447. ΤΥ ἷ8᾽8 ΟΥ̓ ρίπο8 Ηδθγεβθθ, υ0]. ἰΐ, ὕρ. 340-- 310. ΟΔΙπιοι 8 ΓΙ ΟΠΟΏΔΙΥ͂, δυίΐο]θ 
«ἀορίϊοπ. ἘΒτυπίηρ, Απεῖᾳ. Ηοῦγ. ὑρ. 1---11. Ῥάσζοδυ, Απεχυϊδθ ΗΘ γαϊοδ, ρμασὶ ἱν. ο. 6. 
ἀδ ΠΡΘγοόσατα ργοσγοδίίοπο δὲ οἀυοβίοηα, ὈΡ. 442---446. 

5 Ἡαδυιλοσβ Οὐδογυδιίοῃϑ, νοὶ. ἷν. ἢ. 433. Μοιίοσγ᾽  ϑοοοπὰ Ψουσῃου, Ρ. 106. “Τὴθ 
σοηδιϊπ|οπΒ οὐ [Π086" [ΟΠΏΘΠ 1 “ ὙΠΟ ΔΓ ΑΓ, ἀσὸ θοίϊοῦ δΌΪο [0 Ὀθαγ [Π6 σΟΤΩΤΏΟῺ 86- 
οἰἀοπίϑ οἵ ἢ] -Ὀοδτίηρ ; δηᾶ (ἸΟῪ ΒΒ 1688, ὈδοΔα86 (ΠΟΥ͂ ὮδΥο [688 ἔδοϊἑης ἀπ Ἄρρτο- 
Βαπβίοῃ "....... κτἤδη τἴοδα ὙΠῸ ἵνο ἰη αϑυοηςα, ἴΠ6 ἔγϑιηθ οὐὁἨ ὑῆοβο Ὀοάΐοδ, δηὰ ἴῃ 
86 Π81}}}}:168 ΟὗἨὨ ΤΥ Ο86 Ταϊη 8 ἀγ6 δ᾽ἱοσοὰ, δηὰ οἴθῃ ἀδργανδά, ὉΥ̓͂ ἴδ ἱπάυϊροηςα οὗἉὨ Ραγθηῖβ 
τ 6η (ΠΟΥ͂ ΔΓΟ ἰπηίδηϊδ, δη ἃ ὈΥ τΠοἷγ οὐ ἸΌΧΌΓΣΥ ΘῈ ΓΠΟΥ δζὸ δάυ]ι8. ὙΠοη τμ6 ΕΦΡ- 
ΕἸ8Δῃ πη υνῖνο 8 ΘΓ ομαγροὰ Ὀοίογο Ῥηδγδοῖι υἢ ἀϊβοδοάΐθηοο ἴο ἢ 8 ογάδσβ, Ὀδσδϑιιβο ΠΟΥ 
Ῥγεβϑοσυρὰ [86 ᾿ἶνα8 οὗ τὴ. Ηοῦτονν Ομ] άγοη, ΓΠΘΥ ρῥ]εδάοά ἴῃ ἰδεῖν ὄὅχουβο {πὶ [6 ἨΘΌΓΘῊ 
ΘΙ η Ὑγ6γΓ6 ποὶ [ἰκὸ ἴπ6 Ἐσγριίδη : “ ἐλέεν τρέτεὲ ἰἰυεῖν ἀπά τρετς ἀοἰϊυεγεά δείοτε ἰλεν (186 
ταὶ ὶνο8) οομία σοπια ἰο ἰλεηι." ὙὍὙὴδ Ηδῦτον ΟΘη ὙΓΓῸ β΄ανθδ, δοουϑίοιηε ἃ ἴο ἸΑΌΟΌΓ 
δηὰ δεαγὰ ᾿ἱνίης; πὶ γγὸ ΠΊΔΥ Ὀγεβιτηο ἐπὶ ἴΠ0 ΕΡΥΡ Δ Π8 δα βεγοα 8}} [Π6 ὁν1]9 διϊβίῃρ ἤγοτῃ 
ἰπάοϊθῃηςθ δῃὰ Ἰυχυτγ." Ὧγ. ϑομμδη Β ΕββαΥ οὐ Ὠ1Πῆου] Τῦουτ, ΡΡ. 15, 16. Ἰωοπάοῃ, 
1787. ὃνο. 

ΨΟΙ,. 11Π.. αα 
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ΟἾΪΥ δβϑιβίϑηιἐβ οὗ {πϑὶν ἀδρὨΐοΥΒ, ἃ8 ΔΩΥ ἔυσίμῈ  δἱὰ σγ88 ἀδοιηρά 
ἩΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ. ΤῊ18 ψγὰ8 {Π6 οα86 οὗ 6 ΗΘΌΓΟΝ ποτάθη ἴῃ Εἰργρί. 
(Εχοά. 1. 19.)ὴ [Ὁ 18 ονϊάθηΐ ἔγτοια (ἀβη. χχχνυ. 17., δηά χχχνυἹ, 28., 
{παᾶῦ τα γῖν 68 6.6 ΘΙ Ρ]ογ α Ἰη ο4868 οὗ αἰ ου]Ό ραγίασ! οη ; δηᾶ ἱξ 
8130 ἈρΡρϑαγβ ὑπαῦ ἴηὴ Εἰσγρῦ, ἔγομη {1π26 ᾿αμΘΟΥ8], [16 οᾶγα οὗ ἀἄ6- 
Ἰνθυϊηρ ΟΦ τῦ88 οομμτηϊ 66 ο ἔδιηδϊο τηϊάνγινοβ. (Εχοα. 1, 15. εἕ 
864.) Ἑτοτι ΕΖοῖς, χυΐ. 4., 10 Β66 8 ἰο αν Ὀ66η {Π6 Θυδβίοτῃ ὅο ὑγα8 ἢ 
[86 ΟΠ] 48 ΒΟΟὴ 88 1 γγ88 Ὀόσιι, [0 ΤᾺ 1Ὁ 1 Βα], δηα [0 ψ1λρ 1Ὁ ἰπ 
ΒΥ Δ] Ἰὴρ οἰομ68. (ἼΠ6 Αὐππθηϊδη8, ὕο {118 ἄδν, νγ88}} {Π6ῚΓ πον -θΌΤ ἢ 
Ἰη ληῖ8 ἴῃ 8α]0 δηα ὑγδύου ργαν]οιβὶυ ἰο ἀγθϑβιίηρ ἰμθτλ.) ΤῊ Ὀἰγι ἢ -ἀαν 
Οὗ ἃ βοὴ νγἃ8 οοϑἰθγαίθα 88 ἃ ἔδβδίλναὶ, ὑῇ ἢ τγ88 ΒΟ] 86 ἃ ΟΥΘΥΥ 
Βυιοσοραϊηρ γθὰσ τ} ΓΘηθνοα ἀθιηοηθίγα 0η)8 Οὗ ἔθβο ΥἹΥ ἀπᾶ ἸΟΥ, 
ΘΒΡΘΟ ἢν ἐποβα οἵ βουθγοῖρῃ ρῥσῖηοθβ. ((ἀθη. χὶ]. 20. ; “00. 1. 4.; Μαιῖ, 
χῖν. 6.) Τὰ Ὀιγίἢ οὗ ἃ βοὴ οὐ οὗ ἃ ἀδιυρβῖον τοράογθα ἴΠ6 τοί μο Σ 
ΘΟΓΘΙΠΟΏΙΔΙ]Υ ὉΠΟ]Θδη ῸΓ ἃ οογίδιη ρουιοα : αὖ ἴΠ6 Θχριγαίίοῃ οὗὨ νη ἢ 
8.8 τινϑηῦ ἰηΐο 1ῃ6 [ΔΘ γη 8616 ΟΥ Τθρί6, δὰ οἴἴοτγθα {86 δοουβίοιηδα 
ΒΔΟΓΙΠ66 ΟΥὗἩἨ ΡυΓΙ βολίοη, ΥἹΖ. ἃ ἰδ οὗ ἃ γϑδγῦ οἱ, οὐ, 1 Ποὺ οἰγουσα- 
βίδῃοθϑ ψου]ὰ ποί δῇἴοτα 10, ὕνγο ἑν] 6 -ἀονοθ, ΟΥ ὕνγο γουησ ΡΖ ΘΟΠΒ. 
(μον. χὶὶ. 1--- 8. ; [Κα ».. 22,) 

Οἱ [86 οἰ ρθτ ἀΔῪ αἴίον 18 Ὀιγμ [Π6 8οῃ τγ8 οἰτουμηοϊβοαᾶ, ὈΥ ΣΟ Β 
Τιῦα 10 νγα8 ΘΟηβθογαίθα ἴο {Π6 Βοσνιοα οὗ {88 ἰγὰο (οἂ (θη. χνῖϊ. 10. 
οοηραγοα πὴ Βοια. ἵν. 1].): οὐ {π6 παίατα οὐἁὨ οἰΤΟΙ ΠΙΟἰβίοη, 866 
ΡΡ. 295, 296. διργὰς Αὐ {πὸ βδῖῃθ {1π2|6 {Π6 τ28]6 οὨ ἃ χϑοοινθα ἃ 
ὨΔΠ16 (48 νγχαε Βᾶγα ΔΙΓΘΔΟῪ Χο αγ Κοα 1ῃ Ὁ. 297.); 1π ΤΊΔΗΥ ᾿πείδησα8 
ἢ γϑοοινϑα 8 Ὡδη6 ἔγοπι [ἢ6 ΟἸΓΟΙΠδίδ 668 οὗ Π18 ὈΙΓΓ, ΟΥ̓ ἔχου 50Π16 
ΡΘΟυ Αγ 168 ἴῃ {π᾿ ᾿ἸΒίοτυ οὐὗὨἨ {Π6 ΓἈΠΆΠ]Υ ἴο ποι πα Ὀ6]οηροα (θη. 
χνὶ. 1]., χχυ. 26, 26. ; χοα. 1]. 10., χν, 8, 4.); δπα βοιῃθίτωθϑ {ἢ 8 
Ὠλη6 ἢδα ἃ ῥγορ θῦ!ο πιθδηϊηρ. ([88. ΥἹ], 14., ν111. 8.; Ηο8. 1. 4. 6. 9.; 
Μαῖιῖ, 1. 21.; 1Κο1. 18. 60. 68.) 

Π. “Τὴο ΕἼ ΒΒΤ-ΒΟΕΝ, ψΠῸ νγὰ8 {6 ΟὈ]δοῦ οὗ Βρϑοὶδὶ δδβοϊζοῃ ἴὸ 
1115 ραγθηΐβ, νγχὰ8 ἀδῃοιηϊηδίοα, ΟΥ̓ ὙΦΑΥ ΟΥ̓ Θῃγλίμθηοθ, ἐδθ οροπῖπσ οΓ 
ἐδθ τοοπιδ,. ἸῺ Οᾶ86 ἃ Ἰηδῆ τη ἃ ΜΪΔΟΝ ψΠΠ0Ὸὺ ὈΥ̓͂ 8. ῬΓΘΥΙΟΙΒ 
Τ Στ ασΘ δα Ὀαδσοοιηθ {86 τηοῖμοσ οὗ ομ]άτγοη, {π6 Αγϑῦ- ΟΣ 88 Γὸ- 
Βροοίοα {π6 βθοοῃα Ὠυβθαηα νγὰβ {π6 οἰ] ἃ ἐμαὺ τναϑ οἰάθδαΐ ΟΥ̓ {86 
ΒΘΟΟΠα τηαγηίασο. Βοίοσγο ἴΠ6 πι6 οὗ Μἴοβοϑβ, {86 δίπουν τιϊσῃῖ, 1 Π6 
αἤιοβθ, ἰγϑηβίου [86 τισαῦ οὗ ρυπαοσαδηϊίαγο ἰο ἃ γουηροῦ Ομ] ἀ, θὰ. 186 
Ῥγδούϊοθ οσδαϑίοπθα τηυοῇ οοπίθηϊοη ((6η. χχν. 31, 32.), δῃᾶ ἃ ἰδ 
γγ748 δηδοίοα ονογ-τα ησ ἢ, (Πα, χχὶ. 1ὅ---1 7.) 716 "γεί-δογη ἴπ- 
Βογιιθά ρου ας τὶρηΐθ δηᾶ ρυίν!]θρ68. --- 1. Ηδ τοοοϊνθα ἃ ἀο.]6 
Ρογδοη οὐ [π6 οϑίδίθ. 4600 ἴῃ {π6 οἄθ6 οὗἩ Βθυθδη, 18 γϑύσ-θοσο, 

« Ὀοδίονγα ἷβ Δα ΠΟ ΠᾺ] ροτγίϊοπ προη «Φοβαρῆ, ὈΥ δἀορύϊηρ, ἢ18 ἔννο 
80η8. ((ἀ6η. χ]ν!!. ὅ--- 8.) ΤῊϊΒ ττὰθ ἄομπθ δβ ἃ γϑρυπηδηᾶ, δπᾶ 8 
ῬαπΙϑμιηοηῦ οὗἉ Π18 ᾿ποθϑίπουβ οοηᾶποί (θη. χχχν. 2.); θυΐ Βουθεῃ, 
πού ΠβίδῃαἸηρ᾽, νν88. Θησο ]θα 8 ἴπ6 ἢγβύσθοσῃ ἴῃ (6 σϑηθδιοσίοαὶ 
τερ᾿βίοσβ. (1 Οἤγοη. τ. 1.) ---. 716 "γεί-δογη νσὰϑ [86 ῥυὶθβϑῦ οὐ 1868 
Ὑ 6016 ἔμ} γ. ὙΤηα Βοηοὺσ οὗ δχϑγοϊβιηρ 116 ρῥυιθϑυμοοα νγὰ8 ἰγϑῃ8- 
ἔογγθα, ὈΥ {π6 οομηηαπά οὗἁἩὨ (οάἄ οοϊητηθππηϊοαίοα ἐμτοιρὴ Μοδοβ, ΠΠῸΠὶ 
λ6 ὑσῖθς οὗ Βδυθοη, ἴο σγμοπι 1 Βο]οηροά Ὀγ τὶρῃΐ οὗ ῥγμηοροπηιίυγο, 
ἴο παῖ οἵ 1,6ν]. (ΝΌΠΙΡ. 111. 12 --18., νὴ]. 18.) [πῃ δομβοάπθηςα οὗ 
(Π18 ἔδοῖ, (δαὺ οα μεαά ἰαϊκθ ἐμ 1,αν᾽ῖο8 ἔγομι ἀιλοηρ (6 οΟὨΠ]άγθη 
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οὗ Ἰβγβοὶ, Ἰηβίθδα οὐἁ 4}1 (6 δγβύ- θοση, ἴο Βοῦψο ᾿ὶπὶ 8ἃ8 ρῥυίθδίβ, {8 
βυϑύ-Ὀοσ οὗ {86 οὐδοῦ ὑγῖθ68 γοῦα ἴο 6 τραβθοιηθᾶ, δ ἃ υἼδ᾽υδίϊοῃ 
τηδς ὈΥ {πὸ ῥγιθϑὺ ποῦ δχοθϑάϊηρ ἔνα βῃθῖκ6]8, ἔγοπι βεαυυιηὴρ ἀοά ᾿ῃ 
{πα οαρδοιίγ. (Νυμα. χυὶ]. 1, 16., οοπιραγοά 10} 1016 11. 22. εἰ 
864.) ---ϑ., 1λε Μγδί-δογηι δυ)ογϑά δὴ δοῦν οὐδοῦ [086 ὙΠῸ ὙΟΓΘ 
ὙΟΌΏΡΘΥ, Β᾽ 11} ἴο (μαῦ ροδβδοθβθα ὈῪ ἃ ἔαίβον ((ὑβῃ. χχυ. 28. δέ 860. ; 
2 Οἤγου. χχὶ. 3.; ὅδη. χχνυ! 29.), νυ Β1Οἢ νγἃ8 ὑΓαηϑίογτοα ἴῃ (86 οα86 
οὗ Βδαθοα ὈΥ «6000 {Ππ||5ὶ: λίθον ἰο πάσῃ. ((ἀ6η. χΧ]χ. 8---10.) ΤῈΘ 
{{}06 οἵ Τυάεαϊ,, Δοοοτα!] ΠοἾΥ, νθῃ Ὀοίοτο 1 ρανα Κιηρβ [ο {π6ὸ ΠΟ γον, 
ΥγΔ8 ΘΥ̓ΘΤῪ ὙΠΘΓΟ αἰϑΕ] ηρ} 18Π6α ἔτοτῃ {Ππ6 οὐδεν {1006 8. [ἢ ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΘΘ 
οΟὗἨ 1Π6 δυϊδβου νυ ΙΟὮ νγὰ8 {π18 αἰζαοποα ἴο (6 βγβύ-οσπ, μ6 νγᾶϑ 
4130 τηδᾶβ {86 βιοοσϑϑοσ ἱῃ ὕπο Κἰησάοῃ. ΤῆΘΓΟ νγ8 δὴ δχοδρίϊοῃ ἴο 
{18 τὰ ]6 ἴῃ {86 6486 οὗἨ δοϊουλοη, γγῆο, ἐπουρῇ ἃ γουηρον ὈγοίμοΥ, 
γγ85 τηδθ Ἀ1Β Βιισο 580 ὈΥ͂ Πα υἹα αὐ {πΠ6 Βρθοῖϊδὶ δρροϊπίσηθηῦ οὗ Οαοά. 
71 18 νΟΥΥ ΘΆΒΥ [0 866 ἴῃ ΥἹΘῪ οὗἨ {π686 ἔλοίβ, ον (86 πογὰ βγβί- θΟση 
ὀϑλθ [0 ΟΧρύθβϑ βοιμθίϊπηθθ ἃ ργοαί, 8Ππ4 βοῃηθίϊπιθθ (π6 δϊσῇοϑὲ 
ἀισαϊίγ."} (188. χὶν. 80.; Ῥδ8]. Ἰχχχῖχ. 27. ; Βοιη. υἱϊ. 29. ; (0]088. 
;. 15---18.; Ηδ}. χὶ!. 28.; Βον. 1. ὅ. 11. ; ΦοὉ χτῖ, 18.) 
1. Τὰ {π6 θϑυ]δδὺ ἀρθ8, τιούβοσα Βα Κ]θα {π61Ὁ οἴἴδβρυιηρ ἐποιὴ- 

Βοῖγϑβ, 8η6, 10 ΒΒΟ.]α βϑοῖὰ ἔγοτι νἉΥΓΙΟῸΒ ραββαρθβ οὗ βογιρίαγο, ἘΠῚ} 
ΤΠΘΥ ὝΘΓΘ ΠΘΑΥΙΪΥ͂ ΟΥὨ αὐἰΐα {ΓΘ 6 ὙΘ ΔΒ 014 : οα ἴπ6 ἀΔΥ {Π6 οἢ}] ἃ τγᾶϑ 
ΜΘΘΠΘΩ͂, 10 γα 808] ἴο τλλῖτο ἃ θαϑί. (2 Μδος. νυἱῖ. 27.; 1 ὅδ. 1. 
22----24.; (ἀσδη. χχὶ. 8.) ΤὨδ βᾶπιθ ουβίοιῃ οὗ ἔδαβίϊησ οὐδ ἴῃ 
Ῥογβῖα δῃὰ [ηάᾶϊ4 [ο 1818 ἀ1γ.2 [Ι͂ἢ οα86 186 πιοίμος ἀϊθαὰ Ὀεΐοτα {6 
ΟΠ] ἃ τψτᾶ8 ο]48 δῃουσῇ ἴο Ὀ6 ΜψΜΘΔΠΘΑ͂, ΟΥ τγᾶβ8 ὉΠΑ40]6 ἴ0 ΤΑΣ Ὁ ΒΟΓΒΟΙΕ, 
ΠΌΓΒΘΟΒ ΤΟΥ͂Θ ΘΙΩΡΙοΟΥΘα ; δηᾶ 4180 1π ἰδίθσ. ἃρθβ. ΠΘῊ τ ΔίΓΟΠἢΒ ὈΘΟΔΠῚ6 
ἴοο ἀο]ϊοδλίθ οὐ ἴοο ᾿ἱπῆγπλ ἴο ραγίοστη ἰδ πηδύθσμαὶ ἀμπίϊοθ. ΤΉθβα 
ΠΌΓ868 ὝΘ͵Θ ΥΓΘΟΚΟΠΘα Δηλοηρ' [86 ὈΥΪΏΟΙΡΑΙ ποθ 8 οὗ {Π6 ἔλα ; 
Δη4, ἴῃ ΘΟμΒΘαῦθηο6 ΟΥ̓ {π6 τοβρθοίδο]α βίδοη τ μισὰ ΤΠ6Υ ϑυβίαϊποα, 
ΔΙῸ [ΓΘΑΌΘΏΓΥ τιθηοηθα 1π βδογθα ἢϊβίουυ. 88 (ἀθη. χχχν. 8. ; 
2 Κιπσϑ χὶ. 2.; 2 Οἤγοη. χχὶ 11]. 

“ 7Τὴε ααικσἠξογ8 τΑΥ ΙῪ ἀδραγίοα ἴτομι (86 Δραγτηθηῖβ ἀρργοργίαίοα 
ἴο {μ6 ξοτηδὶθθ, οχοαρ ψῇθη ΠΟΥ ψοηῦ ουὖοὖ ψΠ δ τη ἰὼ ἀγαν 
νγαΐοτ, ὙΠΟΝ 48 ἰπ6 Ῥγδοίϊοα ἢ ἴΠπο86 πο Ὀδ]οηροα ἰο {ῃοβα 
Βυθ]οΣ βίδ0}8 ἴῃ 116, 6 γὸ [86 ἀποϊδηΐ Βι ΠΡ] 1ΟἿ ΤΥ ΟΥἨ ΤΩΔΏΠΟΣΒ ἢδα 
ποί Ἰοβί 118 ργανδίθηοο. (Εχοά. 1. 16. ; ἅδϑῃ. χχῖν. 1]. 16., χχῖχ. 10.; 
1 ὅΐδμι. ἰχ. 11, 12. ; Φόδῃ ἴν. 7.) ὙΏΘΥ βροπὺ {π6ὶν {ϊπλ6 ἴῃ ἸδαΓΗΪ Πρ’ 
{Πποβ6 ἀοτηθβίϊο δηᾶ οἵ Γ αγίβ, πο ἢ ἀγὸ Ὀθδύμηρ ἃ οι ΒΒ βιἱπαίϊοη 
Δηᾷ οἰατγδούου, {1}} [ΠΟΥ ὐτινϑα δὖ (μδ΄ ροτϊοα τὰ 11ξ8, ἤθη ΤΠ6Ὺ Ἰ6ΓΟ 
ἴο "6 8014, οὐ ὈΥ͂ ἃ Ὀοίίον ἔοσίαμ σίνθη ΑὙΔΥ, ἴῃ τηλυτίαρο, (του. 
χχχῖ. 13.; 2 ὅ'δῃ. χἱἹ, 7.) Ὑμθ ἀδυρῃίοτβ οὗ [πο86 το ὈΥ ἐποὶγ 
ΘΆ]1ἢ Πα Βδθη ο]οναίθα ἐο Πρ} βίβιϊοπβ πη 116, 80 ἔτ ἔγοιη ροίῃσ 
ου ἴο ἀγα γαίου ἢ ὉΓΏΒ, τηϊσῃῦ 6 Βα14 ἰο Βραπᾶ {86 ψ}10]6 οὗ {Π6]ν 
{πὰ τίη [Π6 ν7141}8 οὗὨ ὑΠ6 Ὁ ραίδοθθ [ὶἢ :πιιϑοη οὐ [Π6 ]γ τού  γ8, 
{ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ ΟΟΟῸρΙΘα πιὰ ἀγαββίηρ, 1 διηρίηρ, δηα πὶ ἀαποίηρ; 
Δηα, 1 1 ΔΥ Ἰυάρο ἔγομι {Π6 τοργ βοπί  0Ὼ8 ΟΥὗὮἨὨ τχοάδτγη γᾶν] 15, 
{Π6 11 ΔΡρΑΓ πη Θ ΗΒ Ὑγ6Γ6 Βοχ  ὐπλ68 {Π|8 Β6ΘΏ68 Οὗ Υἱοθ. (ΕΖΕΚ, χα! 18.) 
ΤΠΟΥ σοπῦ ρτοδὰ μυΐ ΥΘΥΥ͂ ΤΆΓΟΙΥ, 88 ΔΙΤΟΔαν ᾿η τηδίρα, πα {86 

᾿ ΖΔ }π᾿8 Ατοβροϊορία ΒιΌ] σα, ὉνῪ Μτ. ὕρματα, ὃ 165. 
2. Μοτγίοτ᾽ Β ϑεοοηῃὰ Ψοιτπου, Ρ. 107. ἘΟΌοΥ8᾽8 Οτίοπίαὶ ΠΙυβίτα 0η}8, ἢ. 324. 
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ΤΏΟΓΘ ΤΆΓΟΪΥ, (Π6 ΒΙΡΒΘΥ {Π6Ὺ 6.6 ἴῃ ρΡοϊηῦ οὗ τπκ, θα [Π6Υ τοοοϊνοα 
ΜΙ} σογ ΔΙ Υ ἔδιηδὶο νἱβιδηΐβ. ΤῺ νυἱγύμθ8 οὗ α σοοᾶ ψοπηδῃ, οὗ ὁῃ 6 
ἰμαὺ 18 ἀδίασιαϊποα, ν ῃδίθυου Π6Γ βίδίοι, ἴο ἀΙἸβοθμαγρα οδοῖὶ που θοῆς 
ἀν, δπα ἰο δνοἱά {π6 ἔτ νο [168 ἀπά γἱοθ8 δὖ Μοῦ τ ἤανα Ὀγοὴν 
διηἰθᾶ, ἀγα τηθη!]οηθα ἴῃ ὕθστὴβ οὗ δρργορδίάοῃ δἀπὰ ῥγϑῖβδθ 1πὰ Ῥτον. 
χχχὶ. 10---Ξ1. 

“ 76 5οπ8 τοταδιηϑά {}}} (ῃ6 ΒΓ γϑαγ ἴῃ ἐπα σᾶγα οὗ {π6 σψοιηθῃ ; 
186π {ΠΟΥ͂ οαπλ6 Ἰηΐο 186 ΑΘΓ Β οαΓ6, δηα σχογα ἰδιυροῦ ποῖ ΟὨΪΥ {ἢ 6 
ΓΒ απὰ ἀπέ168 οὗ 118, θαΐ σα ἱπβίσυοσίοα τη (86 Μοβαὶο αν, δηάᾶ ἴῃ 
4}1 ραγίϑ οὗ {πϑῖὶγ δουηίγυ Β το! ρίοη. (δῦ, νἱ. 20 ---26,, χὶ. 19.) 
ἼΠοβο ΠῸ Ὑ]8ῃ6α ἴο πανο ἴζθπιὶ ἔα μον ᾿πβίχιοίθα, ρῥγου θα {πὸ Ὺ 
ἀιά ποῦ ἄδοιὰ 10 ρῥγϑίβσδ]θ ἴο Θιιρ οὐ ῥγίναΐθ ὑθδοίθσβ, βαηΐ {πο πὶ 
ΔΌΤΩΥ ἴο ΒΟΠῚ6 ᾿γθϑὺ οὐ [μϑυ]ῖθ, 70 Βοιῃθύτηθθ ἢδα 8. ΠΌΠΊΌΘΥ οὗ ΟΥΠΟΥ 
Ομ] άγθη ἴο ᾿ἱπδίσγιοι. [Ὁ ἈρΡρθασβ ἔγομι 1 ἔϑδχη. ἱ. 24---28.. (πα {Πογο 
78 ἃ 8600] ποΔῚ (06 ΠΟΙΥ ἰΑῦοΓηδ01]6, ἀραϊοαίοα ἰο 186 ᾿πϑίσυοοη οὗ 
σοῦ. 

ΙΥ. “ΤΠ δυϊπουῦ ἴο ΒΟ. ἃ ἔΊΠΟΥ γγὰ8 θα 16α αχίθηᾶρα ηοὶ 
ΟὨΪΥ ἴο [18 πὶ, ἰο 818 οσσῃ Οὔ] άγθη, δπα ἴο ἢ18 βοσυδηΐβ οὔ βοίἢ 
Β6Χ68, Ὀαΐ ἴο [18 ΟὨ] ἀγα π᾿ Β οὨ]] άγθη αἷ8ο. Γ{ 88 {16 ουβίοσα δῃοι θη} ν 
ἴον 8008 ΠΘΎ]Υ ΠΊΔΥΤΙΘα ἴο ΣΘΏ81} αὖ {Π6 1 ΔΓ ΠΟΥ Β ἤουΒ6, ὉΏ]658 10 Βαα 
Ὀθθη {μ61ῦ ἔογίαπθ ἴο ΤΩΔΥΓΥ ἃ ἀδυρβίοσ, πο, μαυϊηρ 0 ὈγοίμοΓθ, 
ὙΥΆ8 ΠΘΙΓΘΒΒ ἴ0 8 δϑίδίθ; ΟΥ̓ 1685 ὈΥῪ ΒοΙλ6 {γϑᾶθ, ΟΥ̓ ὈΥ͂ ΘΟΠΊΠΊΘΓΟΘ, 
ΤΠ6Υ Πδά δοαυϊγοα 8 ηοιϊθηΐ ὈΓΟΡΟΥΓΥ ἴο ΘὨΔῸ]6 {ποθὴ ἴο βυρροτί {πεῖν 
ΟΜ ἴδιαγ. [6 ταῖρῃῦ οὗ οουγβ Ὀ6 Ἔχρθοίβα, ἢ }]6 {Π6Υ να τὴ {Π6]Ὁ 
Ιου Β μουβθ, δηα ΤΟΥ͂Θ ἴῃ ἃ ΤΩΒΏΠΟΙ (δ6 ῬΘΏΒΙΟΠΘΙΒ ΟἹ ἢ]8 ὈΟΘΠΪΥ, 
(δῦ 6 τψου]ὰ ὄχϑγοῖβθ 18 δ ΠΟΥ ον 86 ΟΣ] άγθῃ οὐὨ ἢ 18 ΒΟῺΒ 88 
106}} 48 ονοῦ [6 80η8 {βδῃλβεῖνϑβ." [Ἃ«ἢ {18 οα86 186 ρόοῦγοσ οὗ {16 
ἐΑΌΒΘΓ ὁ’ Βα ΠΟ ΠΆΓΓΟΥ͂ ᾿Ἰπηϊῖ8, δηα, ΏΘΏΘΥΟΡ ἢ6 ἰουπα 1 Ὠδοθββασν 
ἴο ταβοτῦ ἴο πηθαβϑ 68 Οὗ βϑυυϊ νυ, ἢ6 γγὰ8 αὖἡ ᾿ΙΡΟΓΟῪ ἰο 1πῆϊοὺ {Π6 
Ἔχ γο  Ὑ οὗὨ Ῥαηιϑῃπιθηί. ((6η. χχὶ. 14., χχχν!. 24.) ΤῊΪΒ ῬΟΥΤΟΓ 
88 80 χαοϑίγιοίθα Ὁ Μοβθβϑ, {πδὲ (ἢ ἔδίμοσ, 1[ 6 Ἰυάροα {π6 βοὴ 
ψουὮν οὗἩ ἀδαίῃ, νγὰϑ Ὀουμπα ἰο Ὀσὶπρ {π6 οαιι8α Ὀοΐοτα ἃ Ἰυᾶσθ. Βυΐ 
6 δηδοίθα, δὖ (μ6 βαπιὶθ {ἴπ6, 8αῦ π6 Ἰυάρα βου] φγοῃοιηοθ 
βϑοηΐθῃςα οὗ ἄθαίῃ ἀροῦ {Π6 Ββοῃ, 1 οἡ ᾿μπαυϊτυ 10 οου]ὰ Ὀ6 ρτονοα, {παὶ 
Βα Βεαὰ Ῥοαΐθῃ οὐ οὐσγϑοαὰ 818 ΤἈΓΠΟΙ ΟΥ̓ Ά ΤΟΙ ΠΟΥ, ΟΥ ἰμαῦ δ6 νγὰϑ 8 
ΒΡΘΏΘΔΙΒΥ, ΟΥ ΒΊΟΥ, ΟΥ ΘΟὨ ΤΏ ΔΟΙΟ. 8, ἀπ οοὐ]ὰ ποὺ Ὀ6 ταεϊοττηθά. 
(χοἁ. χχὶ. 1δ. 17.; [μεν. χχ. 9.; Πδυΐ. χχὶ. 18--- 21.) Τα δυ- 
(Ποτιγ οὗὨἨ {6 ραγϑηΐβ, δῃὰ {Π6 βουνῖίοθ «πὰ ἴον ἄπ ἴο {ῃθπλ, ἅτ 
ΤΟΟΟρ 86 1 {Π6 τηοϑὺ ῥσομλϊηθηΐ δηα ἐππαἀδιηοπίαὶ οὗ {μ6 πιογαὶ 
ἰαισΒ οἵ {86 «Θν ιϑῖι ΡΟ] γ, ν]Ζ. (86 7επ Οὐπιπιαπάπιοπίδ. (χοά. 
χχ. 12.) 

“«ΤὨθ βοῃ, ὙΠῸ Πα δοαυϊγοα ῥγοροσίυ, νγαὰϑ σοιηταδη θα ἰο Ἔχ 
Ὧ18 σταύυἀθ ἴο ΠῚΒ ραγοηΐβθ, ποὺ ΟΠΪΥ ὈΥ͂ ψογαβ δπὰ ἴῃ ἔθ] ηρ, Ὀαΐ 
ὃν ργιῆβ. (ΔΜ αῖξ, χν. ὅ, 6. ; Μαγκ νἱϊ. 11---138.) ὙΠ ρόδον οὗ (ἢς 
ἔ 6 Υ Οὐ 18 οἴἴβργιηρ ἴὼ (λ6 ἀποϊθηΐ {ϊπλ68 νγὰ8 ποῦ ΟἸΪΥ νΘΥῪ ρτοαῦ 
ἔογ {πΠ6 ἔϊπι6 Ὀ6Ιηρ, δηὰ ψ 116 μα βο]ουγηθα σι (Ὠθτ ἴῃ {π6 ἰδηὰ οἵ 
{π6 ᾿νιηρ ; θυΐ Β6 νγὰϑ δ] ονγεὰ αἷ8ὸ ἴο οδδύ ἢϊ8 δυβ ἰπΐο ἴπ6 (ὔαγα, 
δηὰ 18 ργορΒθῖο οὐγ86 ΟΥ Ὀ]Θββίηρ ροββϑοββθα πὸ [11{|16 οβοδου." 
(θη. χ]ῖχ. 3 --- 28.) 

1 Ζαη Ατοϊμβοϊορία ΒΒ ]ςδ, Ὁ Μτ, Ὀρδδη), ὃ5 166, 167. 
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10 ΔΡΡΘΑΙΒ ἔγουι 1 Κιηρβ χχ. 1. (πλλγρῖη8] το ἀουϊηρὺ) πα, ἴῃ (ἢ 6 
αἀἰβροβιίοι οὗἁὨ 18 οἴεοίβ, {π6 δῖ δχργεββθα Ἀ18 δύ Ψ18 68 Οὐ Ὑ7}}]} 
ἴῃ {86 Ῥγϑβθῆοα οὗ ΜῚΎΠ6Β868, 8πΠ ἃ ὈΓΟΌΔΌΪΥ ἴῃ [6 Ῥγθβθῆσα οὗὨ {86 
(πΐυγο οῖγβ, 88 Ζ4οοῦ αἀϊά, ἴῃ (ἀθη. χ]νὶ. ; δηα {μ18, ΜΊΟΠΔ6118 185 οὗ 
Ορ᾿πίοῃ, Βθοίῃϑ ἴο Ὀ6 ψγηδῦ 18 04164 σίνιηρ [86 Ἰπμοσιΐδησα ο ἢ 18 ΒΟΉ8, 
ἴῃ Ὠροαΐ. χχὶ. 16. Ταοδβίδιαθηίβ τ γὸ ποὺ τυ τῦθη ὑ801] Ἰοπρ αἴτοσ δαὶ 
Ρογιοα, Τμὸ ἐ]ονιηρσ ὑδρυϊδίίομβ οὐίαϊπθα ἴῃ {μ6 αἰβροβι θη οὗ 
ΓΟΡΘΓΙΙΥ : -- 

1. “18 10 τεβρϑοίβα 5οηϑ: ---- ΤΏ ὈΓΟΡΟΓΟΥ͂ ΟΥ δβίδία οὗ {86 ἐδίδου, 
αἰου 818 ἄθοθαβο, 6}} ἰηο 186 ροβββββίοῃ οὗ 818 Β0}8, γἢο αἰν] θα 1ἱ 
Διο ηρ ΤΠΘμλβον 8 Θαυδ]}Υ; ὙΠῚῈὴ {818 ὁχοθρίίοι, {πᾶΐ {μ6 6] ἀθϑῦ βοῇ 
Τοοοϊνρα ἔνο ρογίϊομβ., [Ὁ Δρρϑασβ, μουσανοσ, ἔγοῃ 0 Κ6 χν. 12. 
{πδῦ Β0η8 τηὶραῦ ἀοιηδηα δηά γϑοϑῖγα {ποῦ ρογίίοῃ οὗ {86 1 Βουίϑποθ 
αυγίηρ {μοὲν ἐδιμογ Β ̓ οίπλθ ; δπα ἐμαὶ {Π6 ραγοηῦ, ὑμουρἢ ἀυσάσγο οὗ 
(16 ἀιθδϑιραίθα 1πο] 1 πδῖ1ο}8 οὗἩἨ [86 Ομ], οου]Ἱὰ ποὺ ἰοσαϊίῳ τοῖαβο 186 
ΔΡΡΙΙοδίϊοι. 

2. “8 10 τεβροοίρα {86 8οπ5 ὁ οοποιδίπε: --- ΤῺ ρογίϊοη πο ἢ 
8438 σίνθηῃ 9 ἴδθῖλ ἀδροπαρα Αἰ οροῖμου ἀροῃ {86 ἔδϑ ηρθ οὗ {6 
δῖ μοσ. ΑὈγδθδτὰ σζᾶνα ργδθδοηΐβ, ἰο ν μαῦ δπιοιηΐ 18 ποῦ Κπόνῃ, ΒοΟΙΒ 
ἰο Βῃπη86] δπὰ ἰο ὑμ6 βοὴ σβοτὰλ 6 μα Ὁγ Καοίυγδμ, δπα βϑηΐ {ἢ θη) 
ΔΥΥΑΥ͂ ὈΘίΌΓΟα δὶ8Β ἀσαίῃ. [ὑ ἀο68 ποῦ ἈρΡρΘδγ {παὺ ὑπ6Ὺ Παὰ δὴν οἴδιοσ 
Ῥογίιοη ἴπ 186 αϑίδίο ; διιΐ Φ4 000 τρδάθ {π6 βοὴ σοὶ 6 πδα ὈΥ ἢἰ8 
ΘΟΠΘΌΘΙ 68, ΠΟΙΓΒ 88 γ76}] 848 {86 οἴμοῦβ. ((ἀθῃ. χχὶ. 8---2]., χχν. ]---θ., 
ΧΙ Σ. 1---27.) Μόοβαβ ἰδϊ πο γϑϑίσ σομϑ ὑροὸπ {π6 ὁμοῖοα οὗ ἔδίμουβ 
ἴῃ {Π18 τοβρθοῦ; δηᾶὰ ψὸ βου] ἱπῆδν {πα΄ [Π6 ΒΟΠΒ οἵ ΘομΟΙ ᾽Π68 ΤῸΓ 
{16 πιοϑὺ ρασγύ γϑοθινϑα δὴ δαυδὶ βπᾶγὸ τι [Π6 ΟἸΠΘΙ ΒΟΏΒ, ἔγοιῃ 186 
ἴαοϊ (ῃδὲ “6ΡὨᾺΠ88, {π6 βοὴ οὗ ἃ ὀοῃοῦθιηθ, σοΙρ] δ π64, {πα΄ ἢ6 τν88 
Ἄχοϊυαθα τιϊδουΐ ΔῺΥ Ρογοη ἔγομλ ἢΠ18 ἔλιμου 8 Βουδθ, (παρ. χὶ. 
1-- 7.) 

3.. 4.ΑΒ8 10 τοϑβρθοίβα ἀαμσῆίετϑ : --- ΜΘ ἀδυρῦθυβ πού ομ]ν δα πῸ 
Ρογίουῃ ἴῃ [86 εδβίδίο, διιῖ, 15 [ΠΟῪ ΘΓΘ ἘΠΙΛΔΣΤΙ 6, ΘΓΘ ΘΟΠΒΙΔΟΓΘα 88 
ΤΩ Κιηρ 8 ρατύ οὗὨ 1, δῃα ψογα 8014 Ὀγ {861} Ὀτγοίμοῦβ ᾿ηΐο τδ ΓΙ ΠΠΟΏΥ. 
ἴῃ οαβα ποσὰ ὝὍΓΘ πὸ Ὀγοίμουβ, Οὐ ΠΥ 411 δα ἀϊοά, {Π6Ὺ ἴοοῖκ [86 
οϑίδίς (ΝΡ. χχνυὶὶ. 1---8.): 1 ΔῊ ομϑ ἀϊθὰ ᾿ηἰδβίδϊθ, δηα πψιβουΐ 
ΔΗΥ͂ Οἴδρτιηρ, [86 ΡΓΟΡΟΥΟΥ τγᾶβ ἀϊἸβροβοᾶ οἵ δοοογάϊηρ ἴὸ ἴμ6 δπδοῖ- 
τηρηΐδβ ἢ ΝΡ. ΧΧΥἹ!. 8---Ἰ]. 

4, “Α58 1 τοβρϑοίθα ϑεογυαπίδβ: ---- ΓΘ. Βαυνδηΐβ ΟΥ {Π6 δβίανε ἢ 8 
ἌΤΠΥ οου]Ἱᾶὰ ποὶ οἷαῖπιη ΔΗΥ ΒΠΔΓΘ ἴῃ {Π6 οαἰδὶθ ἃ8 84 στὶρδῦ, θυῦ {86 
ῬΟΙΒΟΩ ὙΠῸ τϑ6 8. .0}}}} τηϊρΐ, 1 Β6 οὔοβθ, τηδκο ἰβϑτλ [18 ΠΘΙΓΒ. 
(ον. ἀἰδη. χν. 3.) [πάφ66, 1π ϑοῖημδθ ᾿ῃϑίδποθβ, ἰῃοϑθ ὙΠῸ ᾿δὰ Ποῖγβ, 
ΤΘΟΟΡΏΪΒΘα 85 Β ἢ ὈΥ {π6 αν, αἀἸα ποὺ ἄθοτὰ 18 πηοοοσηϊηρ᾽ ἰο Ὀαβίονν 
[Π6 ψ80]6 ΟΥ 8 ροτγίϊοῃ οὗ {πεὶῦ δβίδϑαεϑ οὐ ἈΠ 71 δπα ἀδβογνϊην 
βουνϑδηΐβ. (σου. χυἹ]. 2.) 

ὅ. “ΑΒ 1 τοϑρθοοίορα τοἑάοιο : --- ΤῊ6 τιάουνν οὗἩ {86 ἀδοραβοά, [|Κ6 
ἢἷ8 ἀδυρμύογβ, μδα πο Ἰοραὶ τἱραῦ ἴο ἃ βιαγε ἴῃ [ἴῃς οϑίαίθβι ΤῊ 8ΒΟ0ῃ8, 
ΠΟΎΘΡΟΥ, ΟΥ ΟἾΠΟΥ το δεοηδ, όσα θομμπᾶ ἰο αὔἴοσά ΠΟΥ δῇ δἀδαυδίθ 
ΤΑΔΊ ὔΘ 806, ὉΠ]688 10 πε Ὀ66η Οἴου υσβα ἀυτδηροᾶ ἱῃ 1Π6 Μ7}}}. 886 
ΒΟ ΘΟ π|68 τοί αγηθα ὈΔῸΚ σαὶ ἴο μοῦ (μου Β μουβα, ρδγ ]ΟΌ]ΑΥΪῪ 
1 186 βυρρογί ψμιοῖ {π6 ΠοΙγΒ ρανα ἈΘΥ Μὰ8 ποῦ δος 88 μα Ὀθθῃ 
ῬΓΟΠΑΪ86α, ΟΥ γα ποὺ βυϊοϊοηῖ, (θη. ΧΧΧΥΙ]. 1]. ; ΘΟΙΏΡΆΓΘ α͵80 [}8 

αο8 



4δ4 2θένελ, αώτγτιγο, δα. 9.06 ΟἸι ἐγ όΉ. 

βίοσυ οὗ Βὰ 8.) ΤΠ ῥσορμοῖθ συ ΥῪ ἔγθα θην, ἀπ ἀπαουθίθα]ν τοὶ 
σι βουῦ σαιι86, 6 χοὶδῖπὶ δρδϊηδὺ [86 πορίθοῦ δα πη) βί1ϊ66. ββονγῃ ἴο 
Ὑγ]ἀον8.᾽} (188. 1. 17., χ. 2.; ΦὍ6γ. νἱ!. 6., χχὶ!, 8.; ΕΖοῖ. χχῇ 7. 
οοΏΡ. Εχοά. χχὶϊ. 22---24,: Ὀουΐ. χ. 18., χχῖν. 17.) ὙΤμα σοπαπίοι 
οὗ τὶ άονγϑ 'ῃ 1π6 Εἰδδβύ 18 υθσὺ ἀοβοϊδίθ, δηα ἢδ8 ἔπγηβῃ θα {86 ρτορμοί 
) Θγθι8 8 πὶ ἢ ἀδοῦηρ 51}}}}ἘΠ{4.68, ἴῃ ΟΥ̓ 10 ἀδηοίθ {π6 ἀεδβοϊαῦθ 
οομάπϊοη οὗἁὨ «“6γυβαὶθμ, δέίοσ ὑἐμαΐ οἰἵγ μααθθθῃ ββοκθαά, δηὰ 118 1η- 
ΠΑΡ δῆ 8 σαγτϊοα ᾿πῦο σαρυ νυν ἴο ΒΑΡΎ ]οη. 66 [μδτὰ. 1. 1. 17. 

Υ. ὙΒεοτα {μογα ὙΟΓΘ ΠΟ 8008 ἴ0 Ἰπποχὶῦ ΕΕΕΥ 10 ΔΡΘΔΓΒ ἔτοτα 
γα ουΒ ραββαροθ οὗ {86 Νον Τοβίδιηθηῦ, ὑμαῦ ΑΡΟΡΥΙΟΝ, ---οὐ [86 
ἰαϊκίηρ; οὗ ἃ Βιγδηροῦ Ἰηΐο 8 ἔβα], ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο τηδῖτα Ὠἷπ ἃ ρᾶγί οὗ ἴΐ, 
ΒοΟΪς Ο]οασηρ Ὠϊτη 88 ἃ 800 8δηα ἢ6ὶγ ἰὸ {86 δϑίδίο, --- τῦᾶϑ ὙΟΥῪ 
ΘΘΏΘΓΑΙΥ Ργδοῦβοα ἴῃ [Π86 Εἰαϑί, ἴῃ [86 {ἰπ|6 οὗ οὐγ ϑανίουσ. Δ ἀορ- 
ΟΠ, Βονανοῦ, ἄἀοθϑ ποῦ ἈΡΡΘΑΓ ἴο αν Ὀθθῃ υϑοᾶ ὈΥ̓͂ (6 6] 6Σ 
Ἡδφῦτγονβ: Μόοβοβ 18 β]θηΐ σοποοιπηρ 1 π᾿ 18 ἰανγ78; δ8πα «4000 8 
δἀορίϊοη οὗἩ [8 ὑνγο σγαμάβοῃβ, ΕρΡΆγαὶπὶ ἀπὰ Μδηδββομ ((ἀθη. χ]νἹὶ. 
1.) 18 ταῖβοσ ἃ Κιπὰ οὗ βυῤρϑει τ αοη, ὈΥ πιο μα Ἰπἰοπαοθά, ἐμαΐ {86 
Ε{70 8Β01}8 οὗἁἉ ο86ρἢ βμουϊαὰ πᾶν δ οὶ ἢ18 ἰοῦ ἴῃ ἴβγαθὶ, 858 16 186 ὺ μδὰ 
Ὀδθη 18 ΟὟ 980η8. 7Τ.νψ ἔϊοο 80η8, Ἐρλτγαϊπι απὰ δήαπαϑεδεΐ, ατὸ πιΐπο; 
α8 Ποιδοι ἀπά δίπιοοη ἐλεν δἠαϊ! ὅθ πιϊπε. Βυΐ 88 ἢ6 σαῦθ πὸ ἴη- 
Βουϊίδηοα ἴο μ6ῖν ἐλ Υ “ οβορῇ, {Π6 οἴἶεοί οὗ [818 δἀορίου οχίθπαρα 
ΟὨΪΥ ἰο {86} ᾿πογθαβα οὗ ἔοσίιαμθ δπὰ ἱπμουϊίδηοα ; ἐμαΐ 18, Ἰηβίοαᾷ οὗ 
οη6 ρμρᾶτί, ρἰνίηρ {πθπλ (ΟΥ ΦΟ86ρΡἢ, ὈΥ τρϑᾶπδ οὗ {861} ὕνγο ραᾶγῖϑ. 
Το οἴμοῦ Κι πα οὗ δαορύϊοῃ διλοηρ (6 1Βγϑθὶ 68 ἀγα τηθηίϊοποα ἴῃ 
[86 Θογιρίυγαθ ; ΥἹΖ. 

1. ΤΟ Βγϑῦ σοῃβιϑίθα ἴῃ {πὸ οὐ] σαίίοη οὗ 8 βαγνινίηρ ὈγοΟίΠΟΥ ἰο 
ΤΑΔΥΥῪ ἴπ6 ὙΙΔΟΝ οὗ Π18 Ὀγχοίβογ, σὰοὸ μαὰ αἀϊθὰ σιπουΐ ΟΠ] άσθα 
(θεοῦ. χχνυ. ὅ. ; Βα ἵν. ὅ. ; Μαιϊι, χχὶ!. 24.); βΒο {δαὺ {π6 Ομ] σθα 
οὗ {Π156 τηϑυτΐαρο ΘΓ ΟΟΙΒΙἀοΟΓΘα ἃ8 ὈΘ]οηρὶηρ; ἴο [86 ἀδοθαβϑα Ὀτοίμου, 
δηα πψϑηῦ ὈΥ ἢ8 πϑηθ; ἃ Ὀγϑοίϊοθ τοσα δποϊθηῦ ἰδ {π6 ἰανῦ, 88 
ΔΡΡΘΑΙΒ 'ῃ (ἢ ὨἰΒίοΟΥΥ οὗἨ Ἰδαλῦ ; Ὀὰΐ {118 ΠΆΠΠΟΥ οὗ δαορύπρ' γγ88 
ποῦ ῥγδοῦβοα διηοηρ [86 ἀσοοκβ ἀπά ΒΟ ῃ8Β : πΟΙΠΟΥ τγαὰ8 {παῦ Κιπά 
οὗ δαορίϊομ ἱπίοπάρα ὈΥ͂ ϑδγαῃ, 1268}, ἀῃα ΒΔΟΒ6], στ βθὴ ΠΥ ράγθ 
{πο ῖν Ββαπαἀιηηδιάθῃβ ἴο {πο ῖῦ Βαμα 8. ((ἀοη. χυὶ. 2., χχχ. 3.) 

2. αγίουβ ᾿πϑίαποοδ οἱ δηοίμου Κιπα οὗ δαορίζοη δῖ σϑοογάθα ἴῃ 
τς ΟΙα Τεβίαιηθηί, νἱΖ. {Ππαΐ οὗ ἃ ξαΐμον βαυνῖησ ἃ ἀδυρμίου οΪγ, δηά 
δἀὐορίπρ λὸγ οὨ] άγοη, ὙὩμαβ, ἴῃ 1 ΟἜτοη. 11. 21, 22., Μδομιν (86 
σταπάροῃ οἵ Φοβορῇ, ψ8ο 18 ο]]6α γαέλον οΥΓἹ ΟαἸἰϊεαά, ((παΐ 18, οἰϊοῦ οἵ 
τμδῦ ἴανγῃ,) σανα 18 ἀδυρμίος ἴο ΗΠ οΖγοῦ, 0 τηϑυτιθα ἤΘΓ ἤθη Ἀ6 
ΔΒ ὑπγθοβοοῦθ ὙθαγΒ οἷα, δηα 8ῃ6 θᾶγα εἰμὶ δεραῦ. Απα δορὰ 
βαραύ }αγ, ὙΠῸ μαα ἴπγθθ δῃα ΘΗ Υ οἱ[68 ἴῃ {86 ἰαπὰ οὗὨ (64, 
δῦ δοαυϊγθα ἃ Ὡυαροῦ οὗ ΟΥΠΟΣ οἰΐιθ8, ΒΊΟΝ τηϑᾶθ ἋΡ 18 ρο8- 
ΒΟΒΒΙΟΠΒ 0 {βγθθθοοσο οἱἵι68. (}οβὴ.. χι, 80.; 1 Κίηρβ ἵν. 13.) 
Ἡονϑνοσ, Ὀοΐῃ πθ πα ἷ8 ροβίθυι νυ, Ἰπϑίθδα οὐ Ὀαϊηρ σϑοκοηθᾶ ἴο 
(06 ἔΆΠ]Υ οὗ «πα λῃ, ἃ8. ΠΟῪ οὐρῃΐ ἴο μανα ὑθϑὴ ὈΥ {μοὶτ ραζεγπαὶ 
ἀοϑοθηΐξ ἴσο ΗΖίοῃ, ἃ. γοοκΚοηρθα 38 βοὴ οὗ Μίδοβιγ {86 ἔλίποὺ οὗ 
ΟἸ]οαᾳα, 10 ἔυγίμου ἀρρϑᾶγθ ἔγομι ΝΌΠΡ. χχχιϊ. 41., {παῦ {18 ὙΘΙῪ 
αἷγν, ψἢο νὰϑ ἴῃ ἔλοῦ [Π6 8δοη οὗ δοριὺ, [86 βοη οὗ ΗδζΖγοῃ, {π6 8οῃ 
οὗ “καάαΐ, 18 ἜΧΡταΒΒ]Υ ο4]16α «“αἷνῦ ἴπ6 βοὴ οὗ “απαδεεῖ, Ὀδοασβα δ 

Σ Ψψ6}π᾽8 Ασοβεο]ουρία ΒΙΌ]ςα, Ὁγ Μτ. ὕρπδηι, ὃ 163. 



ον ἰδὲ Οοπαϊξίοπ ὁ δίαυος απα ὁ ϑεγυαηίξ. 4δδ 

τηλίουηϑὶ στοαί- στα ἈΓΠΟΥ τγὰ8 Μδολγ, (Π6 βοῃ οὗ Μαῃβββθῃ. Τὴ 11Κ6 
Τ]ΔΏΠΟΓ, Κὸ Γαδ (πὶ Μογάθδοαδλι δἀορίθα ΕοΙΒοΣ Ὦ18 θα : ΒΘ ΠΟΥ 
ἔΆΛΠΟΥ δηᾶ τροΐμοῦ ογο ἀθ8α, 6 ἐοοῖ ΠΟΙ 70. ἀἐβ οιἵοη ἀδλυσμίοσ. 80 
1Π6 ἀδυρμίον οὗἩἨ ῬΠΑΔΟΒ δἀορίεα Μόοβεοβ, ἀπά ὧδ δεεαπιε πεν 80Ή. 
(Εχοά. 1... 10.) 80 πὸ τϑδᾶ ἴῃ Βυ ὰ ἵν. 17., (μαὺ Νοσωὶ πᾶ 8 βοῃ: 

ἃ 80ῃ ἴβ δογη ἰο Νιαοπιὶ;: ὮΏΘΗ, πα 664, 1 8 ἰ(ῆ6 βοὴ οἵ Βυίδ, δπὰ 
ΟΠΪΥ͂ 84 αἰδίδης γοϊδίϊοη (οΥ, ἴῃ ἔδοϊ, Ποῃ6 δῇ 411,) ἰο Νδοῖωὶ, ψγῆο νγ88 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἰδ6 νι οὗ ΕἸ 6] θοῖ, ἴο ποιὰ ΒοΔΖ νγ88 ΚΙηϑιηδῃ. 
ΒΥ {86 ῥγοριδίοη οὗἉἨ Οὐγ ϑϑυϊοῦσ, δπα {π6 σοτημλ]οδίοη οὗ [ἢ 6 

τηοΥῖΒ οὗ ἢ185 ἀδαίῃ, ρεπίξεπιξ ΒΊΠΠΘΓΒ Ὀθοοτ {Ππ6 δαορίοα Ομ] άγοη οὗ 
αοα. ΤΗυΒ δι. Ῥϑδὺὶ] υυυϊΐοϑ (οπι. ν}}}. 16.), Κ7ε ἔαῦο γεοεϊυοα ἐΐο ςρίτὶξ 
9}, αὐἀορέΐοπ, τιολογεῦψ τοὸ ογν, Αὖῥα, Ἑαΐλεγ. 3ε τοαἱξ ον ἐλ αὐἀορέϊοπ 
9 ἐλο οὐϊαάγεπ 9.07, Οοά. Απὰ (ἝΔ4ὶ. ἵν. 4, 6.) Οοὐ ςεπὲ ον ᾿ὶβ ϑὺυπ ἰο 
γεάσοηι ἐΐεπι ἐμαξ τοεγ6 πάν δα ἰαιο, ἐλαΐ τοὸ πιϊσὶιξ γοοεΐυο ἐδ αὐορίϊοπ 
ΟΥ̓ 5058. 

Αἰηροηρ {Π6 ΜοΠδιλτη δηβ {π6 οοσθοην οὗ δἀορίϊοι 18 ρογίοσιηθά, 
ΟΥ̓ οδυβίηρ {πΠ6 δἀορίοα ἴο ρΡ888 {ῃγοιυρ (μ6 βῃϊγ οὐὗἩ ὑπ6 ρϑύβοῃ ψ 0 
Δαορίβϑ τη. ΕῸΣ {818 σϑᾶϑοῃ, ἴο δαορῦ διηοηρ (86 ΤΌΓΚΒ 18 ἐχργθββοά 
Ὀγ βαγϊηρ---ἰο ἀγα ΔΩΥ ΟΠ6 {του σῇ ποῖ βδιγ:; δπα δὴ δἀορίθα βοῃ 
18 04116ἃὰ Ὀγ 6 «ἀέείοσίὶ, [6 Βοη. οὗ δηποίδον 118 --- θθοδυβα ἢ6 τῦδβ 
ποῦ Ὀεροίξοῃ 1η [[]18.; δοαδέμιας {|κ6 {118 18. ΟὈΒΘΥΎ80]6 διμοηρ [ἢ 6 
Ηφρτονβ: ΕἸ )Δἢ δαἀορίοα [Πη6 ργορμοὺ ΕΠ] 1808, Ὀγ Ὠγοντηρ ΒΒ ταδηΐ}6 
ΟΥ̓ΟΡ πὰ (1 Κίηρβ χιχ. 19.)}; δῃὰ σψἤθη ΕΠ] 1) Δἢ πγ88 οαιτιοα οἵ ἴῃ 8 
ἤδγΥ οπατιοῦ, ΗΪ8 τηϑηῖ]6, ΒΙΟΒ πα Ἰοὺ [8]}], τγδϑ [δίζθῃ ἃρ ὈΥ 1808 
ἢ]8 ἀἸΒοῖρ]6, ᾿18. βριγιίααὶ 8οη, δῃὰ δαορίθα βιιθσθββοσ ἰῃ {Π6 οΠἶοα οὗ 
Ρτορμοῦ. (2 Κῖηρβ 1. 16.) 

ΤὨ18 οἰΓΟΒΙΒίδμο 6 8668 ἴο Ὀ6 1]]υϑἐγαίοα Ὀγ {π6 οοπάᾳοὶ οὗ Μοβοκ, 
0 ἀγθϑβοα 1]Θα ΖΑ ἴθ ΑΔΓῸΠ ΒΒ βαογθα νϑϑίπηθηΐβ, (θη {παὶ Πρ 
Ῥγϊοϑὺ νγὰ8 δουῦ 0 Ὀ6 σαίμεγθα ἴο ἢ18 ἔλίμο τ; 1] σαί προ ΓΠΟΓΘΌΥ, 
[πα΄ Ε]οαΖαῦ δυοοσοαθα 1ῃ {86 [Ὀπο[]ΟΏ8 οὗ [πΠ6 ρῥγἱθβϑίμβοοα, δπα τγᾶ8, ἴῃ 
ΒΟΠῚ6 ϑογί, δαορίοα ἴο ΘΧΘσοῖβα ἐπαῦ ἀϊσηῖν. ΤΠ 1,ογὰ ἰο]4 ΒΒ θη, 
{π6 οαρίαϊῃ οὗὨ [86 ἰδηρ]ο, ὑπαὺ 6 σου]ὰ ἀορτῖνα πἰμα οὗὨ Η18 ποπουτγ- 
80]6 βίδίοη, δηὰ βυθϑιίιαίς ΕΠ ἸαΚκῖτα, {π6 8οη οὗ ΗΠ κι ἢ, ἴῃ ἢ 18 γοοηλ. 
(1538. χχῖὶ. 21.) 17 τοῦ ΟἹἿΟΤΗΕ ΗΙΜ ὝΙΤΗ ΤΗΥ ΕΟΒΕ, ἀπά εἰγεπσίλοῃ 
ἀϊπι ιοϊέΐ ἐὰν σιίγάϊΐε, απὰ 7 ιοἱἱϊί σοπιπιῖϊξέ ἐὰν φουεγπηιοιέ ἱπίο ἠϊθ λαπα, 
δὲ, δὰ], ἴῃ ΒΘΥΘΓΆΙ ΡΙδο 68, βαυ8, ἰπαὺ γσεαὶ ΟἸγΙβέϊδπβ ρμὲ οπ ἐδ 7οτά 
7ό58; απ ἐλαΐ ἐΐεν ρμμὲ οπ ἐδ6 πεῖ πιαῆ, ἴθ Οὐάθυ ἴὸ ἀθποίθ ἰμοὶγ 
Δαορίίοη 88 Β0ῃ8 οὗ (ἀοά. (οιω. χῖ!. 14. ; 68]. 111. 26, 27.) 

ΟΗΑΡ, Υ. 

ΟΝ ΤΗ͂Β ΟΟΝΌΙΤΙΟΝ ΟΥ ΒΙΑΥΕῈΒ ΑΝῸ ΟΕ ΒΕΝΥΑΝΤΒ, ΑΝῸ ΤῊΣ ΟΥΒΤΟΜΒ ἘἘΒ- 

ΓΑΤΙΝΟῸ ΤῸ ΤΗΕΒΜ, ΜΕΝΤΙΟΝΕΏ ΟΝ ΑἸΓΌΡΕ. ΤΟῚΝ ΤῊΣ ΝΕῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤ. 

Ι. ΘΙΑΥΕΒΥ 19 οὗ νΘΙῪ ταηιοΐθ ΔηΠΑΟΥ : δηα Ὑμοη Μίοβοβ ρανα 
8 ἴανγβ ἴο {π6 768, βηπάϊηρ 10 ΑἸΤοΔαΥ Θβ βὈ] 8πμοά, ἐβουρσῇ πα οου]ά 
ποῖ ΔΡΟΙΙΒᾺ 1ϊ, γοῦ π6 δηδοίβα γΑγΓοΟυ 8 88] αἴδσυ ἰανγ8 δ πα τορι. ] 0 η8. 

1 Ὁ Ἠοετροϊοίῖ, ΒιΌ]. Οτϊοηϊ. Ρ. 47. 
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480 Οἡ ἐλ (οπαϊέϊοπ οὗ δίαυος απά 0}, δεγυαπίς, 

ΤῊ [5γβ6} 1068, ἰπἀ 664, τιϊρῦ πᾶν ἩΘΌΓΘΥ βοσυδηῖθ ΟΥ βανθβ, 88 νγ6]] 
88 ἈΠΙΘΠ-ὈΟΓΏ ΡΘΙΒΟΏΒ, Ὀαύ {686 ὝΘΓΘ ἴο Ὀ6 ΟἰΓουμηοΙβοα, δηα Ὑγ6Γ6 
τοαυϊτοα ὑο υγογβῃὶρ {86 οἷν τὰς (ἀοά ((ἀϑη. χυ!!. 12, 18.), ψ τ [86 
Ἵχοορίϊου οὐ {86 (ὑδπαβδηϊίθβ. 

ϑ΄ανθβ σοῦ δοαυϊγοα ἴῃ γαυοῦδβ ὙΆΥΒ; ΥἱΖ. 1. ΒΥ ἐ τ ῤονβα ΒΊΟΝ 
18 ΒΌΡΡοβϑα ἴο βᾶνθ Ὀθθπ {π6 ὅγϑί οὐἹρίῃ οὗ βίδνοσυ ((ἀβῃ, χῖν. 14. ; 
Ποῦ. χχ. 14., χχὶ. 10,11.); 2. ΒΥ .Ζ2εδὲ, ΜΘ ῬΘΥβοπβ Ῥθῃρ' ΡΟΟΥ 
Ἅ6͵Ο 8014 ἴον ραγταηθηΐ οὗ {μοὶν ἀθοίβ (2 Κϊηρβ ἵν. 1. ; Μαῖξ. χυῖ. 26.); 
ὃ. ΒΥ οοτητηἔηρ ἃ ΤῊς, πιϊμουαῦ [86 ῥόον οὗ ππακιηρ γοϑυϊ τα θη 
(Εχοά. χχὶ!. 2, 3.; Νϑὰ. ν. 4, ὅ.); 4. ΒΥ ΜΒιγιλ, θη Ῥαυϑοηθ ΓΘ 
Ῥοτῃ οὗ τιδυτὶθα βαγθβ. ΤΉ6Β6 ἃ ἰθυτηθα δογπ ἐπ ἐς ἤοιδε ((ἀεη. 
χὶν. 14., χυ. 8. χυἹ!. 28., χχὶ. 10.), λοπιο-δογπ (6 Υ. 11. 14.}, ἀπα {868 
50π8 οΥ Ομ] άγϑη οἵ λαμ ά-πιαϊάβ. (Ῥ 88]. ἰΙχχχυϊ. 16., οχυἹ. 16.) Αγδδδῖα 
Παᾶ (το μυπάγοα ἀπά οἱριιΐθοη βίανθθ οὐ [818 ἀθϑουρίίοη. ὅ. 22.π- 
δἰοαϊἧπφ νγα8 ἈΛΟΐΠΟΥ τηοὰθ ὈΥ ΜΆΘΟΙ ΡΟΥΒΟΩΒ Ὅτ τϑαυοθαᾶ 1ηΐο 
ΒίΆνοσυ. ὙΠ δβαϊζίηρ' ΟΥ̓ βίθαϊϊηρ' οὗ ἃ ἔγϑο-θοσῃ [βγϑϑ δ, ΠΥ ἴο 
ἰγοαῦ τὰ 88 ἃ βίανϑ οὐ [0 86}] ΠΊτὴ 88 8 βίανϑ ἴο οἴδιϑσβ, νγαϑ Δ βο] ἴον 
δηαἃ ἰγγΘυι 881 Ὁ] ρα μια 1} ἀθαῖῃ ὈΥ (μ6 αν οὗ Μοβϑ. (Εχοά. 
χχὶ. 16.; σαί. χχῖν. 7.) ΑἸΠουρ τΠ6 (ἀοβροὶ 18 ᾿πίθηἀθα ἴο πιδῖκα 
ΠΟ οἤδηρα οὐ αἰ ἔθγθμοθ ἴῃ {Π6 ΟΙν]] οἰτουτηδίδηοθβ οὗ τη κι πα τ ΠῸ 
Δ΄6 οοηγνογίθα ἴτγοιῃ ραρδηϊβηὶ ἴο ΟΣ ΒΌΙΔΏΣΥ, 86 τηδϑίον δπά (86 
βίανθ Ὀθίηρ 640 8}}Υ ο4]164, 88 δ. Ῥδὰ] δυριιθβ αὖ ἰϑδηρία ἴῃ 1 ον. νἹῖ. 
17---24.; γαῖ [18 βαῖηβ Ἀροδίἰα (1 ΤΊ. 1. 9, 10.), θη Θηαπλογαίπρ᾽ 
νὩγΊοιι8 οἶ48568 οὗ Οἴδπάοσβ ὙΠῸ 8Τ6 ΟΌΠΟΧΙΟΙΒ ἴο αν, ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀ6- 
ΠΟΌΠΟΘΒ πιοη-δέεαϊογ8, ἀνδραποδισταῖς, ἴο86 γ»8ο ΚΙἋΏΔΡ τη6}, [0 86} 
16 ῃλ ῸΓ βίανϑϑ: ἴῃ οἵἴβοσ πογάβ, βἰανο- γα γα, 3 

1 Ῥατοδα, Απἰίᾳ. ΗΓ. ΡΡ. 448, 449. Μ'οΝΔ6]15᾿ 8 Οὐτητθη δσῖθδ, νοΐ. ἱ, ΡΡ. 1δ8---164. 
3 ὁ ΤῊο Νοὸν Τοδβιδιηθηϊῖ," βαϊὰ Βίβῃορ ἨοτΒΙοΥ, ἰπ οὔ οὗἉ ἷ8 Βρθθο 685 ἱῃ τ860 Ηουβα οὗ 

Τιοτάβ, “ σοηϊδίπϑ δ ΟΧΡΓΟΒ5 ΓΟΡΓΟΌΔΙΙΟη οΟὗὨ [86 βἷαυο γὰρ ΟΥ̓ ΠΆΠΠΘ, 88 δἰ ζ1] ἰῃ 8 ὙΟΤῪ 
Ὡἰρὴ ἄεστοα. Ὑπὸ δροβίϊθ, δὲ. Ῥδαὰϊ], μανΐησ βρόκθῃ οὐ ρογβοῃβ [πδὶ 6ΓῸ 14.16.88 δηὰ ἀ 8. 
οδοάϊρηϊ, πηροά Υ δπὰ β᾽ πη οτα, ὈΠΗΟΪΥ δ ἃ ῃγοίδῃθ, Ῥγοοθθᾶβ ἴο ΒΡοΟΪ Υ͂ δηὰ ἀϊδιϊρτι ἢ (6 
ΒΟΥΘΓΔ] ΟΠδυϑοΙΟΥΒ δηἃ ἀδβοσὶ ρ[101}8 οὗ ἸΏ6Ὡ 10 ΠΟΙ. 0 ΔΡΡΙΪ65 ἴΏΟΘ6 ὙΘΤῪ σθΠΘΓΑΙ ορἱτΠοῖς; 
δηὰ {ΠΟΥ ΔΓ [{1686,---- “ΤΌΣ ΓΟΙΒ οὗἨἁ ἐδίμβογα, τηυγΓάθγουβ οὗἨ τιοῖμοσβ, ΠΏ -δίγοΓβ, [ΠΟῪ ἴπδὲ 
ἀ6Η16 τῃοτηβοῖνοβ τ ἱ τ τηδη κί πη, πιοπ-δέξαϊεγδ.᾽ ".... “ ΤΗΐδ ἰαχί σοῃμ ἀοιηηκ δηὰ μγομ  δἷια 
(06 βανο.ἴγϑὰθ ἴῃ Ο16 δ ἰοδβὶ οἵ 118 πηοβὶ ργοάυοιίνο πηοᾶθ8. Βαϊ 1 γὸ σοῦ; [ τηδίηίδῖη 
τῃδῇ τ18 ἰοχὲ, τ ΠΕ ἱπιογργοῖθά, οοπάθιηῃβ δπα Ῥγο Οὲ18 [86 δΙανθ- γϑ6 ρΌΠΟΓΑΙΪΥ ἰπ 41} 
ἐϊ8 τηοᾶὰ68; ἰδ ΤᾺΠΚΒ ἴΠ6 βἰανο-ἰγαάθ ἴῃ {Π6 ἀοβοθηδίηρ 86816 οὗὨ ογπια, ποχὶ δου ραστίοἰ ἀθ 
δηὰ Βοτηϊοἰϊάθ. Ὑπὸ οτἱρίηαὶ πογά, ψ ῃϊο ἢ ἴἢ0 ἘρΡ 88} ΒΙΡ]6 ρῖνοδ τ 6 ἢ - δύο ] γα, 18 
ἀνδραπυδιστής. ΟἿΣ ἰγΔΏΒΙΔΙΟΓΒ παν [Δ Κθη [86 ψογὰ ἐπ [15 τοδί] οῖθα ϑ6η86 Ὑδῖςὶ ἰδ ὈΘΔΓΙΒ 
η το Ατιὶς αν; ἴῃ νι ποι 1ῃ6 δίκη ἀνδραποδισμοῦ ΔΒ ἃ ΟΥ̓Δ] ῬΓΟΒΟΟΌΙΟΩ [ῸΓ [ἢ9 
δροϑοϊῆς οτγίπ)ο οὗ Κι ἀπαρρίηρ, [πὸ ῬΘΏΔΙΥ οὗἉ τ ἘΟ ἢ γα8 ἀθϑῖῆ, Βαϊ {[Π6 ΡΗΓΑΒΘΟΙΟΩΥ οὗἉ [9 

ΟἿΥ ϑογίρίαγο, οβρθοῖ!γ ἰπ {πὸ Ῥγδοθρίγο ῥασγί, 1Β ἃ ῬΟΡΌΪΑΣ ῬὨγΑΘΘΟΪΟΩΥ ; δηὰ 
ἀνδραποδιστὴς, ἴῃ 18 ῬΟΡΌΪΔΓ ΒΟΏΒΟ, 18 8. ῬΟΙΒΟῚ Ὑ1Ὸ “ ἀ68158 1 τηϑη, ᾿ἰΐδ τ} ἃ δἰαυε-ἐγαάεν. 
ΤΠαῖ ἰ8 τπ6 Επρ 88} πνογὰ 1 ΘΥΑΙΥ͂ δη ἃ ΘΧΘΟΙΥ σοττοβροπάϊηρ ἴὸ [86 ατοοκ.".... “" ΤῊΘ 
ατοοκ νογὰ ἰ8 8οὸ οχρί δἰ παὰ ὉΥ ἴΠ0 Ἰεαγηθὰ σγαιητηδσίδη ΕἸ δι ἢ α8 ἀπ ὰ ὈΥ ΟἾΒΟΓ σζτϑιηπηδ- 
ΥΔη8 οὗἨ [86 ἢγβί δυϊθοσῖγ, ΑἸΘΒου ἢ τ[μ6 Αἰμϑηΐδηβ βογαρ] θὰ ηοΐ ἴο Ῥοβδβ688 [Ππ6πΊβο  γ68 οὗ 
δίανεβ, γοῖ ἴΠ6 ἐσα(δ ἴῃ 5'δυθβϑ διηοηρ [πο πὶ γγΧἃ8 ἱπίδτηοιβ" (βϑρϑθομοβ ἴῃ Ῥαυ!δηθηῖ, 
Ῥ. 539.) Τδο [οἸ]ονίηρς, οὐβογνδιίοη οἵ ἃ Ἰοασηοὰ τποάοσῃ οτίτὶς 18 ἴ00 ἱπιροτίδηςξ ἴο 6 
ὙΠῚΏΠ 6] ἔγοτῃμ [Π6 τοδάου:--- ΒΥ ἀνδραποδισταῖς ἴπΠ0 Ὀοδὶ σοΟΙϊητηδηίδίουβ το δρτοοὰ ἰδ 
τηθδηῖ, ἴδοδο ψῆο Κἰἀπαρροᾶ δηὰ δβοϊὰ ἰηΐο βδυ ΓΥ ἔγεο ρεΐβοηβ, ΝΟῪ (ῃϊδβ νγδβ τοζδγὰϑὰ 
ὉΥ͂ 186 16 88 ἐΙΟΩΥ οὗ ἴπ6 ἀδοροδβὶ ἀγο, δηὰ νγἃ8 αἰ 8 γγ5 Ῥαπἰδηθα 11 ἀδδίῃ, Απὰά 88 41] 
(06 οτγΐηγχε8 Βό6τ6 τηϑη!]οηθαᾷ ΔΓ οὗ [πΠ6 τηοδβὶ Βοϊηουβ Κἰπά, ἀῃ ἃ 88 ΣΟ ΟΥΥ ἀο68 ῃοϊ ΟἰΒον ΠΟΤ 
ΟΟΘΌΓ ἰη ἴἢ6 ]1|δῖ, Βο ἀνδραποδισταῖς ΒΟΘΙῺΒ ἃ5 ρῃᾳϊ [ΟΓ ΓΟΌΌΘΥΥ οἵ ἴπΠ6 ποσβὶ δοτί, 1,1 ἴῃθη 
186 δανο-ἴγϑάογθ (γί ϑι18η8 8188 1) οὗὁἨ οὐυζ {{π|05 ἸΣΘΙ} Ὁ]6 : ἔογ αἱΐ, ψἘο ἴῃ ἀπν τσᾶν Ραγιὶςοὶ- 
Ρδίθ ἱπ [δῦ δοπλ Π8 016 γα ς, ΑΓῸ ἀνδραποδισταί ; δἴηοα ΠΟΥ͂ ΤΒΟΓΘΌΥ ὑρΠΟ]ὰ ἃ βυβίεπι, 
ὙΥ ΒΊΟΝ ΡΟΓΡΟΌΔΙΠΥ ἐπρεπάενβ πιαπ-δίραϊ πο." (ΒΙοοΙηῆο] 5 Αὐποίδίϊοπϑ οὐ με Νον Τοδῖ,, 
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11. 5΄ἴανε.: γϑοοϊνοά Ὀοίῃ ἔοοα δπά οἱοίβίηρ, ἔοσ {π6 τηοβί ραζέ οἱ 
ἐμ τηθδηθϑὺ αὐ}, θαῦ ἩΠδίοΥΘΡ ῬΓΟΡΟΓΕΥ ἴΠ6Υ δοαυϊγοα Ὀεϊοηροά 
ἰο {μοῖν ἰογάβ: ἤθῆσα {Π6Ὺ 8.6 βαϊαὰ ἴο Ὀ6 πογίῃ ἀουῦ]α (86 νας οὗ ἃ 
ἰγοα βοσναπί. (Ὠοαΐ, συ. 18.) ὍΠΟΥ ἔοστηθα τρδυταροβ αὖ (86 σὑ}}} 
οΥἨ 1ποῖν ταδβϑίοσ, Ὀυῦ {ποὶν οὨλ]άγο 6,6 βίανθθ, πο, ὑμβουρὰ {Π6Ὺ 
σου] ποῦ 6411 Βῖπλ 8 ἔαίμον ((Δ4]. ἱν. 6. ; όσα. υἱ]]. 15.), γοῦ ἼΤοΓῈ δὖ- 
(Δ Πρ δπὰ ἔβη Π] ἴο Εἰμὶ 88 ἴο ἃ ἔδί που, οα τ ίοι δοοουηΐ {Π6 ραἰχὶ- 
ΔΙΌΒ8 ἰγυβίοα πὰ ὙΠ} ἀστηβ. (68. χῖν. 14., ΧΧΧΊΙ. 6., χχχλ!. 1.) 1 
ἃ τηλυτοα Ἡῦτον 8014 Ὠἰη86 1, μ6 γγαβϑ ἴο ΒΟΥΎΘ [ῸΓ ΒῚΧ γθ 85, δῃᾷ ἴῃ 
1Π6 βανθηΐῃ Π6 γγχὰϑ ἴο ρὸ ουὖ ἔγαθ, ἰοροῖθοσ τι Π1Β Ὑ1ΠῈ δηα ὁ}}}}- 
ἄγεη; δαυΐ 1 Βὲθ τηλϑίοσ δα ρίνϑῃ ομα οἵ κἷβ βἴδυβ [ο Ἀϊτὰ 88 ἃ Ὑἴδ, 
Βἢ6 νγὰ8 [0 σϑιηδὶη Μ10ὴ ΠΟΥ ΟὨ]άγΘΏ, 88 {Π6 ὈΧΟΡΟΣΟΥ οὗ 18 τηδϑβίϑυ. 
(Εχοα. χχὶ. 2---4.) ὙΠῸ ἀυΐγ οὗὨ βίανθαθ γαϑ ἴο Ἄδχϑουΐθ {ποὶν ἰοσὰ Β 
ΘΟΙΩΤΏΔΠ65, δηα {ΠΩΥ͂ Ο͵ΓΟ [ῸΓ {Π6 τηοϑῦ Θρ]ουθα 1π ὑθῃατϊηρ οαἰ(]6 ΟΥ 
ἴῃ Τυγα ΙΔ ἢ πα τπουρὴ {Ππ6 ἰοΐ οἵ ϑοιῃθ οὗ ἴμθπλ 788 βυ ΠΟΙ ΘΕῪ 
Βαγά, γοῦ Ὁποῦ 8 τ]ὰ δηα Ὠυϊηδηθ τηδϑίοῦ 10 γγὰ8 [Ὁ] ΘΓ 016. (700. 
χχχὶ. 13.) ὙΒΘα {πὸ οαβίθστῃ ῬθΟΡ]Θ ἤαΥΘ ΠῸ πη81]6 16811.6, {ΠΟΥ ἔγο- 
ἉὈΘΠΗΥΙΥ ΤΛΆΤΤΥ {π6} ἀΔΌρὨ6ΥΒ ἴο {πο 8᾽ανϑβ; δῃηὰ {Π6 ββῖχθ ργϑοί!οθ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὦδγα ΟὈἰαϊποα διηοηρ ἴ[Π6 ΗΠ ΘΌΓΘΒ, 8ἃ8 γὸ σοδα ἴῃ 1 (ἤγοη. 
1, 84, 8δ6.. Νοιο δῥοβλαη πα πὸ δοπδ, ὑμὲ ἀαμσλέογε: απα ϑδἧεδλαπ 
λαα α ξεγυαηπέ (βἴαν6), απ Ἐσυρίΐϊαη, ιολοδὸ παπιὲ τραβ ὕαγῆα; απά 
ϑλεβῆαη σαῦὸ ἀξ ἀαμσ]ιίεν ἰο ψαγλα }ιὲ5 ξεγυαπί ἰο τοῖα. [τὰ ΒΆΥΡΑΓΥ, 
[π6 τοἢ ΡΘΟρ]6, θη Ο81141688, ἤν Ὀ6θὴ ποσὰ [0 ρυτοΒαδα γουηρ 
ΒΙίαϑθ, ἰο οδἀυοαῖθ {ποτὰ ἴῃ {μα ῖν οὐ ἈΠ, ἀπά ϑογμθίϊπηθθ ἰο δάορί 
[ποθὴ ἔοῦ ὑπαὶγ οὐσὰ ΟὨ]άσοη. ΤΠ ρστοδίαδῃ τηθη οὗ {86 Οἰϊοπιλῃ 
ΘΕΊΡΙΓΘ ΔΓΘ Ὑ06}} Κπονγῃ ἴοὸ παν ὈΘΘῺ ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ δίανοθ Ὀσουρηῦ ὉΡ ἴῃ 
{86 ΒΟΥΆρ]1ο; δπὰ (Π6 Μδιβοίκα βουθγοῖσιβ οὗ Ερσγρὺ σἜγο οὐ ρίπα! ῦ 
βίανοβ. Τὺ (86 δανδποοιηοηῦ οὗ ἴΠ6 ΗΘΌΓΘΥ οαρίνα “οΒοΡὰ ἴο Ὀ6 
ΨΙΟΘΙΟΥ͂ οὗ Εγρί, δπὰ οὗὁὨ ΠΔη16], ἀποίμον ΗΘ Ότον οαρίγο, ἴο Ὀ6 οἰϊοῦ 
ΤῊ ἰϑίου οὗ βίαϊθ 1ῃ ΒΘΌΥΪΟΙ, ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ 8 1} {86 τηοάθτη ὑϑᾶρδδ οὗ 
186 Εαβί. 

Ιῃ ογάδγ ἰο τοϊ γαῖ {86 ΘΟ! 0ῃ8 οὗὨ 8αγϑδ, γαγίουβ βίδίαὐθϑ 76 ΓΘ 
δπδοίθὰ ὈγΥ Μοβθβ. Τῆι, 1. ΤΠΟΥ πο ἴο Ὀ6 ἰχοαίθα τὴ} ἨυπηδηϊίΥ : 
[86 ἴα ἴῃ 1,6γ. χχυ. 39---ὅϑ, 1 18 ἔχ, Βρθδ 8 δβχργϑββὶυ οὗ εἷανϑβ 
ὙΠῸ ογα οὗ Ηδργον ἀδδοοηῖ; Ὀαΐ, 88 8] 16 ΠΟΤ δίανθβ ΟΓΟ 6- 
ὥην δ Ἰηῖο {πθὸ ΗΘΌΓΘΥ Θμυγος ΒΥ Οἰγουτηοίβιοι, ἴΠ6Γ6 18 πὸ ἀουθέ 
υὖ (μδαὺ 10 ΔρΡΡΙΙοα ἴο 411 δ]ανββ. ---- 2. 10 ἃ τηδῃ βδίγιοῖ μὶβ βευνδηΐ οὐ. 

τηϑὶα τι 8 τοά οὐ εἰδῆϊ, δῃὰ μ6 οὐ 8π6 ἀϊοὰ υπάϑν 8ἷβ Ββδῃά, ἢ6 νν88 ἴο 
Ὀ6 Ρυπιθηθα ὈΥ [86 τηςλριδίγαί ; 1ξ, Πούγανοσ, [86 8]να βυγνινοθά [ὉΓΣ 
8 Ἃ6ΔΑΥ ΟΥ ὑνο, (ἢ Τηλϑίου Ὑ)ϑ ἰὼ σῸ ὑπρυηὶΒῃ θα, 88 50 ἰηξδπίίοη οὗ 
αὐ ἐα οου]Ἱά 6 ρῥγοβυτηθα, απᾶὰ 186 Ἰοββ οὗ [86 εἷανθ νγχαᾶϑ ἀβθοπμϑά 8 
Β Π οἰθηΐ ρυπιβῃπηοηΐ, (Εχοά, χχὶ. 20, 2].)---ὃ. Α εἷανθ, ψγῆο Ἰοβί δῃ 
ΕΥ̓͂Θ ΟΥ 8 ἰοοί ὈΥ ἃ ὈΪΟΥ͂ ἔγοση Π18 οὐ ΠΟΙ τηδβίθυ, δοχυϊγθα 8 ΟΥὁ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣ ἴῃ σοπβθαῦθποθ. (ΕἸΧοά. χχὶ, 26, 27.)---4. Α1] βἰανεβ ψϑσα ἴο 
τοὺ ἔτοπὶ {Ποῦ ἰαθουσα οὐ {816 ΘΑ δῖ, δμα οἡ {86 στεαί ἔδδελναἰβ. 
{ξος: χχ, 10.; Ὀοαί. τ. 14.) ---ὅ. ΤΠΟΥ πογο ἴο 6 ἱην θα ἴο οογίαϊῃ 
ἘΠ ΕἾΝ ΧΙΙ, 17, 18., χτΙ. 11.) -- θ. Α τηδβίοσ ὙΠῸ δὰ Ὀοίγοιμοα 
ἃ ἔδιμηδίθ βίαν ἴο ἢ1πηβ6]1[, 1 86 ἀϊ4 ποῖ ρ]θδδβα ἷπλ, τγᾶ8 ὕο Ῥδστηϊῖ 

γ0]. Υἱἱ. Ῥ. 201.)--- ΒΥ 120 δοὶ οὗ ραγιϊδιηθηὶ 8 ἂς 4 ὙΠΠἸδτὶ ΙΥ̓́. οδδρ. 78. δΙΔΎΟΙΥ Μ8 
ΔΒΟΙΣΒΗΞῸ ἐπγοιξμουῦὶ [16 Βσ δ ΟΟ]οπίςδ, ᾿ 



468 Οηἡ ἐδ Οοπάϊέέοη 9. δίαυος απαὰ 9}, ϑεγυαηίξ, 

Β6Γ ἴο ὈῈ σϑάθοιηθά, δῃὰ νγαβ τ  Ὀ ὑ6α ἔγομι 86] 1 ρ' ΠΕΡ ἴο ἃ βίγσβηρϑ 
παίϊοῃ, σοοίπφ ἀξ λαά ἀεαϊέ ἀεοειξ εἰν οὐδ ἤεγ. 1 6 δᾶ Βεοίγοίμοα 
Β6γ ἴο 818 δοθῆ, [6 ψ͵β ἴο 468] τὴ ΠΟΥ ΔΟΣ (6 Ἰηδῆποῦ οὗ ἀδυρπίοσβ. 
1 Βα ἰοοῖς δποίμον τ ηἴ6, Π6Υ ἔοοα, ταϊπηθηΐ, δῃα ἀστγ οἵ τηδετίασα, μ6 
ὑ88 πού ἴο ἀϊτηϊηΐθῆῃ. “4Ἵ4πά ἐγ ὧδ ἀϊαά πο ἐΐεδε ἰΐτοο μπίο ἤεν, ἐδδη ἦς 
ισαξ ἰο φο ομέ Πἴγδ6 ιοϊΐϊμομέ πιοποψ. (Εχοά. χχῖ. 7----1 1.) ---7, Ηοῦτον 
βίαν ὝΟ͵Θ ἴο ΘΟΕ π6 ἴῃ ΒΙΑΥΘΓΎ ΟὨ]Υ {111 {π6 Βα ὈΡΔΙϊΟΆ] γϑασ, ΒΘ η 
186 ταϊρμύ τοΐαγῃ ἰοὸ ᾿Ιοσίγ, δηα {Π6}Ὁ πιδϑίογθ οου]Ἱα ποί ἀδίδιη (μ πὶ 

αἰηϑ {μοὶν 1116. Οὐ {μοῖὶν ἀδραγίασα ὑπο σοῦ 10 Ὀ6 {ιγηϊβῃρά 
ἸΙΌΘΓΑΙΥ ὈΥ {ΠΟΙΓ ΤΟΥΤΏΘΙ πλαϑίογ ουἵΐ οὗ (μαὲ εοἱέξῇ τολϊοὶ ἐδ Ζιοτα ἐλεεῖν 
Οοὐά λαὰ δίοςεοα ἐδεηι, ΜᾺΟ 6ΓΟ ΟΣΓΒΟΥ σοιμημλδη θα ἴο ΤΟΙΘΙΏΌΟΓ 
1ηαἱ {πο ῖγ δῃοοδίοσβ δα Ὀθθη θοπάταδῃ ἴῃ Ερσγρί. (Ποαΐ, χν. 12---1δ.) 
1, Βονονοσ, πο Ὺ σσοσο ἀθβίγοιβ οὗ ΘΟ Πα] ηρ νι ἢ (ΠΟΥ τλδβίθγθ, {Π 6 Ὺ 
ΜΟΥ ἴο Ὀ6 Ὀτουσπὺ ἴο {π6 ᾽υᾶάραδβ, Ὀδίοτα ἡ μοσῖὰ ὑΠ6Ὺ 6ΓῸ ἴο τηδ Κα ἃ 
ἀοοϊαγαῦοη ὑπαὶ ΤῸ [818 τη [Πμ6Υ αἸδοϊαϊτηθα {π6 Ὀυίν! σα οὗὨ (818 αν; 
δηα πᾶ {πεῖν θᾶγϑ Ὀογοα {πγουσἢ 1 8 8] αρϑὶηβὺ ἴμ6 ἀοογ-Ῥοβίβ 
οὗ {π6ῚὉ τηδϑίθσ Β ἤουβο ', δέου ΠΟ ἴθ ἢδα ΠΟ ἸΟΠρΘΓ ΔΩΥ ΡΟΤΟΓ οὗ 
Τοοονοσῖηρ {π61γ ΠΙΘΓΓΥ ἘΠῚ] {Π6 ποχὺ γϑᾶν οἵ }..01]166, ΔΘ. ΟΓΙΥ - Π6 
γϑατβ (Εχοά. χχὶ. ὅ, 6.; οαυΐ, χν. 16--18.) ΤῊΙΒ γΟΥῪ βισπιβοδηΐ 
ΘΘΓΘΙΔΟΙΥ͂ “0116 ἃ {πα΄ ἸΟῪ 6 γα οἸοβοῖν αὐϊδομοα ἰο ἰμαὺ ὨοσΒ6 δηά 
ἔΑγΑῚΥ ; δπα {παὺ (Π6Υ σοῦ Ὀουπα ἰο ἦεαγ, δπὰ ρυποίυδ! !Υ ἴο οεν, 
811 1ΠΟῚΣ ταϑϑίου Β ΟΥ̓ ΘΓΙΒ. -- 8. 1 αὶ ΗΘΌΓΘΥ ΌΥ ὈΙγΙ νγ88 80]4 ἴο 8 
ΒΓΔΏΡΟΥ ΟΥ̓ ΔΙ Θη ἀν} ]Ἰηρ' ἴῃ [86 γ᾽οϊηγ οὗ [86 Ἰαπά οὗἉ [βγδθὶ, ἢ 18 
τ ἰαίϊομϑ 6 γα ἰο τϑάθοῃῃ ἢἷπ|, δῃα βυοἢ βανθ νγ)α8 ὕο τῇϑῖκα σοοῦ {Π6 
Ρυγοβα86-ἸΔΟΏΟΥ 1Γ ἢ6 ΤΟ ΓΘ 806, Ῥαυϊηρ ἴῃ ΡΓΟρογοη ἴο [88 ΠΌΠΙΡΕΓ 
ΟΥ̓ γραγβ {πμαὺ γϑηλδὶηθα, ἀπῸ}} (ῃ6 γοδῦ οἵ }.01166. (μον. χχν. 47.---ὅ5.) 
1, Αβίϊν, 1 ἃ βίανο οὗ δποῖπον πδίοη ἢθά ἴο {πΠ6 Η ΘΌΓΟνΒ, μ6 νγᾶβ ἴἰο Ὀ6 
γοοοῖνοα ΒΟΒΡΙ[ΔΌΪΥ, δῃα ΟἹ 20 δοοουηῦ [ο Ὀ6 ρσίνθῃ ἘΡ ἴο ΒΒ τηδϑίδγ. 
(θευῖ. χχῖϊ. 1δ, 16.) 

ΠῚ. ΑΙΒουρ Μοβεθ ἱπουϊοαίθα {86 ἄυϊγ οὗ Βυϊηδη! νῦν ἰονγαγαϑ 
βίαγθ, πα δηΐογοθα ἢ18 βίαϊιιίθβ ΟΥ̓ σαυϊοιβ βίγοηρ βδιοίίοῃθ, γοὺῦ 10 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴγουῃ «76Γ. χχχῖν. 8--- 22, {μαῦ {π6ὶγ ΘΟΠΙΠΟῚ Ὑγ88 ΒΟΠΊΟ ἸΠ168 
ΨΟΙῪ Ὑγοίομοα, 1 οδηποῖ, Πούσουοσ, Ὀ6 ἀθηϊθα {παὺ {Π6]Σ δἰ ὑπδίϊοι 
ὙγὙᾺ8 ΤΏΠΟΝ ΠΟΤ ἰΟΪΟΥΔΌ]6 διμοηρ {86 ΗΘ Όγοσβ {πῃ διμοησ οΟὐδοΥ 
ὨΔΙΙΟη8, ΘΒρΡΘΟΙΑΠΪγ (86 ατϑοῖζθ δῃα Βομλδηβ.ὃ ΝῸΣ 18 {818 ἃ τηδίζου 

1 ΔΒοτγίπο 97 (δὲ οαν 88 δὰ δῃοίοηί οπδίοιῃ ἴῃ [πὸ Ἐδδβί : 16 15 (ἢπ:8 τοίοττοά ἰο ὈῪ Ψ- 
Υ08Ά]: --- 

...ἸΛΌΟΣ 8 Ῥτῖου οδῖ : “ Ῥυοτ," ἰηααϊ, “ Ερο δάβθπι, 
Οὐ ἐἰπχοδῖι, ἀτ Ὀἰΐοσαγνο ἰοοιιπὶ ἀοίοηἀοτοῦ ΔΌΔΕΛΥ 8 
Νὰίμε αὐ Ἐπρλγαίεηι, πιοίϊε8. χμοά ἵπ ΑΟΒῈ ΒΈΝΕΒΤΕΖΕ 
«Ἰγσεετὶπί, Ἰοϑὶ 'ρθθ πορϑπι.᾽ 86. 1. 102---105. 

ΤὮο ΓΓορἀπηδη Ὀυδε] ηρ (Ὠχοῦ ρἢ, το ρ 168, “ ΕἸἾΓΒΕ σοσηθ ἷ8 811} 
ΕἸγϑῖ βογνϑᾶ; δηᾶ 1 ΠΑΥ͂ οἷδὶ πὰ τὰ δ δῃὰ ν}}}, 
ΤΒοῦζ ὈΟΤΠ ἃ δΐανε --- (Ἶ τογο ὈοοίίοΒ8 ἴο ἀθην 
Ῥδλαὶ ἰδεδε ΒΟΒΕΡ ΚΑῈΒ δείγαν ἰο εὐεγῳ ενε.᾽) ΟἸΞΕΈΟΕΣ. 

Οα]πιεῖ, ἴο βου γγχ6 ἀγὸ ἰηἀουιοα [ῸΓ [Π|8 ἴδοϊ, αυοῖθ8 8 βαγίηρ ἔγοπι Ῥεοϊσοηΐαβ ΑΥΌΙΓΟΣ, 49 
Δί βίη [86 58Π|6 ΤΠ ΐηρ; δηἀ δηοίδοῦ οὗἩ Οἰἴσοτγο, ἰῃ "νος ἢθ σα] 68 ἃ Τὐῦγϑη 80 ῥτο- 
τοηἀθὰ ἢθ ἀϊά ποὶ ΠοΔΓ ἢ]Π). ---- “ΠῚ 8. ηοἱ," βαιὰ [86 ῬἢΣΠΟΒΟΡΒΟΣ “ δεραιιδὲ ΨΟΜΡ 68 αΤΥἅ 
ποί δ Πὴ)οϊοπεἶϊν ΒΟΒΕΡ.᾽ ---- ΟΟτητηοηΐδῖγο 1ἀειόταὶ, δὲν ᾿ΕΧοάο χχὶ. 6. ἴοι. 1, Ρ. 50]. 

3 Φ4ῆπ, Αὐτοὶ. Β]10]. ἃ 171]. 
" Αποης ἴΠ6 ΒΟΙΏΔΗΒ ΤΏΟΓΟ ῬΑΥΟ ΟἸΪΑΥΙ͂Υ, 818 068 ἡΤογα Π6] ---- »γὸ πειϊὶϑ --τ ῥσγὸ πιογίτιϊθ ---- 

ὥγο χιαάνγερεαίδιιδ ---- ἴῸΣ πο πιθη ---- ἴοτ ἀεαά πιδλ -- ἴον δοαϑίδ ; -το ὭΔΥ, ἸΒΟΥ ὙΘΤῸ ἴῃ ἃ 008 
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οὗ αϑίοῃβημηθηῦ : ἴον 186 19γ86]1068 6 γα Ὀουπα [0 ΘΧΟΓοβα ἐπα ἀυ(ϊοθ 
οὗ Βυχηδηῖ ὑονγαγβ {Π686 ὈΠΕΗΔΡΡΥ ῬΘΙΒΟῚΒ ὈΥ ΜΟΙ͂ΡΑ Υ βαποίϊοηβ δπά 
Ἰηοὔνοϑ, Ὑγ]Οἢ Ο ΟἾΠΒΟΙ πδίϊοῃ δα, ὙΏΟΒ6 βίανοβ ἢβδα πο βαβραΐῃ, πο 
ἀΔΥ οὗ τοϑί, πὸ Ἰθραὶ ργοίθοϊίοῃ, δπὰ πὸ ΨΌΧῸ βιιδ)]θοῦ ὑο {86 οΥα6] 
ΘΆΡΓΙΟΟ οὗἁὨ {μοὶν πηαϑίουβ, γῇοβο δῦϑοϊ αὔθ ὈΓΟΡΟΥΙΥ ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ, δηά δὖ 
ὙΠΟΒ6 ΤΩΘΙΟΥ {Π6}Ὶ 1768 ΘΥΘΙῪ τηομηθηΐ ἰαγ.' “΄ς ΕῸΓ {86 ΒΠρῃἰαϑὲ δπὰ 
τηοϑύ {γ1ν18] οἴδησοθ (ΠΟῪ ΟΥΘ ΟΓΌΘΙΪΥ βοουγροα δηὰ οοπαοιηηθα ἴἰο 
ματα ἸΔΡΟυΣ ; δπα ἴπ6 Ροίγ ὑγτϑδηῦ οὐὁἨ ἢ18 ἴἈΤΩΙΪΥ, τ μθ χαϑρογαίθα 
ΌὈΥ ΔΩΥ͂ γ68] ΟΥ̓ ΔΡΡΥΘΒΘΠαΘΑ 1] ΌΓῪ, οου]ὰ 41} μὰ (ο ἃ οὔοβϑβ, δῃηά 
ΤΏΔΚ6 ποῖ ἀΪ6 1 8 Πρ ΟΥΠρ ΔΠηα τηοβὺ σα ]ΒΟΓΆΌ]6 ἸΏΔΏΠ6Γ. ΤΆ686 
Βίανθθ, ρϑῃσα νυ, ογ Ὑτοίοῃθα οαρῦγθβ, 80 πα Ὀθθὴ ἰβκθῃ 
[Ἢ ἴῃ υπΐογέαηαία, Ὀαϊι]68, ΟΥἨ Πδα 8116 Ἰηΐο {ποὶγῦ δηλ θ8᾽ 
Δ. 45 ἴῃ {Π6 δῖαρα οὗἉ οἴ168. Τῆθ86 τ] ΒΟΥ ]6 σαρίνοϑ, δηοὶθηΐ ΕἸ ΒίοσΥ 

ἸΏ ΌΣΤΩΒ 118, Ο͵Θ ΟἸΠΟΣ Ὀυϊομογοα ἴῃ ο0]α Ὀ]οοα, οὐ βοϊὰ ὈΥ͂ δυοίϊοη 
ἴον βίανϑ [0 [6 μισμαβὲ ὈΙΔοσ, Τὴ ὈΠΏΔΡΡΥ Ρυβοθοτβ τμῃὺ8 Ὀουρμῦ 
8) ΘηΒανοα Ὑ6Γ6 ΒΟΙΔΘΕ 68 ἰπχαβῦ ἰηΐο ἀ66Ρ τηϊη68, ἴο θ6 ἀγυᾶσοβ 
Τπγουρὰ 16 ἴῃ ἀδγκηθ88 δηἃ ἀθδρϑὶῦ; Βοιλ ΘΟ η68 ὝΘΥΟ ροηῦ ὉΡ ἴῃ 
Ργιναῖθ οσΚἤουΒ68, δηα οΘοπάρτημθρα ἴο ἰΠ6 πιοδβύ ἰδ ογΐουβ δῃᾶ ἱροῦ ]θ 
ΟΟΟΘΌΡΔΙΙΟΙΒ : ἔγδαυθηῦ (86 [0118 οὗἨ δου ου]ζασα ὑγ γα ᾿πηροβοα ἀροῃ 
1Ππ6ῃὰ, δᾶ [Π6 βονογθδϑὺ ἰββκβ ὉΠΙ)ΘΙΓΟΙ ΠΥ Ἄχδοίρα ἔγοτῃ {π6ηλ3; τηοϑί 
ΘΟΙΩΙΏΟΙΪΥ ΤΟΥ͂ 6 Γ6 Ομ ρ] οΥΘα ἴῃ {π6 τ6 14] ΟΥ̓Ο68 δπα ἀγυᾶροσυ οὗ 
ἀοταδβίϊο 116, απὰ ἰγοαΐθα πιὰ τμ6 στοαύθδι ᾿πμυτηδηϊγ. 418 {Π6 ἰαδὲ 
1Π8}}Ὁ ὩΡΟῺ {Π6}Ὶ ψγοίοβοάμοβθθ, ΤΠ6Ὺ στ γο Ὀγαηάθα ἴῃ {π6 ΓΘ ῃοθδα, 

ὍΟΙΓΒΟ δίδιο {8 ΔΗΥ͂ οδί]6 Ἡβδίουθσ, ὙΠΘΥ δᾶ πο ὀεαά ἰῃ [Π6 δβίδίθ, Ὡ0 παπιέ, ὯὨΟ ἴγ186, 
ΟΥ Γορίβιοσ. ὙΠΟΥ 6 ποῦ σδρϑΌΪο οὗ θεὶηρ ἱπ]υγοά, ΠΟΥ οου]ὰ ΠΟΥ ἴΑκ6 ὈΥ̓ Ῥυτο 86 Οὗ 
ἀοδοοηῖ; ΠΟΥ͂ πδὰ πο Πεΐγβ, ἃπὰ οου]ὰ πιᾶκὸ 0 ΜὙ}}1. Εχοϊαδίνα οὗ νηδὺ γ88 ςδ]]οὰ {πον 
»εομίίεπι, ἩΓΠδίΘΥΟΣ ΤΠΟΥ δοαυϊγοά γγὰ8 (δ ῖὶσ τηδδίοσ᾽β; [ΠΟΥ ΤΟΙ] ἃ ἩΘΙΠΟΣ ῥ]οδὰ ποὺ ὃθ 
Ρ]οδάβὰᾶ, θπΐ γοσα ΘΠ ΙγοΥ ἐχοϊ ἀρ ΓΤΟΓᾺ 8}} οἷν] σοπο ΓΒ; ΟΓΟ ἢοΐ Θητ ἰοα ἴο 1Π6 τ ἢ ϑ 
οἵ τηδίσίτηοηγυ, δηά, ἱποτοΐίοσγο, μϑὰ 20 σοῦ 1π σ850 οὗἨ δά] ΥΥ ; ΠΟΙ ὝΘΓΘ ΓΠ6Υ͂ ΡΓΟΡΟΙ οὔ- 
θεοἴβ οὗ οοφηδίοη ποῦ δηἶγ. ὙΠΟΥ τιὶρΐ ὑὃθ 80]4, ἰγδηβϑίοιτεα, οὐὈ ραιυγποᾶ, κα ΟὐΠΟΥ 
Κοοάϑβ ΟΥ̓ ΡΟΙΒΟΙΔΙ οδίδίο; [ῸΓ ζοοαβ ΠΟΥ 60, δη ἃ 88 δι ἢ [ΠΟῪ ἼΤ6ΓΟ οδίοοιηθα, Ταυΐὶοτ Β 
ΕἸοτλοηι8 οὔ ἰμ6 Βοπιδη ΟἿ] [δῃν, Ρ. 429. 41ο. Αἀδη) 8 ΒυτηπηδΓΥ οὗ Βοϊηδη Απιϊαυ οἷο, 
ῬΡ. 838, 389. Τθογο ἰδ ἃ ἰοαγηοαὰ δηὰ ἰηϊοτοβιϊπρ ἘΒΑΥ, ὈΥ ἴδ6 ον. Β. Β. Εάτνγαγάβ, οἡ 
Ἐοπηδῃ Β᾽ΔΥΟΤΥ͂, ΘΑ ΡΘΟΙΔΠΥ ἰπ 106 ΘΑΣΙῪ οοηζατίο8 οἵὗὁἨ [86 ΟἸ τ βιίαη τα, ἰπ ἴ86 Απάονυοσ 
ΒΙΌΙ ἃ] Βροδίϊουυ ἔοσ Οςιοῦοτ, 1835, νο]. Υἱ]]. ΡΡ. 411--436.{ “ὙΠο ἰπβαθηςο οἵ (ἢ γ]8- 
ΕΙΔΏΠῪ ἰπ Ῥτοτηοίίης 186 Δοο το ΟΥἁ Βίδυο τυ ἴῃ ΕἸΌΤΟΡΘ, 18 ἀϊξοιδβοὰ δῃηὰ ργονθὰ υἱἢ 
τυ ΔΌΣ γ, ὉΥ τὰς Ηδν. Β, ΟΒΌσΣΟΙΙ, ἴῃ ἃ Ηυϊϑοδη ὑγζο ἰβϑογίδιίοη, Οδπιρτγι ἄρο, 
1846. ὅνο. 

᾿ Ψψαμη, Αὐομοὶ. Β1Ρ]. δ 172. 
3 Τἢο [Ὁ] ον ραββαρο ἔγοπι Μτ. δοννοιτβ ΟΠ τ διϊδη ἘΘΘΘΑΤΌ 68 ἴῃ [ὴ6 Μοαϊοτταηθδη 

11 χίνο δὴ ἰάοα οὗ πῸὸ τἸζοῦγ τὶ τ ὨΙς ἢ δἰδνυοδβ ἄγὸ ἰγοδθα ἴο [118 ΔΥ 1η ἴ[Π6 Εδδι. ὙΤὴθ 
σοηάαοῖοΥ οὗ 8 πἰῖΓ6 ἤιοίΟΥΥ ἴῸγ [π6 Ῥαβῇδ οἵ Ἐφυρὶ μανίπρ' τοοεϊνθα οοσηηδη δ ἴ0 ῬΓΟΡΕΓΘ 
ἃ ἰαγξα αυδη ΕΥ̓ οὗ πἰΐγο 1π ζτεδὶ ΠΔΒ8,6, ---- “ (0Γ 1118 ῬΌΓΡΟΒΟ ἢ γχὰ8 61] ἀἰπηρ᾽ 8108}} ΓΌΒ6Γ- 
γοΐτβ δηὰ ἀπςῖδ, τυ ἢ οἹὰ ρἱοκοα Ὀτίοκβ, χαι μογοὰ ἔγτοτῃ γαϊηδ; δηὰ τ ἢὶςο ἢ ἄγ ὈδιαΣ ΤΠ 8η 186 
τηοάογῃ δακοὰ ὈτίοΚ8. Α ρτοδῖ Πα ΕΓ οὗὁἨ γοιηρ ῬΟΓΒΟΏΒ Οὗ ὈΟ(Ϊ ΒΕαχΧο8 ῬΘΓΘ Θηραροά ἴῃ 
ἴπὸ ψοΥκΚ, οδυγγίηρ Ὀυγάοηδ. ΤῸ χὶνθ υἱνωσ ιν ἴὼ0 [Π6]Γ Ῥγοοοράϊησ, δεν αγε γεχμϊγοά ἰο 
δἰπσ; δηὰ ἴο Κϑὸρ ἴμοπὶ ἀϊ]σοπι, ἐδεγα τρεγε ἰαελ-ταδίετ εἰαπαάϊπο αὐ ἱπίετυαῖα 9 αδοιΐ 
ἐξα ἤξεί, ιοϊιὰ τολὶρε ἵἴπ ἰδεὶν λαπάε, τολϊοὶ (λὲν ὑδοά υετν ζρεεῖν. ὁ δοοιμδὰ ἴο Ὀεδοϊὰ 
[8260 ΠΙΔΏΠΟΓΒ οὗὨ ἴδπο δηοσίοηϊς ΕΥρ δη8, Εχοάυβ ν." ΦΔονοῖι 5 Βοβθασο 68, Ρ. 130. ΜαΥ͂ 
ποῖ [86 οοἸητηδηά ἴο δἰπ αΪ80 Ἴχρί δίῃ αὶ]. οσχχχυὶϊ. 8, 4.2 “Ἴ6 ΔΙΔΙ]ΠοτΩΒ ᾿" (οΥΓ Βοϑὰβ οὗ 
ἀἰδιτοῖδ οὐ Οορίϊς Ο γι βιϊδηβ ἴῃ Ὁ), [Ὡ6 8826 ΤΥ ΘῈ Υ ΘΙ ΒΟ ΠΟΤ ΤΟΙΛΑΓΚΒ, “ ἸΓΑηΒδοῖ 
Ὀιιδίηο85 Ὀοίνγοθη ἴπ6 Ὀδηαν δηὰ ἴΠ6 ροδβϑϑηΐϊβι Ηδ ῥα βῃο8 ἴποτα, ἰἢ [Π6 Ῥαδδϑη 5 ὕσονυθ 
τπδὲ [ΠΟΥ͂ ΟΡΡτοδβ; δῃὰ γοῖ ἢθ γϑαυΐγοβ ἴτοπι ἵβοπὶ ὑῃδὶ [86 νοσὶς οὗ ἴποδο ὙΠῸ δ.ὸ πηάοτ 
Ἰμο 5884}} 6 {18}Πὲἃ. ὙΟΥῪ διτγι κίηρὶγ 1] πδιταῖο 1116 ο856 οὗ [Π0 ΟΒσοΓΒ ρἰδοθὰ ὈΥ [89 
ἘφγΥριίδη τδδὶς- τπλδδίετβ οὐὸσ ἐπ σὨ]Π] άτοη οἵὨ [βγϑο]; δηὰ, {πὸ ἐμοῖγβ, [πη ΜΆ] οΙμ8 οἴθη πὰ 
εἰιαὺ τΠοἷτ ο886 8 αν, 8.6.0 Εχοά. ν. 6---29. Ι]ὰ. Ρ. 168. 8.66 8130 Μσ. Οὐσὴθ 5 1 ἰἴοτ8 
ἤγοτῃ ἴπο Ἐδ5ΐ, ΡΡ. 71, 72. 



460 ΟἈἡ ἰλε Οὐπαϊέϊοπ οΥΓ δίαυεες απεὶ 97 ϑεγυαηέε, 

Δα ἃ ποία οὗἉ δίδυμαὶ ἀἰβρτοθ δηα ἱπίδυλυ ρα] ἸΟῪ δηά ἱμα 6} 10}Υ ᾿ἰτ- 
ΡΓΘΒθοα ροὸρ ὑπο Οπα οδηποῦ {Π1πκ οὗὨ {Π|8 τηοϑὲ δοῃίαταθουβ 
8Πα τορι δ Βα] ἰχοαίπηθηΐ οὗ 4 [6] ον -ογοαΐασο τ τῃοαΐ δος [86 
ϑουϊοδβί ραὶῃ δηα ἱπαϊρηδοη. ΤῸ {π6 δοονθ- τ ]οηθα οὐδίοσῃβ ἢ 
{86 ἰτοδίμηθηΐ οὗ βίανϑ, ψ ]οἢ οὈἰδιποα διηοησ [Π6 δησίθηΐβ, [Π6ΓΘ ἈΣΘ 
ΒΟΥΘΙΆΪ 8|1υ8᾽ο0η8 ἴῃ 16 Νον Τοβίδιηθηί. Τῆυ8 δι. δ], ἴῃ σοίρυθῃσθ 
ἴο {π6 οσυδίοπι οὗ ρυγομαδβιησ βίανθθ, Οἢ ὑγπο86 ΠοδαΒ 8 ὑγῖοα γα {6 ῃ 
ἤχοα, υ8ὲ 848 ὍΡΟΙ ΒΩΥ͂ Οἴου ΘΟ, δπα πο, θη Ὀουρῇῆϊ, 
τ γ6 {π6 ΘΠ ΌΓΘ Δηα ὉΠΑ]1ΘΠ801]6 ΡΓΟΡΘΓῪ οὗὨ [μ6 ῬΌΓΟΠΑΒΟΥ, ΟΥ̓ ἃ ὙΘΥῪ 
Βαδυῦ α] απὰ δχργοβϑϑῖνθ δια αάθ σοργοβοηίβ ΟἸ σι βδηβ 88. 1ῃ6 
βουυδηΐθ οὗ ΟἸ γῖδ ; ̓πέοστωβ (θὰ τπᾶὺ Δ ἱπητηθηβα ρυὶσα 8 Ὀδθη 
ΘΙ ἴον θη: {πα΄ ΠΟΥ ποτ πού δ΄ ἴΠπ6]Γ οὐγῃ ἀἴΒΡΟΒΑ]; δυΐ ἴῃ 
ΘΥΘΙΥ͂ ΤΕΒροοῖ, Ὀοίἢ ἃ8 ἴο ὈΟΑΥῪΥ δῃὰ τιϊπά, σσοσο ἴΠπ6 8016 πὰ δΌβο]αΐβ 
Ῥτορογυ οἵ αοα. Κἴαε αγὸ πο ψομγ οἷοπ: [Ὁγ γε ατὸ δοιιφὴξ ιοὐΐδι α 
»Υίοο: ἐλογοίογο σίογὶῳ οὐ ἐπ ψοιγ δοάψ ἀπά ἐπ ψοῖιν 8ριγὶΐ, τοϊ οι αγὸ 
αοὐάς. (1 Οον. νἱ. 20.) ὅο αἷβο δραίῃ: 77 αγὔὸ δοιιοὶιέ ιοἰξξ α ργῖοο: 
δε ποΐ γε ἐδ βεγυαπίδ ΟΥ πιεπ. (1 Οὐχ. νἱϊ. 23.) δύ. Ῥδὰϊ ὑδυ}}ν βύυ]68 
Ηἱπι861} [(Π6 βαγσνυδηῦ οἵ ΟΠ γιϑὺ ; δπὰ ἴῃ ἃ ραββᾶρϑ ἴῃ ἢ18 ΕΊβι16 ἰο {868 
(ὐαἰαἴίδη8, δ} παρ ὑο {Π6 βιρῃαίατοβ "ἢ πΥΠΙΟᾺ δίανθθ ἴῃ [8086 ἀλγΥ8 
ἍΌ͵6 Ὀγαηάοά, 6 [6118 [Πότ ὑπαΐ 6 οαγτϊοα δρουΐ 18 Πὶπὶ μ]αϊη ἀπά 
1η4.6110]6 ομαγαούουβ ᾿πη ργΓΘΕβοα ἴῃ μὶβ θοᾶν, τ ὨΙΟἢ ονϊπορά πῖτὰ ἴο 6 (ῃ8 
βουνδηΐ οὗ 818 τηδϑίου 9688. ἤἔγοηι ποπορίογί ἰοέ πὸ πιαπ ἰγοιδίο πιο, 
ῶν 1 δαν ἵπ πιψ δοάν ἐδ πιαγὰς Ὁ ἐδ 7,ογαὰ «68ιι5." ((Δ4]. νἱ. 17.}} 10 
τγ88 ἃ ἀοοίγηο οὗἩ [ἢ6 ΚΠΆΓΙΒΑΙΟ «ονν8, {παΐ Ῥγοβο γίθϑ Το γα] θαβοαᾶ 
[ἸῸΠὰ 4}1 δη οοοαρηΐ, οἷν], δηα ουθὴ πϑίυγαὶ γοἰδίιοηβ: δηᾶ 1ὑ 18 ποῖ 
παρΡΤ 8016 {παῦ ϑοῖηθ οὗ {86 «Θν]88} οοηνογίβϑ ταῖσῦ ΟΑΥΓΥ [Π6 ΒΑΠῚΘ 
ῬΓΙΠΟΙρΡΙ6 ἰηίο {16 ΟἸγΙβίϊδῃ ΘΟΤΩ ΤΠ 1Υ͂, δπα ἰθδοῦ ἐμαΐ, ὃγ {Π6 ῥγο- 
ββϑίοη οὐ Ὁ υ δ δ 1, Β᾽αν 5 ΟΓ οιηδηοιραίδα ἔγοση {ποὶς ΟἸγ δ ῃ 
Ἰηαβίοσβ [}ἷἡγἢἡ ὀρροβιθ!οῃ ο {18 ἔα ]86 ποίΐοῃ, {86 βᾶτηθ ρτϑαΐ δροβί]θ 
τοαιίγοβ ὑμαῦ 411 γἘῈῸ ἃγθ ὑπο ν 1Π6 γοκο οὗ βογυϊϊἀθς θ6 ἰδυρῃῦ ἴο 
γἱο]ὰ ἄπο ορβάϊθμοθ ἰο {Π6}} πηβϑίθσβ, Δπα] δηϊπηδανοσίδ ὙΜῊ ρτοδΐ 
ΒΕΥΘΓΙΠΥ͂ ΡΟΩ ἔδοβα 8]86 ὑθδοθσβ, ΜἼΟ, ἔγΟσΩ ΠΟΘ ΠΆΓῪ σἱθσβ, ἰδαρῃς 
4 ἀΠσοηΐ ἀοοίσιπα. (1 ΤΊμ.. νἱ. 1---10.) Αραϊηβὲ {Π18 ῥυϊηοῖρὶα οὔ 
[π6 7υἀαϊδῖηρ Ζοϑ]οίβ, δι. Ρδὰϊ δ᾽νγαυβ Θηΐουβ ἢ18 βίσοηρ ῥγοίθϑί, δά 
ἰδάο68 ὑμπαῦ [86 Ῥγοίδβϑδιοῃ οἵ ΟἾΥΙβ ΔΉ τηαῖοβ πὸ αἰ οσθποθ ἴῃ 
(Ἀ6 οἷν] τοϊαίλοηβ οὗ θη. ὅδε 1 Οὐσ. υἱὶ]. 17---24, Τὸ Ἀρρθϑῦβ 
ῬΓΟΡΔΌ]6 ἔσομαι 188. χυΐϊ. 14. δῃὰ χχὶ. 16. ἐμαὶ 10 νγαβϑ {86 υδ04] ρσδοίϊοθ 
ἴο Εἶτα βοσναηΐβ δι ὑΠ6Γ ῸΓ ΟΠ6 ΥΘΑΓ ΟΥ [ὉΓ [ἢτοϑ γϑασθ.0 ὙΤἢ18 οἰγουτη- 
δίδῃς 6 ΙΩΔΥ͂ ΕΧΡ]αἰη {Π6 τ δηηρ ἰῃ 1) 6. χν. 18. οὗ α θοπάπηδη Ὀοϊπηρ᾽ 
τοογίι α ἀοιιδίο μίχοά βογυαπὲ ἰο ἠῇὲδ πιαδίοῦ, ἐπι βογοΐπο ἤΐπι δὲ ψθαγ8. 
ὙΠ ΟΣ ραββαρα Οὗ [Π6 ἰατν, 1 [88 ἀπάογϑίοοά Ὀγ {86 ΟΝ νοῦ ]α 
(ΘΔ ἢ ἰμ6πὶ ἱμαῦ ἃ Ῥοπάμπηδῃ οὐσῃξ ποῦ ἰο θ6 τηδᾶθ ὅο τ ουὶς ΠΊΟσΘ 
ἸΔογϊουδὶγ ἔμδῃ ἃ ἰγθά βοσνδηΐ, θὰΐ ΟἹ]Υ ἰο Βεσνα ΤῸΓ 8 ἰοῆρεν {1πη6.3 

ΙΥ. ὙΠοΟΡ ΒἰδυοσΎ νγ͵ὰ8 ἰο]θγαίθα ἀπα 18 Πουσοσβ γα ταϊεραίοά 
δγ 1Π6 Μ186 8πἀ υτηδηβ δηδοίπηθηίθ οὗ Μοβββϑ, γοῖ ἴπ [88 ργορτθββ οὗ 
Τἰπλ6, 85 Βιγθα βεσυϑηΐίβ ΤΟ] 6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, νΘΙΊΟΙΒ ΓΕΡῸ] ΔΙ] ΟΏΒ ὙὙΘΓΘ 
ἴῃ. κα ΤΩΔΠΠΘΙ τηϑ6 ὈΥ ἴμη, ἴο ᾿ηϑ0γ6 εἶτα ἔγουη Ὀδϊηρ ΟρΡργβββϑᾶ. 
ΤᾺΊΚΟ δανθβ, ἰγϑά Ἰδθουγουβ σοῦ Ὸ ραγίαϊα οὐ 186 τοϑὲ οὔ 186 β8Ὁ- 

' Ἡαγνοοᾶ β Τπἰτοἀποιίοη, γο]. ἰϊ. Ρρ. 144---146. 
 Αἰγά]οδίομο᾽Β ΟΟ Δ ΘὨΙΑΤΥ πὰ 1,οίατεδ ου (μ6 ΟἹ Τοδίδτησηί, νοἱ. ἱ. Ρ. 660. 



“μά δε Οἰμδίοπιβ τοϊαξίπρ ἰο ἐδοηι. 46] 

θαι, δθα αἷβο ἰο βῃαγαε 'π 1π6 ὑσοάυος οὗ {π6 βαρ αίοαὶ γϑϑῦ : {μοὶ 
Ηἶγα γγὰ8 ἴο 6 ρβϑια ΘΥΘΥῪ ἀδΥ Ὀαοΐοσο βυπβού (ἴων. χὶχ, 18.; Ὠουΐ. 
χχὶῖν, 14, 1ὅ.); θαὺ τιμαὶ ἐμαῦ Πἶγα 88 ἴο Ὀ6, {πὸ ΗΘΌτον Ἰορ Ἰδαίου 
[459 ποὺ ἀοίοστϊηθα, Ὀοοδυβα (86 ῥσῖοο οὗ ἰαδουγ τηυδβὺ ἤανα ναγιϑᾶ 
ΔΟοοσάἸηρ [0 οἰγοιπιδίβηοθβ. ΒΎοιΩ [86 ρΑΓΔΡ]6 οἵ ἴπ6 ῥγοργϊϑίοσ οὗ ἃ 
ὙἹΠΟΥΑΓὰ δηα 18 ἰδθοῦγοσΒ, ΜΓ ΒΙΟ. 18 τοϊδϊθα ἱῃ Μαίί. χχ. 1--1δ., 
“{)γ δάση {8686 (ΓΘ 6 ρΑΓΟΌΪΑΓΒ ΘΟ ΟΟσπἱηρ [Π6 Βασυϑηΐθ ἴῃ Ζυἀςᾶ, 
ΟΥ̓ δὖ Ἰοαβῦ ἴῃ “6γυβδί θη: ---- Ταῦ ΘΑΥΙΥ 1ῃ 1Ππ6 τηογηῖηρ {Β6Υ βίοοα ἴῃ 
186 τρασκού-ρδοθ ἰο Ὀ6 Ὠϊγθα --- ὑπαὶ [π6 ἀδ08] ναρθθ οὗ ἃ ἀδυ-]α- 
ΒοΟΌΤΟΥ ὙΤ6Γ δὖ {πδὺ {ἰπ|6 ἃ ἀΘὨΔΓΊ.Β, ΟΥ̓ ΔΡΟΙῦ δου θη -ῬΌΠο6 ΒΑΙ ἔρο ΠΥ 
ΟΥ̓ ΟἿΓ ΙΏΟΠΘΥ --- ηα (μπαῦ [Π6 Ουβίομη  ΓῪ ΠουγΒ οὗ στουκίηρ οσὸ 4}}} 
ΒΙχ ἴῃ {π6 ουὐθῃῖηρ. ΕἸΔΥΪΥ ἴῃ {π6 τηογηϊηρ δ6 Τηδϑίοσ οὗ ἃ ἴΆΤΩΙΪΥ 
ΤΌΒ6 [0 Ὠἶγα ἀδυ-Ἰ ΔοΣΟΥΘ 0 ψγουκ ἰπ 18 νι μογαγα. Ηνὶηρ ἰουπα 
ἃ. ΠΌΠΩθΟΓ, Β6 ΔΟΤΘΘα [0 ὈΑΥ͂ ὑπο ἃ ΡΕΝΑΒΙΌΒ ἴῸΣ [86 ΑΘΕΒ οὗ {86 
ὉΑΥ͂, δῃὰ βϑῃύ ποτὰ ᾿πύο 18 νπογασά. Αδουΐ ῃἷηθ οὐ] ΘΟ 6 ψοπηΐ 
ἀραὶῃ ἰπΐο μΠ6 ΜΑΒΚΈΤΥ-ΡΙΑΟΘΕ, πα ἰουπα βούογαὶ Οἴμουβ ὑποιηρ]ογοά, 
ὙΠΟ [6 4180 ογάδγϑα 1:πἴο 818 γνἱπουασγά, δηα ῥγογβοα ἰο ῬἈΥ͂ ΑΝ 
680 88 ΓΟ ΒΟΏ80]6. Αὐ ἔνγοῖνα δπα [Ὦγχθα ἱπ ἰδ6 δἴϊοσῃοου, μα ψψοπί 
δηα τηδᾶρ [Π6 βΆη6 Ῥγοροββὶβ, ψγῃϊοἢ τ τ 1π [86 ΒΑΙΏ6 ΤΩΔΏΠΟΡ 80- 
οορίθα, Ηδ σψοϑοῦ Πκονσ 186 δρουΐ να οὈΪοοῖκ, δπὰ ἐουμά ἃ πυμαθοῦ οὗ 
Τ6ῃ βαυηίοσιησ ἀρουὺ [86 τηλγκοῦ ἴῃ 1] 6 η688, δηα 6 βαϊα ἰο {8 6πὶ, 
ΥΩ ἀο γοὺ οομβυηθ {86 ΜΜΏΟΪ6 ἀΑΥ 1ῃ [18 ἱπάοϊθηΐ ᾿ΠΔΉΠΟΥ ὃ 
ὙΠΟΤΘ 1ῖ8 ΩῸ ὁη6 μαίἢ ἱπουρμῦ Πύ ἴο ρσίῖνθ 8 ΔΠΥ δ ρ]ουτηθηῦ, [ΠΟΥ 
τ ΡΙΙα. ὙΒοη ρῸ γουὺ ἱπίο {Π6 ν᾽ γδγὰ Δ] Ὼρ' ΤΥ ΟἾΠΟΥ ἸΔΟΟΌΓΟΓΒ, 
Δηα γοιῦ 8})8}} γθοϑῖνα ψηδὺ 18 1.81. [Ι͂ἡ {86 Θνῃϊηρ (Π6 ργοργιοΐου οὗ 
{Π6 νἱπαυγασὰ ογάθγεα [18 βίθνγαγα ἰο 68}1 {πὸ νου κηθπ ἰοροίμου, 
Ὀερίπηῖηρ ἴτομι {Π6 Ϊαϑὺ ἰο {π6 ἤγβί, ἴο ῬΥῪ ὕδμδπι {Ππ6 }. ασθϑ ψλπουὺΐ 
ΔΗΥ͂ ΡΥ ΔΙ οὐ ἀἰδποίοη. ὙΥ̓́ΠΘπ {Πο0Β6, ἱΒΟΓΘΙΌΤΘ, οϑιμθ, 80 Πιδα 
Ὀδοη δι ρὶογοα δρουΐ ἔνα ἴῃ Π6 αἰϑοσμποοι, {ΠΥ στϑοοὶνοα ἃ ἀθῃδγὶυϑ 
ἃ ΡΙθς6. ὙΒ η μοβο, 80 δα Ὀδθη Ὠιγοὰ ἴῃ [ἢ 6 Ἰηουηρ᾽, ΒΔ ΒΘ. 
Τούτη Ι βοὴ στοαῦ αρ68, ΠΟῪ ᾿πάυ]ροὰ (86 τηοϑῦ οχίσαναρδηΐ 
70Υ, ᾿τπμδριηϊηρ {πᾶ {ΠΟΥ ΡΑΥ που]α ναβ ]Ὺ χοθθα {πα οὗ (π6 οὐμογβ; 
θυ ΠΟΥ͂ ρτθαῦ ψγὰ8 {ποὶῦ αἸβαρροιϊπίμηθηΐ, θθῖι ΠΟΥ τϑοοῖνοα ἔγΌσα 
1Π6 βίονγασα οδοὴ τδη ἃ ἀσπαγυβὶ ΤῊ]8Β Βυρροββα 1η͵υγοιβ ἰγϑαῦ- 
τηθηΐ οδυιβοα Ποῖ ἴο γαῖ8β6 Ἰἰουα ΟἸΔΠΠΟἾΓΒ ἀραϊμδῦ 1τΠ6 τηλβίθσ. Αμαᾶ 
ΠῸΥ σοῖο ἴο ἢϊπιὶ οὗ [ῖ8 ἀϑᾶρα οἵ {Π6ηὶ, ΞΡ ΤΙΗΕ: ΤΠ6 Ἰαβί 
ἸΑθουχοσΒ γοὺ ΕἸΙΓΘα ΟὨΪΥ ψοικοα ἃ ΒΙΝΟΙῈ ΗΟᾺ, δπὰ γοὺ ᾿δνα 
δίνθη ὑπο [86 δαπὴ8 αρ68 88 γοὰ βᾶνθ σίνθη ὑ8 ὙΠῸ ἤᾶνθ θθθῃ 
ΒΟΟΙΟΠοα ψιἢ ὁχοθβδῖνα μοαῖ, δα διιβίδιποα (86 Ἰοηρ δῃὰ σΊσΌΓοι8 
101} οὗ 1ῃ6 ψβοὶθ ἄδυ. Ηδ ἰυγποα ο οὔθ Ὑπὸ Ἢ ΒΩ [86 τηοβὺ 
Ροίυϊαηῦ οὗὨ {ἰετὰ, δηὰ ἀϊγθοίθα 1818 τορὶν : ΕὙΪΘηα, 1 ἀο [Π66 πο ἴη- 

} ΤΠ βδῖηθ σπδβίοτῃ οὈΐδίη8 (0 [818 ἀΑΥ͂ ἰῃ Ῥεχβίδι [Ι͂η ἴΠ6 ΟΥ̓ οἵ Ηδπδάδηῃ ποτα ἰδ 8 
τηδίἀδη οὐ βαυδτα ἴῃ ἴτοηΐ οὗ 8 ἰδῦροὸ ᾿θοβᾷθ. “ Ἡργο," β8γ8 ΜΥ. Μουίοσ, "᾿''νὸ οὈβεγνεὰ 
ΘΥΟΥΥ͂ πιογηΐηρ Ὀδίοτα τὴ δη ΓΟΒ6, ἰδδὶ ἃ Πυϊηθγουβ Ὀδηὰ οὗὨ ραοδβϑηΐβ 'χόγὸ οο]]οοϊοα νυ] ἢ 
ΒΡδιΪ65 ἴῃ [Πεἰγ ἤδη 8, τ δίεἰηρ, 88 ἸΠΟΥ ἱπίογιπθα ι18, ἴο 6 Ηἰτγεὰ ἔογ τ1π6 ἀδύ ἴο τόσ ἰπ [Π6 
διστουΐης ἤ.1 8. ΤῊΪ8 συδύοιι, τσ 1 Πᾶνα ΠΕΟΥΘΓ Β6ΘῊ ἰῃ ΔΠΥ͂ ΟἴΠοΥ ρατὶ οὗὨ Αδἷα, ἴοτ- 
ΟἿΌΙΥ βίγαοϊς πα 88 ἃ πιοϑὺ ἈΔΡΡΥ͂ {|Π υϑιταῦου οὐὁἨ ΟἿΌΣ βανίουγ᾽ 8 ρβδγϑθὶς οὐ [Π6 ἸΔὈΟΌΓΟΥΒ ἴῃ 
1Π6 νἱπεγαγὰ ἴῃ τῃ6 901. σΠδρίοΥ οὔ Μαίδονν, ραγιϊ συ] θη Ῥαββίηρ, ΕΥ̓͂ [Π6 δαπ|6 Ὀἶδοθ 
Ἰδῖα ἰπ 16 ἀΑΥ͂, τ᾽ 8 511}} ἕουαπα οἴδεγβ βιϑηαΐπρ 416, δηὰ τοτηθπηυεγοὰ μἷ8 ποτάβ, Ἡ ἦν εἰαπά 
ψ4 λόγο αἱ! ἐδι6 αν ἰαΐε ἢ 88 ταοβὲ Ἀρρ) 1. 80]6 τὸ 1μεὶγ βἰτδιίοη ; ἴοῦ ἴῃ ρμαϊίηρ [Π6 ὙΟΓΥ͂ ΒΔ ΠῚ6 
αιυδδιίοπ ἴο τΠοπ ΤΠΘΥ ἀπδινετεὰ υϑ, Βεραιδε πο πιαπ δαί λιγεά ι4." οτίοτ᾽ Β δοοοπὰ 
ΦουγηοΥ Ἐπγου ἢ Ῥεγβῖδ, Ρ, 265. 
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7υβῖϊοα ; γγαὰβ8 ποῦ οὟΓ δσγοοιηδηΐ Ὁ ἃ ἀθῃδυῖυβῇῷ Τακο ψῃαῦ 70 8616 6 
Θη 1168 (μ66 ἰο, ψιπουΐ Γορ᾿ἰηρ, δηα ΘΔ] ΠΥ δοαυΐθβοθ [ἢ 186 ἔα10}- 
0] ρδυξοσιωδηοθ οὗ ΟἿΓ οτὶρὶ παΐ Δρτοοσηθῃΐ ---- ἃ ὈΥΙΠΟΙΡΙ6 οὗὨ Ὀθ6η6- 
ψ ΐθηοα ἀΐβροβθθ τὴ ἔγθοὶυ ὑο Ῥαϑίουῦ ὌΡΟᾺ ἴδ ἰαϑῦ Ῥϑσβοηθ 1 Βἰγθᾶ 
ὙὙΠδῦ δαυϊον ΟΡ] ροα τη ἰο ρῖνθ ἰο γου. 
“1 δα Ὀθθη οὐβογυϑᾶ ἰῃαῦ βανθθ 6 γ6 οομαοιηηθα ἰο 1ἢ6 ΠλΐΠ68, 

ἢ Π6Γ6 {Π6 Ὁ Ὁποοταοσίδ 6 ̓ἰνθᾶ ΘΓ ΘΟηϑαπιθα ἱῃ [Π6 πχοϑὺ ΤἸΡΌΓΟΙΒ 
ὉΠΑ 86 .ν}}6 ἀγυάροσυ. [10 18 παΐαγαὶ ἴο ΒΌΡΡΟΒ6 {μαῦ ἴπθ86 τσϑίοϑ, 
θοτῃ ἰο Βοίζεν Βορθ8, Ὡροὴ ὙΠῸ} γβῦ δῃίσαποθ ᾿ηΐο {ἢ 686 αἸΒη18] 50- 
ἰουσδμΘοὰ8 800668 οὗἩἉ ἀλγκηθδδ δηἃ ἀθβραῖγ, τι βυθοῦ ἀο]6 ὰ] ρτο- 
ΒρΘοοίβ Ὀδίόγο (ἢ θη, σσου]ὰ Ὀ6 ἰγαηβϑῆχοα σὰ {86 δουύαϑὺ ἀϊβύσθβθ δηα 
Δηρη 8}, βῃ6 ἃ ὈΠΐδΥ ἀπαναληρ ἰδαγβ, ρηαϑἢ {πΠ6}ν ἰθοίἢ ἔοὸσ οχύσομηβ 
ΤΑΪΒΟΥΥ, Ἀπ 411] [Π686 γ)]ἹοουΥ σαν τη8 Ὑ1 ΡῬΙΘΓΟΙῺΡ ΟΥ68 δῃηά Ἰουὰ 
Ἰαπιθηϊαίοαβ. Οὐυγ 1,οΥ βουὴ ἴο δ᾽ πάο ἰο 818, 8δηα, σοῃΒιἀογρα ἴῃ 
1:18 στον, [Π6 ἸΠΊΔΟΘΓΥ 18 ΘΟ ΙΑΥΪΥ Ὀοδυ] πη ΟΧργοβϑῖνθ, τ θη ἢ6 
ΤΟΡΓΘΑΘἢ 8 {Π6 τ] οκοα βογνδηΐ δηα πη ΑΙ Π1Ἐ] βἰοτσαγα θουμπά παπᾶ δά 
ἴοοῦ δηᾶ οαδῦ Ἰηΐο υαὐΐον ἀαγπθβθ,  ΒῈγΘ ὕπο σουὰ 06 ψϑθρίησ, 
γγΔΊ ἢ, ἈΠ σμαϑῃϊησ οὗἩ (οι: (Μαῖῦ. νἱῖ. 12., χχῖι. 13.) ὙῈ6 
ΤΟΔοΣ Μ11 Ὀ6 Ὀ]θαβοαὰ πὰ ὉΠ6 ἸΠΟΘΠΙΟῸΒ ΓΕΙΠΊΓ ΚΒ οὗὨ {π6 ἰδαγποα δηὰ 
7υαϊοῖουβ Ὧγ, Μδοϊκηῖσῦ οἡ {818 Ῥάββαρθ : ---- [ἢ δῃοιθηὺ {Ἰπη68 (ἢ 6 
δίανγαγαβ οὗ στοῦ [ἈΤᾺ1]168 ΘΓ Βα να 8 88 ὙΧ6}1 88 (86 βεγυδηΐϑ οὗ ἃ 
Ἰονοῦ οἶδββ, Ὀδίηρ Ταϊβοα (ὁ {πδὺ ὑγαβύ οὐ δοοουηῦ οὗ {πεὶν Βα], 
ν]Βάοτῃ, ΒΟΌΣΙοΥ, πὰ ΟΥΠΟΥ σοοάᾶ αὐυλ}}1686. [1 ΔὴγΥ βίοπαγά, ἱμογο- 
ἴογϑ, ἴθ {π6 δθβοῃσθ οὗ πὶβ Ἰοστὰ, εμανθα 88 18 σοργοδοηίθα ἴῃ ἰῃ6 
ῬΆΓΔΌΪΟ, ἰῦ νγα8 ἃ μ]αίῃ ῥγοοῦ, {πᾶῦ [86 νἱτίιθ8. ου δοοοαηΐ οὗ ψΒοἢ 6 
88 Ταϊβ6 6 6 γ6 σοπηίογίοιτ, πα ὈΥ σομβθαῦθηο6 ἰῃπαΐξ 6 τῦᾶϑ δὴ ἢγ- 
Ροογῖίθ. ϑἴανεϑβ οὗ {818 ομαγδοίθσ, διμοηρ Οἴου οἰ Ἰβοι θη ῦβθ, ὙΥΘΓΘ 
Βοηγοί 68 σοηοιμηθα (0 ψοΥΪς ἱῃ [86 τη]η68. Απαὰ 88 {}18 γχὰ8 οὔθ οὗ 
16 τηοϑὺ β ΘΟ Β ρα ΙΒῃσηθηΐβ, ἤθη {Π6Υ γϑ ϑῃηίογθα, ποίησ νγἃ8 
μοατὰ διποηρ ἤθη Ὀὰΐ ψΘΟρΙηρ᾽ 8Δπα ρῃδβῃϊηρ οὗ (σοί, οα δοοουηΐ οὗ 
116 1 ο] γα Ὁ]6 ἔδίσαο ἴὸ τ ΠΙοἢ ΠΟΥ 616 βυδ)οοίοα τη [μ686 πάθοι 
οΔύθγη8 ΜιΒουῦ ΠΟρΘ οὗ τθῖθα8θ6. Βθτα 8Π4}} Ὀ6 ϑορίηρ' ἀπ ρηδ8}- 
ἴησ' οὗ το }.᾽} 

“ Οὐυοἰ ἤχου Ἰγ88 ἃ Β6Υν}]6 ρυ Ἰβητηθηΐ, δηα ἀ804}γ ᾿ηΗ οἰοα ου [Π6 
γΤηοβύ γ116, του] 6588, 8ηα δορδμαομοθα οὗὨ βανθθ. [|Ὦἢ γοΐργοῃσα ἰο {Π18 
10 15 {μαὖὺ δι, Ῥδὺὰϊ γϑργϑβϑϑηΐθ ον Ἰμογὰ ἰακίησ μροπ ἢΐπι ἔλθ ζΌγηι 977 α 
βεγυαπΐ, απα δεοσοηιῖπῷ 5ιδ)οοὶ ἐο ἀεαΐ, ουοη ἐδ6 ἀεαίδ οΚ ἐλε ΟΒΟΒΒ. 
(ΡΒ. 11. 8.) ΟὐΥυοιῆχιοη νγὰβ ποῦ ΟὨΪΥ {Ππ6 πιοϑῦ δ᾽ Ὁ} ἀηα ὁχογα- 
οἰδίηρ, θαῦ [86 τηοβῦ Γοργοϑο  ] δηά Ἰσποιηϊηΐουβ ἀθδίι {πα΄ οου]ά Ὀ6 
βιβθογοα. Ηθηοθ 10 18 {παῦ {π6 ΑΡοβίϊθ 8δο ΒΙρὮΪΥ οχίοὶβ (ῃ6 ὑπο6χ- 
Δι Ρ]6α Ἰονα ἔογ τῆϑῃ δ πα τη ΔΗΣ ΠΥ οὗ “6808, τοῖο 70γ ἐδε γον 5εΐ 
δοίοτε ἀϊπι ομαμγοα {6 ΟΒΟΒΒ αεβρίδίπφ ἐδ δῆαπιε (Ηφ}ν. χὶ!, 2.) δπά 
ΤΩ ΔΙ ουθῃ οὗ βυοὴ ἃ ἀθαίῃ, [1{ γγὰβ {μ18 οχιῦ τ ΒΙΟἢ «6818 τηδᾶο, 
{μα ἸΠΒΌΡΘΓΔΌΪΥ αἰβριιβίθα 50 ἸΏΔΩΥ ἃιηοηρ [ῃ6 Ποαίμ6η8; ψ80 οοὐ]Ἱά 
ΠΟΥ͂ΘΓ ῬΓΘΥ͂ΔΙΪ ἢ {ΠΘηΒο͵ν 5 [0 Ὀ6] ον {Παῦ το] ρίοη ἤο θ6 αἰ ν]ῃ6, 
ψΠο86 ἰου πάθον Ὠδά βυβογοά βοῖ δῃ Ορργοῦγουβ ἀπά Ἰπίδπηουβ ἀθαίῃ 
ἔγοτα ἢ18 οοπη θη. ΑἈἀπα [ῸὉΓ τβθῃ ἴο ργϑδοὴὺ ἴῃ {86 σου]Ἱά 8 βυϑίθπι 
οὗ τὙ}8 85 8 σϑυθίδιοη ἔγοαι (Π6 ΠΟΙ, τ Ιοἢ ποτα πσϑῦ ἀο]νοτοα 

δ Ὧγ, Μδοκηῖρμι᾿Β ΗδΔΙΤΔΟΠΥ, Ρ. 622. 24 οἀϊξ, 1768. 
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ἴο ταδηκιπά ὈΥ δὴ 1]ΠπΠογαῦα δηα οὔβουγα «7607, ργοίθπάϊηρ ἰο 8 αἰνὶπο 
τη ἰββῖοη ἃηα Ἔπαγδοίου, δη ἃ τ 80 γγ88 ΤῸΓ Βυ ἢ ἃ ργϑίθηβιοη ογυοῇϑᾶ, 6ρ- 
Ροαγϑά ἰο {πΠ6 δαί θη8 ὑπ6 Βεῖρἱ οὗἉ ᾿πξαϊαδίίοη δηα το] σίουβ ἀ6] βίο. 
Τῆς »γεαολίπρ 9 ἐπ6 ΟᾺΟΒ8 νγν88 ἴο ἐῤέπι ζοοϊέδιπεε5 (1 Οὐγ, ἱ, 23.); 
δηᾷ [8 το]ρίοη οὗ ἃ ογυοϊ ρα ᾿οδάου, πο Βδά βυϊογοα ἴῃ (86 οδρὶίαὶ 
ΟΥ̓ 8 ΟὟ σΟῸΠΙΓΥ [ἢ6 ἱΠ Πρ 168 ἀπ ἀραὶ οὗ ἃ βανθ, οαυγθα πιῇ 11, 
ἴῃ {πο ῖν οϑεπηδίοη, [86 Ἰαδῦ ΔΟβυγαιν δηα Ό]]Υ, ἀπὰ ᾿Ἰπἀυοοά {ποτὰ ἴο 
Ἰοοῖς ἀροὰ ἴμ6 ΟἸἈυϊβίϊδηβ, δηὰ {πὸ ψτοίομθαά οαῦβα ἴθ ὙΒΙΟΒ (ΠΟΥ 
ὙΟ͵Θ ΘΙΩΡΑΥΪΘα, τ} ΡΥ δπα οοηίθιωρί. Ἡδποο δὲ, Ῥδὰ] βρϑδᾷκβ οὗ 
[Π6 οἴδηοσ οὗἁὨ {π6 ογοβϑβ', [86 στοαῦ δηα ᾿πυϊη Ὁ ]6 ἀϊδβριιϑὲ οοησοϊνοά 
Ὀγ {π6 πλθὴ οὗ (ῃοβα {1π|65 δριηβῦ ἃ στ ρον ΏΟΒ6 ἔΟυ Πμ6Υ τγ88 οὔιι- 
οἰἤθα] Ἡθησα μ6 Βρβᾶκβ οἵ πού θϑὶηρ' αϑῃδιηβα οὗ {π6 (ἀοβρεὶ ἔτγοτα 
{π6 οἰγουτηβίδηοθ ἡγΒ1Ο ἢ. τηϑθ ΒΟ ἢ}. ΠυμαθΟ.Β Ἁϑμαμπηθα οὗ 1ΐ, ΠΔΥ, οὗ 
Β᾽ογγίηρ ἴπ 186 ογοβϑ᾽ οἵ ΟἸγῖβῇ ; ὑμουρὶ 086 οοπειἀογαίίοι οἵ {ῃ6 
ἸΘΠΟΙΩΪΠΙΟῸΒ ἀπ βουν1]6 ἀραὶ ἢ6 βυογοα τνᾶ8 {16 νθγῪ οὈβίβοὶθ ἐπαΐ 
ΤΩ8 46 {π6 ὨΘα 6 Π8 βίατ ]6 αἱ {116 Ὑ υῪ {ῃγοβῃ01α οὗἩ ΟΠ τ δ δμϊέν, δπά 
Β]1οα {ποτὰ τ ᾿Ἰμβαστιοιηίδ]6 ργο) 1068 ἀραϊηδβὺ 11.) 

Υ. Ατοηρ ἴδ6 δηοϊθηῦ ἨἩ ΘΌΓΟΥΒ, 41] βίανϑ δηῃα βουνυδηΐβ ὕγοΥΘ ὉΠΟΟΥ 
116 ογάοσβ οὗ 4 βίθναζα, 0 τῦῶϑ Ὠ]Β6] 8. βοσυδηΐ, δῃηά ὙΠῸ νγ88 
4116 ἃ 1π6 εἰάεδὲ δογυαπὲ 07 ἐδ λοιιδ6. (ἀ6η. χχῖν. 2.}ὺ [Ιῃ Ἰδίου Ὠσηθβ, 
δι οηρ' [πΠ6 σα β, βανθθ ΤΟΥ ΘΟΓΩΠΊΟΗΪΥ ἰδυτη θα δοῦλοι, ᾿ἰπ ορροεὶ- 
(ἴοῃ ἴο {π6 ἐλεύθεροι, οΟΥ ἰῃο86 Ὑὴο ΜΈ͵Θ ἴτϑθ ὈΟΤῚ ; δηά, ὈΥ̓͂ Βοηθ οὗ 
[Π6 οοπιῖο τϊίογβ, οἰκέταθ.Ό 'ΓΉΘΥ ΘΟ Α80 ἔγΘα ΘΠΕΪΥ ἰογιηρα παιδες, 
ΤὨ686 Δρραὶ]αίοηβ 4180 ὁοοὺγ ἴῃ ἴπΠ6 Νον Τοβιδιμθηΐ, μοτο τα ἢπά 
{Π6 πὶ οἰαγαοίοτιβοα ὈΥ αἰ ἔθγθης πᾶπθ8, Θοοογαϊηρ ἰο {Π6 παίαγο οὗ {Π6 
ΒΟΥ ΪΟ68 πὨΙΟἢ ΠΟΥ Ρογίοσμηθα, Τδυβ ἴῃ Αοἰβ χῖΣ, 20. νχα τηϑθοΐ ὙΠ} 
ἃ οπαπιδοτίαϊπ;. .. Β]αδίαβ, ὁ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος, ὯΟῸ 84 οἤαγρα οὗ 1Π6 
ΤΟΥ͂Δ] ὈΘαΟΒΔΆΡΟΥ, ΟΥ, ἴῃ το τῃ ἰαπριδσο, {Π6 ΤΟΥ] οΠδο ] δίῃ. 
ὙἼΠ686 ῬΘΥΓΒΟΏ8Β οΟἴζθη πδα στοαί ᾿πἤμπθησθ ῖ ἢ {πο ὶν τηαβίογβ. ΤΉοβο, 
ψ 10 Πιδα ἰαῦρα ἤόοκβ οὗ βῆβθρ δπὰ μεγὰβ οὗ οδίι]6, μοι ΤΠΘῪ 1η- 
ἰγυβίθα ο ποιμένες, ἸπίΒΥΟΥ ΒῃΘΡΒΘΓά8, δρροϊπίθα ἃ οἰ ἢ βμορμοσγά, 
ἀρχιποίμην, ἴο Βαροτγϊηΐοπα ἴμοη. [Ιπ 1 Ῥεΐί. ν. 4. {Π18 Δρρϑ]δίϊοῃ 18 
ΔΡΡΙ]Ιοα ἴο ἴῃ 6 σὨϊοῦ ἴθδομοῦ οὗ το] σίου, ἐμαΐ 18, 688 ΟΠ σιβί, ἢο 15 
ἴ0 σοΙηθ 88 Ἰυᾶρθ. Κιηρβ ἀγ οΐδθη ἰθιτηϑα οἱ ποιμένες των λάων, 
ΒΡ Θγ8 οὐὗὨ [Π6 ρΡΘΟρ]θ, Ὀθοδιβθ {μ6 ὺ νγαΐο [ῸΓ (Π6 βαΐίδιυ δηὰ το ]- 
ἴατο οὗ Π6ῚΓ δι ]θοίθ ; δπὰ {8 βαπγ8 ἤριγα 18 ἰγδηβίοσυθα ἰο σϑ]ρίουϑ 
ἰθδοθθσβ, ΜὍ)͵Π0Ὸ βίσινϑ ὈΥ {Π 6] ἸηΒι γι Οὑ]Οἢ8 δηα Ἔχουν Δ 008 ἴο ῥγοιαοίθ 
{μ6 Βὶροϑὺ Ἰπύθγοβίϑ οὗ πιδηκπα. Τῇ ἐπίτροπος ἀμ οἰκονόμος ἃρ- 
ῬΘΆΓ ἴο Ὀ6 ΒΥΠΟΠΥΙΔΟΙΒ ΤΘΙΊΩΒ [Ὁ Ἀΐπὶ 120 δὰ {πΠ6 Ομ] 6 σἤαγρθ ΟΥ 
ΟΥ̓ΟΥΒΙΡὮς οὗὨἍ 186 ῬΓΟΡΟΓΕΥ͂ ΟΥ ἀοπλθϑίϊο ὩΆΙΓΒ οὗἮ Δ οὔθ. ΤῊ]58 οἶδββ 
οὗ πχθῃ δα δι ΒΟΥ ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΘΥ [86 8ανθβθ οὗ ἃ ἔΆΤΩΙΥ, δηα βθοϑῃλ ἰο ἴδυβ 
ΒΟ Οὔ 68 Ῥθ 6 βίανθθ {πϑιηβαῖνοθ. (0Κ6 χι, 42.; 1 Οογ. ἱν. 2.) 
Β6β1:468 [πΠ6 σβμογαὶ οἂγα οὗ δῇαιγβ, (ῃ8 Ὀογ8 οὗ ἃ ἔΆΠΑ]Υ αἴ8ο Ἀρρθαγ 
ἴο δᾶγα θϑθῃ ᾿ηὐγιδβία ἴο {πεῖν ομαγρα ; αὖ Ἰοδϑβί ἴῃ Γοραγα ἴο ῬθΟΙ ὩΙΑΥΎῪ 
τηδίίοσβ. ((ἀα]. ἵν. 2.) ομ]θυβπου Θοπβιάθτβ (86 ἐπίτροπος ἴῃ [18 ρα8- 

1 Σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. Οαἶδί. ν. 1]. 
2 (οὰ (οτϑίὰ πδῇ 1 βῃοιυ]ὰ ρίουυ βανθ 'ἰῃ (6 ΟΥἿῸ88 οὗἩὨ οἷν Ι,ογὰ Ψ26808 ΟἸχίδί, Οὐ αϊαϊ, 

ΥἹ. 14. 
8 Ἠδιτνοοῦ᾿ Β [πἰγοδυοίίοῃ, νοὶ]. 1). ΡΡ. 147---1 52. 
4 860 Αἀδῃη)5 Ἐοδῃ Αἠθαα 168, Ρ. 488. 



464 Τοοπιοϑέϊς Οἰμδίοηιδ απα ἴθαφεβ ΟΥ ἐδο “ειοδ. 

ΕΔρ6 88 (86 ριλΓαΙδπ Δρροϊηίθα ὈΥ {86 ἴανγ οὐ ὈΥ [86 τηᾶρ]δίγαία, δπὰ 
186 οἰκονόμος ἃΒ8 ΟΠ6 ὙΠῸ γγὲ8 Ἀρροϊηίθα ὈΥ̓͂ ψ1}. Ορροβρᾶ ἴο β]ανϑβ 
ΟΣ {86 ᾿Εργάται, οΥἩ Ὠἰγοα ἸΔθουγογβ (Μαίί. χχ. 1.), νομοῦ {86 Ὺ 
ὍΟ͵6 Γεωργοί, ΟΥ ουἱεϊναύοτβ οἵὗὁἩ {μ6 801} ([Κ6 χχ. 9, 10.), ᾽Αμτπε- 
λουργοί, ΟΥ̓ ΥἱπΟ-ἀΥοΒΒΟῚΒ (1Κα χΙλ, 7.), οΥὁ Θυρωροέ, ἀοοΥ-Καοοροσβ. 
(Μαῦκ χο, 84.; ΨΦοδη συ, 16, 17.) Βυΐ, ψηδίθνου τγ88 [86 δίῃ γα 
οὗ {πον βϑύυϊοθ, δϑοἢ γ88 γϑαυϊγοα ἴο ῥτγοβοοαΐο (μαὺ ῬαγουΑΓ ποσὶ 
ὙΠΙΟὮ τγ88 ἀθοιηθα τηοϑῦ βυ140]6 [ῸΓ τὰ ὈΥ 8 τηϑίδχ οὐ Ἰογά, ψβθ- 
1Π6γ {Π6 ἸΔτύου τγὰβ δ ἤοτλθ ΟΥ δυχοδα (ΜαΥΚ χα, 34. ; Κα χὶ!, 42., 
χῖν. 17., χυὶϊ. 7, 8.), ψ ἢ 411} Βοποβύυ δπά βά 6 γ. (ΤΙ, 1.. 9, 10.}} 

Ατοοηρ ἴ[μ6 σθθῖκβ ἔΠοΒ6 8]ανθθ 0 μαά οοπαποίθα {ποι βοῖνϑ8 νγ6]] 
ἍΘ͵6 τηδηπη θα, ΟΥ̓ ΤΟΙ οαΒ6α ἔγοτη θομάδρσθ ΤηῈ ΟὙ οκθ ἰοσιμθα 
18ο86 ψγᾷοὸ σοῦ ὑπ ᾿Ιθογαΐθα ἀπελεύθερους, οὐ γαοα-Ἰηοη ; πο ἢ 
ΜΟΙ 18 ΔΡρ]164 Ὀγ δ. Ῥαὰὶ ἰο τὰ 0 18 οΔ]]6α ἱπΐο 186 ομυγοῦ οὗ 
ΟἸὨ γιβί, 116 4 βίαν, 'ὰ οὐάθν ἰο ἀδποίο ἰμαῦὺ 6 18 ἔγθο 1πη4 664, 88 
Ὀοῖϊηρ τηδάθ ὈΥ ΟἸ γῖβῦ ἃ ρασγίαϊκον οὗ 411 {86 ρυῖν!]οροβ οὗ ἴπ6 ΘΠ] άγοη 
οὗ ἀοά. (1 Οον. νἱ!. 22.) ΟὐΥηίμ νγαβ ἰοηρ {π6 ΟμΙοΥ βανθ-τωαγί οὗ 
αταθοο : πα 76 ΤΊΔῪ ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΥ ΘΟΠΟ] δ [Πδῦ ΤΊΔΠΥ Βανθδ ΘΓ ΘΟῊ- 
ψογίθα ἰο Ο τ δε δηγ. ἴῃ βοιηα οὗ [86 ἀτροΐδῃ βίδίθβ, [μ6 δοη δῃηᾶ 
ΠοΙν νγ88 ρογιαϊ [64 ἴο δΔαορὺ ὈτοίθΓΘη, δηα οοιαμπηιπιοδίο ἰο ἔμοαὶ {86 
ΒΆΤΩΘ ὈΥΙΨΊ] αρ 68 τ οἢ} Π6 ἐλοθοῖρ Θῃ]ογοᾶ, Τὸ {818 δοῦλα οοτηπλθηΐδ- 
ἰογϑ αν βυρροβοά {πα «δϑὰ8 Ομ σῖβί σοίοσθ ἴῃ 08 ΥἹ}. 82. 

1, Α5.}7, ἤθη δανθδ ρσονθα ὑηρταίο ] ὑο (Π61ῚΓ ΤΌΤΤΊΘΙ Τηλδίθυβ ΟΥ 
Ραίγουβ, {ποὺ ταϊσἢς Ὀ6 ἀραὶῃ γοἀπορα 1ηἴο Ὀοπάαρο, Ὀοΐἢ διοηρσ [μ6 
ατοοκϑ δὰ Βοιηδῃβ, ἴὸ (8 ἀβαρο δι. ῬδᾺ] ΔΥ ΤΟ ΒΘ 6 
Θσχμογίβ {Ππ6 (ὐδἰαίϊδη 6] Ύ ΥΒ ἴθ ΟἾγιβὺ ποῦ ἰο βυίοσ (86 πα αϊβιηρ' 
ΛΘ 8 αἀφαΐπ ίο ἐπέαπρίο ἐΐοπι ἴπ ἐλ6 ψολε 9 δοπάασε. ((4]. ν. 1.) 

ΟΗΑΡ, Υἱ. 

ῬΟΜΈΕΒΤΙΟ ΟΥΒΤΟΜΒ ΑΝῸ ὕὉϑάθξβ ΟΕ ΤΠῈ σΕΎΒ. 

Ι, “«ΨΑΒΙΟῦΒ 816 {86 πιοᾶρο8 οὗ δαάγϑββ δῃᾶ ρο]θπθββ ποῖ ουδίοτω 
[88 βϑίβὈ } 8ῃ6α ἴῃ ἀΠδγθης πϑίϊοηβ. Τη6 Οὐ θηΐα]8β 6,6 ΨΘΥῪ δχϑοῦ 
ἴῃ. (ῃ6 οΡβοσυϑδῇοαθδ οὗ ουϊνγαγα ἀθοοσμι: δηα 76 ΤΩΔῪ ΟΟ]]θοῦ ἔγοπι 
ΒΘΨΟΓΑΙ ραββαρθδ 1 {μ6 ΟἹα κα Νὸνν Τοβίδιηθηίβ, (Πδὺ (ΠΟΙΥ Βα] ἰδ] 008 
Δ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺΒ οὗ τορατα οἡ γιοείπς ΘΔ ἢ ΟΥΠΘΥ 6.6 οχίσοιλοὶυ ὑβάϊουϑ 
Δη {ἸΓΘΒΟΙΏ6, ΘΟ ΔΙ ΠΙΠΡ᾽ ΠΊΔΏΥ Τα Πα. 168 ΘΟΠΟΟΓηρ' (Π8 ρΡ6Γ- 
ΒΟΠΒ ΘΙ ΆΓΘ, δπα (Π6 ψο]ΐασα οὗ [8 ἔδυ γ δπᾶ ἔτ]θηαβ ; δηα σῇ 
{ΠΥ ραγέοα, ΘΟΠΟ] 1 Πρ' ἢ ΤΩΔΏΥ ΤΘΟΙΡΓΟΟΔΙ τυῖβῃθβ οὗ Βδρρίη688 δηᾶ 
Ῥαπϑαϊοίϊοῃ οἢ 680} οὐμβου.᾽ ὃ ΤῊΘ ΤΥ ΠΑΤῪ ἔοσταυθ οὗ βα] υἱλοη 766 

1 Βουϊπβοη δ ὅτ. 1 οχίοου, ἰη νοοϊθυβ; β'ίοβοι᾿ Β Οὐτηρθηάϊαηι Αὐομβοϊορίο Νουὶ Τοδίδ- 
τ 1], ΡΡ. 45, 46. 

2 Βυιηΐηρ, Οοτωροηάϊυπι Ογεοδστιὰ ἃ Ῥτοΐδηϊβ βιδογαγαηι, Ὁ. 86. Καυϊηδεῖ, οὐ δομῃ 
Ὑ1}. 82. 

8. ΟΥ Π6 τηἰπαΐο, ηοὶ ἰο Β4Υ ἔγνοϊουδ, ἱπαυϊγίο8 δηὰ βαϊαϊδίίομβ δῦουθ- θη] οπ θά, [6 
ζο] ον ίης 18. ἃ βιγι κίπρ ΕΠ Γαι :---- “ ΕΥΟΥΥ Ῥαββοῦ Ὀγ,᾽ δα ὺ8 ἴπ0 ον. Μγυ. δονοίϊ, " Ἠδ5 
Ηἷθ " Αἰἶα γδάγαλολ, ----" Οοα Ό1665 γου.᾽ ΟΟηνοΥβαο 18 βοσπιοιϊπιο8 ΒΙΠ ΘΙ, δι ΓΒΏΡΟΙΒ πηϑὰθ 
ὮΡ ΟΥ̓ ἃ ΥΟΥΥ ἰάγρα ργορογίίοη οὔ ἴ8:686 ῬΏΓΑΒΟΒ; [ὉΓ ΘΧΒΙΏΡΪο, --ο αοοὰ τηοτηϊηρ.᾽ ΑἸἸΒΎΤΟΥ, 
“ΜΑΥ γουγ ἀδύ 6 δησιομοά [" --- "ΒΥ βοοίηρ γοῦ.᾽ --- “Υοι Βᾶνθ δα] σῃοποὰ [πΠ6 Ποῦδ6 ὉΥ͂ 
ὙΟΌῸΣ ῥγϑβθηῆοβ. --- "ΑΘ γοῦ ὨΔΡΡγ7᾽ ---  ΗΔΡΡΥ; δῃὰ γου, αἰδο.᾽ --- “ἴοι, ἃγθ οοσω [ὈΣΊΔὉ]6, 
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--- Τὴ: 7ογα ὕο τοὐξι ἐλιο ]---- Το 7, ογα δῖ685 ἐἦι ] --- ἰὰ [6586 ὗε ἐδιοιε 
9 ἐλο Ζιογὰ  Ὀὰΐ [π6 τοδῖ σοϊηπηοη βα]αἰδίίοη ψγ88 εασο (Πα 18, 
ΤΩΔΥῪ 8} ΤΔΏΠΟΙ ΟΥ̓ ῬΓΟΒΡΘΥΙΥ) δὲ τοΐΐδι ἐδιο] (Βα 11. 4. ; Φυαρ. χὶχ. 
20.; 1 ϑδιη. χχν. 6.; βδ]. οχχῖχ. 8.) [Ι͂π {πὸ ἰαϊίεσ. αρϑθ οὗ {86 
ον 18ἢ ΡΟ] γ, πὰ οἢ {1π|6 ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο παν ὈΘΘῃ βρθῃΐ πη {π6 σὶρ! οὉ- 
ΒΟΙΥΔΏΟ6 οὗ {[Π686 ΘΟΓΘΙΩΟΏΪΟΙΒ ἔΌΥΤΩΒ, [ῸΓ ὙΠΟ (Π6 τηοάργῃ 1η Πα 1Ὁ- 
δηΐβ οὗ [86 Εἰαδβῦ οοπίϊηυθ (0 6 σϑιλδγκαῦ]ο. “ΒΘ η οὖν Τωοτά, 
1πατγοογθ, ἰῃ 8 σοσῃπιβδίοη 10 {π6 δονθηΐυ, Ποιὰ π6 ἀδβραίομοα ᾿ηΐο 
1Π6 ἴονγηβ δηα γὙ]αρο8 οὗ Ψυάφα ἴο ρα] 88: π6 (ἀοΒροὶ, βι σι] οΥ- 
ἀογοά μθῖὶ ἴἰο βαἰνέε πὸ πιανὶ ὃν ἐδδ τιοαν (ἴμαΐα χ. 4.) ῃ6 ἀδεισῃρά 
ΟἾΪΥ ὉΥ {Π|8 ργομιιτοι ἰμαὺ {ΒΕΥ μου α οταρίου {πμ6 υἱτπηοβὺ Ἔχρϑαὶ- 
ἔἰοη ; ἰμπαὶ {πὸ ν βῃου]ὰ βυβῖοσ ποϊμίηρ ἕο τοίδγα δηᾶ ἱπιρθάα {ἤθη ἴῃ 
{Π6ῚΓ ῬΡΓΟΡΤΟΒΒ ἔγοτῃ ΟὯ6 ὈΪδ66 ἴο δηοῖθοΓ; δῃᾶ βῃου]ά ποῖ ἰαν δὴ (086 
ὈΓΘΟΙοι8 τηοτηθηΐθ, ἩὨϊοῖ οὐρῃῦ 0 Ὀ6 ἀεγνοίθα ἰο [86 βδογϑὰ δηά δτ- 
ἀυουθϑ ἀυ168 οὗὨ {πεῖν οὔἶοΘ, ᾿ῃ οὐβοσγνίηρ {Π6 ἸΓΒοσλΘ δηαἃ ὈΠΠΘδηρ 
Το 68 οὗἨ σογθι ὨἸΟυΒ ἰηΐθσοουσβο. Νοῖ {παῦ οὔξ [μογὰ ᾿ηἰδηἄοά {Παᾶΐ 
18 ἀἸ5ο 1 0168 βῃου]ὰ βέμἀ]ουβὶγ νυἹοϊαῦθ 8}} δοσηπλοη οἰ ὙΠ Υ ἀπά ἀθοθηοΥ, 
Δα ᾿παἀ δ γ ουΒ]Υ οἴεπα δραϊηδί 4}1 {Π6 τῦ]08 οὗ οουγίθουβηθβθ δά 
ἀδοοσίτα, Βὴ06 ἢθ σοΙηπηδπ θα {πθτὰ ἀρΟ {Π|6ῚΓ ΘηΙΓΔΠΟΘ ἰπίο 8ΔΗΥ͂ 
Βουβα ἴο βαϊμέο ἱὲ (Μαίι. χ. 12.), δῃᾷ οὔβαγνθ {Π6 δυβέοι ΤΥ ἔοσια οὗ 
ΟἸΨΊ ΠΥ ἴῃ δ μϊηρ 1 ρέαοο (ἸὰκΚα χ. ὅδ.) ΟΥ Ὡπίνοσβα] Ὠλρρίμθθβ. ΤῊ]8 
1] υηοὕοη, ἰο δαἰμίο πὸ ὁη6 ὁπ ἔλθ γοααί, τΑθδ 8 ΟἸΪΥ ἰπδὺ ΤΠ6Ὺ ββου]ά 
ὌΣΩΘ {μοῖὶν σοι γ86 ὙΠῸ ΒρΘΘα, δῃα ποῖ βυβθον {Π6}} αἰὐομίϊου ἰο 6 
αἀϊνογίθα ἔγομῃ [86 ἀαἰϊε8 οὗὨἍ {Π6}} Θοτημβδίοηῃ. ὙΏΘΓΘ 18 ἃ ραββᾶρθ ἴῃ 
{89 ΟἹα Τδβίδπλθης Ῥδγα}] 6] ἴο {Π]18, ἀπᾶ σῃϊοῖ θθδυ β}}γ 1] δ γαϊο8 
1. Ε]18Π8, ἀδβρδίομιηρ ἢ18 δοσναπῦ ἰθαζὶ ὑο γσβοονοσ {Π6 βοῃ οὗ (86 
ΘΒ δμΣ6, βύτ] ΟἿ]Ὺ θη) οἱπ8 ᾿ΐπὶ [0 τηϑἶκο 411 [86 ὀχρϑάϊίϊομ ροββιθ]α, 
ὙΥΠΙΟΝ 18 {88 ΘΧΡΓΘΒΘΘα: ΟἿγα μρ ἐὰν ἰοῖηιδ, απάὶ ἰαλθ τιν βία ῇῇ ἐπ 
ἐλῖπο ἠαπά, ἀπά φο ἐδν ισαν. 1 λοι πιεοὲ ἀπ πιά, βαϊμίε ᾿ιπι ποῖ, 
απά ὑγ ἀπν φαϊμίε ἐδεο, ἀπδισεν ἤΐηι ποί αφαΐπ. (2 Ἰζίηρθ ᾿ν. 29.) 

““ Τὴ 41} οουῃίγθβ [Π686 τηοᾶββ οὗ δά ἄγθϑθ δπὰ ροϊΐθπθββ, ἐμουρὰ 
[86 ὕθυτΩ8 ΔΓΘ δβαργαββῖνθ οὗ {6 ὑγοίϊουμπαδδί σοβρϑοῦ δῃᾷ ἢοιπαρο, γοῖ 
τπτουρῆ οομβίδηϊς 86 δῃα ἔγοαῦθπου οὗ τορι οη βοο ἀδσδηογαΐα 
1ηἴο πιο γθ σοῦθαὶ ἔΌσΤῚΒ ἀπ οσὰβ οὗ οοῦγβο, ἴθ τ ΒΙΘὮ {86 Βοαγῖ ἢδ8 
ὯΟ βῆδτθ. ΤΏΘΥ δΓ6 ἃ ἔγϊνοϊουδβ πηπηθδηΐης ἔουτη]ΑΥΎ, ρογρθίυδ!! Υ 
υἱἱογοα τιβουῦ 186 ταὶπαἀ ̓ Β ΟΥΘΥ Δ ΠΟ χῖηρ ΔῺΥ Ἰά68 ἴο θη). Τὸ {Π686 
ΘΙΠΊΡ(Υ, ᾿ῃδὶρ βοδπΐ ἔοστηβ, τυ ΒΙΟἢ. πλΘ ἢ τ ΟΠΔΠΙΟΆΙΥ τορϑδῦ δὖ τηθϑίϊηρ' 
ΟΥ βκίηρ ἰδαᾶνα οὗ δϑδοὶ οἴβϑσ, ἵμ6γῸ 18 ἃ Ὀθδιι 1} 4} βίοῃ 1 (ἢ6 ἔοϊ- 
Ἰονυησ᾽ ΟΧΡΓββίοῃ οὗ οὐυγ μογὰ ἴῃ {πδὺ ΘΟμβοϊδίοσυ ἀϊβοοῦγβο τ μἰοἢ ἢ6 

Ι δἵῃ σοτῃογίδΌ]6;᾽ τηοδηΐης “1 δὴ} σοι τί Δ Ὁ ]ο, ἰΥ γοῦ ἀγο.᾿ ἸΤΠοθα βοπίο πο68 ὅτ ΟἾ δ 
τορεδαῖθά; δηὰ, δοσ ΔΥ͂ Ῥϑιι86, ἰξ ἰ8 88] ἴο [ΠΤ ἴ0 γΟῸΓ πεῖ σθοιτ, δηα τοβῦσῃθ [686 
ἙΟὨΓ[Οδἷ 65 ΤΏΔΩΥ {{π|68." ΦονεῖΒ ΟΒγιβιίδη Ἐθδοασοῃο8 ἰη ϑ'γτγίδ, Ρ. 90. 

. ϑεσγίουβ δηὰ ἰδοϊϊγη 88 [06 Ὡδιϊνεβ οὗ [16 Εδδὶ ὉΒΌΔΙΪΥ ἃγα, ἸΠΟΥ ὅτοὺν (ΑἸ καιΐυο στ ῃθη 
ΠΟΥ τηθοῖ δὴ δεαυδὶπίδηοο, δηὰ βαϊυΐα Ὠἰπι. ΤῊ ουδίομῃ ἢ) 88 σΟΙ)6 ἴγοιῃ Αδία υἱεῖ τὴ 6 
Ατδῦβ, δηὰ ϑργοδὰ ουϑσ [6 πογίΐι οοδϑὲ οὔ Αὐτοὶ. Α τοοάοστι ἔγαυϑῖϊοσ γοϊδίθα ἔθ τοοὶ- 
ῬΓΟΟΔΙ βδ] αἰδιϊοηθ ἢ Βὶοἢ [ἤοϑ6 ΓΘ Γεοοϊνθα ὙΠῸ Το Γη τ ἢ [06 σγαυϑηβ. “ Ῥθορία 
Εο ἃ ρτεδὶ ΨΑΥ ἴο τηθϑεῖ ἐμεῖη: 848 ΒΟΟῊ 88 1ΠΟΥ͂ ΔΓ Ρογοοὶνοα, [6 ααοκιοπίπς δηα βα] υΐα- 
τίοη Ὀερίηϑ, δῃ ἃ σοπίϊηπο8 νεΐ ἢ ἘΠ6 τε ρου ἰοη οὗὨ 10 5δ πη Ρῆγαδβαδ : " ον ἀο γοῦ ἀοὐ Οοά 
6 ὈΓαίϑοα τμδὲ γοῦ δὸ Θοπὶθ ἰῃ ροδοοΪ ὟΟοὰά ργρὶνο γοῦ ροδοθ] Ηον ἕἔδγεβδ ἴὲ ἢ γου᾽ 
Το Ὠἶχσθοσ 6 ταηῖ οὗ ἴπ6 Ῥοσβοῃ τοϊυσγηίης ἤοπιο, ἴδ6 Ἰοησοῦ ἀοοδ (86 δα] αϊδίίοη ἰδδὶ." 
5.6. Ηογποιηδῃ 8 Φοιγηδὶ. ϑΒ.ΟΙ ογ 6 Ηἰδίοσυ οἵ Βοϊϊχίοη, υοἱ. 111, υ. 188. Βυγάοτ 
Οτίθηιδὶ 1ἠιογϑίαγο, γο]. ἱ. Ρ. 486. 

γο. ΠῚ. ΠΗ 
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ἀοϊνοσγοιὶ ο μ18 δροβίϊθϑ. Ὑμθη Π6 βὰν ἰμοπὰ ἀο)οοίοα δηα ἀϊδβοοπβοϊαίο, 
ΟὨ 8 Ὀ]ΔΙΗΪΥ δϑϑυσίηρ ἔμθιὰ {πδῦ 6 σγου ]α δοὸπμ ᾿θανθ {ἤθτ πη ρῸ ἰο 
186 Εδίπεγ. ῥρασε 1 ἰϑαῦο εοἱξδ ψοιι: πὶ ρϑασθ 7 σίυο ἀπίο ψοῖι :---- ποῖ 
αϑ ἐΐο ιρογϊὰ σίυείῃ, σίσε 1 ππίο ψοῖ. (Φοδῃ χῖν. 27.) ἴποθ 1 τηυβὲ 
Ββμογί]υ θ6 ἰβκθη ἤοτὰ γοῦ, 1 πον δια γοὺ δἀϊθι, β᾽ ποθ τ]βμίηρ 
γΟῈ ΘΥΘΙῪ ΠΑΡΡΪΠΘ6ΒΒ; ποῖ 88 86 ψοῦ]ὰ ρνοίμ, σῖνθ 1 ὑπο γου; ποῖ 
ἴῃ {Π6 ὉΠ ΘΔ] Πρ ΘΕΓΘΙΊΟΏΪΆΪ ΤΩΔΏΠΘΡ ΠΑ ὙΓΟΥ] τορθαΐβ {Π18 8] ιἴ8- 
ΤΟΣ : [ῸΓ ΤΥ ΤΠ ΙΘΏ6Β οὗὁἨ ρϑδοθ 8Πα ὨΔρρΊΠμ688 0 γοὰ 8Γ6 δἴποογθ, δῃά 
ΤΩΥ Ὀ]οβϑιηρ αηα ὈΘηΘαΙοΙ ΟΠ Μ11] ἀθγῖνθ ΡΟῸῚ γοῖ ΘΥΨΘΣΥ͂ Βυ δίῃ αὶ] 
6] Ἰογ. ΤΠ18 βμ6 48 ρῃΐ πὰ ᾿υδίγα ἀροη οη6 οὗ [πε ποδὶ δῃὰ σηοβὲ 
Ὀϑαα } ΡΙθοθθ οὗ ἱπλαρο ποῖ ἰμ6 σοηϊὰθ δπα λυδρτποπὶ οὗ ἃ 
ὙΓΙΓΟΓ ΘΥΘῚ ογοαίθα. ἴῃ {π6 δἰθυθηίῃ ομαρίοσ οὗ ἰῃ6 ΕἸ βι]6 (ἰο 1868 
Ἡφῦγονβ, (86 δυῦθοῦ ᾿πέοστηβ τ8 ὙΠ τυ παὺ σάστη, δῃ οἰ ρα Πρ, ΒΟραΒ 
οὗ τὴς Μδββιδμ β [αΐαγο Κιηράοταη 086 ρστϑαῖ δηα ροοὰ τηθῃ, ν8ο 
ΒαοΟΓΠΘα {Π6 ΔΠ 1818 ΟΥ̓ [ΟΤΤΊΘΥ ἀρ68, ΤΟΥ δηϊπιαίοα. ΤΆΘ656 4]], βᾶγϑ 
ἢ6, ἀϊοα ἴῃ (1; (Π6Ὺ οἰοβοα {π6ὶῚ ογθ8 ὑροὰ {86 σπου], Ὀπΐ {πον 
οἰοδϑὰ {πιὰ ἴῃ ἴπΠ6 ἰγαηβροσπρ' αββυσαποο {παὶ (ἀοα πνου]ὰ δοοοιαρ)βὴ 
Β18 Ῥγόγλῖβεβ. ΤΒΟΥ μαα ἰμ6 δττηθϑὺ Ῥουβιδβιου ὑπαὶ {μ6 Μοβϑιδῇῃ 
νου ἃ Ὁ]688 ὑπ6 τοῦ, ΒΥ (1 ΠΟΥ δηϊοααίοα [686 ΠΑΡΡΥ͂ {1π|68, 
δα ρῥ]δοοα ἰποίμβαῖνθβ, ἢ 1ἀθ8, ἴθ {86 σηϊάϑὺ οὗὨ 4}1 {ποῦ ἐβποϊθα 
ὈΙΘβϑθάηθθθ. ΤΟΥ 4 ]]6α [18 τηοβῦ δυβριοιοιβ ρογιοα ; βα] υἱθα 10, 89 
056 8] 68 ἃ ἔγο πα ὙΠΟΒ6 ῬΘΥΒΟῸῚ 76 ΓΘΟΟρΡΏΪΒΟ αὖ ἃ ἀϊδίδῃοθο. Τῆθ86 
811 ἀ]6α ἴῃ ἈΠ, ἀϊοα ἴῃ 1πΠ6 ἄστη ρογδβιδβίοι {μαὶ (ἀοα ψου]ὰ δοοομι- 
Ρ]ΙΒἢ τῆ 686 τηλρη!ῇοσηΐ ργόυλ βθ8, ὑἐπουρἢ ΠΟῪ {Ποχηβοῖγοβ δα ποῖ 6η- 
)ογϑά {μ6πὶ, θαϊ οὨΪγ δα βαθὺ {μθ δία οὔ: (ἀοὰ Πα ΟὨΪΥ Ὀ]68864 
ἴθ πὶ ὙΠῸ ἃ σοιπηοίθ ργοβροοῦ οὗ ἰθ. ΤΠΘΥ πο γθ, ἐπογοίογθ, ροῦ- 
Ββυδαρα οὗἁὨ ἰῃοτω, {Π6Ὺ μδα (Π6 δβἰγοηροδὺ οοηνϊοίΐοῃ οὗὨ ἐπ 6 ΙΓ τ δ ΠΥ 
-ΊΒῸ. δια γασρά ἐβοιη--- 18 ἰγαηβρογί βα θα ' ἰβοπὶ δὲ ἃ αἰβίδῃσθ, 
οοπἤδβδιηρσ ἐμαὺ {ΠῸΥ ψ γα Ὀαΐ ΒίγδηροΥΒ πα ΡΣ] ΡΤΙΩΒ ΡΟΩ ΘΑΓΙΝ, 
μυΐ 6 Γ6 4}} ὑγάνβιηρσ ἰονγαγβ ἃ ΟΙΤῪ ΜΟΙ Βδα ΟΠ αὐ οη8,  ΒΟ88 
θυ] ΔΟΣ δ ηα τραῖκον 18 αοά.ἢ Ὁ ὁ 

Βοθροοὶ νγᾶβ ββονγῃ ἴο ῬΘΥΒΟῚΒ ΟἹ τηδοίϊησ ΟΥ̓ {Π6 δαϊαἰδίοῃ οὗ 
αοο ὃ τοἱ(ἦι ψοι ] ἀιὰ Ἰαγὶηρ' {π6 τρμῦ Ββαπα ἀροη (86 Ὀόβοσα: Ὀὰ. 1} 
186 Ρούϑοῃ δαἀαγοββθα μψὰϑ οὗ {πὸ Βιρῃθδῦ σϑηκ, ἰΠ6Υ Ὀονοα το ἰδ6 
οαῦίῃ. Τῆαβ ϑαεοῦ δοιρεά ἰο ἐδε στοιπα δουθη ἐΐηιεδ μγιἐϊϊ 6 σαι ἨδαΡ 
ἐο 8 δγοίλμον ἔδαι. (ἀεῃ. χχχιν, 3.) ὅποι ψγὰ8 {π6 ῥἱοῦυ οὗ δῃοϊθηΐ 
{Ἰπλ68, (Παὖ τηβϑίθσβ βα! αἱοα Ὁποῦ ἸΔΟΟΌΓΟΙΒ ψιἢ “716 1 οτά δὲ ιοἱέᾳ 
ψοι )" τὸ σ Ἀοἷ [ΠΟῪ Δηβγογοᾶ, “ 716 ΠΖιογὰ δῖε88 ἐΐφο ] 8 ϑουμθιμηθβ 
186 Ποιὰ οὗὨ {ΠἸ6 ρϑυβοη β ρϑγιωθηΐ ψγὰ8 Κιββθά, αμαὰ δυϑῃ ἴπ6 ἀμδὶ οἢ 
ὙΠ οἢ ἢ Βαά ἴο ἰγοδά, (Ζ6οῖ. ν}1}. 28. ; Τα νἱ]. 44. ; Αοἰβ χ. 26.; 
Ῥεαὶ. ἰχχὶϊ, 9.) Ν αν τ᾽ δίϊοηβ ἀπά ἱπεϊτηδία δου πίδηοοθ Κιββοα ϑδοὶ 
οὐδοῦ ̓β βαπάβ, μ6δ4, προῖ, θεαγὰ (συ μοι οα βοἢ ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ ΟΠΪΥ οου]ὰ 

1 ̓Ασπασάμενοι (ΗΡ. χὶ. 18.) ὙΠὸ πογὰ δἰνγαυβ πϑοὰ ἴῃ βαϊυϊδιίουθβ. 866 Βοσθδῃβ 
ΧΥῚΪ, Ραββί τη. 

2 Ἠαγνοοά᾽ β Ϊπἰγοἀποίίοη, τοΐ. ἰΐ, ῬΡ. 979----288. 
8. Νοῖ ππη]ϊκὸ τπΠ δ ἀθονορ, χὰ [6 Βα] αἰδίΐοπ ἰῃ τι86 δὲ 1818 ἐἶπ|6 διποηρ ἴα ΤΌΤΚΒ.. “ ΒΑΥ͂ 

ἴο α Τυτκ, δοςογάϊπῳ ἴο ουδίοπι, " ΜΑΥ ὙΟΌΓ τπογηπίηρ ὍΘ Ῥτορίεἶουθδ 1 ᾽ Β6 τϑρ] ΐοΒ, " ΜΙδΥῪ γοῦ 
86 1Π6 ρ]εάρο οὗ αοἀ ! Αδἷκ 6 Τυτγκ, "186 γοῦγ Βοϑ ἢ σοοαῦ᾽ 6 ΔΗΒΊΓΟΓΒ, " ΟἸΟΥΎ ὃ6 ἴο 
Οοα!’ ϑαϊαϊα ἷπὶ 88 γοῖ Ρ888 Ηἰἷπὶ στρ γ ἰῃ γνοίην, Β6 οχοϊδίπμβ, " ΜδαῪ αοὰ ὑὕὰ 
ΣΏΘΓΟΪ ἢ] ἰοὸ γοῦ 1 ΑἹ ρεαγείηρ, ἢ δ ἀγοβθθβ γοῦ, " ΤῸ Οοά 1 οοπιτηθηὰ γουῦ ᾿᾿ δηὰ ἰδ 8- 
διεσοά, " Μὰν αοἀ ΡῈ τι γουῦ, " -- ΠδΙΙΪΟΥ 8 Βοδοδσ 68 ἰπ Οτοθοο, Ρ. 338, 
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Ὀ6 ἰουοποά ψιδουΐ ατγοπί), οὐ βῃουϊάοτβ. (θη. χχχὶ, 4., χὶν. 14. : 
2 ὥὄϑιῃ. χχ. 9.; ἴχκο χν, 20.; Αοίδ χχ. 37.) ὅ5ὅο, ἴῃ 1πᾶϊα, σΒθη 
ΡΘΟΡΪΘ τπηϑοὶ δου ἰοῃρ' δΌδβθῃοσ, {ΠΟΥ͂ [411] οὐ δαὶ οἱ βου ̓ Β βῃου)ήδσ οὐ 
ποοῖκ, δηα [κῖββ οὐ 8116}} π6 ραγί. Τὴ τοοάθση ΑὝδθ8 βαϊαΐα {Π6Γ 
οδϑίβ ὈΥ καἰ ββίηρ οἸΠ6Σ Οἴ ΘΚ αἰ ογηδίεϊγ. ἢ ὟΝ ΒΘΠΘΡΟΥ (ἢ6 σοΙλπΊοι 
ΡΘΟΡΪ6 δρργοδομϑά {π6ὶγ ὑυΐηοθ, ΟΥ ΔΠΥ͂ ῬΟΥΒΟῚ Οὗ ΒΌΡΟΙΣΙΟΥ ΤΏ, 1 788 
ΟὈΒΟΟΓΔΑΤῪ [ῸΓ Τμ6ὴὰ ἴο ργοβίγαϊα ὑπουηβοῖνθθ Ὀθέογθ πἰ. “ἴὰπ ραγ- 
ΘΈΪΑΓ, {Π|8 ὨομηΔρῈ γὙἃ8 ὈΠΊΝΘΥΒΑΙΙΥ ρα ἴο [86 τροπαγοῇβ οὗ Ῥογϑὶα Ὁ 
ἴπο8θ6 ῆῸ 6 γ6 δατσαϊ 64 ᾿ηΐο {Π6}} Ῥγθβθῇοο ;---ἃ Βομλαρα, ἴἢ πβϊοῖμ 
Βοηθ οὗ [π6 αστϑοῖὶκ σοτημδπάρθεβ, ροββοϑϑοαὰ οὗ ἃ ἐγ ΠΠΡΟγᾺ] δηᾶ 
ΤΩΔΏΪΥ ΒρΙΓΙΐ, ρογθιρ τ τοἤιβοα ὃ (0 στα ΠΥ θὰ. [ἢ Ἰπλιαίο οὗ 
1Ππ68θ ργουά βονϑγοῖρῃβ, ΑἸοχαηᾶοῦ (86 τοδὶ οχδοίθα 8 β᾽ πᾺ 1] ρῥγοβ- 
ἰγαζίοη. ΤῊ18 τηοα6 οὗἩἨ δα αγα88 ορίδι 6 4180 διμοηρ ἴΠ6 “6τν8., ΒΘ α 
Βοπουτοά σὑ1} δαμπἰ ἴδησο ἴο τοῖν βονδγοῖρτ, ΟΥἹἩ Ἰπηἰγοἀαςρα ἰο 1}}8- 
ἸΥΙΟῸΒ ΡΟΙΒΟΠΆΡ6Β, ὑΠΩΥ͂ [6}} ἀονῃ αἱ ὑμοὶν ἔδοϊ, δὰ οοπίηαθα ἴῃ {818 
ΒΕΡΥ116 ροδίμτα 61]1 {ΠΟΥ 6ΓΘ ταϊβοά, ὙΠΟΓΘ ΟΟΟῸΓ ΠΔῺΥ ᾿πδίϑησεβ οὗ 
1818 ουβίοιμ ἴῃ {Π6 Νὸν Τϑδίαιηθηῖ. ὙΤῈ6 νν180 τζϑῃ ψῆ0 ΟἈΠ|6 ἔγΟΠ. 
180 Εϑί, Ὑῆ θη ΤΠΘΥ βανν [Π6 ΟὨ}]4 «6818 Ὑ1Ὶ 18. τηοίπον Μάγυ, ζε1 
ἄοιοπ ἀπά τοογελίρροα πἴπι. (ἀτοαῦ πυταθοῦβ οὗ {πο86 ψῈο δρργοδομοᾶ 
οὖν ϑανίουν 721] ἀοιση αἱ ἠὶς εεί. ὙΥ͂ α τοδὰ οὗ βϑνϑσγαὶ οὗ [6 δοϊησηοη 
ῬΘΟΡΙ6Ὲ γῆοὸ »γοείγαίεαί τμοτηβοῖγαβ Ὀοίογα Εἰμὶ δη4 ὑυουβμρροὰ δηλ. 
Οὐγμοἑιβ, δ μῖ8 γδὺ του τ Ροίου, θα μ6 τοὶ ᾿ϊπὶ Κεἰ 
ἀοιοη. Ὀοΐοτο τα 8π4 νογβηϊρροα ᾿ϊπὶ, δπα γοϑιηδὶ πα ᾿ῃ {Π18 δι η}}8- 
βῖνϑ δἰυαάο 1{}}} Ῥαδῦύδν ἰοοὶς τὰ ἀρ; βαυϊηρσ, ϑίαπαά ὩΡ : 7 αἶδο απὶ α 
πιαπ. ἴπ ἴμο ΟἹά Τοβίδμηθηϊ τὸ τοδὰ ὑπαὶ Εβίθμοσ ζεἶ ἀοισπ αἱ 106 
ἔδοί οὐ Αβαβιιοσυβ, ΤΉ686 Ῥγοβύγα 0.8 ϑιηοηρ' ἴΠ6 Θαβίθση ῬΡθΟρὶα ἈΡΡΘΑΣ 
ἴο ἃ ἰο {86 ἰαϑὲ ἀδρτίϑθ ὈΠΙΏΔΗΪΥ δηα β᾽αυβιἦ : δῦ 10 ΒΘοῖῃβ ἐπα [86 
1 ΒΡ απ οὗ 86 οΥἱδηΐδὶ σου ἰσῖθ8 ἤανο δἰ γδΥ8 υ8664 τηογα ᾿Π1ὈοΓαὶ 
δηἀ Πυπ}}} 18 πρ' ἔοττηβ οὗ δ άγοϑβ δηα Βοηιαρσα ὑπδῃ ΟΥ̓ Σ Οὐδ! ποα ἴῃ 
ἘΠῚ 

“ τγαθ αἰ8ο ουβίομιδ τυ ἱπ {Π0586 {ἰπ|68, ὙΠΘΏΘΥΘΥ ἃ ΡΟΡυΪΑΣ ἢᾶ- 
ΤἈΏΡΌΘ Μὠϑ δουΐ ἴο Ὀ6 ἀ6] νοΓΘα, δπα {6 Ρϑορίβ βίοοα δοῃνθηθα, ἔῸΓ 
186 ογαΐογ, θοΐοσε 6 δηϊθγθα οἢ ἢ18 ἀἰβοουγδθ, ἐο σέγείεδ, ξογίλ λὲς μαπὰ 
ἐοισαγαδ {πλ6 του] υἀθ 88 8. ἰοκθη οὗ γσϑβρϑοΐῖ ἴο ἢΐἷ8 δυάϊθῃοθ, δπα ἴο 
Θηραρα (μοὶ οβδῃαϊά αἰϊθηθοη. ΕὙθαυδηΐ ᾿πβίϑησθβ οὗἨ {ἢ᾽]8 ρο] ἴθ 
αὐ τς οὗ 8 ογϑίοσ ἴο 6 δβϑοι ]θα τυ] τυ 6 ΟΟΟΌΓ ἴῃ {π6 οἰαββὶοϑ. 
Ιὴ ||κΚ ΤΉ ΠΟΥ ψῸ6 τοδα ἐμαὶ 85.. Ιδυΐ, Ὀοΐογσα ἢ6 δομπισηθησθα ἢ}8 
ΡΟΡ] 9 ΘροϊορΎ ἴο {π6 τιυϊπα6, ὈΘΘΡΟΚ6 ἐποῖν γοϑρθοῦ δηα σπου Σ 
ΌΥ δεολοπίηφ τοΐξι ἀΐδ παπᾶ ἴο ἴθ. Ῥαυϊ βδϊα, “1 δι ἃ πηλῃ ἢ 81 
8 εν οὗ Τάσϑαβ, 8 οἷ οὗ ΟἸΠ]οα, ἃ οἰ Ζθη οὗ πο τηθδϑη Οἷἵγ ; 834 1 

1 Ἐοδετίδ᾽ 5 Οτοηίδὶ ΠΙυδέταιτ δ, Ὁ. 5]. 
8. Ἰγῦγ᾽ 8 διὰ Μδηρ θδ᾽ Τγαγυοὶβ, "Ὁ. 262. 
8 ὝΕΥΘΟΥ 6 οἰν τδιὶ τηθε5 δὶς Ορργοῦσίο, δὶ σῃπι 6Χ θὰ δ'πι Ῥχοίθοί 8, ἀπε σεῖο τἧβ ροηιὶ- 

Βυ8 ἱπιρογαάγα σοηδιιονεσίι, ροῖΐαδ ὈΔγραγοσααι ἀπδπὶ 1119 ΤηοΥῸ ἔπηραγῦ Ο. Νοροβ. Οοποη. 
Ῥ. 1658. ΤΏ Αἰποπίδηβ ρῥυηίδμοα ἃ Ρϑγβοῦ τἱ ἀοϑίἢ (ῸΓ δαυρτηϊηρ ἴο τ.}18 δἰ δνίβῃ 
Ῥτοδίγαιίου, Αἰμοπίθηβοβ διίοπι Τί βΌΓΑΠπιὶ ἱπίοσ ΟΥ οἰαπι δδ] υϊδιϊοπίβ Πλαστῖαπὶ σέροπὶ 
ΤλΟτῸ βοπεδ ἡ] αἀα]δίατα, οδρὶ(4}} δαρρ εῖο αϑδβοεγαηὶ ; πηΐιδ οἰνὶ8 Βασι θα 5 ὈΪΔ Πα 1118 
ἰοιΐι5 ατοΐϑ δυ25 ἀδοῦδ Ῥοσαίςεβ ἀοτοϊπδιϊουὶ διιχητηΐαδαπι σταυῖος (ογοπίεθ. ΥὙ διοσῖυδ Μαχι- 
τι8, ᾿11Ό. νἱ. οδρ. 8. Ρ. δ6]. Τοττοηϊ, [51 46, 1726. ᾿ 

4 Οαἱ υδὶ ἐπ οοδιγα Βοιηδηδ οἱ ῥγωϊογίατη ρεγνοποζαπῖ, τόσο δά υἰδηίίθαι, δοοθρίο, 
ογοάο, τίϊα ὁχ δὰ τερίοῃθ οχ ααᾶ οτγίαπάϊ ἐγϑοὶ, ργοσυ θογαηξ. ΟΟΠΥΘΏΪΘΠΒ ΟΓΘΙΪΟ ἴδ! 
Βυμνδ! δὰ υ]δείοη!. Ιὐνίμ, Ὁ. χχχ. οϑμ. 16. ἰοπι. ἐἰ!, Ρ. 130, οἄϊ:, Βα ἀἀϊπιδη. 

ΠΗ2 
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θα ο ἢ {Ππ66 ΒυῇῈεου τὰθ ἴο βρϑαῖς ππίο {86 ρϑορῖίθ. ᾿Ἀπά σψἤρθη δα Παᾶ 
δίνοη ἢϊὰ Ἰίοθηοα, Ῥδὺὶ δίοοά οῃ {86 βίδιγβ δῃὰ δεολοπεά ιοἵέλ ᾿ς λαπὰ 
υηΐο {86 Ρϑορ]θ.᾽ Τθυμ, αἷβδο, ἴῃ [86 δοοοιυηΐ οὗ (π6 [απ] τ ϊοὶ 
Παρροηοα δὖ ρἤδβυβ, σβθη {86 ΠΟ]6 ΟἿἿΥ νγδβ 116 τ ἢ οοη[ιβίοη, 
ΒΟΙῚ6 ΟἰΑΠ]ΟΌΤΊηρ; 0Π6 Τμϊηρ᾽, ΒΟΠ16 ΔΠοίπογ, δηά {16 τοῦ ποῖ Ὠοπιο- 
{γτῖ8 δά ἜΝ ΘΓ ᾿πδηρσείοα ἰο {πὸ Ἰαδὺ Ἄὅχόθβϑοβ οὗ υἹοΐθῃοο δπά 
ἴυγγΥ, Ὁπουρῆ, 88 18. δι] ᾿π ποῦ, {86 τΔ)ΟΥΙΟΥ οὗὨ {μοτὰ, 48 {Π6 βαογοὰ 
Πιϑίοσιδη (6}}18 08, ΚΠΘῊῪ ποῖ ψῆδὺ 1Ἢ νγ88 {μ8ὺ Ππαα Ὀτγουραῦ ἰῃ θη 
τοροίδοῦ ; Ἰὼ {86 πγ!άβέ οὗ [Π18 Θοη 86 βοθὴθ γγὸ τοδα {μδύ {Π6 “68 
Ρυββδα ἔογνασά δὰ ρἰδοθα ὁπ ΑἸεχδαπᾶδγ οα δῃ δῃμλίμθηοθ. Ηδ Ὀεϊηρ 
Ἔχ ἰ6α αὔονα ἴμ6 ὀγονα, ᾿Ἰμ δ παάθα ἴῃ 8 ἴοστηδὶ βαγαησαθ ἴο δχου]ραῖθ 
(π6 76 )}8 ἔΤΌΤ 8ΠΥ ΘΟΠΟΘΤΏ ἴῃ (86 ργοβθηΐ ἀϊδίασθδηοθ Αοοογαϊηρὶν 
δα δεοκοποά ἰο ἐΐοπι ιοἱέλ δὶς παπά ---- ταλκὶηρ᾽ πιδ6 οὗ {Π|8 Τοβρθοῦη! ουδ- 
ΤΟΠΊΔΤΎ δαἀάγεββ ἴο ἰπβυγα {Π6ῚΓ ΓἈνΟΌΓΑθ]6 τοραγά, Βοίογα μ ἀ  νογοά 
16 ἀσβίσῃοά δροϊοργυ. Βυῦ {818 βρθοϊουβ δηὰ ροριῖίαγ γί ῆσο, 1ἱ 
Βροηϑ, αἸὰ ποῦ δνδὶὶ 1Π6 ογαΐου ; ἴὉΓ [86 τηοιηοπύ (πα τοῦ υπάοτγοίοοά 
[6 ντᾶ8 ἃ εν, (86 Υ Ρῥἱογοθα {Π6 δὶγ στ} {Ποῦ σοπδιδοα οὐθβ, τορϑαῦ- 
1ηρ, ἴον ὕνο ποισβ ἱοσοίποσ, αγεαΐ ἐδ Πδίαπα ὁ ἐδλε Ἐρλεβίαπε ] 

“«ΒΎοπι {1π|6 ἸΤΩΠΘΠΊΟΥΑΙ 1Ὁ Π48 4180 Ὀ66ῃ {86 ὈΠΙΎΘΓΒΑΙ συιδίομι ἴῃ 
{16 Εδαδί ἴο βαπα ργοβθηΐίβ οὔδ ἴο Ἀποΐποσ, ΝῸ οὔθ ψὶΐβ Ἱροὴ δὴ 
ΘαΒίθΓ ΡΥΪΏ6Θ, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΡΟΙΒΟῚ οὗἉ ἀἰδποίΐζοη, τι πουῦ ἃ. ργοϑοη, ΤῊϊ8 
18 ἃ [Κη οὗὨ γοβρϑοῖ ἡ ΒΙΟἢ 18 ΠΘΥΟΥ αἸβροηβοα τ, ΗΝ τλθϑῃ δηὰ 
ἸΠΟΟΠΒΙἀΘΓΆΌ]6 βοονογ {π6 ρ τ, (86 Ἰπ οηίίοη οὐἉ {86 ρῖνογ 18 δοοορίβα. 
Ῥ]υἴΑτοῦ :π οστηβ 8 ὑμαῦ ἃ ρϑδβδηΐ πδρρϑηϊηρ ἴο 1411] ἴῃ (Π6 νγὰῦ οὗ 
Αγτίαχογχθβ, [π6 Ῥϑυβίδῃ τη σοῦ, ἴῃ ὁπ6 οὗ [18 δ Χου ΓΒΊΟΏ8, Παυϊηρ, 
ΟΙΒΙρ ἰο ργθβοηΐ 0 18 βδονογοῖρῃ, δοοοσάϊησ ἴο ἐδ6 οὐἹδηίαὶ ουβίοπι, 
{Π6 σουπῃίσυτβῃ ᾿τατη θα ἸΔ (6 } γ σα ἰὼ δὴ δαϊδοθηί βίγθδμχ, ἢ116 ὦ θοίἢ 
Ηϊ8 μαπάβ, απὰ οἴδγοα 10 ἴο μ189 ργῖῆοθ Τἢδ τοπάγοῖ, βαγ8 ἐμ6 ρΡἈ1]0- 
ΒΟΡΠΟΓ, βια 1 ]6α, δηα σΥΔΟΙΟΌΒΙΥ ΓΘΟΟΙγΘα 11, ΒΙΡΉΪΥ ρ]οαβοα τὰ {86 
ροοα ἀἸΒροβι Π0η8 (818 δοίϊομ πηϑηϊθβίθα. Α1} 186 ὈΟΟΚΒ οὗ τπηοάδτῃ 
{γΆν 6] ]6γβ ἱπίο τῃ6 Εδῖ, δαπᾶάγβ, Ἰβονοποί, Μδυπαγο}, ὅμαν, 
Ῥοοοοκο, Νογάοθη, Ηδεβοϊαυί,, Γρῃΐ, ΟἸανῖζα, Μοσῖορ, Ουβοϊογ, 
Βυοκιηρῇδπι), 8η4 οΟἴμοΥ8, “ δρουπὰ ψ 1 ΠΏ Ὀ6 ]688 οχϑιαρ]θβ οὗ (Π18 
ὈΠΙΊΥΘΓΒΆΙΠΥ ργονδ]θηΐ οὐυδίοπι οὗἠἨ ται ηρ ὈΡΟῚ στοαί το ΜΠ ρῥτο- 
ΒΘηΪ8 ---- ἸΠΔΟΟΟΙΩΡΒΏΙΘα Ὑ{1{Ὶ πΙοἢ, δἰιοι]ὰ ἃ ΒίΓΔΏΡΟΥ Ῥγοϑυηθ ἴο 
δηΐον {ποὶν Ὠοιιβ68, 16 του] μ6 ἀδοιηθα {Π6 ἰαδὺ ουἵταρσο δα νἹοϊδύϊοη 
οὗ ρο θη θϑβ δηὰ ταβροοί, 10 τγα8, {πο γοοσγ, ἈΡΤΘΘΘΌΪΥ ἴο {{|18 ογιθπίαὶ 
Ῥγδοῖίςθ, τ βίοῃ οδίδιμβ ἴῃ 41} {π686 οοπηίγίθβ ἴο 1818 ἀΑΥ ἦ, ἐμδὲ (86 
τνΐδθ πη6 ἢ, ΒΘ ἘΠ6Υ δηΐογοὰ {πΠ6 μουδα ἰο τ οἢ (86 βίαγ μδα ἀ]- 
τοοίρα {ἤθ, 8δη4 βαν 186 οἰ] δηὰ ἢ18 τηοῖμοῦ, δἷνοσ ὑπο Ὺ Βδὰ ῥγο- 
βίγα θα ὑποιηβοῖνγθα Ὀεΐοσγα ᾿ἶπ), δηά ραϊὰ ἶπὰ {Π6 ργοϊοιηἀοϑῦ ποπιασθ, 
88 ἴπ6 Θνδηρο] δῦ ἱπέοστηβ υ8, ορεπρᾶ {ποὶγ ἰγθαβαγοθ, δῃὰ ἰθδιῆθα 
ὑπ  ῖγ βθῆβα οὗ (6 ἀρ Ή Υ οὗὨἨ ΠἷΒ ρϑγβοῃ, ὈΥ γθϑρθοῦ} } γ πιδκιηρ πὶ 
ΤΟΝ ργοβθηίβ, Θοηβιβίηρ οὗἉ ροἷά, ἔγβηκίπσθηβα, 8η6 ΤΥΥΤἢ ἢ ὃ 

11. θη ΔΗΥ͂ Ροσξοη υἱβιϊθα δποίμασ, μ6 βίοοα αὖ [86 σαΐθ (88 18 

1 Ῥ]υ Αγ Β Μογα]8, το]. ἱ. Ρ. 399. οἀΐε. ατ. Βιορμδηὶ, 
2 ΤῊΘ ΘΟΙΙΙΏΟΏ Ὀγουθηϊ ΠΟῪ τηδάθ ἴο ἴΠ6 ρστοδὲὺ ἰῃ ἐδ686 οουπηίσίοβ 18 ἃ λογϑέ; δὴ ἀ48 

τηῖρἢϊ (ΟΥΤΩΟΙΪΥ ΘΏΒΥΟΓ [6 ΒΘΣ26 ῬΌΓΡΟΒΘ, πὰ ἰο [Π18 Μοδδϑδ Ῥσοῦδ! Υ αἰϊαάθδ ἐπ Νυτοδ. 
χνί. 1δ. 88 γὰ0}} δ8 ββδιηῃδὶ (1 ὅ86ηι. χὶΐ. 8.}, ρδγιϊο]  ]Ὺ 88 888605 ὑγοσα ἴἤοη ἀδεπηθὰ Ὧ0 ἀ18- 
ΒοποῦτδὈ 6 Ὀθδδὶ (οσ ἴμ6 δα 16. ὅθ Βυγάοτ᾽β Οτίϑηϊα) 1ιογδαίασο, νοὶ, ἱ. ὑ. 348. 
3 Ἡδλγποοά᾽ 5 [ηἰσοΔυσίίοπ, γνο]. ἰϊ. ΡΡ. 284---289, 

-- -- πα -ο-τουπακωνωνανναιν ΣΝ 6- - -----,;ηὠὈἢἡὦὖὦἔἔὅἝ ----,ὕ«Ὁἱ ----- 
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8}}}} ἀϑι8] ἴῃ 1πᾶ]4..}, ἀπα Κποοκαᾶ, οὐ οδ] θα δου, ἀπὲ] [π6 ρϑύβοῃ 
οἢ Ποῖ 6 (8116 ἀ Δαπι 64 ἢϊπι. (2 Κίηρ ν. 9---12. ; Ῥτον. ν111. 84. ; 
Ἀοίβ χ. 17., χὶι 13. 16.) 10 [Π6 ὙἹβιῖου τγᾶ8 ἃ ῬΌΎβοῊ οὗἁὨ ὌΧ γδογ Δ ΤῪ 
αἰ ΆΣΥ, 1Ὁ τγᾶ8 οὐβίουηα τυ ἴ0 βεῃἀ ῬΘΥΒΟΙΒ οὗ γϑῆκ, ψῆο 6 γ [Ὁ]]ον οα 
ὈΥ οἴμοι οὗ 81}}} ργϑαῖον σϑῆϊ, ἴο τηθοὺ ἴση, δὰ ἀο ᾿δὶπὶ ΒΟΠΟΌΓ. 
ΤΏ δΒαϊαλ ξεπὲ ργίποεβ πιο απαᾶ πιοῦὸ ποποιγαδίο ἴο τηϑθοὶ Βα]δδπὶ 
ΝΌΏΩΡ. χχὶϊ. 1δ.), ἀπά [86 βαῦχγθ συβίοπ) οὐδ] 8 ἰο {818 (δΥ ἴῃ Ῥοσβῖα. ἢ 
151 ΓΟΥΒ ΓΘ ΑἸ ΤΑΥΒ ΓΟΟοΙν α δηα αἸβιβθοὰ τ 1 ἢ στοαὺ τοδρθοῖ. Οἡ 

ΤΠΘΙΓ ΑΥΓΙΝΑΙ ΔῸΣ 8 Ὀγουρὶλ ἴ0 τγαϑῃ {Π6}Γ ἰδοῦ; τίου τῦὰβ αἶβὸ 
Ρουγοά ἀροῦ {ποῦ παπαβ (2 Κίηρβ 11. 11.5; ὅοη. ΧΡ]. 4., χιχ. 2.), 
δηα 1ῃ6 ριυοσδίβ 6 δηοϊηϊθα ἢ 01]. Οπ 4}1 Ἰογίηϊ! οσοαβίοῃϑ 1Π6 

ΟΡΪα οὗ {186 Εδϑὶ δῃοϊηΐ [86 ιοδα σῇ ἢ ο11.6 αν 8]] 0468 τὸ {18 
1ῃ 84]. χχὶ, ὅ. Τἢ6 βδηῆγχα Ὀγβοίϊοθ οδίδι θα ἴῃ ΟἿ ϑδνὶουγ᾿Β {1π|6.Ψ 
Τμιβ αγν, [86 βιβίον οὗ 1,Ζαγιθ, ἑοοὰ α ροιπά ὁ οἰπέπιεπί 9 Θρίλε- 
πατγαδ, ὉΟΤῪ οοείΐψ, ἀπά ΑΝΟΙΝΤΕΡ ΤῊΕΒ ΕΕΕΤ ὁ ὕεειι5. (Φο ἢ η χὶν, 3.) 
ὟΝ αἶδο πὰ Μδῦγ Μαράβθηθ δρργοδοίνηρ πἰμὰ δὖ δὴ δη ΟΥ δι ππιθηξ, 
ἈΠΩ͂, 85 84 ΤῊΔΥΚ οὗ ἐς ἰπρποοι Γοδβροοῦ δῃα ΠΟΠΟΙΓ 886 οου]Ἱὰ οοπίογ, 
Ὀγθακίησ δῃ 4ἰδθαϑίεγ ναδὲ [{}] οὗἩ [86 τ ομθαὶ ρογ απ ἀπά ρουτγίησ 10 
ΟὨ 18 ἤρδά,6 Ουὖυζ [,ογβ νἱπαϊοαϊοη ἴο ϑ'ηομ, οὗ {π6 Βοπανίοιυγ οὗ 
(818 οπδη, ργοϑοηΐδ 08 ὙΠ 4 ᾿ἰνοὶν Ἰάθα οὐ {Π6 ον} 168 ἴῃ ἴῃο86 
{Ππ|68 ΟΥ̓ ΠΑΓΪῪ Ρα]α ἴο ρσιιοϑίβ ὁπ ἐπ6 1 δγτῖναὶ, θυΐ τ ΒΟ τλλγκβ οὗ 
ἔα Π}Ρ δπα τοβροσὶ Πδα (1Ὁ 86θη}8} θθθπῃ πορ]οοίοα Ὀγ {18 ῬΏΑΓΙΒΘΘ, 
αὖ ὙΠο86 ἤουβα “6808 ΟΝ γιδὺ πὴ 88. 172 ἐμγπε ἰο ἔλε ισοπιαπ, ἀπά 
δαϊά επίο ϑιπιοη, ϑιεεβέ ἔλοις ἐλὶβ τροπιαη ἢ 7] οπίογεαά ἐμέο ἐλῖπε ἤοιιδο, 
απά ἑλοιι ψαυεδβέ πιὸ ΝῸ ΨΑΤΕΒ ΒΟᾺ ΜΥ ΕΈΕΤΊ, ὄυνέ δἤο μαίδ ΑΒΗΕΡ 
ΜΥ ἘΈΕΤ τοίΐῃ πὸ ἰθαγϑ, απά ιοϊρε ἐΐεπι τοϊέ ἐλὸ λαὶγς οΥΥ ἦθν λιεπά, 
71 λοι φαυεδέ πιὸ πὸ Ἀ1Ι8Β8:: ᾧὧπμέ ἰξὲβ τροπιαη, βἴηισο 7 σαπιὸ ἴῃ, παίΐ ποῖ 
σεαϑεα ἰο Ἐ1585 ΜΥ ἘΈΕΤ. ἶ|ϊιο ΠΕΑᾺΑΡ ιτοἱζὰ ΟἿΙ, ἐλοι αἰαδέ ποί αποϊπέ; 
θαΐ {Π18 τοροπιαπ λαΐϊ ΑΝΟΙΝΤΕΡ ΜΥ ῬΈΕΕΤ ιοἱέλ οἱκπέπιεηί. (Ἰλακα νἱ]. 
44. 46.) Το [18 ῥγδοῖϊοθ οὗ δηοϊπίηρ, ϑοϊοθοη 8|1π6468 (Ῥτον. 
ΧΧΥΊ!. 9.); δηὰ διηοηρ {μ6 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΔΠΒ 10 τγ88 τι8}4] ἴο ρῥγδβθηΐ βισδοῖ 
οἄάοιγς. (δα. 11. 46.) 10 18. 81}}}} {86 ουβίοτα ἴῃ Εἰργρί, δῃμοηρ τ 6 
Ατὐδὸβ δῃὰ οἵβοὺ παίίοῃβ, [818 ἴο ἔτοαῦ {Ποῦ συσδίβ, δπά, πἤθη {ΠΟΥ 
ΔΓῈ δδοιΐ ἴο ἀεραγί, ἴο θυγπ {86 σιομοδὺ ρογέμμηθβ. ὉΠ6 ΘΟΥΘΙΠΟΏΗΥ͂ 

1 Θιδίδαπιβ [ηἀΐδη Βοοο] ] οοἰίοπ, Ρ. 118. 5 Μοτγίογ δ βεσοηὰ ΦοῦΤΠΟΥ, ἢ. 129. 
8 ΤΉ Οτίϑηιδὶ τροιποὰ οὗ τδδπς 18 ἘΠῚ ΌΤΙ ἀϊ οτοηὶ ἔσο ἰδδὶ ῥγδειδοὰ ἴῃ 186 

οι. Νονθοσα ἰδ ῬΔΙΟΣ ρουγοὰ ῬΓΟΥΪΟΊΒΙΥ ἰηἴο 8 Ὀαδίη; Ὅπι {86 δογυϑῆϊ βροῦυγβ δῖε σ 
ἴτοπι 8 ρίδοδοσ ὕροη ἔμ παηάθ οὐ δΐβ πιβδίεσ. ὅ86 ἃ σοῃῆγπ,δαείοη οὗ ἰμὲδ γτείηδσκ, δηὰ οὔ 
8 Κίηπρο {1|,.1}. ἴῃ Ποθοσὶδ᾽ Β Οτίθηιδὶ 1ΠΠπδἰγδιομα οἵ ϑετὶρίαγο, Ρ. 332. “ΤΊΘ οὐδίομῃ οὗ 
ἩΘΡΗΐης μδηδ ργουαῖϊο αἷϑὸ ἴο {8 ἀδαυ. Τῆο βδογυδηξ ζο0686 γουῃὰ ἴὸ αἱ 188 ρα σβία, υῖτὰὶ 
8 ΡἰΤΟ ΠΟΥ δηὰ τυὐἱτῇ ἃ γ68861} [0 τεοεῖνο [86 τγϑῖθγ [8] πρ ἔγοι ἴΠ6 Βαπάξ, δῃὰ ροσίοστηβ εἶϊ6 
οὐἶοο εἰἰτὶ υϊεὰ το ΕΠῶα. ΤῊ δῶπηθ βοῦνίοο ἰ8 τορεδίοἃ Ὑβοη ἴδ6 τορδδὲ ἰδ οηἀςοὰ. 
ἩδΙ ογ᾽ ο Ἐοδοδσοδοδ 'π Οτοθοθ. ΡΡ. 333, 294. 

4 Ἐοροσγίθ᾽ β" Ογίϑη!δὶ 1] υδιἰγδιὶοηδ, ὑ. 398. 
. 3. Τηϊδ οἰπιιηθηῖ νὰ οοπιροθοὰ οἵ ἰδ ΟἹ] οὗ δρὶΚοεπαγὰ (6 Διαγάμε Ϊπάϊοα οὗ 1Δππε5) 
δἃπὰ οἴδοῦ ἔγαρταηι βυθδίδηοεα. ΤῈ δρίκοπαγὰ ῥἷδηὶς στόν ΟὨΪΥ ἰῃ 1πάΐα; τῃς οἱ᾿ ἰ6 οὐ- 
ταϊηοα ἔγῸπὶ (Π6 τρο δρίκεβ, δηὰ ἰοττὴδ ἃ πιοδὲ ν᾽ 080]6 δηᾷὰ ᾿οβεὶυ δὶς ]ο οὐ σοπληοῦςα. 
115 Ρογίιτῃθ ἰδ ἰη ἴ86 Βἰχῃοδὲ ἀορτοῦ ἴγασταηῖ. Ηδιίοδοῖὶ οἢ ἐδ ϑρί Καπασγὰ οἵ ἴη6 Αποϊθηϊδ, 
Ρ. 4-]. 
4 1 ἰ6 ψΟΓΙΌΥ οὗ τοτοδσῖ ἰμαὶ Οἰἵο οἵ Ποδεβ, δὶς ἢ 8 τ[Π6 ησδὶ ρογίμπιο ἱπιροτγίεα ἔγοτα 

τς Εδδὲ δὲ τ} 18 εἰτη6, 18 οοπιδἰ πο ἱῃ Ροΐδ ΟΥ γϑϑϑδ, ὙΠῚῺ ΟΟΥΟΓΒ 80 ΗΤΩΥ ἰ᾿υἰδὰ ἴο 1Π6 ἴοΡ, 
ἐμδὲ ἰξ τοφυΐγεβ ἔὍγοθ δηὰ Ὀγοακίηρ ἴ0 δορδγδαίθ ἴμεῖη, Ὀοίογο 16 ρογίαπιθ σδῃ ὈῈ Ρουτεὰ 
οὔδ. 1)ο665 ποὶ ἐπὶ οχρίδίη ἔπ6 δοϊΐοῃ οὗ ΜδῪ Μαράδεποῦ 

᾽ 566 ΟΥ6ΓΆΙ ἱπείδηςοα οἵ [ἰδ οσυδέοεῃ πὶ Ηδειηοτ᾿ δ Οὐδογυδιίοῃδβ, νοὶ. ἰϊ. ΡΡ 878 --- 392, 
ἨῈ ὃ 
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οὗ τοαδλίπρ ἐλ ζδοί 18. 8:}}} οὈβοσνβᾶ διβοηρ 86 ΟΠ ἰβλη8 οὐ Αββαὶδ ἴῃ 
Ῥα]δβϑίηθ, ἰοναγάϑ 411 βίγβαηρϑσβ 0 ὁοπα διηοηρβῦ ἴμθηλ 88 σι οϑίβ 
ΟΓ νἱβιίοσβὶ'Ἡ Ἀπ οἰδναίβα βαοαΐ, ἱπ [ῃ6 Θοσηογ οὗ [Π6 τοοτῃ, 788 60}- 
β'ἀογθά 848 [6 ροβί οὗ βοπουγ. (188. χχχυῖ!. 2.})}} Απηουρσ [Π6 Αδἰβδίϊο 
Βονθγοῖρηβ ᾿Ὁ 18 ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΠ Οἰιδίοπι [0 σίνθ δοίμ ρϑυτηθηΐθ ἈΠ ΠΟΙΟΥ͂ 
ἴο δι θαΒΒΘογ8, ἀπὰ Ρϑγβοηϑ οὗ ἀἸ δ ποθ Βοτ ΠΟῪ Ὑν1Βῃ ἴο Βοπουγ; 
Πδῆσοθ ΤΠΘΥ ΚΡ ἴῃ {Π|610 αγάγοραβ βαυθγαὶ πυπάγθα οἰ δηρθ8 οὗ γαὶ- 
ΤηΘηΐ ΤΟΔΟῪ [ὉΓ ργαβθηΐβ οὔ (118 Κἰπά, 8 ὑϑαρο οδίδιποα 1π Ερυρί, 
ΠΟΓο «οβορ ρσανα οἰδηροδβ οὗ σγαϊτηθηΐ (0 [18 Ὀγθίῃσθῃ, δηα ἴο ἢ 18 
Ὀγοῦθον Βοη͵απηη (γο 6 Βυπάγοα Ρ16668 οὗ Β:ἴνεν, θθϑίἀδβ ἄν ομδηρθθ 
οὗ ταϊπιθηί. (οη. χὶν. 22.) Ταῦ βιιοῖ σοσα ρίνθη ὈΥ ΑΥ οὗ τουγαγὰ 
δηἃ ΒοηουΓ, 866 πάρ. χῖν. 12. 19.; νον. νἱ. 1]., δῃὰ υἱὶ. 9. 14. 

111. ““ (ρπυεγβαΐίοπ, ἴῃ Μ ὮΙΟΒ (Ππ6 δποϊθπῦ Οτθηίδ 8 μα υϊροὰ [16 
ΟἴΟΓ τηθῃ, ἴῃ ογάογ ἴο Ὀδρθ]6 186 {ἰπ|6, νγαϑ Β6]α ἴῃ {86 ρσαίβ οὐ 16 
οἰγ. Ασοογα ΡΥ, ἴΠ6 Γ6 τγ88 Δἢ ΟΡ ἢ Βρ866 ὩΘᾺΓ {86 γραία οὗ {Π6 οἱΐγ, 
88 18 {Π6 ο486 αὖ ἴΠ6 ργϑδαηῦ ἀΑΥ ἴῃ Μδαυγιίδηϊα, Ἡ ΙΟἢ τγδ8 δι εὰ ἃρ 
ΜΙ βοαΐίβ ἴῸγ {86 δοοοιμηηοάἀδοη οὗὨἨ [π6 Ρθορ]6. ((ἀδῃ. χὶχ. 1.; 
Ῥβα]. ἰχῖχ. 12.0.0 Τῃοθα τῆο ψ γο δὲ ᾿δἰϑιισα οοουροα 8. Ῥοβιοη οα 
1Ππ686 βοϑῖβ, δα οἰ ΠΟΥ δυλιβοα {Πποηλβ6}νγ 68 ἢ πὶ παββίηρ [Πο086 τΒΟ 
σϑη6 ἴῃ πη μοβθ ψῆο ψοηΐ οι, δῃὰ ὙΠ] ΔΩΥ {{ἸΠΠ]| Πρ ΟΟΟΌΓΓΘΙΟΘΒ 
{δι ταὶσῃὺ οἵου {Ππϑιλβοῖνϑβ ἴο {Π6ῚΓ ΠΟΙΪΟΘ, ΟΣ αἰζαπαθά ἴο {πΠ6 οἷα] 
γἴα18, το ΘΥΘ ΘΟΠΊΠΟΒΪΥ ἱηνοδυραϊθα αὐ ρυ]16 οΐδοοβ οὗ [819 
Κιηά, νἱΖ. {6 ψαία οὗἉ 186 οἰΐγ. ((ἀϑη. χὶχ. 1., χχαχῖν. 20.; Ῥεαὶ, χχυὶ. 
4, ὅ., Ἰχῖχ. 12., οχχυῖ. ὅ.; ΒΓ} ἴν. 1].; 188. χῖν. 31.) Ιηΐογοουτδα 
Ὀγ οοηγογβαίϊοη, ὑἐπουρ ποῖ ὙΘΓῪ ἰγοαιθηῖ, 8 ποῦ 80 ΥΆΓΘ ἈΙΊΟΠΟ 
[Π6 αποϊοηΐῖ ΟΥἰθπίβ]β, 88 διμοηρ ἰμοῖὶν ἀοβοθη δηΐβ οὗ ποθ Αϑὶ8, 
δχοθρῦ ροῦβδαρβ ἴῃ Ῥαἰθδϑίίπο.". ΝΟΥ 18 {18 ἰο θ6 ποηαδγθα δὲ, βίηοθ 
{1Π6 ΤΊ Π6γΒ ἀγαθκ πῖπ6, 8116 186 ἀοβοθηάδηΐδ ἀγα ΟὈ]Πρ ρα ἴο αὐϑέδιη 
ἔγομι Ὁ; ἀπὰ γγχ6 8γ6 Ὑγ86}} αβϑϑιιγθα {πα {86 εἴἶεοί οὗἨἁ [18 ΘχΒ]δγαιϊπρ᾽ 
θαυ σαρθ τῦᾶ8 ἴο ΘΟΙΩΠ πΙοαίθ πὸ 1016 Ὑἱνϑο Υ ἰο (6 οΠδγδοίοσβ οὗ 
1Π6 δηοίθηΐϊ ΑΑβἰδῇ!ο8, αἵ ᾿ἰϑαϑύ ἴο {παὺ οὗ 16 Ἠδῦτοανβ. (866 [βᾶ. χχχ. 
29. ; Φ6Γ. νἱ!. 84., χχχ. 19.; ΑἸηοβ υἱ. 4, 6.) Τὴδ δποϊθηὶ Αβιδίοθ, 
δι θην βοτὰ 16 που ἴπ6 ἩΘΌγονβ, ογο ἀοΠσηὐοα τι βἰπρίην, 
ΜΠ ἀδποίηρ, δπὰ τ} ᾿πβίγυμηοηΐβ οὐὗἨ πτηιδῖο. Ῥχοιηθηδαϊηρ, 80 
ΓΑΒ Ὦ]6 ἀμ 80 ἈρΎΘΘΔΌ]6 ἴῃ ΟΟ]ἀ6Γ αἰ υμἀ68, τγδϑ ἡγθασ βοὴ δηὰ 

Σ᾿ Βυςκίηρδηνβ ΤΎΔΥΟΪδ διηοηρ [ἢ6 ΑΥΔῸ ΤΥθ68, Ρ. 24. 
2 Βρ. 1ον ἢ 5 Ιϑαΐδῃ, νοΐ. ἰΐ. Ρρ. 342, 948. 
5 Ζαδη, Ατοθ οὶ]. ΒΙΌ]. 88 176. 177. Ἠδγποοά, γνοϊ. ἰϊ. ἢ. 117. 
4 ΦἸς 18. πὸ πῃοοτρηοη τπίης," δαγ8 16 Εδν. Μγ. Φονοῖς, “ἴο 866 δῇ. ἰηάἰν᾽ ἀπ], ΟΥ 8 

κτοῦρ οἵ Ῥϑσβοῦβ, θϑυθῇ ὙΏΘη ΥὙΘΓΥ γ0}} ἀγοδαϑά, δἰτἰη ἢ 1Ποἷν ἔθοϊ ἄσανγη πηάογ ἐδθῆι, 
προ ἴΠ6 ὈΔΓΘ Θδσίἢ, ραββίπρ' συ βοΐο Βοῦγβ ἰῃ ἰάἶο οοηνογβαῖίοη. ἘΓΟρΡΟδη8 ποῦ]ὰ σϑαιῖνθ 
8 οἰεῖγ; θυ 186 παῖῖνοβ ἤοσα ὑγοίου [86 ρτουπά : ἰῃ 186 Ποαὶ οὗ διτηπιοῦ δηά δαυίυτηι ᾿ὰ ἰ8 
Ῥ οδδαηῦ ἴο τΠ πὶ ἴ0 8116 ΔΔΥ [Ποῖγ (ἴὴῆς ἴπ {Πὶ8 τη ηηογ, ἀπάον τὴ6 δῃδάθ οὗ 8 ἴγϑο. 
ἘΟΠΙΥ δἀοττιεά ἰδτηδίοα, 885 νγ 6] 88 τῆθη, ᾿ΠΔῪ οἴδη 6 δοθη ἴΠ88 δεημβίηρ [ποτηθοῖνοθ. ΑΒ 
ΤΗΔΥ͂ ὨΔΙΏΓΑΙΪΥ Ὅ6 ἐχροοίοά, τὴ ἢ ἩΠΔΙΘΥΟΓ σϑγὸ ΤΠΘΥ ΠΥ αἱ ἢγθέ δἰ εἴης ἄονσι σἤοοϑα {πεῖν 
Ῥίαςο, γοὶ [Π6 βον!ηρ ἀγθδθ ὉῪῚ ἀογοοβ ραῖθοῦβ ὉΡ ἴΠ6 ἀμδῖ: δ [Πὶδ ΟΟΟΌΥΒ, (ΠΟῪ ἴγοια {{Π}6 
ἴο {{π|6 ΑΓΪ86, δ 7ι5ὲ [ΠΘτβοῖνο δ, δα ΚΟ ΟΥ̓ [πο ἀιιϑῖ, απ ὰ τη δἷς ἀονη δχζαίη." ΤῊΐθ πδᾶρὸ 
ΒΕΔ  Ιν ἡ] πδιγαῦθθ 198. 111. 2. ϑδλαάε ἐλυδεῖὶ ἥγοια δε ἀπδὶ ---- ατῖϑε --- εἱΐ ἄοισπ, Ο “εγω- 

. 76 586η86 οὗ [Π656 ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΠΒ, ἴο δῇ Οτίθηίδὶ, ἰ8Β ΟΧ ΓΟ ΠΊΟἿΥ πδίυγαὶ. “ ΤῈ οδΡ- 
ἔνα ἀδρηίεσ οὗ Ζίοη, Ὀγουρῆι ἄοντῃ ἴο τπ6 ἀσδι οὗ δυβετίηρ δη ἃ ὀρργοθβείομ, ἰ8 οπηβηὰς ἃ 
ἴο δ..80 δηἀ δβῆδκοε Πουβο ἔτοπι [μαὶ πὲ; ἀπὰ τΠδη, ἢ ρταςθ ἀπὰ αἰ ρπγ, δὰ σοι ρΟθαΓΟ 
διὰ ΒΟΟΌΓΙΥ, ἴο δὲ ἄοισπ; ἴο ἴδΚο, 48 1 οσο, δσδίπ, Ποσ βαδῖ δηὰ ΠΟ6Ὶ σαὶ κ διὰ [Π6 σοῦι- 
ῬΔΗΥ͂ οὗὨ 1Π6 ὩδιΪο 8 οὗὨ τς Θαυτ, το ἢ Πδα Ὀοίοτο δϑ]οιοὰ Ποῖ, δὰ ἰγασαρ!εὰ ΒΟῸΣ ἰο {Π|6 
ἐδτῖῃ." Φἁοννεῖι᾿Β ΟἸγιβείδη Ἐσβοδγο 68 ἰῃ ϑγγία, ρῃ. 982, 283. 

Φ. 
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ὉΠρἰοαβαηῤ ᾿π ἰδ6 ψάττη Οἰτηαύθθ οὐ [π6 Εἰαδί ; δῃᾷ τ 8. 18 Ῥσόρδῦὶγ 
0586 Τράβοη ὙΠΥ [86 ἸΠΠΔὈι Δ οὗ ΛΠο86 Οἰϊπχαΐοβ ργοίογγοα Βο]άϊηρ 
ἰπίθγοουγβο τὶ οη6 Δποίμοσ, 8116 ΑἸ ΠΠΠΠρ ΠΟΆΓ (86 ραΐα οὗἉ ἴπ6 ΟἸγ, 
ΟΥ θοηθαίμ (6 8βῃδ46 οὗ [86 ἢρ-ἴγοα δῃὰ {π6 νῖηθ. (1 ὅδηι, χχὶ!. 6. ; 
Μίοδ ᾿ν. 4.) [11 18 ἴοσ {86 βδπ8 σϑΆβϑ0ῃ Αἰδὸ {πῶὶ 78 80 ὙΘΑΙΘΏΥ 
ἢθαγ ἴῃ ἐδ Ηοῦτον δουρίαγοβ οὗὁἨ Ῥϑύβοῃβ βιὑ]Ὡρ ἀΟΥ, 88 1η (6 
ἔο]]ονσιησ Ραβδαρο : “ ΒΙΘβββα 18 ἴη6 τηϑῃ {παῦ βίδα οἴ ἢ ποῦ 1η [Π6 γΑΥ 
ΟΥ̓ Β' ΠΏΘΓΒ, π0} οἰξέοί ἴπι ἐλ δεαΐ ὁ ἐλ6 δοογηγμὶ.. (ὅδε Ῥβαὶ. 1. 1., 
6Υ1!. 32., Ιχχχῖχ. 7., οχὶ. 1., ἰχῖν. 2., 1. 20., χχυϊ. ὅ. 

“ΤῊΘ δαέΐ τγλβ αἰ αγ8 ὙΟΥΥ͂ ἈρτΟ 680 16 ἰο {πΠ6 ἸΠΠΔὈϊ Δηῖ8 οὗ [86 Ἐλι8ὲ 
(Βυι 111. 8.; 2 ὅδ. χὶ. 2. ; 2 Κιηρβ ν. 10.); δῃά 10 18 ποῖ δὖ 8}} βΓ- 
ῬΠΡΙΩΡ {παὺ 10 Βῃο }] ἃ παν ὈθθΏ 80, βίποθ 1 18 ποῦ ΟὨΪΥ ὁοο]ησ ἀπά 
Το γοϑῃϊησσ, θυῦ 18. Δρβο  αΥΘΙΥ ΠΘΟΘΒΘΆΓΥ ἰπ ΟΥΘΥ ἴο βθοῦγα 8 ἀδοθηΐ 
ἄερτοο οἵ οἰθβη] 1688 1Π 8 ΟἸπιαίβ τ βογῸ ἴΠΟσα 18 80 πχοἷ ΘΧΡΟΒΌΓΟ ἴο 
ἄυδέ, πο θαι 18 γα ΟΥ νἱβιίθα ΟΥ̓ οαβίθγῃ ἰδ 168, δῃηα τῆδυ 6 
ΤΘΟΚΟΙΘα δηοηρ' {Π61]Γ ὈΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ Γοογθαίϊουβ. Τῆοβο Ερυρίίδηβ, τΠ0 
᾿Ἰνθα αὖ 186 δαγ]θδί ροσιοά οὗ ψῃ]οἢ τὸ ἢᾶνα ΔΩΥ δοσουηΐ, 6 γα ἴῃ 186 
Βαδιῦ οὗὁὨ ὈαιΒῖπρ ἴῃ ἴῃ6 νγαύθυβ οὗ [Π6 ΝΙ]ο. (Εὐχοά, 1]. ὅ., νἱϊ. 18. 26.) 
τ νγᾶβ οῃς οὗ ἴπα αἷν!] ἰανγ8 οὗ 16 Ηοῦτον, {παὺ (Π6 θαΛ Βῃουϊὰ 6 
υ864, Τ6 οδ]οοῖ οὗἨ {Π6 ἰανγ, σι δουῦ ἀουδύ, γγα8 ἴο βθουγα ἃ ΡΙΌΡΟΥ 
ἄορσγοα οὗ οἰθδῃϊηθβα διλοηρ ἰμ6πὶ. ([μον. χῖν, 2., χν. 1---8., χνὶ!. 15, 
16., χχὶ!. θ.; ΝυΩὈ. χῖχ. 7.) γε πιδΥ, {πογοίογα, οοηβι ον 10 88 ὑτο- 
ὈΔ0]6, τπαῦ ρυθ]ῖς Ὀδίμ8, βοοὴ αἴζασ [π6 δηδοίπηθηῦ οὐὗὨ [18 ἰανγ, 6 ΓΘ 
δγοοίθα ἰὴ Ῥαφϊϑδίπο, οὗ ἃ οομπδίγυσοη βτηἶαῦ ἰο {παΐ οὗ ἴΠο86 το ἢ 
ἈΓΘ 80 ἔΥΘΑΙΘΗΠΥ 866 δὖ ἴπ6 ργοϑοηΐ Ἃ6ΔΥ ἴῃ {π6 Εἰδβί. 
“με ΟΥδηίΑ 185, ἤθη Θηραροα ἴῃ ΘΟΠΥΘΙΓΒΑΙΟΙ, ἈΓ6 ὙΘΓῪ σδηα!ά 

Δη4 τη] 4, ἀπα ἀο ποῖ ἔδεὶ ὑμϑιλβοῖνοβ αὖ ᾿Ιθουίν ἀἰγθοῦΥ το σοί γδαϊοῖ 
1Π6 ῬΘΥΒΟη Μὴ ἢ ποτὰ (ΠΘΥ͂ ΔΓΘ ΘΟΠΨΘΓΒΙΠρ', Δ᾽ ΠΟῸΡὮ ΠΟῪ πιδῪ δἱ {Π6 
ΒΆΙΏΘ ἅπη6 6 ΟΟὨΒΟΙΪΟυΒ {μα΄ Πα 18 (6]}1πηρσ {πο πὶ (Ἀ]δοῃοοάβ.Ό ΤῊ6 
διηοιθηῦ ΗἩΘΌΓΟΥΒ, 1ἢ ῬΑΓΓΟΌΪΑΓ, ὙΘΓΥ͂ ΤΆΓΟΪΥ υϑοὰ ΔῺΥ (ΟΣΤΩΒ οὗ Γ6- 
Ῥτοδοῖ πλοῦ βού τα ἐπα {μο86 οὗἉ [ὉΦ (βαΤαν), αὐυογϑδαῦν ΟΥ̓ ΟΡΡΟΒΟΥ͂, 
ΠΡῚ (Βα 48), εοπίεπιρεϊδίο, ἀτιὰ βοπιθιπιθβ 53) (ΝαΒαμ), )0οἱ, δι ἜΧργθβ- 
ΒΟ ὙΠΙΟΝ ΤΩΘΘῺΒ ἃ ΜΙΟΚΘα Πδἢ ΟΥ̓ 8η δίμοϊϑί, (00. 1). 10. ; αὶ. 
χὶν. 1. ; ἴδβα. χχχὶϊ, 6.; Μαί ν. 22., χνὶ. 23.) ὙΠ θη ΔΠΥ {πὶπρ ν᾽ 8 
Βαϊ, βοὴ α8 ποὺ δοσορίβθ]θ, {86 ἀϊββδ  βῆθα ροσβοὴ γομ]ο6α, 7.εὲ ἐξ 
διιΠ166 ἐὖεε (Ἰ)οαξ, 111. 26.}, οΥ, ἐξ ἐ8 οποισὰ. (ἴμυκο χχῖϊ, 38.) [ἢ δά- 
ἀγοβϑιηρ ἃ βιιροσῖοῦ, {86 ΗΌτγονθ ἀ1α ποΐ ΘΟμΟΠΪΥ 86 [6 ῬΡΥΟΠΟΙῺ5 
οὔ (868 ἔτει Δῃ4 βθοοπᾶ ρδσβοῃ ; θαΐ, ᾿ἰμβίθδα οὗἉ 7, [Π6Υ δα ἐὰν δεγυαηΐ, 
Δα ᾿πβίοϑα οὗἉ ἐλοιι, {Π6Ὺ οι ρ]ογοᾶ ἴμ6 ψογὰβ τὴν ἰογά. ΪἸηδίδηοαβ οἵ 
(818 πηοᾶς οὗ δχρυθβϑῖοη ΟΟΟῸΓ ἴῃ θη, χχχὶ, 4., χὶῖν. 16. 19., Χ]Υ]. 
34.: ἴδῃ. χ. 17.; διὰ 1ω0ΚῸ 1. 38. 

“Τ)|ι6 ἔοσπαυϊα οὐ δβϑοηῦ οὕ δθιγτ  ϊοη νγᾺ8 88 [Ὁ]]ονγβ : 7Τλοι ᾿αϑεὲ 
δαϊά, οτ, ἑδοι παϑδὲ γτἱσλεέϊν εαἰά. γα αὐτὰ Ἰηΐοσιηθα ὈΥ {86 {γανϑὶϊοῦ 
Αγγάα, {μαᾶῦ {||8 18 186 ργϑνδι!ηρ πιοάθ οὗἉἨ ἃ ρϑύϑοῃ Β ὀχργοβδβίηρ [18 
δβϑϑηῦ ΟΥ Ὡϑττηδίϊομ ἰὸ (818 ἀΔΥ, ἴῃ ἴπ6 νἹοϊηλγ οὗ Μουπΐ [μΘὈδποη, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ σΠογΘ πα ἀοθβ ποῖ ΪΒῃ ἴο δβϑϑοῦΐ 8 {πϊηρ 'ἰῃ ΟΧΡΓΘδΒ 
[6 Γ8. ΤΠ18 ΟΧρ αῖη8 [86 ΔΒΓ οὗὨ {Π6 δανϊουν το {π6 ἈΙΡῊ ῥτιθϑὺ 
Οδίαρμαβ πῃ Μαίϊ, χχυΐ. θ4., βοὴ 6 ψγὰ8 δϑκοά, συ μοῖθοσ 6 νγὰϑ 
τΠ6 ΟἸγιϑὸ {86 ὅοη οὗ αοά, δηὰ τορ]!οα, σὺν εὐπα5, ἑλοι ἢαϑέ ξαϊά. 

““ Τὸ βρὶὉ ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἴῃ 8 τόσα, ἩΠΙΟὮ τγ88 ΘΟ γα ΜΓ] ἃ οαγροῦ, 
ΒῈ 4 



472 οπιοείϊς (βίοι απα ἴὕδασες 97 ἐλ ὕειῦς. 

8 810 ἱπαϊοείίοη οὗ στοαῦ γυβί οἱ οὗὨ πηβῆπογβ ; Ὀυΐ 1ῃ 6886 ἔπογ τνδ- 
ΠΟ οδγρού, 10 ψγὰ8 πού δοοουπίθα 8 ἔδυ]ῦ 1 8. ρϑύβοι, ργον! θα [16 βρα: 
1η (86 ΘΟΥΏΟΥ οὗ {Π|| τοοπι. ΤῊΘ ἜΧργθββίοῃ, ἱπογεΐογε, ᾿ῃ Που ΓΟ πόσην 
χχν. 7---9., νἱΖ. ἐὴο δῃλαϊ! ερῖέ ἵπ ἐξ ἔασε, ἰδ ἴο Ὀ6 ὑπαοτϑίοοα ἰἸΐογα ]γ, 
{π6 πλοῦ 80 οὐ {818 δοοουηΐ, Ὀθοδυβα ἴῃ ΟἴΠΟΣ ρ]αοθβ, ΤΠ ΟΓα ορὶἐπηρ;, 
θυϊοῦηρ, ὅζο. ἀγὸ τηϑηθοποά, ΠΥ ΟΟΟῸΓ Ὁπάογ οἰγουτηβίδησοβ, Ψ ΒΘΓΘ 
ἴΠ6γο οχιϑίθα ἃ στοαῖ δχοϊϊομιθηῦ οὗ ἔδαεϊηρ, δηα Ὀθοϑυβα {Π6Γ6 ἅτ πού 
ΔΕ Πρ ἸηΒίαπο68 Οὗ Ἔνθ ζγοδίοσ Γυἀθηθ88 δ πα γἹοΐθησο, ἴδῃ {πα οὗἁ 
βρἱ Ὡρ᾽ ̓ ῃ ΟὨ ΘΒ ἔδοθ. (Μαί. χχνυΐ. 67.; Μαγκ χὶν. θὅ.; οογιρ. 1 Κιηρβ 
ΧΧΙΙ, 24. ; 168. ᾿ν]]. 4.; ΕΖΕΚ. 1. 6., χχν. 6.; 2 ὅΐδῃι.  χυὶ. 6, 7.) ΤῈΘ 
Οὐ θπίαὶβ, 88 18 νὉΥΥ γ76}] πο, ΔΓ Ἰο πα οὗἉὨ ἰακίηρ᾽ ἃ. ΠᾺΡ δἰ ποοῃ, ἴὸ 
ψιοῖ (ΠΟῪ 8.6 ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἰηνυ θα ΟΥ̓ {π6 Ορργοδβῖνο ποαῖ οὐ {μοὶγν 
οἰϊπιαΐθ. (2 ὅδῃι. ἱν. ὅ., χὶ. 2.; Μαῖίϊ. χι, 26.) ὙΠ6 ῬὮγαβθ, ἐο δοῦεῦ 
οπε᾿ς γεεΐ, 18 πἀὐδϑᾶ ἴῃ οογίβ!η ᾿ῃβίβμοθϑ (0 ἜΧργοθ8 {πΠ6 ουδβίοιῃ οὗ Γγϑίγ- 
Ἰηρ [0 Γαδ οὐ β] ϑϑρίπρ δῇ {π18 {1π|6. (“0 ὑτε’ 1:, 24.; 1 ὅδιι. χχῖν. 4.) "1. 

ΙΥ. ΤὨο 6718 τοβ6 δ }]γ, δρουῦ {μ6 ἀδύγῃ οὗἉ ἀΔΥ : {Π6Υ ἀϊποά δ6- 
ἰπνϑθη ἴσῃ δηὰ οἱοσθη, οὐ δοιυΐ οἰθνθη οὈΪοοΚ, ἰπ {Π6 ΤΟγθηοοη, δηά 
Βιυρροά αἱ ἔνα ἴῃ {Π6 αἴζοσῃοοθ. 8 ᾿ϑᾶσῃ θαυ} ἔγοπι  οβαρῆαεξ 
ΔΠ4 τπὸ Ταϊταυ Ἰδί8, {Παΐ, δ {ποῖν ἔδβίϊναβ, (6 «΄ ονγβ βεϊ ἄοπὶ ἱπάιιϊρσοά 
ΘΙ ΠΡ πὶ οαηρ' οὐ ἀγα κιηρ,, ἀπῸ} 16 Βαου!ῆοοβ ποτα οἴἶδγοα, δηά {86 
ΟὈ]αἰϊοηβ 8646: δὰ 45 8686 ΘΙ ΠΟΙΊΘΤΟΙΙΒ Οἡ ΒυΟΝ Οσσϑβίοηϑ, 8 
ὈΓΔΟΙΟΑΙ ΔΟΒΌ ΠΘΏσ6 ὉΠῸ}] ἀρουῦ ΠΟΟῚ ᾿γἃ8 {Π6 δοπβοαιθηοθῦ ΠΘη, 
1Πογθίογα, {π6 ἀἰδοῖρ]68 τῦοσα [886 }} ομαυρϑα τὴ ἀγα ΚΘ μ 688 οἡ [Π6 
ἄδγ οἵ ρϑηϊεοοδ, Ῥοΐοσ δοηβιάθγεά 1 ἃ βυβιοϊθηΐς ΓΟρΡΙΥ, ὑμαῦ 10 τγὰ8 
16 οὨΪγ {π6 {π|τὰ Ποὺ οὗ (Π6 ἀΔΥ (οΓ πῖπα οὈΪοοῖκ δοοογάϊπρ ἴο ΟἹΓ 
δοιηρυ δίοη οὗ {1π|6) --- 8Δὴ ΠΟῸΣ δὖὺ ἰθαδὺ Ὀθείοσθ (ῃ6 ὥπηβ ΒΘΩ ΔΗΥ͂ 
Ῥογβοη ἱβουρῆς οὗἉ ἰαϑιπρ νῖπ6. (Αοἰβ 1ἰ, 16.) ΒΌΡΡΟΓ ρρϑαγβ ἴο ἴαυϑ 
Ὀδθη {π6 γι ποὶρα] πη 8] ἀιμοηρ [Π6 “678, 88 1Ὁ γγὰ8 δίῃοηρ (Π6 δηοϊθηΐ 
ατϑοκβ δηᾶ Ἐοπιϑῃβ 3, δηά 1ἴ 51}} 18 διλοηρ [Π6 Ττηοά ΓῺ ὅτροκοι 

ΕἼοπι {86 ΜὙΠοΪ6 οὗὨἨ {Π6 βδογϑα Βιβίοσυ, ὁ 18 ουϊἀθηῦ {πὲ (Π6 Ἰοοά 
οὗ {π6 “618 νγγὰϑ οὗ ἴῃ Β᾽ πηρ]68ὲ πδίιΓ6, ΘΟ ΒΙβι]ηρ᾽ ᾿ΥΙΠΟΙΡΑΠγ οὗ πλῖ]κ, 
ΒοῦοΥ ὅ, τίοθ, ναροίδ 1685, δηα βοιῃηθίμηθ8 οὗ Ἰοουδίθ, δχοαρὺ αἱ {86 

Μσ, Τρηδην δ ἰγϑηβϑ]ἰίοη οὗ 788 Ασοϊμβοίορίὶα ΒΡ] 1ςδ, ΡΡ. 194---196. 
2 ΚΙιιῖο᾿ β Ῥιοίοτίαὶ Β1Ρ0]6, ου Αςιβ ἰΪ. 15. 
8 (οηραγο Ματγκ ντἱ. 91.; 1Κοὸ χὶν. 16.; δηὰ Φοδη χὶϊ. 23.; δηὰ βο6 Αρ. Ῥοιοσ᾽ 8 Απίὶ- 

4υϊεῖο8 οὗ ἄτσοθοο, νοὶ. ἐϊ. ὑ. 868., δηὰ Ὦγχ. ΑἀἀδηλΒ ϑαμηπηατΥ οὗ Βοιηδη Απεᾳυΐε65, Ὁ. 438. 
4 « ΤΗτοιδουϊ 84}1 ατϑεοοθ ἐἢ6 πδινοδ δοίἀοπι ἴδ ΚΘ 8ΔΠΥ ἰοοὰ Ὀείογο εἰενοη ο᾽ οἱοοκ, δὲ 

πίοι Βοῦγ ΓΠΟΥ Βανοὸ ἄριστον, Μ Ὠϊςἢ Δ ἰΓϑη8]δο ἀϊηποτ; πη, ἀροῦὶ οἰρῆϊ ΟΥ πίηθ ἴῃ [ἢ 6 
ονοηίηρ, ΠΟΥ δδνα δεῖπνον ΟΥἩΒΌΡΡΟΥ, ἩΠΙοὮ 86 (Π6 οἰίοῦ πο], ΤῊΐβ Ἔχ αἰπβ τι ἱπυϊὰ- 
ἐἴοη οὗ οὔὖν ]ωοτὰ ἰο [86 ἀἰθϑεΐρ᾽68 οἡ 1π6 ἴ6Κο οὗὨ (1411166. «ερι φαϊίλ μπίο ἐδδηι, ΟΟΜῈ ΑΚῸ 
ὉΙΧΈ, (Φόδη χχὶ. 12.) ιπδὲ ἰδ, σοῦηθ δηὰ ραγίαϊκο οὗ [δ τηοσζηΐης τηο 8]. (Ναγζδιτο οἵ [89 
ϑοοι 8 Μὶεββίοη ἴο ἴδ6 Φενν8, Ρ. 848.) 

δ ' ΓΘ δῃοίθηδ δε ΠΟΠΟΥ͂ ἰηϑίοδα οἵ βυραγς, δη ἃ βϑοτὰ ἴο δανο τοὶ ἰβμοὰ ἰδ τηποῦ, Ηδηοθ 
ἧς ἰ6 δρτπγαιίνοὶ υ ὑϑεὰ 88 δῇ ἱπηᾶφὸ οὗ ρ᾽θδδυγο δηἃ δαρρίηοδβ ἰη Ῥὲεβ), εχίχ. 108.; Ῥτον. 
χχὶν, 13, 14.; δηὰ 80]. βοὴρ ἱν. 11. ὙΒοη ἰδκϑὴ ἰπ στοδὶ αυδηττῖο5 ἰὰὶ οδι1868 νοι της, 
δηὰ 18 σΟηΒΟ4ΙΘΏΓΥ υϑοὰ ὈΥ δ ἤριτγο (Ῥτονυ. χχυ. 16.) ἴο οχργοϑβ {μβεϊἀἰουβη 688, ΟΣ ΔΗΥ͂ 
πϑυδοδίίηρ βϑηβαϊίοη. (98Ππ᾿8Ὲ ΒὈ]1οδὶ Ασοδοϊορυ, ὃ 77.) [ἢ σοηδοαυθηςα οὗὨ 186 ἴοο 
ἸθΈΓΑ] υϑ86 οἵ ΒΟΠΘΥ͂, 88 ἃ δι ϑιϊ αἴ [ῸΣ δαραγ, ὈΥ ἴΠ6 τηοάδγῃ ἱπηδοϊτδηῖβ οὗ [86 Ογοϊδάεβ 
Ιβἰδπὰβ ἴη τἴπ6 1ονδηῖΐ, ΠΠΔΏΥ͂ οὗὨ [61 ἃΓὸ δδοειεαὰ ὙΠ βοτοία!ουβ ἀΐβοδϑοθ. ΜΑΥῪ ποῖ {Πἰ8 
οἰδοι ὼ αἰΙυδοὰ ἴο ἴῃ Ῥγου. χχν. 27. (Ειμοβοη  1οιΐογβ όσα ἰπθ ΖΕ ζοδη, τοὶ. ἰ!. 
Ῥ. 2338. 

4 [ῃ Ἰδίου εἶπα, ἤθη (ἢ6 76 γ}8 ΨΟΤΟ ἀἰδρογβοὰ διηοηρ πα ΠοδίΠπθη πδιϊοηϑ, (ΠΥ οἴῃ 
αὐδίδ! ηΠοα ἔγοτῃ οδιίηρ, β68ἢ, 88 'ὲ τως ἤανο ὕδοη οἤεγοά ἰο ἰΔοἷ8 δηὰ ϑοϊ ἃ 'π βῇαπιῦ 68: 
ΠΕ τπογοίοσε βυϑὶϑιοὦ ΘΠΟΓΟΪΥ Οἡ υερφείαδίε8. Το 1818 οἰγοπτηδίαηςς 5.᾽, δ] 8]}υὰ 68 ἰῃ 

τ. χὶν, 2. 
. 
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ΔΡΡοϊηἰοα ἐεβέϊναϊθ, ογσ σβθη {ΠῸῪ οεγεα {μον ἰδδεί-οθυησβ; δἱ 
[λ686 ἔϊπλ68 ΠΥ δίθ δηϊπιαὶ ἔοοά, οὗ νι βιοῖ ΤΠΘΥ ἀρΡΡΘαγ ἴο ἤανα θ6 θῇ 
ψΟΙΥ οπὰ (ΝΎΡ. χὶ. 4.), ὙΠΘμ (88 18 ἄοπμθ αὖ {18 ἀδὺ ἰμγουσμουϊ 
{π6 Εα580) 1π6 ριιοβίβ ἀϊρρβᾶ {πεὶγ βαπάβ ἴπ {π6 ἀ]88. (Βα 1, 14. ; 
Μαῖι. χχνυὶ. 23.; Φόοδη χὶϊ. 26.})} ΤΠα ροϊίαρα οἵ 6 {1168 ἀπὰ Ὀτγοδᾶ, 
ΜΠΙΟΝ Φ6οο00 μδὰ ργοραγθά, δῃὰ ψβ]οἢ τγ88 80 ἰθιηρύϊηρ' ἴο 1Π6 1π|- 

ρΡαιϊδηῦ Εἰβαᾶὰ 88 ὕο τηδίζα Ἀἴτη 86}} 18 δἰ γ γσῦ, βμοννβ {Π6 βαρ] οἱ γ 
οὔ τ6 ογαΐπατῳ ἀϊοὶ οὗ {πὸ ραίταγομβ. (θη. χχν. 34.) ΤῊ βΆπι6 
ἄϊοι 15 ἴῃ 86 διηοηρ [86 τηοάθσῃ Ααδδ ἦν, δπὰ ἴῃ {π6 1μανδηί.5 [8886 
ἴπ Ηἷβ οἰά ἀρ Ἰοῃροά [ὉΓ φανοιιγῳ πιϑαΐ, Ὑ ἈΙΟΝ τ 88 ΟΠΗΠΕΥ ΡΓ6- 
Ραγϑά ἔον τω (θη. χχυὶϊ. 4. 17.)}; θαὺ {π|8 σχὰϑ δ ἀπιυδυδὶ {πιηρ, 
ΤῊ6 ἔδαοί σὴ πο ΑὈτγαμαμα οηίοσίδιποα (86 ἴγθα δηροὶβ νγὰ8 8 
οα]δ 4, ποὺ οαἶκοβ ὈδκΚοὰ οὐ ἴπε δοαγίδ, ἱοροίθογ τι Ὀυζίογ (σλθθ) 
δηα τα}. (Ο6ῃ. χνὶ!. θ, 7.) Υ 6. πηδὺ ΤΌΣ. 8 οογτθοῦ 1άδθ8 οὗ {ΠΕ ῚῚ 
ΟΥΔΙΏΔΥΥ ἀγί!6168 οὗ ἰοοὰ ὈΥ ὑμοβθ σοι ΤΌ ΓΘ ργθβθηθα (0 1)ανὰ οἢ 
νϑσίουβϑ οοοδβίοηβ ΟΥ ΑΡῖσαὶ! (1 ὅδ. χχυ. 18.}, ὉγῚ Ζιθα (2 ὅϑδιω. 
χυΐ. 1.), δῃᾷ ὈΥ ΒαγΖΊ]αὶ. (2 ὅδ. χυἱ], 28, 29.) 

ΤῊδ ταοβὲ υβϑοῖ! δηά βέγοηριβοηϊηρ, 88 Μ06}} 88 {Π6 τηοϑὺ ΘΟΙΏΣΩΟΙ, 
ατίίοὶα οὗ ζοοά, νγαβ, ἀου ί]688, ὅγοσαά. Ἐτθασοπῦ τρϑπίϊοῃ 18 τηδάθ οὗ 
(18 βαρ! 6 ἀϊοῖ ἴῃ [π6 ΗοΪΥ δου ρίυγοβ δ, ΠΟ ἀο πού οὔἴθη πηθη θη 
{86 ἤεβῇ οὐ δῃϊπιδὶβ : Τπουρἢ {118 18 δϑοπιείέηιεβ Ἱποϊ θα ἴῃ (Π6 εαζίπρ 
07 δγεαά, οὐ τα κὶπρ' ἃ τι68], 88 'π Μαίϊ, χν. 2.; Μαδγκ 11. 20., υἱ!. 2. ; 
ΤΚα χῖν. 1.; δῃὰ Ψοδη νἱ. 232. Θοῃγθῦηθ8 {Π6 δὰγϑ οτο σαίμογοά 
δπά (ῃς6 σταίη οαΐθῃ, Ὀείοτα [π6 οοσὰ 88 στϑαρϑά; ἴῃ {86 δι δῦ 
{ἴπη68, αἴγου 16 δὰ θθθὴ {πγϑϑῃθα δηά ἀγα, 10 νγγᾶϑ θαΐθῃ σι μουΐ ΒΗ 
ἔυσί μον ρῥγοραγαϊΐου. ΤῊ]β νγὰβ οαἱ θὰ μαγολοά σοῦπ. ΘΟ ΒΘ ΘΠ, 
(86 ρταῖῃ 8 ρουπμάθα ἴῃ ἃ τροσγίϑι, [0 σοι ργϑοῦΐοθ ϑοϊοιηοῃ 
Δ] υᾶθ8. (τον. χχν. 22.) [π Ἰαίδγ {ϊπηθ8, ΠΟΥ ΘΥΘΡ, 1Ὁ τγᾶ8 ἴῃ ρθποΊαὶ 
στουπα ἱπίο ἤουγ, ἐοστηθηίθα σὩ ἢ Ιδαᾶνθηῆ, 8πα τηδ46 ἱἰπίο Ὀγοδϑᾶ : 
1πουρῇ οἢ δογίδι ἢ ΟΟΟΔΒΊΟΠΒ, 88 δ 186 ἀφραγίυγα οὗ {86 1Βγ86}1068 ἴτομλ 
Ἐργρί, μου θαϊκοὰ μηϊσαυεπεά ὄὀγεαά. (Εχοά. χὶὶ, 84---39.)}) [πῃ 186 
Ἐδϑὺ [86 στιπάϊηρ οἵ ΘΟΥῚ 188, 8Π4 5{1}} 18, 1Π6 ᾿ΟΥΚ οὗ ἔδιδε βίανϑέ : 
10 15 Ἔχίγοπηθὶ ἘΠΕ Ἀνὰ Δηαἃ 18 δϑίθοιηθα ἴμ6 ἰονγοδβί δι ρ ογπιθηΐ ἴῃ. 
16 Βουδε.ἷ ἤγιὸ Πρ ἴοθδὲ Ὀγοϑα, πιο γγ88 τηδάς οὗὨ [πΠ6 ποδὶ ἔοι, 

Δ ὅ66 ΘΧΔΙΏΡΪΙοΒ ἰῃ 5Παν δ Ττδυοΐδ, τοΐ. ἴ. Ρ. 418. ; Φονεῖ 8 Ογβιίδη Ἐ δΟΔΙΌο8. ἴῃ 
ϑγτία, Ρ. 2384.; δηὰ 1,δηο᾿ 8 Μϑπποσβ δηὰ Οὐ δίομηβ οἵ 6 Μοάεχι Ἐργυριίίδηβ, νοὶ]. ἱ, ᾿. 179. 

3. 1 δ δηὰ Μδηρἕοβ᾽ Τγατοὶβ, Ρ. 37ὅ. 
8 Τῇ {6 [ε]αηὰ οὗ ϑαηϊοτίη, Μτ. ΕΠΙΟΓΒΟῚ δΡΟΑΪΒ οὗἨ 5ΟῸΡ πιδᾶθ οὗὨ ἰεμέϊε; νος, ὙΒθη 

διονγοὰ, δζὸ οἵ ἃ γϑάδ ἀϊδῃ τἴηρο, ἃπὰ 80 (ὯΓ δργεὸ νεῖ [Π6 γοώ ροίέαφε οἵ 7 δοοῦ, πιθηϊοποά ἰπ 
6 εη. χχν. 80. 34. ([μἰΐετβ ἔγου (86 Ζζοδη, νοὶ. 1}. Ρ.. 127.) 
᾿ΠΦ.Α γουηρ Κιὰ δβοοϊμοὰ ἴῃ ταὶ κ 16 ἴἢο τι 8 ἀδὺ ἃ ἀ6]ΙΟΒΟΥ δοῖ ὈΘΙΌΤΘ Βί σα ρογα ὉΥ [ἢΠ0 
Βεάουϊη Αταῦβ. ΒυοκίηρδιιΒ ΤΊΑΥΕἾ8 ἀπιοης ἴμ6 Ατγοῦ ὙΤγίθοδ, ἢ. 7. 

" ΜΙ δηὰ ΠΟΠΟΥ ποσὰ ἴΠ6 οἰ 6 ἀδίπιῖεβ οἵ 1ἢ6 δηοίθηϊα, 85 ΠΟΥ͂ 81}}} ἃἀγὸ διηοπα 
(π6 Ατδῦβ, δῃιὰ οβρεοίδ!ν τπ6 Βεάουΐπθ. Ηδηςα ἰμς ἰδηὰ οἵ Οδηῆδλδῃ ἰ8 ἀθβοσ θεὰ 88 δ ἰσπά 
οισίπσ πῖτῃ ταῦ κ δηὰ πόθου. (Εχοά. ἢ]. 8.) Βαϊτεγ 15 δἰϑὸ δὴ Δγίϊ οἷα πιο ἢ ἴῃ υ86, 86 15 
δἰϊοδιοα ὈΥ͂ 811 τιοάδτη ἴσαν! ογα. ὅ'06 ῥρδγις]Α ΣῪ ΒυτοΚΒαγάι 8 Τγανο]δβ ἰῃ ϑγτία, Ὁ. 8385. 
1τῸγ Β δπὰ Μδηρὶοδβ᾽ Ὑτανοβ ἰη Εσγρὶ, ὅς. ΡΡ. 268. 481, 482. 

4“ ΤΏυθ, ἰη αδθη. χυὶϊ!. δ. δηὰ 1 ϑδιῃ. χχυῖὶ. 22. γε γοϑὰ, 7 ιοἱϊ “είοἢ α πιοτεεῖ οΓ ΒΒΈΛΌ, 
-- (εη. χχὶ. 14. Αὐγαλανε ἰοοὰλ ΒΒΈΑΡ, απᾶά α ὀοίίἶε ο τοαίετ, απαά φαῦε τὲ μπίο ἤσαν. --- 
Οεη. χχχνυὶϊ 25. Τῇλεν δαὶ ἄοισπ ἰο ἙΛΊ ΒΒΈΑΡ. --- ἀοῃ. χΙὶ, 81. ὡοθερὴ δαϊά, δεί οπ 
ΒΒΕΑ.. --- Εχοά, ἰϊ. 20. Οἱ! λὲπε ἰλαὶ ἣδ πιᾶν ἘΑΤ ΒΒΕΑΌ. --- Εχοά. χυΐὶ. 8. ͵ε αἱά πατ 
ΒΒΕΛῸ ἰο ἰδὲ Χμ. ---Τ)εῦξ, ἰχ. 9. 1 πείιδεν αἰά Ἐλτὶ ΒΒΈΑΡ, ποῦ ἀργία τραίεγ. --- ἢ ὅπι, 
χχνὶϊ. 90. ϑαμὶ λαά ἙΛΤῈΝ πο ΒΒΕΛῸ αἱ! ἰδε ἀαν, ἃς. 

᾽ Βρ. νη 1βαϊδῃ, νοὶ. 11. ᾿. 293. 
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{Πα οα]]οα οαλε8.} (6η. χυἹ. 6.}; (86 ἰαῦροῦ δῃα σοάγβα βοσὲ ὙγΟ ΓΘ 
οΔ]16α ἰοαυεε. (1 ὅδ. χχὶ. 3.) ΤῊΘ σδῖζθβ ὕγασ δη ΠΥ ὈδΚοα ὑροι 
{Π6 ΒοατὶΒ (ἀδη. χνῖϊ. 6.): αἰἴογνγαγάβ, {Π18 σγὰϑ ἀἄοπθ ΡΟὰ [86 
60818, ΘΙ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰαϊὰ ἀροη βοπιο σταῖθ. (1 Κῖηρβ χῖχ, 6.) Βαϊ 
{πη6 Ηοὶγ Βεοδά νγχαβ ὑακοᾶ 'π δὴ ὀνϑῃ. (μον. 11. 4.) Τα ἡεεῖ, υβοὰ 
ἴον {18 θα ΟἿΒΘΥ ΟΌΪΙΠΑΥῪ Ῥυγροθοβ, οοηδιϑύθα οὐ [ΠΟΓ8, τγοοά οἵ 41} 
Κιπᾶβ, δῃὰ ἴῃ σθῃογαὶ, 88 ΤΠ 6ΙΣ ΒΌΓΘ ΒΌΡΡΙΥ, [16 ἀυησ οὗ ΘΟΥγ8, 88868, 
ΟΥ̓ 68Π16]5 3, ἀγα δηὰ οο]]θοῖθα ᾿πίο ἤθαρθ (1,81. ἴν. ὅ.): ἄὐιι 8150, 
ΔΒ ΘΙ] οΥΘα ἔογ {Ππ6 βαηο ρυγροβο. (Μδϊς, νι. 30.) Τὴ Κηον]θᾶσο 
οὗ {18 οἰγουμπχδίδησος 1] υδίταϊο5 Εὔσο 68. νἱ]. 6. ; Βα]. 1ν1}}. 9.;: Ατηοβ 
νγ. 11.; ΖοςἈ. 11]. 2. ; 88. υἱῖ. 4.; δῃά δβρϑοῖδν Εζοὶς. ἰν. 12. [πῃ 
ΟΥΓΘΓ 0 ΒΟΥ {Π6 ΘΧΊΓΟΘΙΔΠΥ οἵ αἰδίγοαθ, 0 τυ ϑιοὴ {86 «ανγϑ νου] Ὀ6 
τοἀυοορα ἴῃ {(Π6 σαρα νιν, (Π6 ὈῬσορμοῦ ψγδ8 [0 Ῥγϑρᾶσα [Π6 τηοδῦ δοπ- 
ΤΟ ὈΓΟΥΊΒΙΟΠΒ δηᾶ ἴο Ὀδκα ἰμ6 Ὀγεδα τι λεπιαπ ἄμπσφ. Νοίδιπ 
σου] ραϊηΐ ΤλΟΓῈ ΒΙΓΟΏΡΙΥ 8. 886 οὗ Ἵχύσεμπιθ ΠΘΟΘΒϑΙΥ {8} (Π]18 ; δὴ 
[16 96νγ8 σου] 80 υπαογβίαπα {Π18 εἰρη ὃ 

ΤΠ6 Ηθῦτονγβ γα ἐογ θη ἰο θδῦ ΔΎ (δίπρθ ψμ]οἢ ΘΓΘ, ἀπά 
8Γ6, Θδΐβθῃ ὈΥ͂ ΟἿΟΣ ΠΔΙΟΙΒ; ΒΟΙη6 8} πη818 ὈΘὶηρ Ὁποίοδῃ δοοογάϊησ 
ἴο [6 Μοβδιο 1,δὺ ([ποβ6 ἔοσ ᾿πβίβδῃοθ, γι οἢ σοῦ οἰ 6. δοΐμα!]ν 
ἸπΡΌΓΣα δη δθοτ  Π80]6, ΟΥ̓́Τ ΘΓΟ οδίβοιηρα 80); Οἴπαγβ Ὀοΐηρ βοΐ δραγί 
ἴον 186 Δ] Ὧν, σϑγίδιῃ ρατίβ οὗ σι Β]Οἢ 1 τγ88, ΟΟΠΒΘΑΌΘΒΙΓΥ, ποΐ Δ ν [ὰ] 
ἴο Θαΐ. 
ΤῊ τορΌ δ οη 8 ΘΟποογαΐηρ οἰθδῃ δηα ἀποίδδῃ ΔΏΪπλα}Β ἀγὸ Ὀτὶποῖ- 

 “ ΤῊΘ ἱπηδοϊ δηῖ οὗ Μουηὶ 1 ϑθδποη, ποαῦ Βουτοοί, αν ἃ ρϑβουϊίασ τηοϊδοά οἵἁὨ θακίης 
Ὀτοδὰ, ὙΠῸΥ ἀΐρ' ἃ ΒοΙ6 ἰῃ ἴμ6 στοππὰ, δρουὲ [ἢ 8'Ζ6 οἵ ἃ ἰαγχζο δοί(]6, ραὶ ἃ «πίοϊκ οοαὶ οὗ 
Ρἰδβίεσ δγουῃὰ ἴδ βίἀθ δπὰ οἡ ἴδ δοϊΐοπι, δπὰ ἐπθῃ ἰοὐ ἰξ ἀγγ. [δ ἰβ ὙΟΥΥ͂ το} ἰῃ τΠ6 
ΒἴΔΡΘ οἵ ἃ ἰαγχζθ ρμοΐ, ἃ ᾿ἰ6εἼ6 δαὶ σίηρ πῃ 186 πιϊΔ 16. Α ἢτγο ἱβ πηδάθ ἱπ 186 δοϊίοτ οΥ̓͂ ἰξ, 
ΟΥ̓ 8Π18}} Ὀγαποθαθ, δηὰ Κορὲ στρ Ὁη01}] (Π0 δἰάθβ δο ννο] ποαῖϊθαὰ ; 19 Βδπ)θθ δζὸ ἔποπ 
βιιβεγοά ἴο 5ὸῸὸ ἀονῃ, ἰθαυϊπρ [6 τηδ88 οὗἩ οοδίβ ἴῃ 16 Ὀοϊδοτμ. ὙΏΘΥ δανὸ ἴμ6 ἀουρῇ 
ΤΕΔΑΥ, δηὰ ἴδκο ἃ ρίεοθ οἵ ᾿ξ, δῦου!ϊ 88 8ἃ8 ἃ ὑϊδειϊς; δηά, ἰἸαγίηρς ἰξ οἡ 8 Ὀοαγά, 
ῬΓεδδ ἰξ ουξ 88 ΙΆΓρῸ 88 8 σοϊητηοη- ἥσει Ρἰαΐθ, δῃ ἃ ΠΘΔΓΙΥ͂ 858 1ηἷπ δα 1π6 Ὀϊδάο οἵ 4 
τΒίοκ Κπιίθ. ΤΏΘΥ ρίδοο ἰδ οἢ ἃ γουπὰ οἱ ον οὐ συδηΐοη (ἰξ ἷδ 8ο τΐη ἰδ οσδπῦος δα Ὠαπάϊοὰ 
οἰ βεγυν 86), δηὰ διγῖκα 1᾽ δραίηβὶ [86 ἰῃδίἀ6 οἵἉ 1π|8 ροῖ-1κα μίβοθ. Ις δἰϊςκα, δὰ ἰη δῦους 
ΟΠ6 πηϊπυϊθ ἰ8 θακεά. [τ ἱβ 16 ἰδκθη ΟἿ, αμὰ δῃοίῃεσ ρυΐ οβ. ὙΠΟΊα δζὸ ὉΒΌ6]}Υ 
ΒΟΥΕΤᾺΪ Ὑγοτηθῃ οπραροα δἷ ἰΐ δἱ [Π6 ΒδΠ|6 ἔϊπι6, δηὰ {ΠΥ Ῥαὰξ ἔπδπὶ οἡ τὶϊῃ τοδὶ αυΐοϊκης 88, 
. 5... Τοῦ δύο ὈΔΚῸ Ὀγοθὰ [ὉΓ ἃ τὴβδὶ." (Ῥαχίοι᾽ β 1εἰἴθγβ ἔτοπι Ῥαϊεβιϊῃο, ῬρΡ. 89, 40.) 
Ις να, τηοδῖ ῬγΟΌΘΟΙΥ, ἱῃ δοσὴθ βποῃ σοηϊγίγαποθ ἴπδὶ ϑβαγδ, ψἱτῃ τῆς αἀββίϑίδηοο οὐ δοῖῦ 
ἔεσμϑ]θ βογυδῃῖβ, ἀπόρν γα σεϊολίν (ἦγε πιδαδιιγεβ οὔ πιεαὶ, ἀνεαάεά {{, απὰ πιαάε οαλοῖ 
προν (δε ἠεαγίλ. (εη. χνῖϊϊ. 6.) ΤὙη6 Βεάοαίπ Αταῦβ θδκΚα πεῖς Ὀγοδὰ οὴ 8. ΠΥ σοηνοχ 
ἴγσοη Ῥἱδῖθ, σηοάθγαιοὶυ μοαῖθὰ οὐοσ ἃ ἴονν γο οὐ Ὀγαβμνγοοά ΟΥ̓ ΘΑΠΙοἰδ᾽ ἀπησ. Το ᾿υτὩρ8 
οὗ ἀουρῈ ἃγὸ γο δὰ οὔ 8 'σοοάβῃ ρ᾽αϊνετ ἰπῖο ταΐη οακοβ, 8 ἴσοϊ οὕ τόσο ἴῃ ἀἰδπιοίογ, δηὰ 
Ιαϊὰ ὉγΥ ΤΏΘΔΠΒ ΟΥ̓ [Π6 ΤῸΪ]6τ Ὥροη ἴμ6 ἱγοθ, ΤΉΏΘΥ δΐὸ θαϊκοὰ ἰῇ ἃ ὙΟΙΎ δμοσί {{Ππ|6. 
Ιαγατὰ 8 Ὠἰβοονογίθβ ἴῃ 6 πίη οὗ Νίπουθῃ δπὰ ΒΑΡΎ] ]ΟΗ, Ὁ. 388. 

' Μαβοχθὲ, οὔσ οδπιεὶ-ἀγίνογ, τωδάθ Ὀγεδὰ: [6 Κποδάβὰ 6 ἀουρὴ ἰῃπ δ ἰοδιίῆοσι 
ΠΒΡΚΙΗῚ δηα, τηϊχὶπς ἃ βοοά ἀ68] οὗ 881} νυ ἢ ἰξ, ηδὰθ ἃ ἢἤδλι τουηὰ 6, δδοιὶ ΒΑΓ δὴ ἴπς Ἴ ἰςκ, ἀπά θακοὰ ἐδ οἡ γίεά σαπιεῖφ᾽ ἀμπρ." (ΤῸ Β δῃὰ Μδηρ οδ᾽ Τγαυεὶβ, Ρ. 172.} Α 
ἍΠι Γ ᾿νβε δε με ΟΡγερδγίηρ δ Κ68 18 ἀοϑογ θεὰ ὃὉγ Μτγ. δε Ὑ͵ δου, (Ττανοὶβ ἰῃ ἴῃ 6 ΗοΙγ ": πῦν ἘΝ 1:. Ρ. 156. δὰ οἀϊτίοη.) Με. Ῥαχίοῃ οὐϑοσνυθὰ 4 ψοπιδὴ οὐ ἴΠ6 τοβά ἔγοιῃι 
δα, με φρλ μνμεν διηρίογοὰ ἴῃ ΒΑΙΒΟΣΪΏΡ Ἰηδπαγο νὰ ΠΟ Βαπάβ, πουκίηρ ἰς ἰηῖο ἩΕμὲ ἥδε ἴῃς ἰδ ἴῃ αὶ οἝΚοΒ Δϑαϊηδὶ 1[ῃ6 ΜὙ4118 Οὗ Τὴ 6 Ποιβεβ ἴὸ ἀὐγ; τῆδθη ἀγσυ, λα αν οα ἴῃ Ρ[1ε8, οὐ Ἰαϊὰ οπ [86 μοιιϑο-ορβ, οσ πιϑθ ἴῃ {1118 βίδςκβ ἴπ ἰδς γατα, 
ΤΡῚΣ ᾿ τεῦ, ἰξ Ὀυγῃβ ὙΕΓΥ͂ νγ6}}, ΤΉῊΪ8 "]υδίγαιεβ ἘΖοκ. ἵν, 12. 15., πῦθγο {86 ργοὸ- Ρ πλθ 0 ῬγΟΡΑγΘ ἢ ΐβ ἠοοὰ ἢ ἢγο πιδάθ οὔ ἢαπιδῃ ὀχοζοιηθηί. ΤΈΟ Ῥγοόρβδοῖ ἐλ βραρεςς ᾿ ἡ Αἴας ἐπθλμευλας ὩΣ [ΚΘ ἀωμα ἄσπξ. ΤΊι5 16. ἃ οοιησοη Κί πὰ οὐὗὨ ἔπε] ἰῃ 

Ρασίβ : Θ ῬΙΟΡΠΕΟὶ τᾶ ΟὨΪΥ͂ αἶγος - ΣΑΙ ἘΝ (ΡΒαχίοπ᾽ 5 1,μϑιϊοῦβ ἔγτοπὶ Βαϊ πο, Ῥ. 45.) ̓ ἀρ κου δὰ ἴπγογ ἀ 8 ἐγαπϑϊδείοη οἵ τὴ 6 ΒΙΌ]6. τοὶ. ἱ, Ρ. 60. 
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ῬΆΠῪ τοοογβα ἱπ 1,6 γν. χὶ. δηᾶὰ Πδυΐύ, χῖν. ; δῃα δοοογπρ' ἰο ἔπ 6πὶ, [Π6 
[Ὁ] προ ἀγίϊο]68 ἀγα τθοϊζομ θα ὑποίθϑῃ, δη, ΘΟ Βοα  ΘΏΕΥ, ἀγα ᾿ηἴου- 
ἀϊοίοα ἰο (16 Ηοθτονβ;; νἱΖ. 1. Θυδατιροαδθ, τ ]Ο ἢ ἀο ποῖ τυταϊπδῖο, 
ΟΥ Μ ΠΙΘΙ ἤᾶγο οἷονθη ἔδοϊ; ---- 2. δοιρϑηΐδ ἀπηα ὀγθορίηρ ἰηβϑοίβ: 4͵80 
οογίδϊη ᾿ηβθοίβ ἩΠΙΟΝ Βοτη τη 68 ΗὟ, δῃ ΒΟΙΩΘΌΠΙ6Β δάνϑησα ὈΡΟΩ {Π6ῚΣ 
ἔεοι; Ὀαυὺ Ἰοσιαδίδ, ἴῃ 411 {ΠῚ} ἔουΓ δίασοβ οὗ οχιβίθησο, ἀγὰ δοοουηϊοά 
οἰθδη ;---- 8. Οογίδιη βρϑοΐοϑ οὗ ὈΙΓΒ, ΤΩΔΗΥ͂ οὗ [Π6 πϑιηθ8 οὗ τ Β] Ὁ ἢ ΔΓΘ 
ΟὈδουΓΟ :-- 4. ΕἼΒΠ65. πιδουΐ βοαῖθβ, δηα αἶβὸ [ποθ πιϊμουΐ ἤπΒ; --- 
ὅ. ΑἹ] ἰοοά, 4}} Ἰἰαυϊάδ, βίδπαϊηρ 'π ἃ νϑβϑοὶ, δῃηα 41} νοῦ βοϑὰ 1ηΐο 
ΜΠΙΟΒ [86 ἀρκά Ὀοὰν οὗὨ δ} γΥ υποίθϑη Ὀθδδί μδα [Ἀ]]6η ;:.--- 6. Α1] Τοοά 
διὰ ἸἸαυ 48, τ Βῖοἢ δἰοο ἱπ [6 ὕἤδῃηξ ΟΥὁ ὁβδηῦοσ οὗ ἃ ἀγὶπρ' οὐ ἀοδά 
ἸΏΔ ΠΗ, ΤΟΙ ἢρ᾽ ΤΩΘΔΏΨὮΙ]6 1 8 ὉΠΟΟνΘΙΘα νϑβϑοὶ (Νυτη. χῖχ. 1ὅ.); 
---7. Εἰνεσυ τ ηρ τ ΒΟ ττα8 ΘΟμβθογαίθα ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ Οὁη6 ἴο 14οΪ5 (Εχοά, 
χΧχχῖν. 16.): [Ἢ γψγαβ 1Π18 ῥσόβιθι οι {μαὺ ἴῃ {86 ῥγϊπνο οδαγοῖς 
οοσεβίοποά σογίδϊη ἀἸββοηβίομβ, ρὸν ποῦ ΔῈ] ἐγΘαυ ΘΙ ΠΥ τοι ῖκβ, 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΠΥ ἴῃ 1 ΟὐΥ. νὴ]. 10.; --- 8. Α ΚΙιαὰ Ὀο Θὰ ἱπ [86 τὰ][ς οὗὨ 118 
τοίμοσ. (Εχοά. χχῖνϊ, 19., χχχῖν. 26. ; Πϑαί. χῖν. 21.) ΤΏ] γα ργο- 
Βιδι θα οἰὐμον ἴο δηίοσγοο [86 ἀυγΥ οὗἉ ΒυτηδΏ Υ ἴο δη1π18}8, οΟΥ ἴο συκγὰ 
της Ηδθθγονβ ἀραϊμϑῦ δβδοῖιθ 1Δο] αἰ ΓΟῸΒ ΟΥ ΒΌΡΕΥΒ Π]ΟΌΒ ῥὈγϑοίϊοα οἵ 1896 
Βοδίμθη Πα[ΟΏΒ. 

ΤΏΘ σοπβοογεῖθα δηΐμηλὶ ϑυθδίδῃοοβ ἱπίοσαιοίθα ἰοὸ [86 Ηδῦτγονϑ 
ἍΓΙΟ, 1, ΒΙ]οοά (μον. χνυὶϊ. 10., χῖχ. 26. ; θουΐ. ΧΙ. 16---28, 24., 
χνυ. 23.); --- 2. ΑὨΪΠλ418 τ πιο μδά ΟΠ ΠῸΡ αἰοα οὗ ἀΐβοαβα οὐ μδα βθϑθῃ 
ἴογῃ ὈΥ Μ114 Ὀαοαδβίβ, {πουρἢ ΒΓ σῈΣΒ ταὶρηῦ οαὺ ἴμϑια 1 {ΠΟΥ οἶοβθ 
(Εχοά, χχὶϊ, 81.:; Π.6αΐ. χῖν. ἘΠ ἢ ΤῊ δι οονοσίηρ [ἢ 6 1 (68.168, 
τογταθα {Π6 πεί οὐ σαὶ ;----4, ΤῊ6 [δαί ὍΡΟΠ 186 ᾿πἰοϑ 685 οΔ]] 6 86 
πιοδεμέογῳ, δια. ; --- ὅ. ΤὨΘ ἰδί οὗἩὨ [6 Κιάπογϑ;--- 6. Τὴθ 23αὐ ἑαϊΐ οΥ 
ΤΌΠΙΡ οὗ οογίδη ββθαρ. (Επχυά. χχῖχ, 18---22.,; 1,6ν. 111, 4---9, 10., 
ἴχ. 19.)} 
ΜΩν ἱὨροηϊουΒ ΟΟὨ]ΘΟίΌΓΟΘ ἤᾶνο Ὀ66Ὼ δϑδιρηθα [ὉΥ 1Π686 ῥτγο- 

ΒΙΡΙΠΟΙΒ ; Ὀαΐ {π6 δογρύιγοδ, ΥΒΊΟΒ Δ’Θ ΟἿΣ βαίοδί συ άθ ἴῃ ΠΑ ῸΙΓΙΘΒ 
οὗ (818 Κἰπά, ΘΟΧΡΓΘΒΘΙΥ Ἰπέοστω ὑ8, (μα {Π6 ἀοδῖρῃ οὗὁἨὨ {ποτ γνῶ Ὀοίἢ 
ΤΏΟΓΆΪ ἀπα ΡΟ] 1.4]. ὙΤΠ18 16 ἀθοϊασοα ἴῃ [μαν. χχ. 24---26, 7 απὶ ἐλε 
7,ογὰ γοῖιν (ΟὉ, τοῖο ἔανυο ξεραγαίοα ψοι ὕγοηι οἰδεῦ Ῥεορίο; γε «δλαϊϊ 
ἐμεγεΐοτε ρὲ αἰ εγεπος δοίιοθεηι οἴεαπ δεοαείβ ἀπά πκοίεαπ ; απά γε ελαϊὶ 
ποέ πιαΐθ ψοιιγεείυες αδοπιϊπαδία ὃν δεαξὲ οὐ ὧν ὕοιοῖ, ογΥ ὃν απ ἰϊσίπς 
ἐλίπρ ἐδλαΐ ογεσροίδ οἡ ἐἦΐδ σγοιηπά, ιολίολ 1] παῦε δοραγαίεα ὕγοπι ψοῖι αϑ 
μποίεαπ : απὰ γε 4λαϊϊ δε λἀοὶγ μπίο πιο, ζ07 7 ἐλ6 Ζοτά απὶι λοίν, απᾶ 
λαυο ξευεγεά ψοῖι ἔγοηι οὐδέν ρεορίο ἰλαΐ γε δλοιιϊά δὲ πιῖπθ. Αβ 1 (80 
ΑΙ μαὰ δα], “1 Παγα βοϊεςιθα γοιι ἴγομι, ἃπα αν ὀχ] θὰ γοὰ 
ἴαγ δῦονϑ, [86 Βοδίμθη δηᾶ 1Δο]αΐγουβ που], 1,60 1Ὁ θ6 γουγ σΑΓ6 ἰοὸ 
οοπάσοϊς γούγβοῖγοθ ΟΣΊΠΥ οὗὨ {818 αἰδιϊποϊΐοη. ωο( {86 αυρ]ν οὗ 
ΥΟῸΓ ἔοοά, 88 γγ6}} 88 {Ππ6 σιῖθβ οὗ ΥὙΟῸ ὙΟΥΒὮΡ, αἸΒΡ]ΑΥ γοὺ ρθου] αν 
Δηα ΠΟΙΥ Τδαγδοίοσ. [οὖ ουθῃ ὙΟῺΓ ΠΊΔΉΠΟΡ ΟὗὨ οδίϊηρ 6 80 ΔρΡιῸ- 
Ρτγαῖθ, 80 ΡᾳΤΟ, 80 ὩΙΘΟΙΥ δα)]υδίοα ὈΥ͂ ΤΥ ἰανν, 88 ἴο σοῃνῖηοθ γουγ- 
βαῖνθβ δῃηὰ 41] ἴπ6 σου]Ἱά, {πα γοὺ ἀγθ ἱπάβϑα βοραγαίβα ἔγομι ἸΔοἠαίοσα, 
Δηα ἀδνοίοα [0 τὴ8 δἰοῃβ. ΑρΎΘΘΒΡΙΥ ἰο {1118 ἀφοϊαγαίίοῃ Μοβϑβ [6119 
{6 1ΒΘγδο]} 168 (Π Θυῦ, χῖν. 2, 3. 31.), 7Τ7)ιὁ6 ῳΟΒΡ λαίλ ολοδέπ ψοῖι ἴο δὲ 

λ Ζδδπ, Ατοϊμθοὶ. Β[ΌὉ], 8 148. ὙΠῸ Μοεδῖς οὐγάϊβηοθθ σοϑρϑοιίΐπρς οἶδδη δηἃ Ὀηοΐοαα 
Βοδϑι5 δγὸ {}}}7 οοπαίἀογοὰ ὈΥ ΜΊΟΒΔαΙ 8, (ομτηθηίδγίοβ, νοὶ, ἰϊ. Ρρ. 219---2ὃ54. 
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α »εομῖίαν μεορῖίε ππίο ᾿ϊπιδοῖζ, αδουο αἷΐ ἐδ παίίοης ἐλαΐ ἄγε προπ ἐἰΐε 
εαγίλ. ἼΤηἼιοιι δλιαϊξ ποὲ δαί απν αδοπιϊπαδίε ἰῤλίπφ. γε δλαϊϊΐ ποΐ καί απ 
ἐλίπφ ἰλαί αὐοίς ὁ ἐἐδοῖῦ; ψὲ ἐλαϊὶ σίυνε ἰΐ (0 α δἰΓαΉΦΕΥ ΟΥ̓ 8εἰϊ] ἐΐ ἰο ἀπ 
αἴϊεη, [ον γε ατε α ποῖν ρμεορίθ. ἴῃ οἵμοῦ ψογάβ, “ ϑίποεα ἀοά [8 
Ἰηνοβίθα γοὺ ὙΠ ΘΙ Πρ ΑΓ ΠΟΠΟῸΡ ἃπὰ ἔδνουσ, γοι οὐρῶῦ (ο το- 
ΨΘΓΘΠΟΘ ὙΟΌΓΒΕΪνΘΒ: γοὰ Οὐρης (ο αἸβάδιη ἴῃ6 γἱ]ο ἰοοά οὗ ᾿ῤδίβϑῃη 
ἸάἀοἸαίεσβ. ὅϑυοὶι ἔοοά γοῦ τιν ἸΔυ Ὁ] σῖνθ ΟΥ 86}] ἴο ἔογοῖρηογθ, Ὀυΐ 
8 ἄτι 86 τοβρθοῦ ἔου 148 γοὺ ἴο οδὐ 11," Τῇ ᾿τηπηθαϊδίβ δηα ὈΥΙΠΊΔΓΥ 
ἱπίθηθ!οη οὗ (Π686 δηὰ οἵαὺ βι πα }]Γ ΓΟρ ΪΔΟΠ 8 γ88 0 Ὀγραῖὶς {16 
Ἰβγδο ἴθ οὔ {π6 1} Παδιίϑ ἴο ψ ]οἢ (ΠΟΥ μδα Ὀδοὴ δοουδίοιηρα ἴῃ 
Ἐργρί, οὐ ψ οῖ ΤΠοΥ Δα Ἰπάυϊροα νγ 8116 ἴπ (Παΐ ΘΟΘΠΙΓΥ ; ἀπά ἴο 
Κορ μθπὶ ἴου δυο ἀϊβίϊποῦ ἔγτοπι {μδὶ οοσταρὶ ρθορῖς, Ῥοίῃ ἴῃ ρῥτὶη- 
οἶΡ]68 δῃηὰ ρὑγαοΐοθβ, δῃά, ΟΥ̓ Ῥαγιγ οὗὨ γϑδβοιι, ἔγοηι 4]} οἵμιοὺ ἸΔοϊαίγουϑ 
ΠΔΈΟΏΒ. ποίδπον ΣΟΘΒΟῺ ΤῸΓ (ἢ6 αἰδίϊποίίζοι γγ͵ἃ8, ἰπαΐ, 828 ἴ1η6 “6νγ8 
ὍΕ͵Θ ΡΘΟυ] ΑΥὶν ἀονοίοα ἰο (ἀοά, {ποὺ βῃου]ά δ σοὶ οὗὨ {μαι 
τοϊαύϊοῃ ὈΥ̓͂ ἃ ΡΑΓΠΟυ]ΑΥ Υ οὗὨ ἀϊδῖ, συ Β1ΟΒ μου ἃ βοσγα μι Β] τη 6 8}}Υ 
88 8 58:0} οΟὗἩ [Π6ἱγ ΟΠ ρϑοη ἴο βίαν πηγαὶ ρυτγιίγ. ΕἸγίμοΥ, 10 Πα 
Ὀδθῃ βυρροδίβα, 88 ἃ σθᾶδοῃ [Ὁ [Π6 αἰδιϊηοίλοπβ θοίνγθθῃ οἰθδη δπὰ 
ὉΠΟΙθδη ἴοοά, ποΐ οὐἷγ ἐπαῦ ἴπ6 αυδ]γ οὗὨ [86 ἔοοά [{86]0 18 ἀη ᾿τηροτῖ- 
δηὖ ΘΟΠΒΙ ἀοσδίοῃ (οἰδαπ δηϊπι8}8 αῇογαϊηρ ἃ. οοριουβ πὰ τ ΒΟΪΘβομλθ 
πυϊτγπηοηΐ, 8116 ἀποίφαπ δαϊτηδὶβ γὙ]6]4 ἃ ζτοδϑ πυϊτηδηΐ, ΜΒΙΟἢ 15 
οδῃ 886 οοσοδβίοη οἱ βογοΐι]ουβ δηα βοουθυο ἀἸθογ 68); Ὀὰΐ 4180, 
(δὲ ἴο [π6 οαἰΐπρ οὗ οογίδιη ἈΠΙπ818 ΤΏΔῪ Ὀ6 ΔΒΟΓΡΘα ἃ βρϑοὶβδο ἴὴ- 
βυσηοα οα {86 ποῖα] ἰθιαρογαιηθηίΐ. 

ΤΠΟΙΓ ΟΥ̓ ΠΑΤΥ θανογαρα Ὑγ8ἃ8 τίου, ΒΊΟΝ γ8 ἀγα ἴτοτα [ἢ 6 
ΡΟΝ] Ο γ6 118 δηά ἐουπίδϊηβ (9 οδη ἰν. 6, 7.) δπὰ το ττᾶ8 ἴο Ὀ6 σϑ- 
ξυβοα ἰο πο οὔθ. (Μαῖίι. χχυ. 36.) Τῇ ψδίοῦ οἵ ἴῃ6 Ν1]6, ἴῃ Εργρί, 
Θέογ 1 88 θθθῃ ἀεδροβιίθα 1 475 ἴο δοι{16, 411 τηοάδθσῃ ἔγανθ  !οῦβ 
αἰζαβι 5, 18. β'ὨρΌΪΑΓΙΥ ἀο]ΙοἰουΒ 88 γγ6}} ἃ8 Ἔχ σου ΠΑΓ]Ὺ τ᾿ ΠΟΪΘΒΟΙΏ6, 
δηά 18 ἀγυηκ ἴῃ ΨΘΓῪ ἰαῦρζο αὐλῃ 168; Ἡ8116 ἱμαΐ οὗ [π6 ἔδυ νγ 6115, 
ὙΠ ἢ ἀγὰ ἕουπα ἱπ {παὺ ΘΟΙΏΙΓΥ, 18 ποὺ ροίδοϊθ, θοὶῃσ Ὀοΐῃ πη- 
ΡΙοαϑαηΐ δηᾶ :ῃβα] ασίουβ.Ό Ὑμθα {π6 τηοάστη ᾿πμαρὶδαῖ8 ἀδραγί 
ἴῃθησ6, οΓ ΔΗΥ [1π16, ΠΟΥ δροδκ οὗ ποίμιπρ θυ [86 μ]θάθυσα {ΠῸῪ 
884}} ἢπά οἡ {πον σούυση, ἴῃ ἀγιπκῖηρ 186 ψαΐοῦ οὗ (6 Ν]6. ΤῈ 
Κπον]οάρσα οὐ (818 οἰτουιπιδίδῃοθ ρσῖναθ ἃ ῬΘΟΊΪΑΥΓ ΘΏΘΓΡῪ ἴο {δοβ6 
ψογαβ οὐ Μοβοϑ, βοὴ δα ἀοποιπορα ἴο ῬΠΆΓΔΟΝ, {παὺ ἐπ6 νγαύθγβ οὗ 
116 ΝἸ]6 ββουϊ ἃ 6 ἰυγποά ᾿πίο Ὀ]οοά, ὄνθῃ 1π {86 νοῦ ΜΒ] τοσϊηρ; 
ν6886]8:; δηᾶ {πα [86 Εἰσγρίϊδηβ βῃου]ὰ ἰοαέλε ἐο ἀγὶπὰ οΥΓ ἐδιο τραΐον' 9 
ἐλὸ τίυοεν. (Εἰχοί, νἱ!. 17---19.) Ταῦ 186, {Π6 Ὺ βῃου]ὰ Ἰοαῖμα ἴο ἀγίπκ 
οὗ {παῦ ψαΐου ΒΟ ἢ {Π6Ὺ ἴο Ρῥγοΐον ἴο 41} [π6 ταίθγβ οὗ {86 υπὶ- 
γοΓΒ6, 8Π4ἃ 580 ΘΑΡΌΓΪΥ ο ἰοηρ ἴὉγ, δπὰ βῃου]ά ργοῖοσ ἴο ἀσῖηκ οὗὨ νν6}}- 
ψγαΐδγ, ὙΥΒΊΟΒ ἴῃ {ΠΣ ΘΟΙΠΙΓΥ ἰβ 80 ἀοἰθβίδ!]ο.Σ ΑἿογ [Π6 βου] πχθηΐς 

᾿ ΤΆΡρΡΑπ Β [οίσσγεβ οὐ Ηδθ. Απίϊᾳ. ΡρΡ. 260---264. Ὦγτ, Ηδιτίβ᾽ 8 Ναὶ. Ηϊεῖ. οἵ 10 
ΒΙιῦ]6, ρΡ. χχχί.---χχχυῖ (Απιογίοδη εἀϊδ.), οὐ ὑΡ. χχῖν. --χχχ. οὔ τῃ6 1οπάοῃ εἀϊίοῃ. 
866 4130 ἴ6 Βον. ὟΥ. ΦοῃοδΒ Ζοοϊορία Ἐππῖοα. (Ὑοσκδ, νοὶ]. 111. ΡΡ. 1--- 116.) 

5 560 ΡΑΥ συ] Βα] Ζου 5 ἘΟδεδσο 8 ἴῃ Εργρὶ, Ρ. 325. 4ϊο. εἀϊξ.; Τυγηοτδ ΤΟΙΣ ἴῃ 
116 1υδηΐ, νοὶ, 1ϊ. Ρ. 511.; δηὰ Ὁγ. ἘΠ δασάϑοῃ᾿ Β ΤΊδυςἶβ δ οηρ [80 βῆοτεβ οὗ (πΠ6 Μεάϊ- 
ζοσταποδη, νοΐ. ἱ. Ρ. 33. 

8 Ἡριπηοτ᾽ Β ΟὐὈϑβοσυδιίοηβ, υο]. ἐἰϊ. Ρῃ. 564-- 5866. 8,606 αἷδο ἃ πδσζαίίνο οὗ ἰπ9 Ῥβοδα οὗ 
5 ΦΡανα ἴο Ὠοηχοῖὶα δηὰ ϑϑπηδδσ, ΟΥ̓ δὴ Απηοσίοδη, ΡΡ. 160, 1561. (ομάοῃ, 

1822, ὅγο. 



᾿ οοὰ απὰ Ἐπίογίαϊπηιομές, ᾿ 477 

οὗ 16 Ιβγδοὶ θα ἴῃ δηδδῃ, ἱἰΠ6Ὺ ἀγϑηκ σης οἵ ἀϊξδγοηΐ βογίβ, πὶ ΒΙοἢ 
88 ὈΓΘβουν  α 1 βκῖπβ. [πὶ ὅγσια, (Π6 σταρεβ δγὰὸ ΤΠγονγῃ Ἰπίο ναΐβ, Ὁ 
{Π|6 8146 οὗ ὑ Ὡ 1 Οἢ ἃ. βίοπα ἰσουρῆβ ᾿ηΐο Ἡ ΠΊΟΝΙ 186 766 Ηονγ : ΤΏ 6 ἢ 
ροῦ Ἰπῖο {8688 γαΐβ, δῃὰ ὑγοδὰ [π6 σταρθδ ψὰῦμ {Π6Ὶγ ἔθοί, ΤῊ]8Β βαρ 
ΗΠ υδίγαίοβ [88. 1χ}}}. 2, 3., πὰ 1841. '. 15. Βοα π|ὶὴ6 βϑοηβ ἰο ἢδδνα 

᾿Βθθ {π6 τηοδῦ οβϑίθομϑοα, (τον. ΧχἹ. 31. ; Βδν. χὶν. 20.)})ὺ [πὶ {Π6 
τη6 οὗ δοϊογῃοῃ, ϑρίσοα τοῖπες ὝΟΥΘ 164, ταϊηρ]οα νη τῃ6 7016 6 οὗ 
[Π6 ρΡοτηορταπαίθ. (ϑοὴρ Υ111. 2.}} ὙΥΠοη Φυάπθα γὰ8 πάν {86 ἀοταηὶ- 
πίοη οὗ [86 Βομηδη8, πισαϊοαίοα ἸΏ 68 (88 ΜΡ Πα γ 6 866}} Ὑ6Γ͵6 ρίνοη ἴο 
1πο86 ὙΠῸ ΓΟ ἰὼ δ6 ογιοϊῆοα, 1π ΟΥ̓ Υ ἴο Ὀἰαπί {π6 οαρσο οὗ ραΐη, 
δηἀ βίιπῃ (ἢ 6 Δου θη 688 οὗ β6ῃ}510}}}{γ.8 ΤῊΘ δέγοηφ ἀγῖπα τηθπθοηδᾶ 
ἴῃ [μ6ν. Χ. 9., δῃα ΤΔΏΥ ΟἾΠΟΣ ραδδαρθβ οὗ Ηοἷγ ΥΥ τιῦ, ΡγοΟΌΔΟΙΥ τλθδ 8 
ΔΩΥ͂ Κὶπα οὗἉ ἸΙαυοσβ, ΒΘ. Σ Ῥγαρασγθα ἔγομπι οΟσῃ, ἀδίθβ, ἈΡΡ]68, Οὗ 
οἴμον ἔγα 8." 
ΤΠ ρδίχιγοδα, πκ [π6 τηοάοτῃ ᾿μΑ  δηΐθ οὗ (6 Εἰαβί, "6 γδ 

δοοσιβίοτηο ἃ ἰ0 ἰδῖκθ {Ποῖ τΏ68}8 που {π6 βῃῆδας οὗ ἴγθεβ' Τῃυβ 
ΑὈτγαΠδπὶ ϑέοοά ὈΥ ἴῃ6 δῆροὶβ μπάον ἐδ γε, απά ἐΐεν ἀϊὰ δαἰ., (6 6ῃ. 
ΣΥ͂Σ. 8.)ώ ὙΠο δηοίοηῦ ἐρεθϑι αἀΙά ποῖ οδὶ πα! ἴδον τ 1 41} 
ῬΘΥΒΟΠΒ; ΠΩΥ σου παν Ὀδοη ρο]]αϊοα δηα ἀἰβῃοπουγθα ἴῃ {δ οὶγ 
ΟὟ ΟρΡ᾿ πίοῃ, ὈΥ͂ οαἴϊηρ ἢ ΡΘΟρ]6 οὗ δῃοίμπον στ] !ρίοη, οὐ οὗὁὨ δὴ 
οἄϊοιιβ ῥγοίεβϑίοῃ. ἴῃ «βαρ β {6 Π6Ὺ ποῖμοῦ αἵ στ (86 
Ἐργρύδηβ ποῦ ἴπΠ6 Εργρίδηβ τὰ (ποτὰ (θη. χἸ} 1. 32.}; ΟΣ ἴῃ ΟἿΓ 
ϑϑυϊουγΒ ἤὴ6 τ] (6 Θδιηαυϊ δηβ (ΦὁΒη ἶν. 9.); δὰ {π6 “6008 ὝΘΓΘ 
ΒΟΔΠΔ4]1864 αἱ «6βὺ8 (ΓΒ. 8 οαϊϊπρ τὴ ρου] ]οδη8Β απ βίῃ ΟΥβ, 
(Μαῖῦξ, ἴχ. 11.) ΑΒ ἴποσα ἜΘ Β6υ σαὶ βοσίβ οὗ τηϑδΐβ, (86 186 οὐ τυ βίοι 
ὙὰᾺ5 ΡγοΒΙ δι06α, (Π6Υ̓ οου]ὰ πού ΘΟ Ὠ:ΘΏΓΥ οδὺ στ ἰμο86 τγῆο ρδγ- 
ἴοοῖκ οὗ (πηι, ἔδασίηρ βοῦλα ρο ]υύίοι ὈΥ τουοπίπο [Π6 πὶ, οΥ 1 ὈΥ 80- 
οἸάθηΐ δΔῃΥ͂ ραγί οὗ {π6πὶ βῃοιυϊὰ 181} ἀροη {π6πι. ΤῊ δποϊθπὶ Ηθῦγον 8 
αὖ {Π6]Ρ τγ68}8 84] Θδ οὶ ἢϊ8Β βοαραγαΐίθ 8016. ὙΥΒθη Φοβαρὰ δπἰογίδι θα 
.18 Ὀγθίμγοη ἴῃ Εργρί, μ8 βοαίθα οδοῖ οὔ ἴμθια δὖ 18 ραγίϊου αν {80 ]6, 
᾿δῃα Β6 Βῖτη86 1 βαὺ ἀόνῃ βορδγαίθὶ Υ ἔγομι [6 Εσυρίλδῃβ ψοὸ αἷθ ψ 1} 
πὶ: Βαΐ Πα βϑηΐ ἴο ᾿ἷὶβ Ὀγθίβσγθῃ ουἱὐ οὗ [86 ῥγονιβίοπβ ν ἰοἢ ἡγ6 ΓΘ 
Ὀείοτα δῖπι. ((ἀθη. χἹ, 81. εἰ 56ῳ.) ΕἸΚαπΔΒ, ϑϑπνιθ] Β ἔδίμοσ, τ ΒῸὸ 
μαά ὑνο τῖναβ, αἰδισι θυ οα {Πποὶν ρογίϊοηβ ἴο ΤΠ ϑῖὰ βεραγδίεὶυ. (1 βαμι. 
1. 4, 6.) Τῃ Ἡοπιοσ, θδοὶ οὗ {πΠ6 σιιοδίβ 888 ἢ͵8 110{16 8016 ἀραγί; δηὰ 
(86 τηδβίον οὗ {π6 ἔδαβί ἀϊβίγ θαῦδΒ τηθαῦ ἴο δδοῖ. ᾽ 6 ᾶγὸ δβδϑιιγοὰ ἐδμαΐ 

Ἰ Ῥαχίοῃ β  [αἰΐοσβ ἔσο Ῥαϊοδιῖηο, Ρ. 2315. 
5 ϑρίοοα νἱίποϑ ΜἜΓΘ ποῖ ῥϑοι αν ἴο [86 ὅονγδ. ΤΏ οοἸεδτγαίθὰ Ῥογοΐδη ροεῖ, ΗΔΗ͂Σ, 

ΒΡΟΔΚΑ οὗἁ ᾿Υῖπο --- “ΤΟΥ ὈΪΠΟΟΤ, ΤΊΘΔΙΥ δγοςοῖ." ὙὩὙὨδ Βοιηδηβ ᾿ἰηοαὰ [Π6ῖΓ γ68656]5 (αι- 
»λογαὺ) πὶϊῃ οἀοτγοιδ ζΌΙΩΔ, ἴο ψὶνο (6 πίη 8 σϑστη ὈΠῸΣ θανουγ; δηὰ ἰδ ἰδ βαϊὰ τῃδὲ 
186 Ῥοΐθ8 δηὰ ϑιρδηίαγὰβ δάορὲ ἃ δβίγωὶ δῦ πιο ῃοᾶ, ἰῃ ΟΥΔΘΥ ἴο ἱπηρασγί ἴὸ ἐποὶγ ͵ἱὴ68 8 
ανουτγίϊθ το] δἢ, (Οἀεβ οἵ Ηδῆσ, ἱγαπβὶαιοὰ ὉγΥ Νοεῖ, Ρ. 80. ηοῖί8.) ὙὍδο )αὶςθ οὗἁ [δ6 ροπιε- 
πτϑηδίθ ἴσεο ἰβδ οἤδη οτωρογοὰ ἱπ ἴπ6 Εκλδι, ἴο γχίνο ἃ ῥ᾽θδδδηΐὶ βυρ- δοϊὰ βδνοῦσγ ἴὸ ἃ 
ΥΨΑΙΙΘ ΟΥ̓ Ὀανοσγαροβ; δπὰ ΨΒΟΤΟ ἴπ0 ἰδτγε οὗ [πΠ0 Κοϊδὴ ἃγὸ οὶ δ]ουγοὰ ἴὸ ἱπίεγροβε, 
ΟΥ̓ [ΠΟΙ͂ Ργο δ᾽ Οἢ 8 ἀγὸ ἀϊδτοχαγάοα, ἃ ἀο]ἰοϊουβ πὶπο 18 ΠΟ ΘΕ τηδηυϊδοιαγοα ἔτοπὶ 
1ῃ18 )αϊοο δίοῃθ. Ηδυγιογβ Ονδβεγυδιίοῃμβ, τοὶ. ἰΐ, ΡΡ. 145, 146. 

Ν δὴ ῬΡ. 182, 188. οὗὨ ἐ8 ΨοϊυτηΘ. 
4 Οη δ νδγίουϑβ '8ε8 οὗ ἴθ νἱῆα δηὰ 1.8 ἔπεϊ, (θογο 8 δῇ ἱπϑίσγιςξῖνο σῃθιροὶσ ὉΥ (ἢ0 

Ἐν. Ἡ. Ηοπιεβ, ἰῃ ἐπθ Βἰ] οι μοςδ βδοτσα ἔοσ 1848, ὑρρ. 288---295.; δηὰ οἡ ἴπ6 βυρ͵οεὶ οὗ 
186 γΑγίουβ βογίβ οὐ τεῖπο ἀσγαηὶς ἰῃ Ῥα]εβιϊηο, ἀπ ουγίουδβ ἱπίοτταδιΐοη Μ0}}} Ὀ6 Τουῃὰ ἴῃ 
“ ΤΊγοθι ἰὸ Ὑαγίη; οσ, [86 ὙΥ'π6 Οὐδδίίοη οοπδίἀεγθά ἰῃ δὴ θπιίγοὶ Υ πονοὶ ροϊηϊ οἵ νον; 
ὙΠ 8. Βοβοιηθ οἵ Ηθῦγονν τεῖπεδ, δηὰ 1]Ἰυδίγαείοηθ (ρἢἰ]οϑορἷοαὶ δηὰ ογῖς 1) οὗἨἁ ἀ1}10 
Ῥγίποῖρα] ῥραδβαρεβ οἵ [86 Βἰ0]Ὲ ςοῃπεοῖοα π]ξὰ [86 δα )οο, Τοπάοῃ, 184]." δγο. 
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{818 18 8.11] Ῥγδοιιβοα ἴθ Ομ; δπα πιΔηΥ ἴῃ [πᾶ ϊᾶ ΠΘνῸΡ οδὲ ουὖΐ οἵ 
116 Βαηλ6 ἀἰϑἢ), ΒΟΥ Οἢ ἴΠ6 βϑῖὴθ 806, δηὰ {Π6 0 Ὀθ]ονα ποὺ οϑηποί 
ἀο 80 ψιπουΐ βη ; δπὰ {118, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ {86 1Ὁ οὐ οουηΐσγ, θὰ τ ΒΘῺ 
ἐγαν Πρ, 8η4 1π ἴογεῖρτι ἰαπα8.: ΤΠ6 δηαι ΤΔΏΠΘΓΒ ὙΔ1ῸΝ τὸ 
οὔβοσνο ἴῃ ἩΣΔΟΥ Μ6 κοννίδο Ρούοαῖνα ἴῃ δοσιρίυγο, τὴ τοραγα 
ἰο οαἴϊηρσ, ἀν κίηο, ἀηα επὐργίδἰπηθπίβ. 6 πα ρστοδὺ ρῥ]οηίγ, θαΐ . 
᾿16 ἀφ] δοῦ ; στοαὶ σοβροοῦ δηὰ ΠΟΒΟῸΡ ἔς ἴο ἰῃ6 ριιροδίβ ὈΥ 
βουνίηρ ἰμοτ Ρ] τ 1] Υ ; {π8 Φοδβαρὴ βαεηΐ πὶ Ὀσγοίμου Βεπ)δηνῃ ἃ 
Ρογίίοη ἔνα {ἰπιθ8 ἰδσῦσον (Πδ 18 οἴποῦ Ὀγοίμγοη ; δηα ϑϑιμαεὶ βοΐ ἃ 
Ὑ8016 αυδγίου οὗ 8 9410 Ὀοΐοσο δα]. Εσοῃ Νὴ. νι. 10. 12., δῃὰ 
δι}. ἴχ. 19. 22., 10 ρρθδσβ ἴο ἤᾶνθ ὈΘΘῺ Ουβίοτϊηδγυ ἴο δαοπα ἃ ρογίοῃ 
οἵ νβδί σοσλδιποα ἔχοι {μαὶγ ρυ]16 ἔθαδίβ (0 (Πο86 ἴ0γ ψβοῖλ ποιῃὶηρ 
ΑΒ ῬΓΟρΡΑΓΟΩ͂, ΟΥἹ 0 ΘΓ ΟΥ̓ ΔΩΥ ΟἸΓΟυΙηΒίδηοθβ ρὈγαυθηΐθα ἴΎΌΠῚ 
Βοΐηρ ργοβοηῦ δ {πθπΔ. Τῇ ψοπΊθη ἀἸὰ ποῦ Δρροϑᾶδγ αὖ ἰ80]6 ἴῃ δῃ- 
του διπθηΐβ ὙΠῸ ἰδ6 θη. ΤὨϊθ ψουὰ παν Ὀδθὴ {Π6Π, 848 1 18 δὖ 
{18 ἄγ {πγουρπιουῦ {86 Εὐδδὺ, δῇ ᾿πάθοθηου. ἢ ΤΏ, Κ͵γαδλέϊ ἰλε Φμέεη 
γιακῖο α ξεαδέ ΚὉΥ ἐδλό τοοπιθη ἐπ ἰΐδε τογαΐ λοιιδε, τοἠολ δεοίοπσοι ἰο 
Απαδμόγα (ΕΒΙΠΟΓ 1, 8.)}, ὙΜ116 [6 ῬΘγβίϑῃ Το πΆσΟ 88 δαβίηρ, 
[18 ὩΟΌ]68, 

Ιη Ιηάϊ4, ἴϑαβδίβ ὅσ ρίνθῃ ἴῃ 1ῃ6 ὀρθὴ [8118 αῃηἃ ρϑγάθῃβ, ὙΠΘΓΘ ἃ 
ΨΑΓΙΘΙΥ ΟΥ̓ ΒΙΓΒΗΡΌΙΒ ΑΓ δατηϊ 6, ἀπ τοῦθ ἈΠ] ΠΥ ΕΥ̓ 18 δ] ον θα, 
ΤῊΪ8 ΘΑΒΙΠΥ͂ δοοοιηΐβ [Ὁ ἃ οἰγουτηθίαῃοθ ἴῃ {δ6 μἰδϑίογγ οὗ (γιδὺ τ μι οἢ 
15 δἰξθπαθα τὰ ΘΟ ΒΙ ἀΘγαῦ]6 ΑἸ ΟΌΪΟΥ ; ---- 86 ροηϊ θη ΜΑΓΥ οοιμϊηρ 
Ἰπίο {16 δραγίσωθηῦ ὙΏΘΓΘ ἢ 88, δηαὰ Δηοϊτηρ; 818 ἰδοί πὰ ἰΠ6 
οἰπίτηθηΐ, δπὰ πὶρὶηρ [μ6ὴὰ 18 186 δαῖτα οὗ μοῦ πεδᾶ, ([μὑΚο νἱ!, 44.) 
ΤῊ ἐδια Π]ΑΥ 18. μοί ΟΠ]Υ͂ οογτηοπ, Ὀυύ 18 ᾺΥ ἔγοιλ βαῖηρ ἀδοιηθα 
οἰἴμοσ ἀἸβγεβρθοι αι] οὐ ἀ!Βρ]οαβίηρ. ὃ ΕἾοΙλ (Π6 ράγΔ 0168 οὗ [Π6 πυρί] 
ἔοαδύ (Μ δι. χχὶϊ, 2--4.), δμὰ οὔ 186 ἀτοδῦ βαρροῦ ([υΚο χῖν. 16, 17. 
1Ὁ ἈΡΡΘΑΓΒ ΔΠΟΙΘΠΕΥ ἴο ἤᾶνθ Ὀ66η {ἢ6 ουδίοτῃ [Ὁ [86 ραγίϊθβ ᾿ην 
ποῦ ἴο ρὸ ἴο {86 Θηϊοσίδιητηθηῦ Ὁπ0}} 10 τγ8 δηποιιησθα ἴο 6 γοϑδάγυ. 
Α 5Β᾽ Π}}Π18ν ἀϑαρθ ΟὈίδίμΒ ἴῃ Εργρί δηὰ ἴῃ τηοάθσῃ Ῥοσβῖα. [!ἢ Εργρί 
{π6 Βιυιβἢ οομβιὶ βϑηΐ 18 Δ} ΊΒβασυ ἴο Ἰηντῖθ (Π6 ΘΒ ΤΟΙ οὗ ϑοοῦ δ πα Β 
ΤΩ ΙΒΒΙΟΏΔΥΥ ἀδρυϊαίίοη ἴο {86 «6078 ἤο ραγίδκα οὗ ἃ ἰὈγθ ΘΟ! Ἐ τοραϑί" ; 
δά ἴῃ Ῥεγθῖα, πθη δ᾽. ΗἩδγίογα Φοπ68, ἀυσίηρ [ἷ8 ΡΟ] Ιλοαὶ] τα! ββιοη 
{86 ἱπ 1808- 9, ἀϊηθα τι (Π6 Κῆδῃ οἵὗἩ θυ δῃϊγο, 106 ΘΏΥΟΥ δπᾶ 
818 δυϊΐα ἀἸα ποὺ ργὸ ἰο {86 απ Β τϑβιάθῃοθ, Ἀ} 11] {Π6 Ἰατίον μαα βοηΐ 
ἃ ΤΘΒΒΘΏΡΘΥ ἴο ΒΔῪ ὑπδί {Π6 δῃςοσγίδι πταθηῦ τγ8 γεαάν ἴοσ ἢὶβ σβθοαρ- 
τοη.ὃ [Ιἢ τῃοάοχῃ [π6]8, 88 γΥ6]] 85 1π δηοϊθῃύ δυᾶφα (Μαῖίί. χχὶ!, 9. 
0 18 ΒΔ] ἔου ἃ στο δ ἴο σῖνθ ἃ ἔδαδί ἴο ἴΠ6 ροοσ, {86 πηδίτηθα, 80 
1Π6 ὈΠπά. τοι 1 δηλ. χυἹ, 1]. (ἸηδΡρΊη8] το μάοσῖηρ), δπα Ῥβαὶ. 
ΟΧΧΥΣΙ, 8., 1 Βῃου]α βϑοῦὶ (μδ΄ {Π6 δηοϊοηΐ Ηδθῦτγονβ βαὺ ἀόνῃ τουπὰ 
δὈουΐ ἃ τηδῦ οὐ ἸΟῪ [8 ]6, ογοβϑ-]ορρσοαᾶ, ἴῃ {Π6 Β8Π1Ὲ6 ΠΊΒΠΠΘΓ 88 18 81}}} 
Ργδοῦιβθα ἴπ {π6 Εἰαβὶ : δἰϊογναγάβ, μοσονοσ, (Β6Ὺ ᾿πυϊαἰοα (Π6 ῬοΓ- 
ΒΔ 8 δηα (δ᾽ ἀββῃϑ, 80 Σϑο πο οα ἰ60]6- 648 1116 οαἰῃρ ; Βοῖηθ 

1 560 δἽχδιηρίοβ ἴῃ ͵ασὰ 8 ιν οὗ ἴΠ6 Ηἰβίοτυ, ἄς. οἵ ἴδ ἩΪπάοοσ, τοὶ. ἱϊ. Ρ. 815. 
Ἑδπδυάοί, Νοίοβ δὺγ ἰ6ὸ ὕἴογασο ἀε5 ἀδθὰχ ΑΤαροβ ἃ 16 Ομΐηα, ΡΡ. 198, 194. 

2 ἩἨοθογῖδ᾽ 8 Οτίοη!δὶ ΠΙυ βίγατοπδ, Ρ. 255. 
3 ἘοτΌΘδ᾽ 5 ΟτθηΐΔ] Μοσζηοῖγβ, νοὶ]. 1]. Ρῃ. 183. 190, “Ναγτγδίϊνο οὔ ἴ86 ϑοοιἰδἢ Μ|85105 

ἴο 1π6ὸ Ζοννβ, Ρ. 69. 
4 Ναγγαῖίνα οἵ ἴπ6 ϑοουι δ Μίδβδίοη ἴὸ ἴπ6 δον, ἢ. 67. 
δ ΜοτίογΒ ΦοῦτγηοΥ (Πγουρὴ Ῥογβία ἴῃ (6 γοδτβ 1808-9, Ρ. 73, ΤΙωοπάοῃ, 1812. 4ϊο. 



Τοοά αμπὰ Ἐπίογίαϊπηιοηΐξ. 479 

ἔγβθοθδ οὗ σ ΒΙΟΝ ἀγα ΟὈΒουυ Ὁ ]6 ἴπ ἴπ6 ΒοΟΙ οὐ Ῥχονοσθβ “χχίν, 1.), ἴῃ 
Απιοβ (Ὑὶ. 4. 7.), ΕΖα κῖ6ὶ (χχῖ, 41.), δῃὰ Το (ἰϊ. 4.): Βαὺ {μὲ8 
Ργβϑοίϊοθ τῦᾶϑ ποῦ φθηθῦαὶ. 6 860 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ ἴῃ {Π6 Βαογϑα διυΐθοσβ 
οὗ {μο86 {π|68, νι οἢ ὑγόνυς {μαῦ ΤΠΟΥ͂ 4180 βαΐ αἱ ἰδῦ]ῖ5. Αἱ Αμαβυο- 
ΤαΒ 8 Βαπαιοὺ (Ε.}. 1. 6.), [6 Θοἴρϑην ἰΔΥ οῃ Θου ἢ 968, δα α͵80 αἱ 
{παι σοῦ ΕΒΊΒΟΥ σάν {Π6 Κίπρ ἀπὰ Ηδιηδη. (Εἰβίἢ. νυἱ]. 8.) ΟυΣ 
ΘΑΥΪΟῸΣ ἰπ κα ΠΠΔΏΠΟΥ τοοϊποα δὖ {840]6 (48 αἰγϑαυν ἀθβουιθοα ἴῃ 
Ρ. 423.) πῃ ΜαγΥ Μαράαϊοπθ δποϊηΐθα [18 ἔδεϊ σι ρογέμστηθ 
(Μεῖ. χχνὶ. 7.), δπὰ σψ θη “9 οἢπη, δ {Π6 Ἰαδῦ βΌρρογ, γοϑύθα ἢϊ8 μϑδὰ 
ο δὶ8 Ὀοβοῦι. (Φ ἢ χϑ!. 26.) πα ΟΥθηίδὶβ πανο, 88 {π6 “678 δη- 
οἴ ΘΕῸ μϑα, 411 {μοὶν ργοδύ ἔβαβίβ 1π {π6 δυθηΐηρ. (66 Μασκ νἱ. 21].; 
Φόδη χὶϊ. 2. ; ΒΒ ν. 1... 20.)ὺ Ῥχδνϊουβὶυ ἴο ἰδκιηρ [οο0ἀ, 10 γα υϑιια] 
ἴο παρ ογο {ἢ 6 ἀϊν!πθ Ὁ] βδίηρ, 88 7ἷὲ 866 ΕΥ̓͂ {Π6 ΘΧΔΙΏΡΪΘ οὗὨἨ ϑϑιιοὶ, 
ΜΏΙΟΝ 16 αἰϊυάδρα ἴο ἴῃ 1 ὅδ. 1ἴχ. 13.; δηᾶ 1:ὖ βου ϊἃ βϑϑῃ ἔγουμ 
1 ΤΊ. ἴν. 4., (δύ (6 δαηθ ἰδ 8 0]6 ρῬγδοίϊοθ οδίδιποᾶ ἴῃ {Π6 {ἰπη6 οὗἁ 
(6 Αροβι]ο Ραυ]. ““ [ἢ δὴ ϑδϑίθγῃ ἰδαϑὺ ΟΥ̓ ΟΘΥΘΠΊΟΠΥ, ποίμηρ οδῃ 
Ἔχοθρα [Π6 ρδυ(ου αυγ, τ ΒΙΟ 18 ουβογυθα ἴῃ σοίογοησο ἰο [Π6 τδηκ 
δηἃ οοπδοαυδηΐ Ῥγθοθάθμοθ οὗ {π6 ρυσδίβ. ἜΚΟΟΡΗΒΕ ΜΓ ΠΘη Κρ 
Δπαἃ το θογβ οὗἁἨ [6 τογδὶ ΓΆΓΤΩΙΪΥ δγὸ ργθϑϑηΐ, (Π6 σοῦ δῃά βϑαΐϑ ὥσὸ 
Αἰ Υ8 οὗἁἩ δὴ δαυλὶ μοῖρῃῦ; Ὀυΐ 1{Π6 ὉὈΡΡΟΣ ματὺ οὗ ἃ ΤΟΟΠῚ 18 ΙΏΟΤΘ 
ΤΟΒρϑοίδ 6, δῃὰ μοῦ ὑμ6 τηοϑὲ ἀϊσηιῆθα ἱπάϊνι ἄν] γ}}} 6 μ]δοϑά. 
5Βου]ά, Βονουϑῦ, 8 ΠΙΘΓΙΟΓ ῬΓΘΒΌΠ.6 (0 ΟΟΟΌΡΥ {παῦ δἰ(πδίϊοῃ, ᾿6 νν}}} 
ΒΟΟ Ὀ6 [0] ἴο ρῸ ἴο ἃ ἰονγοῦ βίδϊοη. ΤῊϊδ ουδβίομλ Θπαπ πεν 11}18- 
ἰγαῖθϑ Ῥσου. χχυ. 7., δῃὰ [016 χῖν. 8. ἴῃ {6 Εαδὺ 10 18 ουδίοτηδσυ 
ἴο ΡΟῸΓΣ γγαίθυ οὐ [6 δη48 οὗἨἍ ΘΥΟΡῪ σιυισϑὺ: δὸ ΕἸ] θῃα ρουγοα γγαῖοσ 
οῃ ἴα παπάβ οὗ ΕἸ). (2 ΚΊηρβ 11}. 11.) 

ΤἼηδ τροάσγῃ «678, ὈΘίΟΤΟ ἜΠοΥ δῦ ἀονγῃ ο 8016, δἵαογ {86 6χ- 
8} Ϊ6 οὗὨἨ {Π6}} δηοθδίουβθ, ΟΔΓΘ ΠΥ γα {πον Βαηάβ. ὙΠΟΥ βροακ 
ΟΥ̓ {818 ΘΟΥΘΙΠΟΠΥ͂ 88 ᾿αΐπρ' ΘΒΒΘΏ141] δηα ΟὈ]ραΐοσυ. ΑΥ̓͂Θ τηθ8]}8 
1ΠῸῪ τ δϑἢ ἴΠπ6πὶ Δ σ 8]. ἤθη ΠΟῪ 810 ἀονῃ ἴο (8016, {6 τπιδβϑίοσ οἵ 
(πΠ6 ουδο, ΟΥ ΟΠ οὗ ῬΟγβοη ἴῃ [86 ΘΟΙΊΡΔΩΥ, ἰακίηρ Ὀγεδα, Ὀγθαῖβ 1ΐ, 
Ὀαΐ ἀοα68 ποὺ ἀϊνιὰα 10; (μ6η ρΡυϊζεηρ 8 Βαπὰ οἱ 1ῖ, Ἦἣθ χϑοϊΐθβ {}}18 
Ὀ]Θβϑίηρ : Μιοδεεα δὲ ἐΐλοι, Ο 7Ζονὰ ομν Οοά, δε ἀϊπφ 9 ἐδ τοονἱ, τοἡιο 
γοάμοεδέ ἰδ6 ὄγεαά ὁ. ἐδε εαγίδ. Τῆοβο ῥσγοβοηῦ δῆβνοσ, “πιθη. 
Ἐπ ιυιδ ἀϊδισι δυο [86 Ὀγοδα διηοηρ (6 συθείβ, ἢ6 ἰαΚθϑ [μ6 γϑββοὶ 
οΥΓ {16 ψῖμα ἴῃ ἢ 18 τἱρδῦ παπᾶ, βαγίηρ, 28ἰεδδεα αγί ἐΐομ, Ο 7ιογα οἱ 
Οοά, ἀἰπρ 9 ἐλ τοογίἀ, τολο ᾿αδὲ ργοάμοε( ἐλε ὕγιῖΐ ο {λι6 υἷπε. ΤΏΘΥ 
τῃθη γσοροδὺ {π6 284 Ῥβαΐϊμι. 32 ὙΠοΥ (Δ Κα οᾶγο, [μὲ ΔΕΟΥ ταθδ]8 6 ΓΘ 
8Β84}} Ὀ6 8 ρίϑοθ οὐὗἨ Ὀγϑδᾶ σϑιλδι ηρ οἡ (86 (Δ 6 : (Π6 πγδβίο οὗ {86 - 
Ποῦδθ ογάοσβ ἃ ρἶδββ ἴο 6 ὑγδϑῃθα, 4118 10 ψ 1} τῖπ6, ἀπά οἰοναησ 1{, 
ΒΑΥΒ, Ζεί μι δίεξς ᾿ξπι ὁ τοῆοθο δεηογέβ τος ἤαῦε δέξῃ ματίαλέπφ; ἱλέ 
Τεδί ἀπειοεῦ, ΒΒ εδεοα δὲ ἠδ, τοῖο λας ἀεαρεά ᾿ὲβ ξαυοιγϑ οπ πᾶ, ἀπά ὃν 
λὲς φοοιποε8 ᾿ας ποῖ [ὦ 185. ΤΏΘη [6 σϑοϊῥθβ ἃ ὈγθίΥ Ἰοηρ ὈΓΆΥΘΣ, 
ὙΠ Θγοὶη Β6 ἰμδηϊα (οὐ ἔοΣ 18 πιηΥ θαμοἤΐθ γομπομιδαίοα ἰὸ ἴβγδοὶ : 
ὈΟΒΘ ΘΟ 68 Ὠΐἶτῃ [0 ΡΥ « Θγυβαίθπι δηὰ ἢ18 ἰδπιρὶθ, ἴο τοβίογο ἐπ6 βγοηθ 
οὗ Τθανιά, δμὰ ἰο βοῃᾷ ΕΠ͵185 δῃά {86 Μοβδίδη, ἴο ἀοϊϊνοσ ἰμθὴὰ ουἑ οὗ 
ὙΠ ῖγ Ἰοπρ' οαρύϊνιγ. Α1} ῥγϑβοπῦ Ἀμβσοσ, “πιεη. ΤΏΘΥ τοοϊῖο Ῥββὶ. 
Χχχῖν. 9, 10.; δηά [Π6ῃ, ΔὕΟΓ ραββῖπρ' {πὸ ρ]αβθ 10} ἃ 10{16 τ]π6 ἴῃ ἰΐ 

1 Ἑοδοτίδ᾽ β Οτίθηϊδὶ ΠΙυδίταιοηδ, μ᾿. 375. 
2 8.60 Βυχίοτί᾽Β ϑ'γηδῷ. δῃὰ 1.2.0 οὗ Μοάοῃδ, ρασὶ ἰΐ. Ὥς, 10. 



480 Τοπιοϑέϊς Ομβίοπιβ απαῖ ζϑβασος ΟΥ̓ {}ι6 ριυσ. 

τουμά ἰο ἰδοβθ ρῥγδβοηΐί, 6 ἀγίπκθ τ μαῦ 15 Ἰο, δῃα [86 0]. ἴ8 
οἰοανϑα. 

Υ. Ὑῆδ ρῥϑορῖὶο οἵ 86 Τὐαϑὺ μᾶνα 8 ζ,ἼΘΏΘΓΑΙ ργΟρΡΘΏ ΒΥ [ῸΓΣ δϑβοοϊαίθβ 
ἴη ἃ}} {Π6Ὶ1Ὶ ἐγδηβδοί!οηβ 8Π4 ἸΟΌΓΠΘΥΒ: Β6η66, ἴῃ [πάϊ8, 15 ἃ τοδη ἢδ8 
ἴο ἔγαν6] ἔτοτα ἃ ἀϊδίδηϊ ν᾽ ]Παρα οα Ῥυδβίπαδβ, ἢ ἴδ καβ στ ᾿ΐπὶ ἃ ἰᾶτρα 
ΘΟΠΊΡΘΩΥ ΟΥὗἁ 18 ποῖρηρουτβ δηᾶ ἔπ]θη8. ΤῊΪ8. οΟἸγοιπλβίβῃοθ τηδΥ 
δοσουπῦ ἔον {π6 Ὀγοίμγθη δοοοπιρδηγίησ είν ἔσομαι {όορρα. (Αοίδ χ. 
28., χι. 12.) ΤΠ Θοτηπιοῃ βαϊυἰδίϊοη δ ἜΡΕΠΒΕ δης ραυηρ 18 ἰο ρΡυΐ 
τ1ἢ6 Παηά ἤγβι οὐ {π6 Ὀγϑαϑὶ δηὰ θη οὐ ἰδ 1108, 88 ἱΐ ἰο :ῃςἸπηδίθ 
{πα τ μδὶ {π6 1ρ6 αὐΐον {16 μεοαγὶ ἴθεϊβ, Τὸ {Π18 βαρ ἔβοσα 18 δὴ 
Δ᾽] βίου ἴῃ 900 χχχὶ. 27. 
ΒΘ ΡΟΥΒΟηΒ ἰΟυΓΠΟΥΘα, {Π6Υ ργονυϊἀθὰ {ποσηβαῖνοβ ὙΠ ΘΥΟΣῪ 

ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ, 88 ΤΠΘΓΘ ΟΥΘ ΠῸ 1Πὴ8 [ῸΓ (πΠ6 τϑοθρίϊομ οὗ {γανυοί !ογβ. 
Ὑ͵οϊ θη δηά τοῦ τηθη γα ΘΠΠΥ ἔγανο θα Οἢ 8.8868 ΟΥ̓ Ο4π|6}8, τ ἢ] ς ἢ 
σατο ποῦ ΟὨΪΥ {ποῖγ τπϑγοῃδηαίβα, θαῦ 4180 {Π6 1}Ὁ Βουβοῃο] ἃ ροοί8 
δῃά οΠαίία]β, δῃὰ αιιθθηβ ὙΘΓΘ ΟΑΥΤΙΘα 1 Ρραἰδπαιυΐηβ ((ὑδῃῦ. 111, 7.) ; 
Δηά 10 Δρρϑδγβ {μαὺ {Π6 «}6ὺ7]ϑ οἴζθη ἰγανθ]]θὰ ἴῃ σαγαυαη8 ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡΔΏΙΘΒ 
(48 116 ᾿πμΑ ιδηῖ8 οὗὨ [Π6 Εἰδϑὲ ἄο ἴο {Π18 440}, ΘΒρϑο δ] πΒθὴ Π6ΥῪ 
ΘΩΐ ὋΡ ἴο «“6γυβαίθιῃ αὖ ἴπ6 ἰἤσθθ ργοαῦ δῃηυδὶ ἔδϑεναϊβ.α ΤῊΘ 
οοπιραπψ, διλοπρ ὙΠΙΟΝ ΠΌΒΘΡἢΒ δπα ΜΆΓΥ Βυρροβθα “688 ἰο Βανθ 
Ὀδθηῃ οπ {μοὶγ σοΐυση ἴτοχλ (6 Ῥϑββούοσ, Ώθη ἢ6 τγχὰϑ ὑπο ῖνθ 
γοδτβ οἷά (1μυκὸ 11. 42---44.), γᾶ οπα οὗ ἴῃθβα οδγανδηβ ΤΤῃ6 
Οου]ομθβα ἔγαγϑὶ ἱἢ ἃ ΒΙΠῚ}ΔΓ ἩΔῪ δἱ δι τα]8 ὕ0 ρδυ ΟῚ ᾿Ϊδο68 οὗ 
Ὑ ΟΥΒὮΙΡ.5 

ΥἹΙ. [πῃ (86 Εὐαβί, δῃο ΘΠΕΪΥ, 88 νγ6}1} 88 1ῃ τηοᾶάοθτη (1168, [Π6ΓΘ ὙΤΟΓΘ 
ὯΟ 1πη8, ἴῃ ὙΠΙΟἢ {Ππ6 ἔγανθὶ!οσ οου]ὰ τηθοὶ τὶ τοίγοῃηθπί. ὃ δἀ6 
ἔγοιῃ ἴδ6 βιῃ, δηα ῥτγοίθοϊοη ἔγουῃ {86 ρ] υΠθγοσβ οὗ {Ππ6 πὶρἢΐ, 18 4} 
{π8ὺ {1π6 σατανδηβογαὶβ αἴογα, φησ ΠΟΒρ ΓΑ] ΠΥ τνα8 ἀθοπιθα 4 βδογοὰ 
ἀυΐν ἱπουμρθηῦ ἸΡῸΠ ΘΥΘΙΥ οὔθ. ΤμθῈ ιεαογρᾶ Ὑ τ σ8 οχῃὶθὶῦ 
ΒΟΥΘΙΆΪ Ἰηβίδηο68 Οὗ ΒοΒρΙ Δ] γ ΘΧΘΓΟΙΒΘα ὈΥ {Π6 ῥδίγ γοἢΒ, δπα {86 
ΓΙ ρ8. ΟΥἮ Τηοάογη ἔγανθ]] 6 γΒ βίον {Παΐ Βι πη] αν ΠΟΒΡΙ (ΔΙ ΣΕΥ 861}} οχβίβ 
ἴῃ ἴπ6 ΕαϑιΪ ΑὈγαθδι γοοοιϊνοά ἰἤγθα δηροῖβ, ᾿ηνι θα ἰμ6πηι, βοσνοὰ 
16 Ἰπλ8617, ἀμα βιοοά ἴῃ {Π6ῚΓ ῬΥΘΒΘΏΟΘ;; ΘΑγΔἢ ἷ8 16 ἴΟΟΚ ΟΑΓΘ 
οὔ [86 Ἰΐομαπ, δα Ὀαϊκοα Ὀγοδα ἔογ ᾿ἷ8 ριιθβίβ. (θη. χυἱ, 2, 3, ἃς.}} 

1 Ο(αἰπιοί᾿ β Ὠ᾿εβογιδίί οηβ, ἴοπι. ἱ. ὈΡ. 342---3.50. 
2 ἨοδοΣ8᾽ 8 Οτίϑηΐαὶ {ΠΠ᾿π8ἰγαι: ἢ 8, ̓. 576. 
8 Νασταίίνο οἵ βοοι δ) Μίδββίοη ἰο ἴἰπὸ 9 ονγ8, ἢ. 70. 
ὁ Τὰ οὖν Θοπιπιοη γϑγβίομ ΠΟ (ΜΑΤΑΗ) 18 τοπάογοά δεά. Μτ, Ἠδιτηες ἢγβὶ βυρρεβιοὰ 

1Πδὲ ἃ Ραϊδηᾳυὶπ τὰ ἰηϊοηἀοά; δηὰ 6 δαδ Ὀδϑῃ 00] ουσοὰ ὉῚ Ὦγ. Θοοὰ ἱπ δἰβ νϑγβίοῃ 
οὗ δοϊοπηοπ᾿β ϑόοῆζ. Τῇ τποὰο ΟΥ̓͂ γα Πρ ΟΥἩ ἸαΚίπρ τῃ6 δἱἷγ ἰῃ ἃ οουςὶ, 1 οτ, οὐ 
γος ]θ οὗἨ 1818 ἢβπη6, δαρροτίοα οὐ ἔπ Βῃου!ά 6 ΓΒ οὗ βῖδνϑ οὐ βευυδηίδ, ἰ8 Ἔχὶ γο ΠΏ ΕἸ Υ σοπητηοη 
11] οὐδοῦ [16 Εδδὲ δὶ [ὴ6 ῥγοϑθηὶ ἄδυ, δῃὰ ͵ἰβ8 τιπημθδιϊ ΏΔΌΪ ΟΥ̓ ἱπηπηοπιοτίαὶ ἀδῖθ. ὙΠδδθ 
Ῥαϊδπαυΐηβ ἃγὸ οἴδθῃ οὗ τηοβὲὶ οἰθοσδηΐ δηὰ βυρογῦ τηδηυέβοίαγο, ΔΒ. Ὑ76}} 85 πιοβῖ γοϊυρ- 
᾿πΟΌΒΥ͂ ΒΟ δῃὰ δαβγ. ΟΥ̓ (ἢϊ8 ἀφβοσ ριο ᾿γδ8 [06 σου; ΟΥ Ῥϑδπᾳυίΐη οἵ ἡϑοϊοιηιοῃ. 
ἀοοὐ δ ἐγαπβίδιίίοη οὗ 1Π6 ϑοης οἵ δοϊοπιοη, Ρ. 108. 

δ 866 106 ΥΑΙΙΟᾺΒ ξλεθαβοθ οὗ Ηδγιθοσ Οὐρβοσνυδείοηδ, γοίοσγοὰ ἰοὸ ἰὼ ἷ6 Ιηἄοχ, δγιὶςὶθ 
ἐκμρναο ἀέϑος ἰΒίΟΥΥ οὗἁἨ 186 ΗἰπάοοΒ, νοὶ. ἰΐ. Ρ. 3838. ΕἸδβταθὨϊδ ΒΌΡΡΙ ΘΠ ΘΏΪΑΣΥ ἴῸ 

δἰπηεῖ, Νο. 1. 
4 (δ αυναυ 8 Οτίθηϊαὶ ΟὈβεγυδιίοηβ, ὑ. 74. 
Ἶ 8ε0 Πήρμι 8 Ὑτανθ δ ἰῃ Εργρῖ, ὅς. Ρ. 8232. ἘΒοΙζου 5 Ποδοδτοδοβ ἴῃ Εφγρῖ, Ρ. 6]. 

ΒυγοκΚπαγά 8 ΤΥανο]8 ἴῃ βγτία, ρρ. 34. 296. Ἐοδοσίδ᾽ 8 Οτίθηΐδὶ ΠῚ δι γαϊίοηβ, Ὁ. δ65. 
" Μτ. Βυοκίηρ)δι ἢ88 ἀοδοτί θεὰ δὴ ἱπιδσγεβείηρ ἰγαὶὶ οὔ Οτίϑηϊδὶ ποδβρί τὶν ἰπ δὴ ΑΥΔῸ 

δδθῖῖς οὔ Βδγακ, της ς ἰοῦ οὔ ἃ Τυτοοπιδη ἐγῖθα ἀτνο!ηρ ἰπ (6 Υἱο οἰ ἢ Υ οὗ ΑἸΕΡΡο, οπ {Π8 
Ῥίδίῃ οὔἩ Βαγακ, νη ϊοῆ ἰδ ὙΘΓῪ δ᾽ π}}18 Ὁ ἴ0 [Π6 Βοβρίϊ8 16 οοπάυςς οὐὗὁἨ ΑὈτγδῆδπι, τγοϊαιθὰ ἴῃ 



Πουερίξαϊψ, α βαογοά 7)μῖψ ἀπιοηφ ἔδι6 “ειοδ. 48] 

Τ,οἱ νψαϊοα αὖ 1[π6 οἰϊγ-ραίθ ἴο γϑοοῖνθ ριιρβίβ. ((ἀθῃ. χῖχ. 1.) ὙἜοη 
(πΠ6 ᾿πΠΔὈἰ δηΐβ οὗ ϑδοάοῃι πβαηΐ ἴο 1η8}}}} ἢ18 ρσιοδί8ϑ ἢ6 ννοπὲ οὔ, ἀπ 
ΕΡΟΚα ἴο {Ποιὰ ; Β6 Ὄχροβϑα ἰπη86] ἴο {πο 1Γ ἌΓΥ, δηὰ οἤογθα σγαῖθμου ἴὸ 
σὶνα ὕΡ [8 οσσ ἀδυρμύογβ ἴο {πον Ὀγυ δ] Ὑ ται ἷ8 σιιοβίβ. (( δῃ. 
χῖχ. ὅ---9.) ΤῈ βϑῆηθ 18 οὔβογυδθ]α ἴῃ [Π6 οἷά τηλη οὗ Εἰδεαῖ, ἡ μῸὸ 
δὰ τοοοϊνθά {[πΠ6 γουηρ 1μονΐθ δπα ἢ18 νἱΐθ. (Δυάρ. χὶχ. 16, 17.) 

. ΤῊὴ6 88πὴ6 ἰδτν οὗὮἨ Ποβρι(8}1{γ, τ ἈΙΟἢ ἰοΥΡΙἀ8 ἃ τδη ἴο ἀταν ΟΥ ρὶνθ 
ὮΡ 8 ριοδῦ, 8{}}} ργθυδ]8β {πγουρμουῦ {π6 Εἰαδι.} δι. Ῥδὺ (Η 66}. ΧΙ, 
2.) υὔρεδ {π6 Θχδηλρ] 68 οὗ ΑΡγϑθδηι δπα 1ωοἱ, 88 δὴ δποουγαροιηθηΐ [0 
1π6 8], ἴο Ἔχθγοῖδα μοϑρι δ! γ, βαγιησ, ὑμπαὺ [ΠΘῪ ῆο ἤδνο ρῥτας- 
(Ι864 10 ανα του θα 86 ΠοποὺΣ οὗ τϑοϑινιηρ δηροΐβ ὑπάθν {π6 ΤὈΓΠὶ 
οὔ πῆρ. ἴῃ {πὸ 188[, οὐ δοοουηΐ οὗ {Π6 ᾿ηΐθηδβα οί οὐ [ἢ6 τυ Ποῦ 
ἀυγίηρ βυμαμιοῦ, {ΠΟῪ ΜΟΓῈ δοσαδβίομηθα ἴἰο ἔγανθὶ ὈγῪ ἰρῃί. Τ18 
οἰγουτηϑίβηοα ν01}} ἀχρίαϊη {Π|6 ραγΌ]α οὗ (86 ἱπιρογίππαίς συοδ ψ1}}0 
αὐγινοα δ πἀηιρηΐ ([μὑΚ6 χὶ. ὅ---8.}; ἴὰ ΠΙΟΝ (Π6 τιΐο8 οὗ ποβρὶ- 
(ΔΠ1Πγ, σοτηπιοῃ διηοηρ (6 ΟΥδηΐαϊβ, ἄγ ΡΈΠΟΓΑΙΥ τοοοσῃ!βοα απὰ 
ΒΙΡΡοβϑά ἰο ΡῈ δοίβα ὑροῃ, ποιρῇ ποῦ 1 80 Ῥγοχηρί 8. ΠΙΔΠΠΘΙ ἃ8 τα 
Ἰ80.8].2 

ΤΠ6 ῥυχϊνο (ΠΥ β ἢ 8 τ 4θ ΟΠ6 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙ ραγί οὗ {πεῖν ἀαὶν ἰο 
οοηβιϑὺ ἴθ 186 6 χϑγοῖβα οὗ μοβρὶ 4] 1|{ὺ. ΟἿἿ βανιοῦσ 1618 ἢ18 ροβί] 68 
{μαῦ ψΠοΟνΟΥ σϑοοϊνοα ἴμ6 πὶ γοοοινοαὰ ἢ πβ6]; απ ἱμαὶ τ μοβοθνοῦ 
Ββῃου α σιν {πθπὶ ουθῃ ἃ ρἶαδ8 οὗ νγαΐοσ, βῃου]ὰ ποῦ ἰοβα 18 τναγα, 
(Δίαιι. χχν. 41. 45.) Αὐ {π6 ἀδῪ οὗ ἡπυάριηθηῦ ἢ6 ν}}} βαν ἴο {Π|6 
νυ Ἰοκοα, “ραν, γε οἰιγϑεα, ἱπίο ευογίαδίϊπφ γε: 17 τσαϑ ἃα δίγαπφοῦ, ἀπά 
γ6 τοσοῖυθα πιὸ ποῖ; . . «. ἱπαβηιισῖ, α8 ψὸ παῦδ πηοΐ ἄοπο ἐξ μπίο ἐδιε 
ἰεαδέ ΩΓ ἐδι68., γε παῦο πο ἄοπε ἐξ τιπίο πιθ. δῖ, Ῥοῖον (1 Τρ. ἴν. 9.) 
Γοαυΐγοθ (86 ἔδι8 ἃ] ἴο 86 ΒΟΒρΡΙ ΑΙ ἴο μον Ὀγοίῆγοα πιτβουϊ 
ΤΌΣ ΓΙ ηρ; 8Π4 οομηρϊαϊηῖ. δί. Ῥαὰ] ᾿π βανοσαὶ οὗ ἢἷβ ΕΣ ̓  8.168 τϑ- 
ΘΟΙΏΏΘ 48 ΠΟΒΡΙ [4] 7, δηα ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰο ὈΙΒΏΟρ8. (1 Τῆμ. 11. 2.; 
Γι. 1. 8.) ὙΠ6 ρῥγϊπλενο (ἢ γιβύδπβ σοῦ 80 γολαν ἴῃ [Π6 ἀἸβοπαγρθ 
ΟΥ 1818 ἀυΐγν [παῦ ἴΠ6 ὙΘΓΥ ποδί ;Β Δαταϊγοα {Π6πὶ ἴογῦ ἢ, ὙΤΉΘΥ πγοτό 
ΒοΒΡΙΔΌ]6 ἴο 411 βίσδηροσβ, θυῦ δβρθοῖδ!Υ ἴο {πο86 οὗ [Π6 βαπλα {ἈΠ} 

σεη. χνῖϊ, “ὙΠοη πὸ ΔΙ ρ ἰοᾶ αἱ δΪ8 ἰδ  -ΟΟΓ, ΟὟΥ ΠΟΙΒΟ8 ἸΟΓΟ ἐροη [ΓΌΤΩ 18 Ὁ δΐ8 
ΒΟΏ, 8 ΥΟῸΠΡ τη Μὸ2]}} ἀγεδδοὰ ἴῃ δ δβοδυὶοῖ οἷοί ὈαηΒἢ απϑπιὶ 6 ΒΏΔῊΪ ΟΥἨ δβὲ}κ [ὉΓ ἃ 
ἰὐσῦᾶη. ὍΤὴῸ 86 ἰκΚ, ἰδ δι οτ, ῶδ βἰηρ ὈΘΠΟΔΙΏ 106 δπτηίης ἰπ ἰτοηΐ οὐὁἨ {πὸ ἰοηΐ 
1861; δηὰ, πο ψγὸ οηϊοτγοά, ΓΟΒΟ ὍΡ ἴο τεξοοῖνα 18, Χο δηχίης ἴ[Π6 Ββδ]υΐα οὐ ὑγ 6] ΟΠ)6, 
Δηὰ ηοὶ δοδίηρ Εἰ πΙ86 1 ὉΠ1}]} 411 118 χαοδὶβ ΤΌΤ δοσοϊηπγοάδιίοα.".... “ϑοοὴ δἴϊογσνιαγαβ, 
ῬΆΓΙῚ ΘΠΆΚΟΒ ρῥγΓοραγεὰ οὐ {Π6 ΒοΘΙΊΝ, ΟΓΘ8Π), ΒΟΠΟΥ, ἀτὶεὰ Τα 81η8, Ὀθίοσ, ἸΘὈΌΘη, δὰ ποδὶ 
θοΐ]οα ἰπ ταλ!κ, σσαγο δϑογνοᾶ ἴοὸ [Π6 σορθηγ. ΝοΙποῦ (Π6 ὅ58Ὸ1Κ ἘΪΙΠη80] Γ ὯΟΓ δῇγ οὗὨ ἢΐβ 
Δ}}}}}7 Ρδγίοοκ ὙΠ ἀ8, Ὀὰῖ διοοὰ δτγομηά, ἴο ν᾿αἱΐ ΡΟΩ 1μοὶγ ρυοδίϑ." Βυοκίησἤδπ 8 
ΤτΑνο]8 ἰη Μοβοροίδτμἶϊβ, τοὶ. ἱ, ΡΡ. 80, 82, (8τνο. 6611.) 

. “ὁ ΑἸηοηρ ἴπ6 ὨΓΌδ68 οἡ Μοιιηῖ 1οὕδηοπ," Βυτοκπαγὰξ σγοϊδίοϑ, κ ἢῸ οοπδίἀογαιίοη οὗ 
ἱπίοτοδι οὐ ἀγοδὰ οὐ ῬονῸΣ Ὑ] ἱπάυπος α Ὦχτιδο [0 ρίνθ ὉΡ ἃ ΡῬϑίβοῃ Ὑῆοὸ ἴὰ8 ΟΠ66 
Ῥἰδοοὰ ᾿ἰπ)86 17 ἀηάογ ἢΪ8 ῥγοϊθοϊίοη. ῬΘΤΒΟῺΒ ἔγοχῃ 8]] ραγίβ οἵ ϑδυσία δ.ὸ ἴῃ 186 σοηῃβίδηϊ 
Ῥγϑοιῖοθ οὗἩ ἰακίηρ τοί χζα ἰη 16 τηοπηίδίη, ἩΒΟΓΘ [ΠΟΥ ΔΓ ἴῃ Ρογίθος βοσυγ Υ ἔγοπι [ἢ 6 
Τηοπιθηΐξ ᾿ΠΟΥ͂ ΘὨΟΓ ρου 86 ἘΣη Γ᾿ θ ὑΘΙΤΊ[ΟΥ. Οὐ, βῃου])ά τῃδὲ Ῥγίποα ουθὴ 6 ἰοιηρίοὰ 
ὉΥ ἰἴασζε οὔδσβ ἴο γσίνα ἊΡ ἃ γεΐυροο, [86 τ ῆοΐα σοπηῖσν ῬΟυΪ ἃ Τβα, τὸ Ῥγαυθηΐ βΏςῃ 8 
δίδ! ἢ ὑροη {ποῖγ ἡδιϊ οὶ] τορυϊδεοη᾿ ΒΌΓΟΚΒαγάι 8 Ὑγανοἶΐβ ἴῃ ϑυτία, Ρ. 208, 

5 (δρίδίηβ ᾿τΌΥ δπὰ Μδηρίθβ οἡ ἔνγο ὁσοδβίοηϑ Ῥαγίοοκ οἵ Ασδὰρ Βοβρὶ ! ΠΥ, πῃ Ὁ ΤΩΔΠΠΟΓ 
ὙΠΟ ΙΓ ΚΙΠΟΙΥ 1]]υδίγαίεβ ἴἢ6 Ῥδγαῦϊο ἄρον οἰϊθὰ. “ Ἧο αττ νὰ δ ἃ σἈΠΊΡ ἰδῖο αἵ 
ηἰρῆῖ; δηὰ, μαϊίηρ Ὀοίοτα ἃ ἴοηϊ, ἰουπὰ ἴ86 οΟἼΠΟΙ, τ ἢ ἢΪ8 τ ἀπ ὰ σὨ] άγοη, πδὰ ει 
τοῦ γοά το Γαβὶ ; ψθθη ἰξ νγ88 δϑιοη βίης ἰὼ 866 ἴπ6ὸ ροοά πυπιοῦῦ τ ἢ τ ἢ] ἢ) ἸΠΟΥ Δ]} 
ἌΓοδα αραΐη, δηὰ Κιηα]οὰ ἃ ἦτο, (6 τυ δ σοχητλοηοίΐης ἴο Κπορὰ [86 ἀουρῃ δηὰ Ργϑραγα 
ΟἿΓ ΒΊΡΡΟΓΣ, ΟἿΓ ΑΥΔῸΒ πηρ κί ηρ ΠΟ Δροϊορσγ, θυ ἰδ κὶπρ 411 45 8 τηδίοσ οὐ οοῦγβο, ἰδοι ἢ 
τπ6 πσἢ!β τ γο Ὀἰτοτῖγ ςοἱ ἀ,᾿ ΤὙτάνο δ 'η Εσγρί, Νυδία, ϑυτία, ὅς. Ρ. 278, 

ΥΟΙ,. 11]. 11 
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Δηἃ σοι ηοη. ΒΘ] ΙΘ ΘΟ 8 ΒΟΔΣΟΘΙΥ ΘΥῸΡ ἰγανο] ]οὰ ππουΐ Ἰοίο γ8 
οὗ τοοοϊηστηθηάεαίοη, ὙΠΟ ἰοοῦιβοα {6 Ῥυγγ οὗ {πον δ ; απᾶ 
{Π|158 ργοουγοα ἰδοῖὰ ἃ Βοβρι 8 0]6 σθοθρίϊομ ΠΟΘ σΟΥ {Π6 πρτηα ΟΥ̓͂ ἐ[ 651}}8 
Ομ γῖδῦ γὰ8 Κπόνη. (απο ͵ἰβ οὗ ορἰπίοῃ {παῦ {πῸ ἔγγο ᾿αβὲ δρ βι1]68 
οὗ δὲ. Φοδιῃ τῇδ Ὀ6 βοὴ Κιπά οὗὨ Ἰούϊοσβ οὐἨ δοζῃγηι το ἀπά γθοοιη- 
τ ἀδίοη 838 ἍΘΥΘ ρσίνθῃ ἴο ΟἸ τ βυϊθη8 τγπὸ {ταν ]]6α. 

Τηρβύδῃοοβ οὐ Βοϑρι τα ΠΥ διηοηρ (86 ϑαυΐν ΕὙΥ̓ ΘΚ δρουπά πὶ {116 
ὙΠ ΓἸηρ8 οὗ ΗομλοΥ, γἤοβο ἀ 6] Θα 1018 ΟΥ̓ ΤΠ ΘΥΒ Ἀπ ουδίοτηβ γοῆθος 
80 τῃπ0ἢ} Πρ οἡ {πὸ ΟἸΙα Τοβίατηθηΐ, θα ρθοῖα Υ οἡ {πὸ Ῥαπίδίθυςῃ ; 
δη (μα΄ δηοιθηΐ Ποβρ (ΠΥ, τ] οἢ [16 ΟσὙθοῖκβ σοπβιἀογθα 885 80 βδογοά 
Δα ᾿μν]0140]6, 18 80}}} ραγΌ ΠΥ. Ρργοϑοσυεά, ὙΒθη 186 ἔγανθ ]οῦ πα ἶκο8 
ἃ βοοοπα ἰουγ ᾿Βγουρἢ (Π6 ΘΟυ ΙΓ, μ6 ὁδῃ ΒΑΓ ἀ0 ΔΏΥ͂ {πῖπρ' ΤΟΥΘ 
οἴἘσμβινο ἴο {π6 Ῥϑβοθ ὈὉῪῚ τ ποπὶ ἢ6 τῦαδβ δηὐοσίδι θα ἴῃ ἢ18 ἄγει 
)ουγηου, ἰδ ΟΥ̓ ποῦ ἀρϑῖῃ δΒανιηρ γθοουγβα ἰ0 {π6 Κιπάηοβα οὗ ἢΪ8 
ἰοττηθῦ ποϑί. Ὑτανο ]ηρ ου]ά, ἱπάθοά, μ6 ᾿πργδοί 8016 ἴῃ αγτθθοο, 
1 1 σψοτο ποῦ ἔο ἰαῖθα Ὀγ ὉΠ|18 ΠΟὈ]6 βαπίσηθηΐ: [ῸΓ [Π6 Ῥτοίοραδγοὶ 
ΔΓΘ ποῦ ουπά 1η 4}} ραγίβ οὗ [Π6 ΘΟ ΠΥ, πὰ {86 τηΐβοσαθ]6 ΚῆδηΒ 
ΟΥ̓ ΟΔΥΔΥΔΗΒΟΙΑΪΒ ΓΘ ΟΘΠΏΘΙΔΙΠΥ͂ οοπδίσιοίθα ΟὨΪΥ ἴῃ [ΟΥΏΒ ΟΥ 'π Πὶρἢ- 
ὙΓΆΥΒ. 

ἀπαδεϊνηξι ἴῃ [86 σγοδίου ρα οὗ τσοβοθ, βθθη8 [0 πᾶνε Ὀ66Π, 
ΔΏΟΙΘΏΥ αἱ Ἰοαβί, 88 Ιου] 88. 10 ἴδ αὐ {86 Ῥγαβθηΐ ἀδύ ; δῃὰ {πδΐ 
ΟἸΡΟυηδίϑηο5 ΟΑΥ͂Θ ΤἾδ6 (0 {Π6 ἴανζβ οὐὗὁἨ Ποβρι!γ. ΤῊ τοοϊρτοοδὶ 
ΠΟΒΡΙ ΔΙ Ὀϑοδτλο ΠΘγΘα  ΆΥῪ ἴῃ ἔληλ}]168. ονθὴ οὗ αἰδγθηῦ ΠΑΓΪΟΙΒ : 
δηα {86 ἔμ α8}}0 ἩΠΙΟἢ τῦᾶβ ὑΠ8 οοπίγαοίοα τγαὰ8 ποῦ 1688 ὈΙΠαϊηρ 
ἴμαη {Ππ6 [168 οὗ ΔΗ Ιγ, ογ οὗ Ὀ]οοά, Τῆοβο θθύνθοη μὸπὶ ἃ τορατγα 
μα Ῥδθὴ οθιηθηΐθα ὈΥ {1Π6 ᾿Ἰπέογοουγθθ οὐ Βοβρὶ 8} } τνοσ ργουρὰ 
ἹὮ βοῖλθ ραγΠΟΌΪΑΥ τατκ, Μ ΠΙΟΙ, Ῥαῖηρσ παπάρα ἀονη ἔγομιη ἔα ΠῈΣ 
ἴο 50η, 65 8 0} 1686 4 ἃ ἔγ]ΘΠ8}10 δπα ΔἸ] ποθ θούννθοῃ (Π6 18 Π|}}168 ἔῸΓ 
ΒΟΥΘΙᾺΪ σΘΠΘΓΑΙΟΠΒ; δπα {Π6 Θησασοπιοηΐ [ππ απίογοα ἱπύο οου]ά ποῖ 
"Ὲ ἀἰβρθηβϑᾶ τὰ, ἀΠ]688 ρΌ οἷν ἀϊδανονοὰ ἴῃ 4 Ἰυα1οῖα] τηθηηθυ, 
πού ηρ Ὀοΐηρ σΟηΒΙἀοΓΘα 80 Ῥᾶ86 85 ἃ υἱοϊδίϊοη οὗ 1. ὙΠ18 τρατκ 
Μγὰ5 {Π6 συμθόλον ξένικον οὗ ἴΠ6 τοοῖκβ, δηά (Π6 ἔεβϑεγα ποβρίξαϊὶδ οὗἁ 
16 ΤιαἰϊηδΒ. Τὴ συμθόλον τῦαβ δβοιμθίϊπηθβ δὴ δβίγαρα! 1, ργορΌΪΥ 
τηδᾶθ οὗἉ Ἰε8δ, νΒῖοῖ Ὀοΐϊηρ οαδ ἴῃ ΠαΙν 85, οπῈ Πα] τγᾶ8 Κορ Ὀγ {Π6 
ποϑὺ, ἀπ [86 οἴπαῦ ὈΥ {Π6 Ῥβϑύβοῃ ψοπὶ μ6 μεαᾶ οπίογίαϊποα. Οπ 
Βα Βοαιιθηΐ ΟσΟΑΒΙΟῺ8Β ΓΠΘΥ ΟΥ {πο ῖγ ἀδβοοπἀδηΐβ, ὈὉῪ μοτι 1Π6 Βγταῦο] 
γγαϑ ΤΟΟΟρὨΪΒΘα, ραν ΟΓ σϑοοὶγθα ΒοβριΑ] ΠΥ Ομ. ΘΟ ρατηρ ἴμ6 ὕνγο 
(4|11686. Μσ. Ἰθοάνγ6}} ἔοαπά βοηθ δαὶ δβίγαραβ οἵ ἰϑδὰ 1 ἀὑσγθθοθ, 
τ ΒΙοἢ Πδα ᾿ΓΟΡΔΌΪΥ βουγϑα ἴον {118 ρα Ροβο. ὃ 

Σ ΤΟ δβίγαραὶ νγῶ8 ὁ Ὀοπο οὗ [86 πίηᾶδος ἴ[οεὲ οὗ οἱονοη-ζοοϊοα δηΐπιδαῖ8. Ρ]η. Ναί. 
ἩϊΪ8ῖ. Ὁ. χὶ. ος. 45, 46. 

2. ὅδοοδὶ ΝΊοΠοΙαὶ 1,ϑοῃ 818 ΜΊδ.611. ἘΡΙΡΆΠ]. Ρ. 4. 6. 19. ϑδτητιο 8 Ῥεῖ! ΜΊβοοΙ. Ὁ. 3. ς. 1. 
8. ΔΓ. θοάνο}} 8 ΟἸδββίοδὶ ΤΟΣ ἰῃ Οτοοοο, νοὶ]. ἱ. Ρ. 619. Ρ]δαίῃβ, ἰῃ [18 »] 6 Ὺ “δ᾽! οὰ 

Ῥαπαϊ5 (δεῖ, δ. Βς. 2.}, Γοργοβοηῖίϑ Ηδπηο, ἴπΠ6 ΟΑγαρ᾽ηΐαη, 5 τοί οἱ ρ΄ 8 ΒΥτη 0] οὗἁ 
ΠΟΒΡΙ ΓΑΙ ΠΥ ΣΘΟΙΡΓΟΘΑΙΥ ἢ Απυαπμαδ οὐὨ Οαϊγάοῃ ; θυ: Αποάαπιαβ θείης ἀοδά, Βοὸ δά- 
ἀγόββο8 ΠἰΠ]Β6 ] τὸ Ηἷδ 80π Αρογζγαδβίοςϊςβ, δηἃ 84γ5,--- 

------..-.- ὠ ὠῴ (08 18 6βὲ, (ο586Γηὶ 
Οοηίουτσο, δὶ Υἱ8, Βοθρι τ] τὰ --- Θοσδιὰ αἰα]},᾽ 

ρογαδϑίοοϊοϑ ΒΏΒΤΟΓ:--- 

“᾿Αροάστ μος οδίοη δ, 6δὲ ΡῈ ῬτοῦΘ, πᾶπὶ Βα 00 ἀοπιι,.ἢ 

πππττπσπσπττσέστέσπσπ..ο 5.0 πὔὕὐὌὐὕὔὐὔὸστσττσ σππσσΠττπππτ'''.ὲ.υὦὐ΄ ἡ “" Ἐπ “Φ6ὋἝἕἝοπ πὰ πὰ τ “πος 



Ἡοερίαϊψ, α βαογοά Ἰιμέψ αγιοπφ ἐδ ὕειυ8. 483 

Τῆη6 δποϊδηῦ Ἐοιηδη8 αἰν θα ἃ ἔσδϑογα Ἰοηρίῃ 86, Ἰηΐο ἔστὸ θαυδὶ 
Ραγίβ, 88 8]ρῺ85 οὗἨ Βοβρι δ], ΡΟ Θϑοῖ οὗἨ τ 1 Οἢ οὴ6 οὗὨ {Π6 ΡΑΓΙΙ68 
τυτοία 18 Ὥβπι6, δηα ᾿η ογοπδηροα 1 ὙΠῸ [86 οἵμογ. Τα ῥγοἀαοίϊοι 
οὗ 18.186, θη {Π6Υ ἰγανθ}]6α, ραν ἃ σταυΐυλὶ οἰδὶτ [0 16 ΘΟη γδοίηρ' 
ΡΑΓΙ68 δηα {πο ὶῦ ἀοβοοπαδηΐθ, ῸΣ τϑοθρίϊοη δηᾶ Κιἰπα ἐγοαϊτηθηῦ αὐ 
680 ἢ} οἰ που Β Ποιιδοβ, 88 οσοβδδίοῃ οἴδσχθοα. Τῆοβα ἐθδϑοῦ ΟΤΘ ΒΟΠῚΘ- 
Ὀγαοβ οὗἩ βίοῃϑ, βῃδρϑά 1π {π6 ἔοσπι οὗ δὴ Οὐ]Οπρ᾽ ΒαΌΔΓα ; δηα 88 {ΠΟῪ 
ὍΟΓΘ ΟΔΓΘΙΆΪΙΥ δηα ῥγϊναίοϊυ Καρί, 80 {μαῦ πὸ οπθ τηϊρἢῦ οΪαῖτη {Π6 
ὈΥνΊ]6ρο8 οὗ ἴμοτω, Ὀ6βι 468 [ῃ6 Ῥϑγβοῃ Ὁ ἡ ποπὶ [πο ν ἡ 6Γ6 Ἰπιοπαοῆ, 
{Π18 ΟἸΤΟΙ ΓΙ Βίδηοθ ρῖνοβ ἃ Ὀοδυθ 1] δηαἃ ἡδίυγαὶ οχραηαίίοη οὗ ἰῃ6 
Ο]ονσίρ Ῥαδββαρα ἴῃ ον. 11. 17.»  ΠΘΓΘ Ὁ 18 β814, 70 ἀΐηι ἐμαὶ ουον- 
οοπιείδ, ιοἱϊὲ 1 σῖσθ α τολίΐε 8έογιο, απα ἔπ ἐδ δίοπε α Ἠξὶῦ παηι τογϊίέοση, 
ιολιοῖ πο πιαπ ἀποιοοίλ, βαυΐπρ ἂό ἐλαξ γοοοϊυοέν ., ΙῈ 1818 ρᾶββασα (ἢ6 
γΘΏΘΙΆΌΙ6 {γαπβίαύοσβ οὐ ΟἿΥΓ δυυπουιδοα γοσβίοη, ὈΥ σῃἀοσηρ ἰΐ 8 
ΜὨϊ6 δέοπο, Βθοῖλ ἴο ᾶνο σοπίουπαοα νι {π6 σαϊομίμς ΟΥ̓ ΒΙΏ8]}} 
Β]ο Αγ βύομο τ ΠΟ. ͵ἃ8 ΘΟΙΠΙΠΊΟΗΪΥ 86α [ῸΓ ὈΔ]]οἰϊηρ,, ἀπ οπ βοπλθ 
ΟΥ6Γ οσοαβίοηβ. ΤΠ6 οὐἹρΊηδὶ νογὰ8 ἅτ ψῆφον λευκὴν, π ἈΙΟἢ ἀο πού 
ΒΡΘΟΙῪ ΟἸἴΠ6Υ [Π6 τηδίαν ΟΥ̓ΐδ6 ἔοτῃι, Ὀαῦ Ο]ν {π6 υ86 οὗ 1, ΒΥ 
118 δἰ] βίοη, ἰμποσοΐοσγθ, [16 ῬγΌΠλ186 τηδά6 (0 {π6 ομυγοῦ αὖ Ῥαγρδτηοβ 
ΒΘΘΙῺΒ ο δ6 ἰο {Π18 ῬΌΓΡΟΒΘ: ----““ Τὸ Ὠΐπα {Πδῦ ονθσοοσηθί, ψ1}} 1 σἷνο 
ἃ »ίοάφε οὗ τᾺγ αἰδοίη, ἡ ΠΙΟἢ 8.18}} οοπβι αΐθ ἰπλ τὴν 7. ἰδηα, ἀπὰ 
ΘΗ 16 εἶπα ἴο ῥαῖν ]θρθθ δα Ὠοπουχβ οὗ ὙΉΟὮ ποπΘ οἶδα σὴ ΚΠΟΝ 
1Π6 ναὶ οὐ οχίθηϊ,) αἀπα ἴο [818 βθῆβθ {π6 Ὁ] οντπρ ορἦ8. υΘΥῪ 
γγ76}} ἀστϑα, ἡ ΒΊΟΝ ἀθϑουῖθθ {Π18 ΒίομΘ ΟΥ ἔδδϑόγα 88 Πμανϊηρ ἴῃ 1ὑ ἃ πεῖυ 
παλπθ τογτζέοη, ιολέοῖ, πὸ πιαπὶ ἀποιοείδι, ϑαυΐπφ ὧδ ἐλαὲ τοσοϊυεί, ἐϊ,} 

Το πο οἢ Ἠδβηῆο:--- 

“0 τηὶ ΒΟοΕρε8, ΒΑΙ͂γΎῸ τη 0] {1|1Π|, ΠΑΤῚ τη ἱ ἐπῸ ῬΔΙοΥ 
Ῥαῖον ἰ]π6 ΟΓΩῸ Ποδρ68 Απιὶάδη)δβ [αϊξ ; 
Ηαὸς τοὶ μορρὶϊ4}18 ἰαβδοσα σαπλ 1110 {αἱϊ.᾽ 

ἈΑφξογδβίοοίςϑ Ῥγοσοθὰβ : -- 
4Ἐγρο πὶς δρυὰ στρ μοβρίτυχι 10] Ῥγροδο ϊυγ.᾽" 

4ὙΡ {1|1|8 ὃ6 [Π6 οδ56, ΠΕΙῸ 18 (86 1Δ}}}7 οὗὁἨ ΠΟΒρΡΙ Δ], τ ΠΪΟΝ 1 πάτα Ὀγοπρῆξ; σοπηραγο ἰΐ 
ΤΠ χοῦ Ρ]6856.--- ϑὅῆοιν [Ὁ πιὸ; ἰΐ 8 ἰηάορα τῃ6 [8}}} ἴο {πὶ ΒΟ 1 δνα δῇ ᾿ιοτηθ ; --- ΜΥ 
ἄδαγ ᾿οδβῖ, γοῦ δῖο ΠοδσΕΪΥ γε] σοση 6; [ὉΣ ὙΟῸΣ ΤἈΪΠΟΥ ΑἸΙΔΔΙΩᾺΒ τΥ88 ΤΩΥ͂ Ὠοδὲ ; [ἢ Ϊ5 
γγ)85 ἴὸ ὍΚοη οἵ Ποβρ ΑΙ Ὀεϊνοοῃ πἷπὶ δηὰ τὴθ; δηὰ γοι 5}8]}, ἐμοσγοίοσγο, Ὀ6 κἰπά] 
τοςοἰνοᾶ ἴῃ ΤΩΥ δουδ6. [ΙὈ]ά. Ρ. 520. 

1 αγὰ δ Ὠἰββουϊδιυί ἢ 8 ἸΡΟΩ Β6ΎΟΓ] Ραβδαροβ οὗὁ [06 βαογοὰ δοσίρίυγοθ, Ῥῃ. 299--- 232. 
Ἰοπάοη, 1759. ϑνο. Ὦτ. Τ. Μ. Ηδετῖβ᾽ 5 Ὀἰδδοσίδιϊοη οὐ ἴπ6 Ἴόββοτα Ηοερίϊα]}β οὗἁὨ ἴῃ 6 
Αποίρης Εοϊθδηβ, δηποχϑα [0 ἢ 18 ΠβοοῦγβοβΒ Οἡ [6 ῬΥΪΠΟΙΡΙ 68, Τη ἄδποΥ, απ Παεβίρτι 
οἵ Ετοθ- Μαδοησυ. ΟΠδδιϊοδίονη (ΝΜ ββαοδιυδοιῖ8), Απηο 1.υοἷβ δ80]. ΤῊΪ8 ὙΥΪΓΟΓ Π45 4150 
εἰνθῃ βούογαὶ Ῥσοοίβ οὗ ἴ86 Ῥγουδίθποα οὗ α δἰ 18, Ὀγαοιὶοθ διηοηρ, [86 δηοϊδηϊ ΟΠ γἰ δια β, ᾿ 
10 οαγτίοα τΠ6 ἤρδδβοσα ὙΠῺ ἴπόπὶ ἴῃ ἘΠοῖγ ἸΥΘΥΟ18 848 δ ἰηϊτοἀποίίοη ἴοὸ {π6 το πἀ8}ϊρ 
δηὰ ὈτγΟΙΠΟΡΙΥ Κιπάποαδ οὗ πεῖν ἐοἸονσ- ΟΠ γε αη8. ΑἸἰογνναγά8, μογοιοβ, ἴο ΘΠ) ΟΥ͂ {Π 086 
ῬΤΊ ΝΠ] οσοθ, οσοπηίϊογίεϊ δα 1ῃ6 [ο5ϑαγα. -ΤΏ6 ΟἸγ δια π {Π6ῃ δ]ιογοὰ [Π6 ἱπδοσριίοη. 'ΤῊΉ]8 
τΥᾺΒ (ΓΘΑΏΘΠΕΥ ἄοπο Ε1}} τη6 Νίοοπς Οουποὶϊ σανὸ (πεὶγ βαηοιύΐοη ἴὸ τῃοδ6 τηδγκοά τυ 186 
Ἰη 1418 οὗ [Πη6 πογὰβ Πατήρ, Ὑἱός, ᾿Αγιὸν Πνεῦμα : ὮΝ Β. ἩΠἀΔο τβηὰ ς81}}5 7  δεόγα 
Οαποπίοα. Τἢδ ἱπηροβίοσ Ῥοσοχτίπηϑ, 838 ΘΟ ἴθδσῃ ἔγοτα Γιποίδη (Ορ. ἴοπι. 111. Ρ. 8325. 
Απιβῖ, 1748), ξεϊχηοα Ηἰπι56}} δ ΟἸγίδιίδη, τμαῦ πα τησης ποῖ ΟΠ] Ὁ6 οἰοϊποά δηὰ [δὰ ὉΥ 
[6 Ὁ γβιίδηδ, δαὶ αἶδὸ ὍΘ αϑαϊδίθἃ οὐ ἢΐβ ἔγαυθὶβ, δπὰ οητίοποὰ ὮΥ͂ [ΠΟΙ σοποτγοβίγ; δεῖ 
Ὧ18 δ. ΙΒ 6 »ὰβ ἀοίεοϊοὰ δηα ὀχροβοά. ΤΠ Ῥγοςσαγίηρ οὗ 8 ἰδϑδβοσα (Ὦγ. Ηδγγὶβ ΤΟΓΊ ΔΓ 8), ἃ8 
8 τηᾶτῖκ οὗ ονδηρο  δαιίοη, δηδιγογοὰ 8}} [ὴ6 ῬΌΓΡΟΒΟΙΒ, δηὰ βανοὰᾶ 411 1π6 ἴγοι]6, οὗ (Οττηδὶ 
νυ ΐδη ςογ  ἤσαῖοδ δηὰ ἱπιγοἀαοίοΓΥ [οἰἴογβ οὔ γοσοιησηθη ἀδίίοη. Τη6 ἀδηρογ οἵ 118 θείης 
πἰδοᾶ ὮΥ͂ ἱπιροβίογβ, 85 ἴῃ 80 880 οὗ Ροσορτίπηδ, τοηἀογοά 1ΐ ΠΟΟΘΕΒΑΓΥ [0 Ῥγεβοσνυα 6 Ὁ ΚΘη 
ὙΠ ρτοδὶ ΟΑΓΟ, δηἀ ΠΘΥΟΙ ἴο Ῥγτοάποο ἰδ δα προ δρθοὶδὶ οςςαβίοηϑ.Ό. Νοιν ποιδηἀὶης 
16 δἰ τ οἰ οΥὗἁ τμΐα τηοιποά, ᾿ξ σοπεϊηποα ἰη π|8δ6 ππὶ}} 186 {πιὸ οὗἨ Βυτοδαγάπδ, ΑΓ ἢ ὈἰδΏΟΡ 
οὗ Ὑ͵οσγηβ, ὸ Πουγδηοα α.Ὁ. 1100, αῃ ἃ τῆο πιϑηϊίοῃς ἰξ ἴῃ ἃ νυἱδιϊδιΐοη οἴδγρο. (δε θ᾽ 8 
ΘΕΓΣΙΏΟΏΒ, ὅς. ΡὈ. 319, 820.) 
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484 Θη ἐδλε Οεομραζξίοηϑ 9 ἐλ “ειυδ. 

ΟΗΑΡ. Υἱ]. 

ΟΝ ἸΗῈῈ ΟΟΟΥΡΑΤΙΟΝΒ, ΓΙΤΕΒΑΤΌΒΕ, ΒΤΌΡΙΕΒ, ΑΝῸ ΒΟΙΕΝΟΕΒ ΟΕ ΤΗΕ 
ἨΕΒΕΕΎΓΒ. 

ΒΕΟΤ. 1. 

ἘΠΒΑΙ, ΑΝῸ ὉΟΜΚΗΤΙΟ ἘΘΟΟΝΟΜΥ ΟΣ ΤῊΝ ΕΒ. 

ΠΌΡΑ νᾺ8Β ΘΠ ΠΘΏΕΥ 80 ΔΡΥΙΟΙΪ ΥΑ] ΘΟ ΓΥ ; δηα 41} {16 Μοβαὶο 
βίαι αἴοϑ ὕγ γα ΔαΤΔΓΔΌΪΥ οδ]ουϊαίοα ἴο Θηοοῦγαρο ΔρτΊ ΓΘ 88 {Π|6 
οἰ] Ὀυπάαίίοη οὗ πδίϊοηδὶ ῬγΟΒρουΥ, δηα αἷδὸ [0 ῥσϑβοῦνα {πΠ6 “678 
ἀοίδομοα ἔσο {Π6 δυττουπαϊηρ Ἰαο]αίτοιθ Πδίλο 8. 

Ι. Αἴἴοσν τπογ μδὰ δ το ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΩ ΟὗἩὨ {π6 ῥγομμδθα ἰηπ4, (86 
065 ΔΡΡ]164 {μοιηλβοῖνοθ ΠΟῪ ἰο ρου ΓΘ δπα {π6 ἰοπαϊησ οὗ 
ολὐ0]6, [0] ον ηρ [86 ΘΧϑιΡ]6 οὗὨ {μοῦ δηοοβίογβ, {π6 ραίσασοβ, σῆ0 
(ΠΚὸ {πΠ6 Αταῦβ, Ββάοιυϊηβ, Τ᾽ ὈΓΟΟΙΏΔΗ8, Δηα ΠΟΙΔΘΓΟΙΒ ὑγἹ 68 οΟὗἨ δαβίογῃ 
Αβ818) Ὅσα σΘΏΘΓΆΙΥ Ὠυβραπαμηθη δηα βμορῃμοσάβ, δηα σοδα οἤϊοῦ 
ΤΊΟΠ6Β σομδιδίθα 1η σαίί]6, δανθβ, δα {Π6 ἔγιι 8 οὗ 186 φαγί. Αἀλπὶ 
Ὀγουρσῦ ἊΡ ᾿ΐ8 {πῦ00 8008 ἴο ΒυΒρδματυ, (ὑδιη ἴο ἴΠ6 ἐἠ πρ οὗ ἐδο σγοιμηα, 
δὰ Αο] ἐο ἐΐλο γεεαϊπφ οΓ᾽ δῆεορ. ((οη. ἴν. 2.) «{40κ] νγᾶ8 ἃ σΥΆΖΙΟΓ 
οὗἉ οαἴ16, οὗ τυ βόοῖὰ 1 15 βαϊὰ, 1παῦ ἠδ τοας ἐς Καίλοῦ 977 βμεὴ ας ἀιοοῖϊ ἐπ 
ἐεπέβ (νου. 20.), [μαῦ 18, Β6 ἴγαν}]6α ἢ Ὠ18. ολτ]6 ἔγοιη ρἶδοθ ἴο 
Ηΐαοθ, απ ἴον {μαῦ πα ἱμνοηΐθα [ῃ6 86 οὗἩ ἰδπίβ, τ ΒΙΟἢ 6 οαγτὶοά 
ΙΓ Πἰτ ΟΣ 886 1060. Αἴοσ (88 θοίαρο, Νοαὶὶ τϑϑυμπχεά ἢὶ8 ἀστιοα]- 
ὕγΆ] Ἰαθουτα, τ ῖοἢ πδα Ὀθ6θη ᾿πίθγτυρίορα ὈΥ [πα΄ οαἰδβίσορῃθ. (θη. 
ἴχ. 20.) ΤπῈ ομιοῦ πα οὗ [86 ρδίγσοῦθ οομϑιδίθα 1 σαί] 6. 
(6 εη. χὶῖ!. 2., οοαραγθα σι “00 1. 3.) ΑὈγδῆδ δά Τωμοὐ πλυδὲ πᾶν 6 
᾿ιΔα ναβϑύ μογαβ οἱ οδτ]θ, μθη (ΠΥ ΟΓΘ ΟΡ] ρα ἰο βοραγαία Ὀθόϑιβδο 
1η6 Ἰαπὰ οου]ὰ πού δοπίδιῃ {ποῖ ((ἀ6Π. ΧΙ]. 6.}; ἀπά βίγι ἔθ Ὀθύνθοα 
[Π6 αἰ δγθηῦ υἹ]αρσοτβ ἀπαᾶ μογάβιηθη οὗ δυσὶ 811}} οχὶβί, ἃ8 νγ6]} 88 ἴῃ 
{η6 ἄαγβ οἵ {Πο86 ραϊγυοθβ.ὶ «{40000, αἶβο, πχυδύ αν μδᾶ ἃ ρυθαΐδγ 
ΠΌΤΟΥ, βίποθ ἢ6 οουἹᾶ αῇογα 4 Ῥγθβοηῦ ὑὸ 18 Ὀγοίμον Εὔβαι οὗ ,3υὁ 
λμπάγοα απάᾶ εἰσμέῳ ᾿οδα οὗὨ οδίι]6. ((ἀ6η. χχχιϊ 18---17.}} 10 ντὰϑ 

1 ἘΙΟΠαγάβοπ᾿ 8 Ττανο]8 δοηρ {πὸ Μοάϊογταηθδῃ, νοὶ. 1]. Ρ. 196. 
1 ΤῊς ο] πίῃς ἀοβογὶ ριίοη οὐ [π6 σοϊηουαὶ οὗ δὴ Αγδὺ μογῆθ ν}}} δῇοιἃ [Π6 σόδοσ ἃ 

Ἰἰνοῖυ ἰάθα οἵ {π|6 ῥυϊ αἶγα ΤΠΒΠΏΟΙΒ ΟὗἩἨἁ [6 ΒΔΙΣΙΆΓΟΝΒ :---- “ 10 νγὰ8 οῃ ογίαἰηΐηρ ΘὨΟυρὮ ἰοὸ 
806 ἴὴ6 Βογάθ οὗἨ Αταῦὺβ ἀδθοδπρ, 848 ποι ίηρ σου] [6 τηοτα Το ΑΓ. ΕἾχϑὶ ὑγθαΐ 1Π6 ΒΘ 6 Ὁ 
δηὰ ρσοαῖ-ογά8, ὁδοἢ ἡ τηρεῖν ἤοοϊβ ἴῃ αἰνίβίοηδ, δοοογάϊηρ 68 ὕπο οὨΐοῦ οὗ ϑδοὴ (ἈΠ 
αἰγοοϊοα ; {πὸ π ΤΟ]]οννοα τη6 οαπιοὶβ δπὰ δ85.8, ἰοδοα νυ (6 1618, [ατηϊατο, δηὰ ΚιοθΠ 
εἰ 0η8115; 1Π686 ΜΟΓΟ [Ὁ] ονγο ἃ ὉΥ 186 οἷά πηρῃ, ὑγόπιοη, ὈΟΥδ, αηὰ ρἰτὶβ, ὁπ ἴοοι. ΤΉ οΒ}}- 
ἄγοη (παὶ οδηποῖ γ8}Κ δύο σδετθὰ οὐ ἴΠ6 ὉΔΟΚΒ ΟΥ̓ [Ππ6 γοπηρ ὙΟΠΊΘΙ, ΟΥ [πὸ ὈΟγ5 δπᾶ 
σίτδ; δηὰ [Π6 ΒΠ181|16ϑὲ οὗ [ἢ 6 δλῦϑ δηὰ κ᾽ ἀδ ατὸ σαγτίοὰ ὑπᾶογ (ἢ 6 ἀστὴβ οὗ ἴπ6 ΟΠ] άγϑη. 
ΤῸ οδοῖὶ ἰοπὶ ὈΟΘ]ΟΠΡ ἸΠΔΗΥ͂ ἄορδ, διηοηρ, Ὑ σἢ ΑΓΘ ΒΟΠΙ6 στο ΒΟ Πἀ8 ς δοπιθ ἰθη8 ἢαΥθ 
ἔτοπη ἤδη ἴὸ ουγίεοπ ἄορϑ, αηὰ ἔγοιη ΕΤΘΠῚΥ (0 {ΠΙΓΓΥ τποῃ, νοπΊθ ἢ, δπὰ Το] ἄγοι ὃς- 
Ἰοηρσίης ἴο ἴῃοπ|. ΤΟ ῥτοσθδβίοη ͵ἰβ οἰοβοά Ὁγ ἴῃ ομίοῦ οὐὗἩ 1π6 ἐγίθε, νοι ΓΠΟΥ οΔ41οἃ 
Ἐπηΐγ δηὰ ΕΔΙΠΟΥ (ΟΠ ΠΊΟΔΠ8 Ῥγίποο), πιουηϊοά οἡ ἐδ νοῦν Ὀδδὲ ἤοῦβο, δῃὰ βυττοῦηεα ὉΥ͂ 
{ἢ Ποδάβ οἵ ὁδοῦ ΤἈΤᾺ Υ. 4} Οα ΠΟΓΒ6Β, τν Ὁ} ΤΩΠΩΥ βογυδηῖβ οἡ ἔοοῖ. Βοίνοθη οδοἢ ἐπ 
8. 8 ἀἰνίβίοῃ οὐ βρδῦς οὗ ὁὔὸ πυπάγοα γαγάδ, ΟΥ̓ πιογα, ὙΠοη ἘΠΟΥ͂ τηΐσταίῖο; δηὰ βιιοῖ ρτοδῖ 
ΤΟρΌΪ ΑΓ Υ 8 οὐθογνοά, τΠ8ὺ ΠΟΙΓΠΟΡ ΠΔΠ)6]8, 5808, ΒΟ Ρ, ΠΟΓ ἄορ, πιῖὶχ, ὑὈὺ ΘΟ ἢ ΚΘορ8 ἴο 
1Π6 αἰνίδίοπ ἴο το ἢ ἴὰ Ὀο]οπζΒ νους 116 ἰοπϑὶ Ἰτου Ὁ]... ΤΉΘΥ δὰ Ῥοοη Πογὸ εἰρη ἄγε, 
Δη γογὸ ροίΐηρ ΤΟΣ ΠΟυΓδ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ [0 [ἢ Ποτί-πτοδὲ, ἴῸ δι οίΠοΓ δργίπρς οὐ ψψαίεσ. ὙΠῖπ 
το οοηδίϑιδὰ οἵὗἩ ἀδουΐ οἰκί Βαπάγεά δηᾶ ΗΠ πιθη, ἡνοιησπ, αηὰ σἢ]άτοη. ΤΠοῖς βοςΚ5 
Οὗ Βῆθορ δῃὰ ροαδίβ ποσὰ δροιιΐ ἤνο ᾿πουβδηᾷ, θοβίἀθ8 ἃ ρύοδῦ Ὡατθοῦ οὗ οβπιοὶδ, βοτϑοϑ, 



Μαπαφεπιοηέ 9 (ἰαἰέζο. 486 

{μεὲν ρτοαύ ἤοοϊϑ οὐὗὨ σα ]6 τ ΒΙοἢ τηδάθ {ποῖῃ 1ὼ {Π086 στα Εἶν 6 ΓΤ 68 
Ρυὺ Βυο 8 ᾿υῖθθ ὉΡΟῚ γ76118:.Ὁ. ΤΏ686. ὙΤΘΥΘ ΡῬΟΒΒΘΒΒΙΟῺΒ ΟΥ̓Ὠ ἸΠΘΒΕΠΠΏ80]6 
γϑ ας 1 8 ΘΟΌΠΕΓΥ ὙΒΘΓα ἰὖ Β6] ὁπ ταϊηθα, δηα γΠθγο ποτα σσογα Ραΐ 
ἔθ ΥἸΥΘΥΒ ΟΥ ὈτΌΟΚΒ, δηά, ἐπογοίοσο, 1Ὁ 18 ἢῸ ΜὙΟΠΑΘΥ {παΐ τγ6 τοαα οὐ 
80 ΏΔΩΥ οοηΐοβίβ αθουὺ {Π6ηλ. 

Τη βυσοροάϊηρ αρ68, ψγὸ ἐπα (μαὺ ἴῃ6 στοαΐοδι δηα σϑϑὶ Πϊ]θδῦ τη 
ἀϊὰ πού ἀϊδάαϊπ ἴο ἔὉ]]ΟΥ ἈυΒΌΘΠαΙΣΥ, ΠΟΎΘΥΟΙ τηθδῃ ἰπαῦ ΟσΟῸ ΑΓ Οη 
185 ΠΟῪ δοοοπηΐθα.! Μόοβοβ, {π6 ργοδῦ ἰατρινοῦ οὔ {μ6 ΘΓΔΘ 1068, τα 
ἃ Βουμοσα. ΘΒΔΙΩΡΆΓ νγ8 ἴα κθη ἔτοιῃ {86 Πογά ἴο Ὀ8 ἃ ἡυᾶρα 1ῃ [Βγδεὶ, 
δηα (Ἰάδοῃ ἔτομι ἢ18 {πγοϑῃϊηρ-ἤοοῦ ( πασ΄ νἱ, 11.), 828 6.6 «δῦ δπὰ 
“ΨορΒίμδΒ ἔγοια {π6 Κααρίηρ οἴ βΒῆθορ. θα ϑδ'αυϊ τοοοϊγα {ἢ 6 Π6 8 
οὗ ἴῃ6 ἀδηρον ἰο τ ΒΙοἢ 1Π6 ΟἸΟΥ οὗ 06 8}- 6] 68 νγα8 ἜἘχροβϑά, 6 νγἃ8 
οοΙηΐηρ' αὐου 0Π6 Πογα ουΐ οὗἁ {π6 8614, ποῦν πδίδη Ἰπηρ' 6 τγ88 ἃ Κίηρ. 
(1 ὅδιη. χὶ. ὅ.) Αμπά Κίηρ Πανὶ, ἥγοπι ξεοαϊπρ ἐδ διυο5 σγεαὲ τοΐζ]ι 
ψομῆφ, τοα8 ὑγομσὴὲ ἐο ζδοα “Ψαοοῦ ᾿ς ρεορίε απὰ 1εγαοὶ ἠὲδ ἱπλογίέαποο 
(Ρβαὶ. ᾿Ιχχυἱ]. 71.}); δῃὰ 1 βου] βθθη, ἔγομη 2 ϑδιη. χιὶ. 23., {Πα 
ΑἸ βαίομλ νγϑ8 ἃ ἰαῦρο ββθαερ-ονηοσ. Εῖηρ [Π2ΖΖΙΔῈ 18 881 ἴο θ6 ἃ ἰσυδγ 
οὗ Ὠυβραπαάγγ (2 Οἤγοη. σχχνὶ. 10.}; δηὰ βοπια οὗ {86 Ῥσορῇδίβ γογο 
οὉ116α ἴγομχ ἰμαὺ διωρίογτηθηΐ ἴο 186 ρσγορμῃϑῦο ἀρ ΠΥ, 88 116 ὴ8. ν᾽ 8 
ἔτοπλ {Π6 ρἰουρᾷ (1 Κιηρβ χῖχ. 19.), δὰ Αὐηοβ ἔγοτῃ θϑιῃρ ἃ πογάβ8- 
τδῃ. Βαΐὺ (Π6 ἰαπαϊηρ οὗ {π᾿ ἤοοῖκβ γὰϑ ποῦ οοῃῆποα το ὑπ πηϑῃ: 
ἴὴ [6 ὈΓΙΓΆ Εἶν 4968, ΣἹΟὮ δ πα ὨΟὉ]6 ὙγΟΤΊΘῺ ὙγΟΓ6 δοοαβίοιηθα ἴο Κϑθρ 
Βί6ΘΡ, δῃὰ ἰο ἄγαν ὑγαΐοσ, 88 776}} 88 {Πο86 οἵ ᾿πέθεῖοῦ αὐ] }γ. ΤΒι8, 
ἈΌοθοοα, {π6 ἀδυρῃίον οἵ Βείμυοὶ, ΑὈγΑμαμ ΒΒ Ὀγοίμοσ, Τουτὶ ἃ 
ΡΙ ΟΠ ΟΣ, δθὰ ἀγὸν ψψαΐοσ (θη. χχὶν. 1ὅ. 19.), 88 (86 ποηθη οὗ Ῥαᾳ]68- 
ἄπ 8} ρϑμογαν ἀο:; Βδομοὶ, {π6 ἀδυραίος οὗ 14 θαη, Κορ Ποὺ 
ΜΠ Βοτ 8 βῆθορ ((ὑθη. χχῖχ. 9.); ἀπὰ Ζίρρογα!, νὴ ΠΟΥ ΒῚΧ βἰ βύβσβ, μὰ 
{Π6 οἄγα οὗ {μ6ὶγ ἔπ ν «οἰμγο᾿β ἤοοκβ, 0 νγὰϑ ἃ ὑσῖποθ οὐ (πο ἢ ἴῃ 
1Πο886 ἰἴῶθβ Ψ8ἃ8 85 ΒΟΠΟῸΣ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ πεύταν δὲ 8. Ῥγιοδὺ οἵ Μιάΐδη. 
(Εχοά. 1. 16.)}ὺ οροαίθα ᾿Ἰηβίδηοθθ ΘΟΟΌΣ ᾿η ἩομηοΥ οὗ {μ6 ἀαυρμίογβ 
οὗ ρῥγϊηοϑϑ ἰθπαϊηρ ἤοοϊβ, δηα ρογἝοστηϊηρ ΟΥΠΟΥ τηθηαὶ βαυν οεβ. 
Ε 11, Αἰροπρ {Π6 ἸΑΥρῸΓ ἀοτηθδϑίὶο 8} 1π|8]8 ορῦ ὈῪ {06 ΗΘ ΌΥο 8 οΥ 

ΕΥ̓Τ8, 
1. ΝΕΒΑῚ ΟΑΥΤΙΙΕ οἷαϊηη σϑί ἰο Ὀ6 ποίϊοϑα, οῃ δοοοιιηΐ οἵ {ποὶγ 

δηὰ 45868. ΗοΓδΟΒ δηὰ ρτευῃοπη δ ἰΠ6Υ Ὀγοοὰ δηὰ ἰσγϑὶη ὌΡ [ὉΓ βαῖδ: ([Π6Ὺ ποὶτπον Κι] πὸΣ 
86}} 1ἘΠ0ῚΣ θτνο- Δ ρ8. Αἷ 8οῖ Εἰπη68 8 ΠΡΟΣ ἴῃ ἴ86 Κογδη 8 τοδὰ ὉΥ 1.6 οῃίοῦ οὔ δαςῇ 
Γδταγ, οἰ ἘΠΟΥ ἴῃ ΟΥ ΠΟΥ ΘΔΟἢ ἰἸοδηΐ, (Π6 τ ΒοΪἷΘ ἔα τΪΥ δεΐης σαϊπεγοὰ τουπᾶ, δη ἃ ὙΟΓῪ διΐθπ- 
εἶνο." ῬαγβοπΒ ΤΎΑνοΪΒ ἤοῸμπ ΑἸΟΡΡο ἴο Βαγχάβά, Ῥρ. 109,110. 1,οηάοηῃ, 1808. 41ο. 

1 Ἡοπουγαῦα 88 (6 οσσαυρδιίοη οὗ ἃ βιδρῃοσὰ ψ͵ὶὼ8 διῃοὴρ ἴπ6 ΗδὌΌγονγβ, ἰδ γγ68 αἡ 
αδοπεϊπαϊίοι ἰο ἐλὲ Ἐσυρίίαπο (πη. χ]νί. 84.) αὖ 106 {6 Ὑμθη Φδοοῦ δηά Ηἷ8 οἢ]] ἄσοπ 
ψοηΐ ἄοτῃ ἰηΐο ΕΡΎΡΙ.--- Ετοπι ἴΠ6 ἔγαρτηθηίβ οὗ ἴπ6 δηςίθηϊ ΒΙβίοσίδη Μδηρίῃο, ρτοβοσυοὰ 
ἴη Φοδβορῃμδ δηὰ Αἰγοδηυβ, ἰδ ΔΡΡΘδΓΒ [δὲ ἴπδὲ σΟΌΠΙΤΥ Παὰ Ὀοοη ἱπνυδάρα ὈΥ͂ ἃ οΟ͵οηΥ οὗἁ 
Νοιηδὰθθ οὐ ϑθορθ ΓΒ ἀξδβοοπασὰ ἴγομῃ Οὐ Βἢ, τδΟ 65:40] 5! ἃ ὑπο β  ᾽ γ 68 {Πογο, απὰ δὰ 
8 διιοσοδδίοη οὗ Κίηρβ. ΑΠἾΟΣΥ ΤΩΔΗΥ͂ 878 ὈΘΓΎΘΘΏ [Ποπὶ Δη πὸ ΕΡΥΡ δη8, ᾿ῃ ᾿ν αἰο ἢ ΒΟΠπιο 
οὗ τοῖν ῥσυίποῖραὶ οἰτ68 γασο Ὀαγπὶ δηὰ τοδὶ ογΌΘ εἶ68 ὙγΟΓῸ σοτητηϊ ἰθἃ, [ΠΟΥ͂ ΟΓΟ ΟΟΠ1- 
ΡοΙ]οά ἰο ὀνδουδὶθ 06 σου Υ; Ὀαΐ ποῖ {}}} [ΠΟΥ δὰ Ὀδοη ἴῃ ρῬοβϑβοδβίοῃ οὗ ἰξ [ὉΓ ἃ ρογίοά 
οὔ πἰἷπθο δυπάγοα γεδσβ. Τ|}}8 δΔΙοὴθ τῦῖβ βυβηοϊθηϊ ἴ0 ΤΟΏΔΘΓ βῃδρίογά8 οὐΐουδ ἴο ἴἢ6 
Ἐργριίδηβ; δαὶ ΤΟΥ ΤΟΓῸ 511}} πόσα οὐποχίουμ, Ὀδοδῦδϑο (ΠΟΥ Κἰ Θὰ απὰ δἰ [Π086 δηϊτη8]8, 
ῬΑΓΟΙΟΌΪΑΥΪΥ 1ῃ6 ΒΠ6ῈΡ πὰ ἴπ0 οχ, δ ΐο ἢ ογο δοοουηϊοα τηοδβὲ βαογοὰ διηοηρ ἴμθπ]. 66 
Βνγϑητ ΒΒ ΑἸΔΙγβὶβ οἵ Αποίθης Μυ.ΒΟΪΟΡΥ, το]. νἱ, ὑΡ. 198--- 311. ϑνο. δάϊῇ, 

2 Ἑτοῖὴ Ηροίογ᾽ β δά ἄγοι ἴὸ 818 ἤοσβοδ, ᾿ξ ἈΡΡΘ ΑΓΒ αὶ ἢἷθ νεὶίο, Απάγοπιδομο, ἐμοῦ σὴ ἃ 
Ῥτίποαδβ, ἀϊὰ ποῖ πΐπῖκ ἰξ Ὀομοδί μοῦ αἰ! τὸ Τεεἀ τπο86 ϑηΐπη8195 μογβοὶί, ΠΙδὰ ΥἹ]ϊ, 
185---189, 

35. 566 ῬΑΓΠΟΙ]ΑΣΙΥ Πίδα, ἸἰὉ. νἱ. 59. 78.; Οἄνεβ. 11}. υἱ, 57., χὶΐ, 181]. 
11.3 
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στοαὶ υἱ}Πὺ. ὙΒουρἢ (ΠΟΥ 8.6 οὗ 8π14}} βίδίυγα ἱπ 1π6 Εἰαβί, γϑῖ 
ΠΟΥ αὐϊαΐῃ ἴο σοηϑί ον ]6 βίγθηρίῃ. (τον. χῖν. 4) ὙΒδ Ῥ1}}8 οἵ 
Βαβῆδη σογα οΟἰΘὈγαίθα ὉΓ {Π6} βίγεῃρίῃ. (86]. χχὶ!. 12.) ΤῊΘ 
οδϑίγδίίοη οὗ 0118, ΟΥὁ 106 πι8]68 οὗ 1ῃ)6 οχ-ἰγ6, 88 τχ6}} 88 οἵ οἱ δῦ 
ΤΩΔ]6 ΔΠ1ΠῚ818, ΜΓ ΒΙΟΝ. ΤΥ 88 ΘΟΙΏΓΊΟΙ Ἀπιοηρ' ΟἴΠΘΥ ὨΔ[ΟΉΒ, νγ88 ργο! ἱἐοα 
ἴο {Π6 Ηδρτονβ. (μον. χχὶ!. 24, 256.) Οχϑὴ ψογο υδοὰ Βοίἢ [ὉΓ 
ἀγαυρηῦ δῃα ἴον ἘΠ|αρ6, 88 18 81} {06 οα86 ἰὴ {πὸ Εδϑεῖ, Α δυ]]οοῖς 
ππηδοοσιιβίοιηοα {0 {π6 γόοκα ἰβ οὗ πὸ 86: {ϑὺ ἱπογϑίογο ἕακο {Π6 
στοιίοϑῦ ργθοδιῦοῃ πὶ τι κίηρ βυοἢ Ριγομαβοθ, δηα Ὁ 011} ΠΟσ ΟΡ οἷοδα ἃ 
Ὀαγραὶπ ὑ}}}} ΠΥ παν ΡΕΟΥΕῸ ΤΗῈΜ ἴὰ ἴπ6 βοϊά. Τβ σιιβίοπι 
ἩΠυϑέγαῦθβ [Κα χῖν. 19.} Οχθμ 6 Γ6 8180 ϑιῃρ]ου θα ἴῃ ἰγοδάϊηρ ουΐ 
[86 οογῃ, ἀυτίηρ' Π]Οἢ (ΠΟΥ 0 γ6 ποὺ ἴο 6 πηι22]6α (Ὠουδ. χχν. 4.); 
δΔηα 6,6 ἀσῖνϑῃ ὈΥ͂ ΠΠ68}8 οὗ οχ-σοδβ (παρ΄. 11). 31.}, τ ΒΊΘ ἢ 1Κ ἐμ ο 
τοβοιῃὶ οα ἰἢοθ6 866 ἴῃ ΤΟΓΘ Γοοδηΐ {1Π|68 1η ἴδ6 Εἰαβί, τη δύ μανο 
Ὀθαη οὗἁ σομβι ἀογὉ]6 81Ζ26.2 (ὑαἶνοβ, οὐ 16 γοπηρ οὗὨ (ἢ οχ- Κα, ΔΥ6 
ἔγδα ΠΥ ταθηθοποα ἴῃ δοσιρίυγο, Ὀθόδαδο ὑΠ6Υ͂ ΓΘ ΘΟΙΏΤΩΟΗΪΥ τπιβοὰ 
ἴῃ βου ῆσεβ. Τῇ 7αέέεά σαἰ (1 ὅδτα. χχυῖ. 24. ; Τὺκθ χν. 28.} νγὰβ 
Β[4}}- 6, τ τ 8. ΒΡΘΟΙΑ] τϑίδγοποα ἰ0 ἃ ραγίϊουϊας ἔδβῦνναὶ ΟΥὁ Ὄχίσγδου- 
ΑἸ ΠΑΓΥ δδουῆςθ. (ὐοντθ᾽, τ ]κ γγαβ ΟὨΪΥ ἀϑοα 88 ἃ Ὀανογᾶσο, Δηαἃ ν᾽88 
ΠΘΥΟΥ οοηνογίοα πο Ὀυΐίοσ, ῸΣ τ ΔΙοδ ἰαϑὲ δυίιοϊα οἰ νθτῸ ἢ τγδ8 οοπι- 
ΤΩΟΏΪΥ υ8οά. 

ὦ. 80 υϑβοίι] ἰο (ῃ6 ΗΘΌΓΟΤΒ ΤΟΙ͂Ο Α85Ε8, (Πδὺ [Π6 ποτόν" οὔ {86πὶ 
18 Ῥγοδιθι6α 1η (86 ἀδοδίοραθ, δαυδ!]Υ ἢ Οχϑῆ : ἴῃ [86 Εὐαϑὺ {ΠΟΥ 
αὐΐαϊη ἴο ἃ ΘΟΠΒΙΔΘΓΑΌΪΘ 81ΖῈ ἀηα θοδυΐγ. ῬΥΪηΟ68 δπα Ρθορὶο οὗ ἀ18- 
Εἰπούϊοη ἀΙα ποὺ {πῖπκ 10 ὈΘηθαίῃ {Π6]γ αἸρην [0 τα οἡ 68868 (Ναπη. 
χχὶϊ. 21. ; Ψυάρ. 1. 4., γ. 10., χ. 4. ; 2 ὅδ. χνυ]. 2.); ἤθη, ὑπο γο ΌΓΘ, 
“6805 (Ἰεἰϑὲ σόα ηἴο «“6γυδβαίθπιλ Οἡ δὴ 838, ἢ6 ν᾽88 γϑοοϊνρα Κα 
Ὀγΐθο6 οὐ βουθγϑίρῃ, (Μαῖῃ χχὶ. 1-- -ϑ.) Ὑὴ6 Ἡδθῦγον8 ποτ ἐουρὶά-. 
ἄδθῃ ἴο ἄγανν ὙΠ δῃ ΟΧ Δ Πα 8ῃ 888 ἱοροῖμοῦ (Πα, χχῖ!. 10.), ργοθα- 
ὈΙΥ δοϑιϑ8 οὔθ νγ88 ἃ οἰδᾶῃ δηϊπιαὶ, ΔΠα, ΘΟμΒΘα ΘΗΕΥ, 6ἀ1016, τυ Π1}6 
{86 ΟἾΒΟΥ γγα8 ἀδθοίδγθα ἰο ΡῈ ὑποίοδη, δηα, σοηβοαυθηῖ, υπ8ϊ [ῸΓ 
ἔοοά. Τῇ 8018 ἀπὰ βρορᾶ οὗἨ π|1]ἃ δ8868, 1 ἢ ὉΠΟΙ ΠΥ ποτα πὰ- 

1 Ἐοδοσίδ᾽5 Οτ᾽οηῖδὶ ΠΙυδίταιοηΒ οὐ ϑογίρίυτο, Ὁ. 564. 
2. ΤΊ ἐπι}! } ζοης ἰγανθ!]οσ, ΜδαηάγοΙ!, ἰῃ Βὶδ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴτγοπιὶ Φεσγυθαίοσα ἴο ΑἸἿςρρο, το- 

Ἰαίοϑ, (δαὶ ὙΠΘΠ ἢ ΔΒ ΠΟΔΓ «6ΓΌ ΒΔ] ΟΣ, Π6 σδηλθ ἴο ἃ οογίδίη γ]8οθ, ὙΠΟ (88 γ8 80) 
“16 ΘΟΙΠΙΓΥ ῬΘΟΡΪΘ ΟΓΟ ΘΥΟΓΥ ὙΠΟΤΟ δὲ μἱουσὰ ἴῃ 106 δοϊά8, ἰ ΟΥάοΣ ἴο ΒΟῪ ΘΟΙΟΠΙ: 
δ δ οὐὔβογνδθ]ο, ἔπδὲ ἴῃ Ρ]ουσΐησ, [ΠΟΥ υδεὰ ροδὰδβ οὗ 8ηὴ ΟΧίγβογ ἱΠΑΥΥ 5|2 6; Ὁροῖ 
τηθαβυτίηρ οὗἩἨ βονεγαὶ, 1 ουαπὰ ἴπθπὶ ἴο ΡῈ δὐουϊ οἰρίις ἔδοϊ Ἰοης, δπὰ, δὲ ἴπ6 Ὀΐζζογ πὰ, 
δἰχ ἰηοθο8 ἴῃ οἰγεουπιλίογθηοο, ὙΏΉΘΥ ΟΓΟ δηθὰ δὲ 1ῃ6 ἰθϑϑοῦ οπὰ ὑ ἢ ἃ βδγρ ῥτίςκ]ο, 
ἴογ ἀτγινίπηρ οὗ [86 οχθη, δηὰ δὶ 1:6 οἱμοσγ οῃὰ υυἱεἢ 8 βιμ8}} βρβάϑ, οὐ βδάα]ο οἵ ἴγοῃ, δίγοης 
Δη ἃ ΤηΔΒ5Υ, [ὉΣ οἰεδηδβὶπρ ἴπ6 ῥ]ουρσὶ ἴσο [86 ΟἾδγ πῶς ΘησιΠΌΟΣΒ 1 ἰῃ ΜΟΓΚΙηΡ. ΜΑΥ 
ν͵ὸ ποῖ ἴτομῃ Βόποθ ΟοΟπ]οοίαγο, ἐμαὶ ἰξ ᾿γῶ8 τί βοὴ ἃ ΔΒ ΟὨΘ οὗ [δο86, [Πδὶ 
ΘΠΠΙρΑΓ τηδά6 τπᾶὶ ργοαϊ ἴοι β 8ἰδιρδθον τοϊαίθα οὔ παι 1 δαὶ οοηδάφηϊ δαὶ τ οσνεν 
Βου ἃ 866 οὐ οὗὨ [Π680 ἰῃβίγιτθηΐδ, σου ἃ ἡπάρθ ἰδ ἰο Ὁθ 8 “Ἔδροη, ποὶ 1668 βὲ, ῬΟΥΠΆ}»5 
βιΐοτ, (πὴ ἃ βυνογὰ [Ὸσ βυςἢ δὴ οχοουτίοῃ: ζοδὰβ οὗἁ 118 βοτὶ 1 ΒΔῪ αἰ νΔΥ8 υϑοὰ Βοτο- 
ΔΌΟυΐ8, Δηὰ 4150 ἰῃ διγτία; δηὰ {Ππ6 Σοδβοῃ 8, Ὀθοδυβο [Π:6 βδιὴδ δίῃρί αὶ Ῥούϑοῦ Ὀοΐῇ ἀγῖνοβ 
16 οχϑῃ, δηὰ αἶβο οἱ ἀβ δῃἀ τλδηδρθβ [86 ρῥἱοαρὰ; νυ ὶς ἢ τα ῖκο 5 ᾿ξ ΠΟΟΟΞΒΑΙΥ ἴ0 0.86 δΌΓ ἢ 
8. Πολᾷ 48 ἰ8 δῦονο ἀοσβογὶ θά, ἰο δνυοϊὰ τσ ἱπουπιῦταποα οὗ ἔνγο ἐπδιτπιπιοη 8." Μίδαη- 
ἀτε}} 8 Τταυο 5, Ρ. 110. Ιῃ Φαπύδγυ, 1816, Μῖγ, Βιυοϊεί σθαι οὐδογνεαὰ δἰ δῦ ροδὰδ ἴῃ 
ι.50, αἱ Ηλ5-6]-Ηΐη (ογ Αἴ}, ἱπ ἴμ6 υἱοί ΠΗ οὐἩἨ 186 τηοάοτῃ ἴον οὗἨ ὅδουγ, νηΐοῖ δίδπ δ 
οὐ ἴδπο εἷϊε οὗ δηείοπιὶ Τγτο (Τγᾶνε8 ἴῃ Ῥαϊοβιίης, ᾿. 57.); δπὰ {πὸ ἔδυ. Μγ. "δε οΥ, ἴῃ 
Μαγοῖ, 1828, τηοῖ ὙΠ 106 Βᾶπι6 ἰεϊπὰ οὗ χοδὰβϑ ἰῇ ασοθοθ. (Μιββίομθυυ Βορίδιοσ, Μδυ, 
1880, ν. 228.) ὙΠ δύο δὴ ἰηβίγαμηθης Τγοῦγριδ, ἀοοσογάϊης ἴο ἩοΠΊΟΓ, ΘΟ] ΟΙΕΙΥ ἀθ6- 
ραϊοὰ (ῃς Βδοο)ιδηΐίοβ, Πίαὰ νἱ, 134, 185. 
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ΤΊΘΤΟΌΒ ἴῃ ὑπ6 Ατδθιδῃ Ποβοσύ πα {π6 ποῖρῃθουσίηρ δου Υ168, ΓΘ 
ἀθβουροα σι στοαῦ ἔοσοθ δηα ροϑίϊοαὶ Ὀθαυίν ἴῃ “οὐ χχχὶχ. ὅ---8. 

Μύυ 8, ἡ οὶ δηΐπλα]8 ραγίακα οὐ [ῃ6 ὨΟΓΒΘ δὰ 888, 6 γ6 ργΟΌΔΟΪΥ 
ὈΠΚΊΉοσΤΩ ἴῃ [Π6 ΘΑΥΠΟΙ ἀῷο68. [ᾧ 18 ὙΟΥῪ οογίδϊη ὑμπαὺ {Π6 «΄νγϑ αἀϊά 
πού ὑτοοά πθῖὰ, Ὀθοδυβα ὑΠῸῪ ἡ σ6 Του] θη ἴο οουρ]6 ἰοροίμοσ ὕνο 
ογθαΐασγοβ οὗ ἀιβογθηῦ βρϑοὶθβ. (μον, χῖχ. 19.) ὙΠΘΥ δθοῖ ἰὸ Πᾶνθ 
Ὀδθη Ὀτγουρβῦύ ἰο [86 768 ἔτοτη οὔμιὺ πϑίοηϑ; δπα [86 ι86 οὗ (μδῖη 
γγὰ8 ὈΘΟΟΠΊΘ ΥΘΥΥ͂ ΘΟΠΩΟΙ ἴῃ (86 πηα οὗ Πᾳανἃ, ἀπα {ΠΟΥ ἤογηθα 8 
ΘΟΙ ΒΟΥ 16 ραγί οὗ [86 τογαὶ δαυϊραρθ. (2 ὅϑδπ). χἱ. 29, χυἹ!, 9. ; 
1 ἹΚίηρβ 1. 38. 838. 44., χ. 25.; 2 Οἤγοηῃ. ἰχ. 24.) 

38. ΗΟΒΘΕΒ 6,6 πού υϑ6α ὈΥ {δ6 «6 1ὖ8 ἴῸΓ οὐ] ναἰῖηρ; [1.6 501] : Ἰη- 
ἀοοά, ἐπουρῇ (ΠΟΥ δρουπάρά ἴῃ ργρῦ 1π ἴπ6 ἔτη οὗ Μοβαβ (48 Δ 
θὸ ἰηξογγοὰ ἴγομι ὔχοά, ἰχ. 8., χὶγν. 6, 7. 9. 28---28., χν. 4.), γοῦ ψ6 
ἄο ποὺ πα 8ῃγ τηδηϊίοη οὗ {ποὶν Ὀοϊηρ υ866 Ὀαΐογο (86 (1πλ6 οὗ Ὠανὶά, 
0 Γοβοσνϑα ΟὨΪΥ ἃ πυμαγθα ἤΟΥΒΘΒ [ῸΥ ἢ18 πιουῃίοα ᾿ξδ-ρυδγα, ΟΥ 
Ῥδσμδρ5 [ὉΓ ΠῚ8 οπαγιοῖβ, ουὐ οὗ οὔθ ἐμπουβαῃα τ θοῦ ἢ6 οἀρίυγοα (2 
ϑϑίω. νυ}. 4.) [86 ΓοΙηΔΙ 6} Ὀοῖηρ; πουρῃοα δοοογαϊπρ ἰο ἰῃ6 Μοβαὶο 
Ἰη]υποίίζοῃ. δου ΟΑΥΤΙΘα Οἡ 8 ἰγδθ ἴη ΕΥρίδη ὨΟΥΒ6Β, ἔογ {Π6 
Ὀοηοῆὺς οὗ {86 ογοση Τ6 βουθγοῖρηβ ὙΠῸ βυσοοθαθα πὴ πᾶ μοί 
ΟΑΥΔΙΓῪ πὰ ἩγΔΥ-ΟμασιοίβΌ Α,8 {Π6 Πουύβθ8 6 6 ποῦ Βῃοθᾷά, [Π086 ὑγ6γὸ 
Θϑρθοΐδ Ἵν ναϊυδα ποῖ μδα Παγὰ Ποοίβ. (188. ν. 28.) 

4, ΟΑΜΕΙ,Β ἅΓ6 ἔΓΘαΌ ΘΗ τηθηθοηθα ἴῃ [86 ΘοΥΡίΓ68 : Ὡποϊ θην, 
{Π6ν ΘΓ Νεὸ ΠΌΙΩΘΙΟΙΒ ἰη «υ4ερὰ, ἀηα Γπγουρῇοῦῦ {π6 Εὐαβί, ΠΘΓΘ 
{Π6Υ ποτ σθοοηθα διηοηρ {86 τηοβῦ να] υΆ 0 ]6 ̓νε δίοοκ ΤΠ ραίτϊ- 
Δτοἢ 00 πα εὖ βγβὺ ἴἤγθο ὑπουδβαπα (ΦοὉ 1. 3.), 8π4, αἰΘΥ 18 γαβίο- 
ΤΌΣΟΙ [0 ΡτΟΒΡΟΥΙΥ, δὶχ ὑμουβαπά. (χ . 12.) ΤῊ οδτμ6]8 οἵ {πΠ6 Μι|ιά!- 
ϑηϊΐθα δηἃ Ατμδ] οι 68 γ γα τοέξδοιμέ πιπιδεῦ, αδ ἔλε δαπά ὃν ἐλε 26α- 
ϑί(6 {0ν» πιμἰἐἑἑμάο. (ὁ ἀρ. νι. 12.) ὅο ρτοαῦ γγαὰβ 186 πωρογίϑηοβ 
αἰἰδομοα ἴο 186 Ργοραρϑίοη μα τηαπαρογηθηῦ οὗἨ οδηλ6]8, {μαῦ ἃ ρατγί!- 
οὐ]ὰγ ΟἿἾΟΟΣ τνὰβ ἀρροϊηΐθα 1η {π6 ταῖρῃ οἵ Πανα ἴο βυρεγιη θη {Ποὶν 
ΚΟΘΡΘΙΒ; ΔΠα 848 186 Βδογβα ἢιβίουιδη ῬδγΟΘΌ Υ]νῪ ταθηξομβ {παΐ ἢ 6 
νΥ85 δὴ Ιβῃγηδο]ίθ, 76 ΤΑΥ͂ ΡΓΘΒαΠ.6 {μαΐ ἢ6 τγα8 βοϊβοίβα ἔογ ἢ18 οδο 
Οἡ δοοοιῃΐ οὗὨ ὨῚΒ ΒΌΡΘΥΙΟΥ 81}} ἴῃὼ {86 ἰχοδηθηΐ οὗ ἰζ686 δῃ1π)8]5, 
(1 Οβγοη. χχνυιϊ. 80.) 
ὙΟ Βρ6οῖθβ οὗὨ οδῃλθὶβ 8.6 τηϑηϊοηθα ἴῃ {ὑΠ6 δοτιρίυγα, νἱΖ. (16 

ΘΟΙΏΤΊΟΠ ο8116], τ ΠΙοΐ ΠΔΒ ὕνσο θΌ ΠΟΙ 68 οὐ 18 ὈαοΚ, ἐμαΐ αἰδιϊ σ᾿ 8} 10 
ἔγοτῃ {Ππ6 ἀγοιιθδγυ, το ἢν μᾶ8Β. ΟΠΪΥ οη6 θυμοῦ, ΤΠ ἀγοπιθἉΥΥ 18 
ΤΟΙΔΆΣΚΑΡ]6 ἴον 118 Πορίηθθα, Βοίδι Βρθοῖθ8Β ἅγῸ ΠΟ, 88 ὙΧ6]} 848 δῃ- 
οἰθμ γ, τι υοἢ υδοα [ῸΣ ἐγαυε! ]ηρ' Ἰοηρ᾽ ἸοῦγηοΥ8, ΤῊ σὩγλ6} Β [ΓΗ ΓΧῸ 
τηθηθοποα ἴῃ (θη. χχχὶ. 34. 18 τηοϑῦ ὑγοΟΌΔὈΪΥ [86 ἰαγρο βοαῦ Οὐ ῥδοῖ- 
5816 τ ΣΓ 118. οονοσῖηρ, ΠΟ. 18 ἸΠΥΑΓΙΔΌΪΥ ΟὈΒογνϑα ἴῃ {Π6 Γαδὲ 
ἜΡΟΙ 1Π6 ὈΔοκ οὗὨ ολπιοὶβ: ψ Ἀθη ἔδκοη οἵδ, δῦ {Π6 οἷοβα οὗ ἃ ἸΟυσΏΘΥ, 
10 νγουἹὰ Θαυλ}}γ αἴἴογα ἃ ρἷδοθ οὗ οοποθαηθηῦ ἕο {86 ᾿πηαρ8, δηά ἃ 
οομγθηϊθηΐ βοαὺ ἔον ᾿δομο,32 ΕὟομλ ἴΠ6 Ρῥγονθ 1841 δχργθβϑίοη οὗ 8 
σαπιοῖ σοΐπφ ἰἀγοισί, ἐδ ἐγ ω  α πεεαΐο (Μαῖϊ, χὶχ. 24. ; Μαδῖκ χ. 26. ; 

1 ΜΟΙ Δ0118᾽8 ΟΟἸητηθηΐαγὶοθβ, νοΐ. ἰϊ. ΡΡ. 394, 8395. [ἢ ΡγΡ. 431----514. [Π6 76 ἰ8 δῇ οἷδθο- 
γλία ἀἰϊθβοσίδίίοηῃ οὐ [86 δηςσίοπι ἨἰΒΟΟΥΥ͂ δηἃ τ|865 ΟὗἨ ΠΟΙΒΩδ. ΕῸΓ (6 ΤΕΟΆΒΟΠ ὙΠΥ ἴΠ6 
15γδ 6} |8ἢ βονυθγοί 8 σσογο Ῥγομὶ υἱτοα ἔοτὰ τα] ΡΙ Υγἱηρ; ΠΟΥΒ6Β, 8606 Ρ. 100, οὗὨ [1|6 Ῥγεβεηὶ 
γοΪυ 16. 

2 Ἡλυογ8 ἘΒοΑΓΟ ἢ 659 'π ΟὙΤΘΘΟΘ, Ρ. 232, 
114 
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ΤᾺ 6 χνὶϊ!. 2ὅ.} 1 βου] βϑϑῖὶ ὑμαῦ {μΠ6 Ὡ666168, ἀπο αν οτρ] γα 
ἴῃ [Π6 Εὐαβί, [ῸΓ τηϑπαϊηρ' οἈ116]- ΓΗ ΓΘ, σόα (Π|Κ6 {86 τιοάογη Ασα 
Π666]658) οΥ̓ πιο [ἤδη ΟΥ̓ ΠΑΓΤῪ 81Ζο. ὍΤμ6 Ατὐδὺβ δαΐ οί (86 ἤδθβἢ 
Δ τὰκ οὐ οδηγοἾβ, τ ἢιοἢ, μούγουοσ, ἡ γὸ γι ἄθη ἴο {π6 [8γβ6] 168, 
848 δοϊηρσ ἀῃοίθϑῃ δηϊμλα]β. {1ω6ν. ΧΙ. 4. ; Παΐ, χὶν. 7.) ΑΑ οοδγβα οἱοίῃ 
18 τηδῃιήποίυγοα οὗἁἨ σαπη618᾽ Παῖς ᾿ῃ (Π6 Εἰαβί, συ 8160} 18 Β6α [ὉΓ τρακιηρ 
1π6 οοαΐβ οὗἁἨ βρῇ ογβ δηα οδπιθ] - αὐ ΟΥΒ, δηα αἷβὸ Ὁ [Π6 οονοσίηρ οὗ 
ἰοπΐβ, [{ νγ88, ἀου Ὀ.1688, [816 ὁοασβα πὰ ΠΟ πγὰβ ότι ὉΥ Ψοἢη 
[6 Βαρεί, δηὰ πμῖο ἀἸβρι βῃρα πἰπὶ ἔγοτη [ἢ 086 τ δι ἀθηΐβ 1 ΓΌγα] 
ΡαϊΆοθϑ, γΠῸ ἼΟΓΟ βού σαϊπηθηΐ. (ας, 111, 4., χ]. 8.) 

ὅ. ΑἸηοηρ [6 Βῃ28}16} οδί]θ, ΟΑΤΒ απ ΘΗΒΕΡ 6 γ6 (86 τηοβὶ 
γ] 8016, ἀπὰ Ἰ6Γ6 ΓΟΑΓΘα 1η στοδῦὺ Πυτ 6.8 οα δοοουπύ οὗὨ ἐμποῖν ἤδβῇ 
δηα τὶ ; {Π6 ἰδίου δῃΐμμα]β ΤΟΥ͂Θ δἷἰδο οὗ στεδαῦ ναΐαθ οὐ δοοουηΐ οὗ 
{εἰν ψγοο], τ ΒΟ. γ88 βμόσῃ ὑ166 1π (86 γοαγ. 56 θρ- ϑῃδαγίηρ νγὰβ ἃ 
βϑΆβοῃ οὗ ρτοαὺ ἔβδβδυϊυ. (2 ϑαμλ. χὶλ]. 28 ---27.; 1 ὅδῃ). χχυ, 2., ὅς.) 
4}π Θηυμηογαΐοθ ἐΐγεθ νἈΓΙ [168 οὗὨ Βῆθορ, δυῦ Ὦγ. Ηδετὶβ βρϑοὶῆθβ 
ΟὨΪΥ ὕπνο Ὀγθθάβ ἃ8 Ὀϑὶηρ ἔουπα τη ϑγτία; υἱΖ. 1. ΤῊ Βοάουΐῃ βῃ66ρ, 
σὴ ἀἴοτβ Π0{16 1ῃ 118 ἈΡρΘΆγαποθ ἔγοιῃ ΟἿΣ Θοσμοῃ ὈγοΘά, Θχοθρί 
τῃαὖ 186 [41] 18 βοπιο δύ Ἰο ΡῈ δηὰ {ΒΊΟΣ ; δηα, 2. Α Ὀγθοὰ ψΒ ἢ 
18 Οὗ τηογο ἔγεαυσθηῦ ΤΟσΟΌΣΓΘΠΟΟ (ἤδη {π6 ΟἰΒΟΥ, δηα τ ΒΙΟὮ 18 τὰ ἢ 
Τηθ τ νϑ] θα οἡ δοοουπῦ οὗὨ {π6 δχίγβουαιμσῪ ὈῈ]κ οἵ 18 (411, ὙΠ] ἢ 
ἢα8 θθϑῃ ποίϊςθα ὈΥ 8}} ἰγάνθ]οσθ. Ὅῃ6 δηοϊθης Ἡρυτανβ, {Κὸ (86 
τηοάοτη Ασαρβ, τα δοουδίοτηθα ἴο ρίνθ πδῖηθβ οὗ δπάδαγιηθηΐ ἴἰοὸ 
ἔλνουσιίθ βῆθαρ (2 ὅϑατλ. χὶ! 3.); 186 ΒΡ ΓΒ αἰ8θὸ οδ]] θὰ {ποιὰ 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ ὈΥ πᾶπιθ, δῃᾶ [Π6 βῆθθρ τὰν νει [6 ΒΘ ΡΒ 8 σοὶοθ 
οὈογϑα {Π6 08}} (ΦοΠη. χ. 8. 14), 116 {Π6Υ αἸδτοραγάθα {μ6 νοΐοθ οὗ 
ΒίγδηροΓβ.5 ΤΉΘΥ 8160 ἀρρϑαὰγ [0 ἤλυθ πυτηθογθα [Π6 πὶ ((}6Γ. χχχῆ, 13.) 
85 ἴ6 Βῃορμογβ σουπΐ ὑποὶν ἤοοκβ ἴῃ τηοάθση ἀτθθοθ, ὈΥ δαιπλιτηρ 
[ποτὰ ομο ὈΥ͂ ὁπ6 ἰπίο ἃ ρθη ὃ: δπά ἱΠ6Ὺ ρῸ Ὀοίοτο τδοῖν ἤοοβ ἰῃ [86 
ΠΆΠΠΟΥ 8466] ἴο 1 “οἢῃ χ. 4." 

10 γα (6 ἀυτγ οὗἩἨ {Π6 Βπαρῃβθυβ ἴο οοπαυοί {π6 θοοῖκΒ ἴο ρβδίιγο, 

ΣΑ58 δ Βδν. Μιυ. Ασυηᾶο]] ττὰβ δϑοθηϊηρ αὶ 81} ΠΟΔΥ ἴπ6 δηοίδηϊ ον οἵ Ιρυδ ἰη 
Αϑβία Μίποσ, Β “9807 δοιῃϑίϊηρ δβἱηΐης οὐ ἴδ6 τοβά, σι σὴ ῥγογοὰ ἴοὸ 06 οπθ οἵ ἴΐ6 
ποοά]ο8 υϑοὰ ὈΥ 16 οαπιοὶ- ἀγΊγοΒ ΤῸ ταϑηίηρ' {Ποὶγ ΟΑγλ6] ἔαγηϊϊαγο. [τ τγαβ δῦοιιϊ εἰχ 
ἴποῆο8 Ἰοης, δηὰ δά ἃ ἰασροὸ ΥϑΥῪ Ἰοὴρ 6γο; ἰδ μΒαὰ ουάθητγ θοθη ἀτορροὰ ὉΥ͂ 6 οοπ- 
ἀποίογε οὗὨἩ ἃ οδγανδη, ἩὨΐοῆ τνδϑ Βοὴ6 {1110 ὙΔΥ διοδὰ οὗ 8. ΤῊ βϑοοίαιίοη οἵ ἴΠῸ 
πορά 6 τῖτῃ 1ῃ6. σΔΠ16]8" (}}6 ΤΟΙΊΑΓΙΚΒ), “ αἱ Τπ66 ΤΟΙ πα δα τχηο οὗ [80 μαββαρε νυ μΐ ἢ ἢ85 
θεθὴ σοηδίἀογοα ἴο ὃ6 118 Γαῦθα :--- 76 ἐδ εαδίοτ 70. α σαπιεῖ ἴο σο ἰλγοισὰ (δε ἐγε ο α 
ποοάΐο, ἰβαπ 2ὼγ7 α τίἱοὴ πιαπ ίο οπίον ἱπίο (δ ἀϊπφάοπι 0.γΓ Οοά. (Μαῖϊ. χίχ. 24.) ὙῈΥ 
Βῃουὰ ἴε ποῖ 6 ἴακθη ᾿ἰτοΓ]γῦ Α,8 1ὴ6 ὑδᾶρα8 οὗἔἩἴΠ6 Εδϑὲ δ.Ὸ 85 ὈπυδγΥΪ Πρ ἃ58 ἴΠ0 
Ἰατν8 οἵ ἴῆς Μοάοβ δηὰ Ῥεσβίαπβ, 1 οδῇ δδβίϊυ ἱπηδρίὶπο τὶ [86 οαπιοὶ-ἀσῖνεσ οὐ Βδοθο] 
σαγτίο ἃ ἢΐβ8 ποοάϊθβ δϑουϊ υἱἢ Ὠΐτη, ἴο πιοπὰ πὸ “ Γυγηϊζαγε; ̓  ἀηὰ τἴΠ6 Θαυϊρταθηὶ οὗ ἃ 
σΆΠΙ0]-ἀτσίΎοΥ ἴῃ (086 ἄλγε σου] ποῖ νγ6}} ἤᾶνθ ὈΘΘΠ ΤΊΟΓΟ δἰ ρ]6 τἢδπ [πΠ6 ῥτεβοηῖ, ΤΈΣ 
Πδοά]ο, ἔτοπὶ 118 οοπβίδηϊ δπὰ ἀδΙΥ 86, τηδὺ πανο Πα] 8, ργοπιηϊηθηῦ οἶδα ἴῃ Ὠἷ8 βιγασῖατο 
οὗἩὨ Ἰάομ8 δῃηὰ ἱιπαρέεσΥ; δῃὰ ἃ8 γε ΚΠΟῊ ΠΟΥ ἔδυ ϊο τῆς ἱπηθρίπδιίοηβ οὗ [086 Ο8Π16]- 
ἀγίνοῦθ ΜΓΌΓΘ, ἴῃ ΓΓΏ Βηΐηρ 18 ΠῚ ῥγουογῦβ δηὰ Ἰοροη ΔΑΥΥ [8108 (ἴογ Μδδοτηοῖ 18 δα ἴὸ 
Βανγα ἢοδγά 1ἴῃ6 ΒΙΟΓΥ οὗ [Π6 Βαν ἢ 5] ΟΡ ΙΒ οὗ ΕΡἢοβαυ8 ἴζοτη ἃ (6]]ονγ σατμοὶ- ἀγί νου), ἩὮΥ 
ΤΑΔΥ͂ ποῦ [6 ἱπηργδο ΘΑ ὈΙ ΠΥ οὗ ἃ ὀϑῖμθὶ ραϑδββίπρ Τσουρἢ ἴῃ6 6γ6 οὗ 6 πϑεά]ςθ, μβᾶνβ Ὀθθῆ 8 
ΘΟΠΙΠΊΟΤ ΟΧΡΓΟΒΒίοη 0 ἀθηοῦθ δῇ ἱσῃ ροβϑι 1 (Ατυηά6}}}8 ΠὨβοογοσίθβ ἴῃ Αβἰϑ ΜΊΏΟΓ, 
γοἱ. Π᾿. ΡΡ. 120, 121.) 

2 Τῆο ΙοοἸαπάογβ, ἴο 11}|18 ἀδΥ, 6411 {Ποὶγ βῆοορ ὈΥ παπιὸ (Ώγ. Ηδηδογβοπβ ΤΎΔΥΟ]8 ἰῃ 
Ἰοο]δηά, το]. ἱ. Ρρ. 189, .190.}); 80 450 ἀο 16 τπηοάδτη ατοοῖζα, (Ηλι ]ογ 8 Φοῦγμαὶ οἵ 8 
Του ἴῃ 1828. ΜΙββίΟΠΑΥΥ Ἰζορ βίοτ, Μαγ, 1880, Ρ. 223.) 

8 ἩλυΠογ 8 ΠΟΒοδγοῇ 68 η ατοοςθ, ἢ. 338. 
4 Ναγταῖνα οὗ (πὸ ϑβοου ἰδ Μίδβοίοη ἴο ἴῃς 7678, ΡΗ. 178, 174. 
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δΔη ἰο ργοίθοι {π6πὶ ἔγοτα [6 αὐΐβοῖκβ οὗ (πϊονθβ δηα νυν] Ὀδδδίϑ (Φ οἢη 
χ. 10---12.}: ἴον [818 ρυγροβθ ἴθ Ὺ γα [ΓΒ θα 1 ἃ ογοοῖς (Ῥ Βα]. 
ΧΧΊΙ. 4.) δα τ ἢ 8 511πρ' δπα βίοῃμθβ: ραν! νγ88 δαυρροα τ ἢ ἢ18 
ΒΘ ΡΒΟΓΒ βίδῆ δπὰ β]πρ ἤθη Ὧ6 στϑηῦ ἔοσἢ ἴο ὁποουηΐοσ {πμ6 ῬΆ1]18- 
πο ρίαπὶ (Ο] ΙΔ (ἢ. (1 ὅϑὅΐδμι, χυὶ. 40.) Απά 88 10 βοπηδίϊπλθβ Βρρεπϑά 
(παΐ 186 ΟΥ̓ΠΘΓΒ ΟὗὨ ἰαῦρα ἤοοϊκβ τηδὰβθ ὙΘΣῪ μαγὰ Ὀαγραὶπθ τ (ἢ ΓΠΘΙΓ 
Βθρμογᾶθ (48 1μθδη αἰα τι 4οοῦ, ὐθπ. χχχὶ. 38----40.), Μοβββ 
Τη8 16 γϑυϊουβ ϑηδοίπλθηίθ 1ἴπ [818 γοδρθοῖ ὑνὨ]Οἢ 86 θαυ} οἤδγδο- 
ἰογιθοα ὈΥ Πα ῖν ΘΑ Υ δπα ᾿υπηαηϊγ. [ἢ ρυλγαϊηρ πα τηλπασίηρ; 
{ποῖ Ποοκθ ΠΟαΒ σψογο οὗ ρστθαΐ '86; {δουρὶ ὑΠ686 δηϊπιαὶβ, θοϊηρ, 
ἀφοϊαγοα Ὀγ [6 αν οὗ Μίοβθβ ἴο Ὀ6 ὑποίθϑῃ, το γ μ6]4ἃ ἱπ ρτοδῦ οου- 
ἰδιωρύ διλοηρ {π6 “68. (1 ϑδιω. χυὶ!. 48., χχῖν. 14. ; 2 ὅδιη. ἰχ. 8. ; 
2 ΚιηρΒ νἱ}, 13.) ὙΤΠΘΥ Βδα ἔδθηι, Βούγανοῦ, ἴῃ ΘΟΠ5: ἀογαῦ]ο πυτ- 
ὈΟΣΒ 'ῃ ΤΠΘΙΣ Οἰ[168, ΠΘΓΟ ΠΟΥ σατο ποὺ σομῆηθδα 1 [ἢ6 ΠΟΙΒ68. ΟΥ 
οουγίβ, θαῦ τ γα ἔοσοθα [0 βϑοὶς {861 ἔοοα σψβοτο {πο Ὺ οου]ὰ Ηπᾶ 1ἰ. 
Το Ῥβδιπηῖβὺ ὀδια πρὸις γἹΟΪοπΐ τη6ῃ ἴο ἄορ, (μα΄ ρῸ δρουύ {π6 ΟΥ̓ ὈῪ 
πϊρῃῦ ἴῃ αυσδβί οὗ ἰοοα, ἀπά στον 1 ΤΠ6Υ Ὀ6 πού βαι 1886, (δὶ. [ἰχ. 
6. 14, 1ὅ.)ὺ Βεϊηρ [Γδα ΠΟΥ αἰπηοδί βίαγνοα, ὑΠ6 Ὺ ἀθνΟῸΓ ΟΟΥΡΒ68. 
(1 Κιηρβ χῖν. 1]., χυ]. 4., χχὶ. 19.) [πὶ {Π6 {1π|6 οὗ 658 ΟἸ γι, 0Π6 
6018 οομἰοιηρύποιδ ν᾽ ἰοτιηθα {Π6 (6 η {1168 ἀοσβ. (Μαίξ, τ]. 6. δῃὰ χνυ. 
206.) [Ιῃ (6 ρμαβίογαϊι! οὐ ποιῃβαάϊο [16 ἀορβ ΤΟΥ͂Θ ΔΏΘΙΘΠΕΪΥ τποἢ τι86{], 
ποῦ ΟἿΪΥ ἴον συλγάϊησ {Ποῖ ἤοοῖκϑ, Ὀαὺ αἷδο (48 δῃχοηρ [86 τποάθτῃ 
ΑΥΔ08) ἴογ Κϑορίηρ' ἃ Βῃδγρ σαΐίοῃ ἀγουμα {πμοῖγ ὑαπίβ ὈΥ ηρἢι.3 
ὙΈΘη [Π6 βῆ6εΡ 6.6 ραδίιγοα ἴῃ {Ππ6 Ορθὴ ΘΟΙΠΥ, {86 ΒΠΘΡΠ ΟΣ 8 

ΓΟ δοσυβίομηθα ἰο ΚΘῈρ υγδίοϊι 'π ὑπγη8 ὈῪ εἰρη, Τα βῃθρβοσαβ ἴῸ 
σοῦ {Π6 ρ]δα [1ἱηρδ οὗ [Π6 ΝΘβϑιδ ἢ δἀνθηῦ 6γ6 Δηπουπορα 6 Γ6 
(8 οἰρίογοά, (μ0Κο 11. 8.) Το 968, Βοσσονοσ, μα βῃθθρ-[0148, 
γ ΠΙΟἢ ΓΘΓΘ ἸΠΟΪΟΒΈΓ68 νχιπουΐ τοοΐβ, βυστουπδα ὈΥ͂ γγν8}18, τ ἀΟΟΥΒ 
αὖ τ Βῖο (Π6 Δ Π)418 Θπίογοα : ΠΟσΘ ΠΟΥ ΟΥΘ Ομ ποά Ὀοίἢ αὖ {868 
βθᾶϑοη οὗ βῇῃθαρ-ϑῃθασηρ,, 88 Ὑ6]} 88 ἀυγίπρ' (Π6 πἰρῃΐ. (9 6Πη. χΧ. 1. ; 
ΝυμὈ. χχχὶϊ 16. ; 2 ὥὕδιμη. υἱῖ, 8. ; Ζθρβ. 11. 6.)}8 [πη Ραϊδβίϊηθ ἤοοκ8 
ΔΏΟΘΙΘΏΔΥ Μ6Γ6, 88 (ΠΟῪ 8111} ἀγθ, θη θα, ἠοΐ ΟὨ]Υ ὈΥ {π6 οσπογ, Ρυΐ 
Αἶϑο ὈΥ 18 Β0ὴ8 δηα ἀλυρὨ ΟΣ Β, 88. γγχ6}} 848 βαγνϑηΐβι (ΟΟΠΒΘΟΌΘΠΥ 
[ΠΟΥ 6 Γ6 Θχροβϑα ἴο 1Π6. νἹἱοϊδϑιτοθ85 οὗ {μ6 βϑαβοῦϑ, συ: οἢ οἷγ- 
ουμηδίδῃσθο Θχρίαῖπθ [Ώ6 ΟὈβοσνυδίίου οὗ ὅδοοῦ, ψῆο, ἴῃ τοιηοπβίγα ηρ' 
ὙΓἢ [86 ΤΠΘΓΟΘΩΔΣΎῪ [Δ Όδη, Βα Υ8 ἰμδὲ ἐπ ἐδλε ἄαψ ἐλ ἀγομσὴέ σοπδιπιοά 
λίπι, αμὰ ἰλε ἤοδὲ ὃν πῖσλί, ἀπά ἀΐβ δοἴεορ ἀορατγίοα ὕΥοπι ᾿ϊβ ἐγε5. ((η. 
χχχὶ. 40.)" 

6. ΚΥ'ΜΙΝΕ ὝΘΙ6 ποῦ ΓΟΑΓΘα ὈΥ {Π6 «6078, ὉΏ]688 ρουθαρα ὈΥ {Π 086 
ὙὙΠ0 ἴῃ ἴΠ6 πη οὗ 6888 (Ἰσιβῦ τ γα Ἰπτοστηρ] οα νχῖἢ {π6 (6168, 
δηα ἀν οὶῦ ἴῃ τοὶ οἱ168 (ΒΘ ἢ 88 (ὐδάδγα γ788), τὺ Ιοἢ Ὀογάθγοα ἀροπ 
υάτα. Μδην 9678 ΠΟ γοϑι δα {Π 6 γα βθοπὶ [0 ἢᾶγο σοιῃρ] 164 ν᾿ 
βοῖῃθ (ἀοῃ1]6 ουβίοσωβ, Πα ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἴῃ οαἰϊηρ Βυγ 6 8 ἤθθῃ. 10 {819 

ἡ Τὴ Ιπηάϊδ, [6 βῃθρῃοσαὰβ σΘΠΘΓΩΪΥ ἤν ἃ β᾽ἰηρ δῃᾷ βίοπϑβ, ὉῚ το ἢ ΠΟΥ οοττεοὶ 
ὙΛΠΘΟΓΟΙΒ, δηα Κορ ΟΥ̓ (ΠΟΙΣ ἴοο8, ἀορβ Ὀεΐηρ ΓΑΓΟΙΥ ὑδοὰ, Ἐοθεγῖδ᾽ 5 Οτθηῖδὶ ΠΙυδβίγα- 
(ἴοπβ, Ρ. 432. 

1. ἸΜότηοἶγεβ ἀπ οΠον δ ον ἀ᾽ Ατυΐουχ, ραγὶ 11. οἢ, 16. Ρ. 260. 
8. Ῥαγοδϑυ, Αηϊίᾳ. Ποῦ. ΡΡ. 412---416. Ἅαδη εἱ ΑοἼκοττηδηη, Ασομ]. ΒΙ]. 88 46.---δ1. 

Ἡδυιτὶ 88 Ναὶ. Ηἰἶβὲ. οὔ τ Β10]6, δὲ [π6 δυίίοϊοβ, Α8808, Μι198, Ηοσδβοβ, (δι)θ}8, ὅδεερ, δηὰ 
θοχε. 

4 Βδο Ὑθοπ᾿ 6 Ὑτατοἷδ ἰῃ (80 ΗΟΪΥ ΤΔηὰ, νοὶ]. ἱ. Ρ. 400. 84 εἀϊἕοη. 
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ὙΟΓΘ (ἢ6 6886, ρατὺ οὗἩἨ {Π6 ποτὰ οὗἁὨ ἴδῃ ἐμουδαπά βσῖηθ, τροπ οηθα ἴῃ 
Μαῦῦ. νι. 28---82. δηὰ 186 ρᾶγ8}16] ραββαρθθ 'ἴπ Μασκ απὰ 1,016, 
τρὶς Ὀοϊοπρ' ἴο ἴθ. [10 τν88 ἱβογείογα ἃ 78 Ῥαπιβῃσηθηξ ρΟη 
{μθηλ ὑμαῦ θβθυβ ΟἸἾγῖδὶ ραιταϊ εα {86 βυΐπο ἴο 6 ἀοβίγουϑά. 
ΤΗγουρδουΐ (86 Εἰαδί, Ὀοΐῃ ᾿ἴὰ δποίθηῦ πα τοαθσ Εἰ Πη68, ΒΨ 1Π6 ΔΓ6 
Β6]ἃ ἴῃ {π6 υἱπποβὲ ἀοἰοδίδοθ. ὍΤΠ6 86 οὗἩ {86πὶ γγὰβ ββρθοίδ νυν ἔοσ- 
Βιάάθῃ ἰο {88 «6ν)]18 ὈΥ {86 αν οἵ Νίοβϑβ. (1μϑν. χὶ. 7. ; θθαΐ. χῖν. 8.) 
Οἱ δοοοιηΐ οὗ {Ππ6ὶγ Ἱπιρυγιῦγ, [Π6 Ββδοζθα ὙΥΥΟΥΒ ΘΙΏΡΙΟΥ ἴδ6 ἔθυσα 
διοῖπε ἴο ἀδποίβ Ἡ δίθυϑυ 18 τηοϑύ Ὑ]]6Ὲ Δα ἱπηρυγο διλοηρ' ργοῆιραίο 
δηἀ ρῥγοΐδλης τηθη.---( ΤῊ θελα ἔα] απα θοῦ πρ' ράγΆ0]6 οὗ (Π6 ῥτο- 
αἴμ4] βοὴ ([μυϊτα χν. 1]--- 82.), ἀοβιρηθρα ἴο τοργαϑοηῦ ἴΠ6 ἀορτααθα δηὰ 
ἀεδβιιίαΐα οοπαϊίοη οὗ 186 (ἀπ ]6 παίϊομβ Ὀοίοσο {Π6Ὺ Ἰγ γα οΔ]] 6 ἰο 
ἃ ΡαγΠοϊραύϊοιυ ἐῃ (16 Ὀ]Θββίηρβ οὗ [86 ΟΠ γβδη οονθηδηΐ, βῆονγβ ἐμαΐ 
186 5.018 6- ΠΟ γα γ͵7ἃ8 ΘΟ δι ἀασοα ἴο ὃ6 δὴ δρ]ουτηθηΐ οὗ {86 πιοϑύ 46- 
ΒΡ οδὉ]α ομπασγδοίοσ, [Ὁ ψὰβ ἴπ6 ἰαβδὲ σϑβοῦσοῦ οὗ δαὶ ἀδργανθα δηὰ 
ὈΠΠΔΡΡΥ Ὀοϊπρ, γ8ὸ πα βαυδηάογοα αν 18 ῬΑ ΓΙ ΠΠΟΩΥ 1π τϊοΐοιι 
᾿νΊηρ; δηα 1Ὁ ΤηΔΥ͂, ΡΟΙΏΔΡ8, Π6]}0 ἰο δοσουῃῦ ἴον [86 οἰμοΥ 186 ἀπ η8- 
ἴαγαὶ οοπάποι οὗὨ δ18 Ὀγοί ΠΟ Σ, 8116 1Ὁ βοὶβ {π6 βίσοηρ; δῃᾷ Ὁποοπαιοι- 
ΔΌΪ6 Ῥαΐθγῃδὶ ἔθοὶηρβ οὗ ἷ8 αθδοιλοηαία ἔμ μοῦ ἴῃ ἃ τότ δοηνὶποῖησ 
δα τηἰογοϑίϊηρ Πρ ι.᾽" 

111. Μορβοβ, ἔ] ον ηρ π6 Θχασαρὶο οὗ {π6 Εἰσυρείδηβ, της ΑΘΕΙ- 
οὔ ῦβΕ [86 θα518 οὗ ἴῃ6 βίαίθ' 116 δοοογάϊπρ]ν δρροϊηϊθα ἴο ΘΥ ΟΣ 
ΟἸΠΠ]ΖΟῊ ἃ ΟΟΥΔΙ ἢ αΌΔΏΓΥ οὗ ἰδηα, δὰ σαν ἢϊτὶ (6 τιρηΐ οὗἨ οὐ{1- 
νδίϊηρ Ὁ ΠΙτηΒ61 8, ἀηα οὗὅὨ ὑγδηβιιἰπρ 10 [0 ἢ18 Βοῖτβ. ΤῊΘ ροσβο ὙΠῸ 
δα [ἢ ΘΟπλ6 ᾿ηΐο Ροββθβδίοῃ οου]α πού δ] θπδῦβ {Π6 ΡΓΟΡΟΙΟΥ [ῸΣ ΒῺΥ 
ἸοΩσῸΓ Ρουϊοα ἐμδῃ ππ0}} (86 ποχέ 100 1166: ἃ τορι ]αίίοη τ 816} ᾿γο- 
νοηὐοα 1Π6 τοι ἴσοπι οομπληρ πο ἴΠπ6 ῥοββϑεβίοῃ οὗ ἰαγρὸ ἰγαοίβ οὗ 
Ιαπᾶ, ἀπά ἔμθη ᾿θαβϑίηρ ἰὼ ουΐ ἰο {16 ῬΟΟΥ, ἴῃ 8118}} ραγοαΪΒ8 :---ἃ 
Ργδούϊσθ τυ πῖο ἢ ΔΠΟΙΘΠΠΥ ῥγονδ]]6α, δπα οχιβίβ ἴο {815 ἀδὺ ἴῃ 1Π6 Εἰαβί. 
ΤῊ ἰανν οὗ Μοβεβ ἔπγίμοῦ οηδοίρα, {πα {1|| νοπάογ οὗ ἃ ρίεςα οἵ ἰδηά, 
ΟΥ [18 ποαγαϑύ τοϊδέϊγο, μδα ἃ σσεὺ ἴο τοάδοια {πΠ6 ἰαπά 80], θη θ νοῦ 
ἢθ ομοββ, ὈΥ ρδυὶπρ [86 διηουπί οὗ ῥὑσοῆίβ ὕρ ἴο {πΠ6 γοᾶῦ οὗ }0}}166 
(ΒΒ ἵν. 4. ; 96γ. χχχὶϊ 7, 8.); δῃά ὉΥ ἃ {μἱγὰ αν {Π6 1δγϑ 1068 
ΘΓ τοαυϊγοα (88 γὰ8 [86 οΆ86 διλοηρ (86 ΕΡΥΡῦδΔηΒ δἰζοσ {Π {1π6 
οἵ Ψοβερῇ, ἅδῃ. χὶνι, 18----26.} [0 ΡΔΥ 8 ἰᾶχ οἵ ὑνο ἰδίῃ οὗ {πο ὶγ 
Ἰησοῖηα πίο (ἀοα ; ἢ ΟΒ6 Βουνδηΐβ [ΠΘῪ 6ΓΘ ἴο ΘΟΙΒΙ 46. {Π6ΠΊΒΕΪ 68, 
Πα Μοτὰ ΠΟΥ ΜΈ, ἰο ΟὟΘΥ 88 ὑποὶῦ Κιπρ, (μον. χχνἹ. 80, 81. ; 
Πραυΐ. χὶ!, 17---19., χὶν. 22---29.}ὺ Το οὐδβίοχῃ οὗἉἨ τηαγκίηρ [86 Ρουπά- 
ΔΙ1658 οὗ ἰδηἀ8 ὈΥ βίοῃϑϑ ({πουρἢ 10 ργθναι]θα ἃ Ἰοηρ; ἔπη6 Ὀαίογο Μοθβοβ, 
00 χχὶν. 2.), ψγὰ8 οοπῆγιηθα δῃὰ ρμεγροίιαίθα ὉΥ δὴ δχργθβδ ἰδνγ, 
Μ ΒΙΟὮ. ΡγοΒΙ ᾽ς 1Π6 τϑιλοναὶ οὐ βοὴ Ἰαπά-ταασκα (Βουῦ, χῖχ. 14.) 
Δα ἀδῃουποθα ἃ ουγ86 δραὶηβὺ {Π6 ῬΘΥβῸι Μ}ΠῸ τοπιονοα ἴθ τ πουΐ 
δαϊπουυ. (ΒΒ αΐ. χχν, 17.) πῃ ρἰνίηρ ἐμῖ8 ἰανν, Μίοθεβ τϑυλϊπαϑά 
{Π6 1βγϑϑ 68, {παῦ 10 ψγὰ8 ἀοα το ρανα (ποιὰ {Π6 Ἰαπα ; {Ππ8 Ἰπβῖπα- 
δἰϊηρ (Παΐ (Π6 Δα -ΤῊ ΔΓ Κ8 Βμου]ὰ 411] 1 βοπῖθ βθῆβα Ὀ6 βδογθᾶ (ο ἰδ6 
σῖνογ. Απιοπρ {πὸ Βογηδηβ, {Π|6 )}7 ποίυα!]ν νογο μ6]4 βαοσθα, Ἰπάβρα, 
ΠΟΥ οδῃ μ6 80 ΘΏΒΙΪΥ Τοπιονϑα, Δῃηα, ΘΟὨΒΘΑΘΗΙΥ, ἃ τπλὰ Ὀ6 80 Πη0Ὁ- 
βουυθαϊυ ἀορτγὶνοα οὗὨ Π18 ργορδσίυ, [δῦ 10 ὈΘΟΟΙ 68 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ο 08]] ἴῃ 
{Π6 δ᾽α οὗἩ {μ6 ἔδαν οὔ (σοά ἴο ργανοηῦ ἰύ ; δπα {μ18 Μοβοϑ, Ὑ8Ὸ ρᾶνθ 
18 Ἰανγβ ὈῪ αἰ νῖπα οοπηηδηά, ἀἸἃ τ 1 ῬΘΟΌ τ ργορτοίγ. 



«Ἰφντοιέιιγο 0 ἐδι6 “ειο8. 49] 

ΤΉο86 τορυ]δίομβ μανϊηρ Ὀ6ΘῚ τηδὰς ἴῃ σαβρϑοὺ ἰοὸ {Π6 (6 ΠΏΓΘ, ἴῃ- 
ΘΌΓΩΡΓΆΠΟΕΒ, ὅτο. οὗ Ἰαπἀ θα ρχορογίυ, οβιυα αἰνιἀ6α (Π6 ΨὙ1Π0]6 σοχπίτΥ 
ὙΥΒΙΟὮ ἢ6 δα οοουρ!οά, ,3,γ8έ, δυιοηρ [Π6 ΒΘ  γᾺ] ὑγ1068, δηα, δεοοπαϊν, 
ΔΙΔΟῺρ᾽ ἸΠαἸνΙ 18] 18γ86]1068, Τα πηΐηρ 1 οὐ τ] 186 δ᾽α οὗὨἍ ἃ τηϑϑβιισ- 
Ἰην 11π6. ((}οβ[.. χυΐ!, ὅ----14, ΘΟΙραγοα ὙΠ} ΑἸΊΟΒ υἱ!. 17. ; Μιςο. 11. 
ὅ. ; Ῥκᾳ]. ἰχχν!. δδ.; δῃὰ ΕἰΖεῖ. χὶ, 3.) τόση {88 οἰσοιπηδίδησα {ΠῸ 
᾿τη6 18 γα θη! υδ64, ὉΥ 8 ἤρπτα οὗ βρϑϑοῖ, ἔοσ {π6 πογϊΐασο 1056]. 
(66 ᾿πβίδῃοθβ ἴῃ 88]. χυὶ. 6. δῃα «“οβῇ. χῖχ. 9. Η9}.})} 
ΤῊ Αχίηρ οὗ ΘΥΘΥΥ ομϑ᾿Β ἱπμογιίδηοθ ἴῃ ἐπ Ἄγ] ἰο τ :οἢ 10 Πδά 

Ὀ6θῃ δρργοργίδίθα ἴῃ (86 Εγϑὺ αἰνιβίου οὗ (ἰθθδδη γὰ8 ἀου Ὀὕ]688 ομα 
στεαῖ γθᾶβοι ὙΙΟὮ τη866 {86 «6118 ΟὨΙΘΗ͂Υ ΠΌΠ]ΟὟ ΒυΒΌδηαγΥ δηά ἴτὰ- 
ῬΓΟΥ͂Θ {Π6ῚΓ οϑίδίθθ; ὉΓ Ἐπουρὴ (18 ͵ὸ μάνα 8661} δὴ μου Δῃ66 
τσ ἤᾶνα 66 αἰϊθηδίθα [ῸΣ ἃ {1π|6, γοῦ 1Ὁ Δ΄ Αγ8 τοϊυσηθά 1 {ἢ 6 
γᾶν οὔ 0166. ὙΠοΙΓ Ὀοίηρ ῥγομιἱίθα, 4180, ἴο ἰδῖζα ΔΗΥ͂ ᾿πίαεγαδδέ 
ἔτοιῃ {δον ὈΓΟΙΠΓΘΩ ΓῸΓ {Π6 186 ΟΥὨ ΤΩΟΏΘΥ, δηα {πὸ δβίγιοῦ ἸηἸ απο οἰ] 0ἢ8 
Ἰαιὰ ἀροη πθῖὰ ὈΥ “ΦΘμονδῃ, ὙΠῸ ταϑρϑοῦ ἰὸ {πμοὶν ἀβδ]ϊηρβ δῃὰ οοπι- 
ΤΏΘΙΟΘ ὙΠ} Το ρηοῦβ, ἀθρυῖνθα {θὰ 80 τ οἢ οὗ {Π6 ογαϊηατΥ δή- 
γαηίδσεβ ἴθ Π06 διϊβίπρ, {πα ΠΟῪ ΘΓ [μι ἃ ΤΔΠΠΘΓ ΟὈ]]ρΘα ἴο ῥὑτγοοιΐ8 
Ποῦ ᾿νηρ ἔτοπι [16 ἔγα "8 δηα ργοάποθ οὗ (86 οαγίῃ, [86 ᾿πρτονοιηθηΐ 
οὗ ποι οοπδυϊαϊοα {Ππ6ῖν οὨϊοῖ οΑΓΘ. 

ΙΝ. ΑἸτπουρὰ [86 δοτρίατοβ ἀο ποῖ ἐσμδι τ8 τι Δ᾿Υ ἀοέαὶϊς 
τεβρθοῦπρ' {ἰμ6 βίαίθ οὗ δρυιουϊίαγο ἴῃ Ψυα656, γοῦ νγ76 τηδὺ ΟΟ]]δοὲ ἔγογῃ 
ὙΆΓΙΟΙΒ ρΆΒΒΑΡῸΒ ΠΙΔΗΥ͂ ᾿ηςογοβϑίληρ Πἰη8 [μαῦ γ7}}} ΘΏΔΌ]6 18 ἴο ἔογηι ἃ 
ΤΟΪΘΓΑΟΪΥ οογγθοῦ 1468 οὗἩ {π6 δΙρᾺ βίδία οὗ 118 οὐ] ἀνδοη. Ἑγοτ {116 
Ῥαγϑῦ]6 οὗ [Π6 υἱπεγατὰ ἰεὲ ξογίλ ἐο ἀμδαπάηιοη (Μαίι. χχὶ. 33,34.) νυ8 
ἰδασῃ ὑμαῦ γοηΐβ οὗ ἰδηα στ γα ρα ΟΥ̓ ἃ ρατὶ οὗ [86 ρσγοάμοθ; ἃ πηοάβ 
οὗἨ Ῥαυτηθηῦ ΓΤ ΟΥΥ ργδοίϊβοα Ὀγ (86 Βλοτηδῃβἢ, ΠΟ ΔΠΟΙ ΘΠ οὁὉ- 
ἴδ! ηθ6α 1ῃ [818 ΘουπίγΥ ὅ, Δηα τ ΒΊΟΝ. 18 811}} ρσδοῦβθα ΕΥ̓͂ {π 1{4]18}8.Ὁ 
ΤΠ 801] οὗ Ῥα]θϑίηθ 18 νϑσν ἔγαϊ}, 1 1586 ἀθνγβ δῃᾶ νογηαὶ δπᾶ 

Δ ΏΤΩ ΠΑ] ΤΑ ΠΒ ἅΓ6 ποῦ ψ1{8}1614 : Ὀυὰϊ (π6 Ηοῦτοννβ, ποὐνι δίαπαϊησ 
{Π6 τὴ οἤπ688 οὗ {86 801], Θηἀδανουγοα [0 ᾿πούθᾶβο 118 Υ ΠΠὙ ἴῃ νασίοιιβ 
γγᾺγ8.. ὙΠ {π6 τε οὗ ΜΑΝΌΒΕΒ, [Π6 9678 ΟΓΘ Ὁπαυδβι Δ] 
δοαυδϊηίοα. [Τονοβ᾽ ἀπηρ (2 Κιηρβ νυἱ. 2.) ΔρῬΘ8γ8 ἴο ἢᾶνϑ Ὀθθὴ υϑῦῪ 
ΒΊΡΆΪΥ ναὶ ὈΥ (86 «678, 48 ἴο {18 ἀδΥ 1ὖ 18 ὈγῪ {π6 Ῥογβίδηβὅ βα]ῦ, 
οἰὕΠογ ὈΥ 186] οΥ τηϊχϑα ἴῃ 126 ἀσησῇ!} πῃ οταάοῦ (0 ρῥγοϊποία ρυΐγα- 
ἰλοῦου, 18 ΒρΘΟΙΔΙΠ]Υ τη οπθα 88 ομ6 δγίϊοἷα οὗ τβδπῦγα (Μαίί. ν. 18.; 
Πα χῖν. 84, δ.) δια 48 {μ6 τῖνου “ογάδῃ δηητα! Υ ογοσγῆονοά 18 

1 Ζδδη οἱ Αοἰοστηδηη, Ατσοθθο]. Β10]. 8 ὅ56. ΜΊοΒΔ6]18᾽ 8 ΟΟμηπηθη Αγῖςβ, το]. 111. Ρρ. 8378, 
4 

3. 8506 Ρ] η. ἘΡίδὲ. 110. ἰχ, ἘΡ. 87. ἩἨογαδῖί. Ερίδβε. 118. 1. ἘΡ. 14. 42. 
3 ΤῊο Βοίάοη Βοοΐ, ἃ ΒΌΧΣΥΟΥ οὗὨ [ἢ βίδα οἵ [6 Ὀἰβμορτὶς οἵ Ὀυτῆδπι, πιδθ ἰπ 1188, 

βδονγβ τὲ ρτορουίοη οὗἨ 116 τϑῆὶ 88 δὰ ἴῃ οον8, 3866ρ, Ρἰ(8, [Ον]8, οῦϑβ, ὅς., [86 
Το δ πο Γ᾽ ὈεΙηρ τηΔὰθ Ἂρ ΟΠ ΟΒῪ ὈΥ τηδηπδὶ ἸΑΌΟΌΓ. 

4 866 ΒΙυηιβ γοϑιροθ οἵὁἩ Αποίθης Μδῃηθσβ δηὰ Οἰβίοιηβ ἰη Μοάογῃ Ιἰαὶν, Ρ. 220. 
Ιοπάοῃ, 1823, 8το. 

δ ὁ ΤὮο ἀυπηρ οὗ ρῥἰζοθοηβ 8 [6 ἀδαγοβὲ τηϑηῦγο ἩΒΙΟΝ ἴΠ6 ῬΟΥΙΒΙΔΠ5 560; δπα 45. {Π6Ὺ 
ΔΡΡΙΥ ἰδ αἰταοδὲ θη ΓΟ ἔοσ 186 τρασίηρ οὐ πη] 8, ἐξ ἰ8 ρΡγο 6 Ὁ ]6, οἡ {Ππᾶὺ δοοοιηΐ, {πὶ [ἢ 0 
τ 6] ο0 8 οὗὨ 5 ϑῆδη γα 80 τηυοῦ ΠΏΘΣ ἔ 8} [086 ΟΥ̓ ΟἸΠΟΥ οἶτ1686. ὙΠδ τόνοπυο οὗ ἃ ρίρθοῃ 
Ὠομβ86 8 Δρουϊ ἃ πυπάἀγοὰ ᾿ΟΙηδιΒ ΡΟΓ Βηπασα; δηὰ ἴΠ6 στοδίὶ γαϊαὸ οὗ 1πἰ8 ἀπηρ, ψ ΠΙΟΝ 
ΤΟΔΙΒ ἃ ἔγυϊο ἐπὶ 18 ἱπα ΒΡΟΏΒΔΌΪς ἴο [Π6 οχίβίαπος οὗἩ ἴΠ6 παίίνοϑ ἀυγίηρ [Π6 στοδὶ μοδίβ οὗ 
ΒΌΤΩ ΠΟΤ, ὙΥ11} ῬΥΟ ΔΟΌΪΥ τῆτονν βοθ βρῆς ἀροὰ ὑπαὶ Ραβδαρὸ ἴῃ δογίρίαγο ΠΟΤ, ἴῃ 1Π|60 
ζαταΐηθ οὗἨ ϑαϊηαγία, [80 ἐουτΙΝ ρατὶ οὗ ἃ οδὺ οὐἨὨ ἀονοβ ἀπηρ τνῦᾶβ βο]ὰ ἴῖ0ὉΓ ἔνο ῥίθςθβ οὗ 
δ, νοῦ. 2. Κίηρβ νἱ. 25.) Μοτγίογ᾽ Β βϑοοπὰ Ψουτῃπου ἰπγουρσἢ Ῥογβία, ἢ. 141. 8366 Δ]50 Κ''σ 
Ἐ, Κὶ. Ῥοτγίογ᾽ 8 ΤΎδυἝ]θ ἴῃ Ῥεσγαῖα, γυοἱ. ἱ, Ρ. 451]. 

87 
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Ὀδηκ9, {πΠ6 ταυὰ ἀδροθιίοα τ ΒΘῺ 1(8 τϑίοσβ β Ὀθἰ θα τυϑύ ἤᾶνα βουυϑα 
88 ἃ ΑΙ 8016 ᾿γτιρσαύϊου δηᾶ ἰορ-ἀγθββιηρ, ραγυου ]ΑΥ]Ὺ ἴο 1πΠ6 ραβίαγα 
Ιαπάβ. [70 15 ργοῦδῦϊο ἰμαΐ, αἰΐοσ τ[ῃ 8 ναΐθσβ Βα {π8 βυ 51: 464, βορὰ 
γγ88 ΒΟ Οἡ {π6 νγοῦ βοίὉ στουπα ; ἴῃ Δ]]υϑιοη ἴο νυ] οἢ ῬΟΪΟσηΟἢ. ΒΑΥΒ, 
(ὐαϑδὲ ἐΐψ ὅγοαά (ΘΟΥᾺ ΟΣ 8664) εροπ ἐλ ιτσαΐογε : 707 ἐλοῖι δὴαϊέ ἥηά ἐξ 
αφαϊΐη, ἰὴ Ἰμογοαβο, αν πιαπν ἄαγε. (Ἐ 6168. ΧΙ. 1.) Απὰ [βαΐδῃ, 
Ρτουα βίηρ ἃ πηο οὗ ρϑᾷοθ δῃ ρ]θηΐυ, βδυ8, Β]Θβ86α ἃγὸ γα {πὲ ΒοῪ 
Ὀ651:46 41} νναΐθσβ, δῃα βοπὰ Τογέδ ἐλέξλον ἐλ ζϑοΐ 9 ἐι6 οΣ απά ἐδ α85. 
([ε8. χχχὶ! 80.) 

πὰ Εργρί, δβυυοὴ νϑροίδὉ]6 ῥσοαιπιοῦ! 08 88 ΓΘ ΓΘ ΤΟΣ ΤΟϊβί 6 
(δὴ τμᾶὺ ἩΠΙΟ. 18 Ργοαάμορα ὃῪ {π6 ἱπαπάκθοῃ οὗ [π6 ΝΙ1]6, 4.6 τὸ- 
[τοβϑῃθα ὈΥ σγαΐοσ ἀσγαννῃ ουὖ οὗὨ (Π6 ΥἹΟΥ͂, δα δέου τ γβ ἀδροβὶίοα 1η 
οϑρδοίοιβ οἰβίδσῃβ, θη, μοσγοίοσθ, {ΠῸ6}} γγίοιβ βογίβ οὗ ρῃ]686, 
ΤΔΘ]Οη8, ΒΑΓ -ΟΔ 068, ὅζο., 4}} οὗὨἁ νγ οι ΓΘ ΘΟΙΏΙΏΟΗΪΝΥ Ρ]ουρῃοα ἴῃ τΊ]]8, 
Τοαῦγο ἰο 6 τοίγοθῃρα, ὑΠ6Ὺ βία ουέ (πΠ6 ρἰαρθ τ πὶοἢ ἀγὸ χϑά ἰπ 
ἴΠπ6 Ὀοϊζοτῃ οὗὨ [86 οἰδύθσῃθ: ἤθποα {π6 ψαΐθσ, συβῃϊηρ ουΐ, 18 ο0η- 
ἀποίοα ἔγοτα ὁπ6 11}} ὑο ἀποίπον ὈΥ͂ Π6 ρΆγάΘΠΘΓ, ὙΠῸ 18 ΔΙ ΑΒ ΓΟΔΑγΥ, 
8.8. ΟΟΟΑΒΙΟῺ ΓΘΑΌΪΓΕΒ, [ο βίοῃ δηὰ ἠϊνοσέ (Π6 ἰογτθηῦ, ΟΥ̓ ἐμγπίηφ ἐμὲ 
εαγίδ ἀασαϊπεέ ἐξ ὃψ δ ξοοί, διὰ αὐ {π6 βᾶπιθ {τὴ6 Ορθηϊηρ,, τ ἢ 18 
τηϑίίοοκ, ἃ ΠΟῪ ὑΓΘΠΟὮ ἴ0 γϑοοῖνο ἢ. Α Β᾽Π}}}8 τηοᾶδ οὗ ᾿ττϊρσαθηρ 
Ἰαπάβ ορίδιῃϑ ἴῃ [16 158]4πα οὗἩ ΟΥΡργὰΒ᾽ ἀπα αἷ8οὸ ἴῃ [παϊ8 δπα ἴῃ {Π6 
Ιϑαπα οἵ δυο." ΤὨ]8 τοί μοα οὗ ἱπηραγίϊησ τηοϊδίασα δηα πουγὶ8}}- 
τηρηῦ ἴο ἃ ἰδηα, ταγοὶν, ᾿ξ αυοῦ, σγϑγοθῃθα πιῆ τϑῖη, 18 οἴἴζθῃ δ] θά 
ἰο 'π {π6 δογρίυγοβ, ΒΘ γο 10 18 τηδάβ {π6 ἰδ ρ Βἱηρ αι} 1γ μ6- 
ἵψϑοῃ Ερσγρὲ δηὰ {Π6 ἰαῃὰ οὗ ὑδμδαῃ. ΖῸΡ ἐδε ἰαπά, βαᾶγβ Μοββϑβ, 
τολίέλον ἐλοιι φοοδὲ ἵπ ἰο ροββ688 ἴΐ, ἐβ ποὲ αδ {δε ἰαπώ ὁ}, Εσυρὲ 7γοηι 
ιοῆόποθ ψὲ σαπιθ ομέ, τολεγε ἐλοιῖι βοιοοαϊεὲ ἐδιν 566, ἀπιὰ τναϊοτϑαβί ἢ "ἢ 
{πν [οοΐ, 88 ἃ ραγάδθῃ οὗ βουθ8: δμξ ἐλε ἰαπά, τοὐιξλον ψὲ σο ἐο ρο58688 
ἱξ, 6 α ἰαπά ο᾽ λεῖα ἀπά υαἴϊοψα, απά αγίπλείς ισαΐεν οΥ ἐΐὰς ταῖπ ὁ 
λεαυεη. (Ποαΐ. χὶ, 10, 11.) ὙΠ ΙΒ ταοάθ οὗἉ ̓ ἱγεραίοη 18 Δ] ἀφ ἴο ἴῃ 
Ῥβᾳ]. 1. 3., σβογα {π6 ροοά πηδῃ 18 ΘΟπιρατοα ἰο ἃ ἔγαϊ] ἰσϑα, ρίαπέοα 
ὃν {λὸ τίυεγβ οΥ᾽ τοραέεγϑ, ἰμαὺ 18, ἐδλδ εἰγθαπιδ οὐ αἰυϊδίοτδ 97 ἐἶια ισαΐέογξ, 
ΤῊ ΔηΙηρ ἴπο86 ὙΏΙΟὮ ἀγα ἰυγηοα οἡ δῃηᾶ οἶδ 88 δῦονϑ τηθηϊοηθα Ὀγν 
ἴπ6 ουἱναίοτ. ΤΠ6 Ῥσορμοὶ “ ογθγωϊδἢ 8 Ἰπυ! αἰθα, δηὰ δ] ρ ΠΟΥ 
ΔΩ Ρ]1ῆ64, {π6 ραββαρα οὗ {πΠ6 ῬΒαΙ πηϊδύ δῦουο σγϑδστϑα ἴο. 

“Ἡξς 884}} Ὀ6 11 ἃ ὑγοθ μ᾽ ηϊθᾶ ὃγ ὑπ τδίθγ- 516, 
Απὰ νΐοὶι βοη δίῃ ἑου ΒΟΥ τοοῖβ ἴο [6 δηποάαοί: 
86 5841} ποῖ ἴδυῦ θη [86 Βοδὶ οοσηοιὶ," 
Βυϊῖ ποῦ Ἰοδί 8}}4}]1 Ὀ0 ρστϑϑῃ 
Απὰ ἰη ΤΡ ΤΘΗ οὗ ἀτοιρῆς 6 Βἢ411] ποῖ 6 δΔηχίοῦδ, 
ΝοΙΈΒΟΥ 88.411} 886 οοδδὸ ἴγοτῃ Ὀδατίηρ ἔγυ Ψ6Ὑ. χυΪ!, 8. 

τοῖα {Π18 Ἰτηδρο {Π6 Βοῃ οὗ δίγδοῦ [88 ταοϑύ βϑδυθ ιν 1] πϑέγαίοά 

᾿ Ἔδο ὙΊΒοη᾽ ε ΤΎαν 5, γο]. ἱ. Ὁ. 185. 84 οἀϊιίοη. 
3 Βιδιμαμι δ [πἀΐδη ἘΘΟΟΙ]δοίοη8, Ὁ. 429. Βίβῃορ οἵ ΟὐἹοσιθοβ Ὑ ἰδ: ἰαἰίοη Φουτχηαὶ, 

1346. ρατὶ ἱ. Ρ. 19. 
8 Ὧγ, 5δανβ ΤΎδυοὶϑ ἴῃ ΒΑΓΌΔΓΥ, ὅζο. νοΐ. 1Ϊ. ΡΡ. 2366, 267. 
4 Ὧγ. Α. ΟΙαγκο οἡ Ῥβαὶ. ἱ, 8. ὅ.66 δἷδο Βιιγάοσ᾽β Οτγίηῖαὶ 1 ογαῦθγο, νοὶ]. ἰΐ. Ὁ. 1. 
δ ΤῸ δρργθοίδῖο 1:8 Ῥεδαιῦ οὗἁὨ (Π]8 Δἰ]υδβίοῃ, ἰδ 18 ἩΘΟΟΒΒΑΙΎ ἴο 1πΠῚΠΚ ΟΥ̓ Δ ρασγοδοῖ 

ἀεβοσί, γἤοτο [ΠΟΤ 18 ΘΟΔΙΟΘΙΥ ἃ στοθῃ Ἰοδ ἴο το] ΐονο ἴῃ αγθ. [Ι͂ἢ [Π6 τηΐϊάδὶ οὗἩἨἁ 1πδὶ υαδίθ 
18 ῬΕΓΒΔΡΒ ἃ ἴδηκ, 6 61, ΟΥ ἃ βίγεδῃ), δὰ ΠΘΑΓ ἴο ἴΠ6 νγαίθγ᾽ Β δἂρα ψ1}} Ὀ6 Βοϑὴ μ]δηΐϑ, 
ΒὮγα 8, Δῃ ἃ ἴγθοβ σονογοὰ ὑῖ} 16 τηοϑῖ θοδαι [ἃ] Το] αρο. 80. 884}} θῈ [89 πιδὴ το ρα δ 
δία ἐγαβί ἴῃ Φοθονδη." ἘΟΡΟΣΙΘ 8 Οτίθπιαὶ Π]αβἰγαιίοηβ, Ρ. 476. 
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{Π68 ᾿Ἰπδυσποο πα [Π6 ᾿ἰπούθαβϑα οὗ γϑρίουβ πϊδάοσῃ 1π ἃ Ὑ7611- ργθραγεά 
Ὠοαγῦ: ---- 

“ 4150 ΟΑΠλ6 [ΟΣ Ὦ 88 8 ὁδὶ ΠῚ 8 ΓΎΟΤ, 
Απά 88 ἃ οοπά υἱὶ δον ίπρ' ἱπῖο ἃ Ραγδάϊξθ. 
Ι βαϊὰ, 1 νν}}} υϑῖοσ ΤΥ ραγάθῃ, 
ΑΠπάΙ ν1}} ΔουηἀΔΠΟΥ τηοϊβίοηῃ ΤΥ ὈοτάοΥ; 
Αμπὰ οἱ ΤΥ οδηδὶ ὈδΟΔΣΩ6 ἃ ΤΊΥΟΓ, 
Απὰ ΤΥ Υἷνοσ ὈΘΟΔΙῺΘ αὶ 868. Ἐκοϊυδ. χχῖν. 80, 81. 

ΤῊ ρίνοθ 8 [Π6 ἔχτιθ τωθαπίηρ' οὗ {πὸ [Ὁ] ον ἱηρ οἰαρδηύ Ῥγονυοτ :---- 

ὦ ΤῊΘ Ἠοδτί οἵ δε Κὶηρ ἴδ {πκ6 [π6 σϑῃδ]8 οἵ τνβίοσβ ἴῃ [Π6 Ββαδηὰ οἵ Φϑβουδῇ; 
ΔΙ γβοσυοῦ ἰξ Ρ]οδβοίῃ μἷτ), ΒΘ ἱποϊηοῖι ἱϊ.᾽ Ῥτον. χχὶ. 1. 

Το ἀϊτοοίίζοη οὗ 10 ἴα ἴθ {π6 παπᾶ οἵ Φοποναῖι, 48 {π6 ἀἰδιε θη οὗ 
{π6 ναῖον οὗ [Π6 τϑβοσνοὶσγ, ὑδγουρἊ [86 σαγάθη Ὁγ αἰ γθαῦ ἽδηΑ]β, 18 
αἱ 1ῃ6 Μ}}} οὗἉἍ [π6 ραγάδθῃρυ. 

ΘΟΪΟΤΔΟΙ ΤΠ ΘΠ ΓΙΟΏΒ 18 οὐ ΟΥΪΚ8 οὗ [}18 Κιπά: --- 

“1 τηϑδο 106 ζαγάθῃβ δηὰ ραγδ ΐδοδ; 
Απὰ 1 ρ]δπιοά ἴῃ [Πα πὶ 8}} Κη 8 οὗ ἔγαϊξ- ἔΓο 68. ᾿ 
Ι τηδάδ τὴ Ροοΐβ οὗ νυδίοσ, 
Τὸ παῖοσ στὰ τποτὶ [Π6 ρτουεϑ βουτβεϊηρ τ ἢ ἔγθοδβ.᾽ 

Ἐκ οΪ68. ἰϊ. δ. 9." 

γ. 1 {πὸ γϑῦ ἀροβ οὗ [86 που], πλθη ὝΤΟΣΥΟ ΟὨΙΘΗ͂Υ οἸηρ]ογοα 1 
αἸσσίηρσ δπὰ {πτουῖηρ ἊΡ [86 δα ἢ {ΠῚ οὐ μαπαβ; δὲ ΝΌΔΗ 
δαναπορα [Π6 ἀτ οὗ Βυβραηαγυ ((6η. ἰχ. 20.), ἀπά οοηίγινοα διον ἰη- 
Βί ΓΘ ΗΒ ΤῸΣ Ρ]ουρὲηρ [πῃ γοσα Καόσσῃ Ὀοίοσο. ΤῊ]18 ρδίσΙ ΓΟ 18 
ο4]16 4 πιαη 9 ἐλε σγοιπά, Ὀὰὺ 1ῃ ΟἿΓ ὑγβηΒ Δ 010), 84 λμδδαπάπιαη, οἢ 
δοσουηΐ οΥὗὨἨὨ Π18 παργονοιμθηΐβ 1 ΔΡΤΙΟΌΪ ΣΟ, Δπα ΔῚΒ ᾿ΠΥΘΗΓΟΠΒ [ὉΓ 
ΤῊ Κιηρ {Ππ6 ον τόσα τγϑοίδ]α δηᾶ ἔσυϊπ]. 10 τγᾶϑ ἃ ουσβα ὍΡΟΝ 
1Π6 οαγίδ, δὔνοσ {86 [4]1, ἐπαὖῦ 10 Βῃοῦ]α Ὀτηρ ἔΟσ ἢ {ΠΟΣῚ 8 δηα {8668 : 
1ῃ686 ΟὈΒ ΓΟ Οη8 τ γα ἰοὸ δ6 τοπιονοά, Μ᾽ ιοἢ χοαυϊγοα τοσοῦ ἸΔ ΟΌΓ, 
δηα {1Π6 στουπα νγχαβ ἰο μ6 δογγϑοίβα ὈΥ͂ ρ]ουρῃίηρ. 

ΤῊΘ θαυ] οδύ ταθηθοη τηδάθ ἴῃ {πΠ6 ΟἸἹα Τοβίδμιθηξ οὗ α ῬΙΟΌΘΗ 18 
ἴῃ Πουΐ. χχ!!. 10., Βοτα [ἢ 6 ΙΒΓΔΘ[1068 ἀγ6 Ὀγο ᾽[6ἀ ἔτοτα Ρ]ουρσὶη 
το απ οχ απὰ απ α8ς ἐοσείδογ : ἃ οΪδὶη ἸπΠπγδιΐο ὑπαὺ 10 Βαὰ Ὀδδῃ 
ΟὐυδβίοτηδΎ 1 [86 1Δο]αΐτοιιβ παίοη8 οὗ [6 Εδδβί ἴο ἀο 8ο. [πῃ ϑ' υγίβ, 
1η6 ῥἱουρσῇ 18 81}}} ἄγανσῃ, ἔγοα ΘΟ] ΟΥ̓ ΟἿ Β118}} οοΥ, δ΄ τηοβδύ 18 
ἵνγο, μβει ΒΟΙΊ ΘΕ Π6Β ΟὨΪΥ͂ ὈΥ̓͂ Δ 488. [ἡ Ῥογβία, Μνυ. Μουῖϊεγ βίαὐεβ, 
(μα 11 18 ἴῸγ {Π6 πηοβῦ ραγὺ ἀγα ὈΥ̓͂ 016 ΟΧ ΟΠΙΥ, δῃᾶ ποῖ υπΐγο- 
αἸΘΏΠΥ ΟΥ̓ ἀπ 888.25 [η Επσγρί {πον μἱουρῃ ἢ τὸ οχθη ΤΠΟ 

Βρ. ον τ» Ἰδαίδα, νο]. 1ϊ. ρρ. 24, 25. Μδυπηάγε}!} (ρ. 88.) Π88 ρίνοῃ ἃ ἀοβογίρείοη οὗ 
[Π6 ΤΟΙ ΔΙ η8, Δ5 ΤΠΘΥ Δ͵Ὸ δαὶ ἴο ὃσ, οὗ [8656 ΥΕΤῪ ΡΟΟΪ5 πηδάθ ὈΥ̓͂ ΒοΟΪοΠΟη, ἴῸΓ ἴπ6 τϑοθρίίοῃ 
ἀπά ῥγοβογνδίίοῃ οἵ (ὴ6 ᾿γδίοσβ οὗ ἃ ΒργΡ, ΓΒ δῦ 8. 1016 ἀϊδίλποοθ ἔγοηι ἔπθηι ; ̓ ΠΙΟἢ 
ΜῚ] αῖνο υ8 ἃ ρογίδοϊς ποίΐοῃ οὗἨἩἉ 1π6 σοηϊγίνδποθ δηὰ ἀθϑι χη οὗὁὨ βοἢ τοβογνοῖσβ, “ΛΒ [ὉΣ 
πὸ Ῥοοΐβ, {Π6Υ δὺς [το ἴῃ ΠυτΆΌΕΓ, ᾿Υἱης ἴῃ 6 Γοῦν δῦοτο δδοῖ Οἴμογ, Ὀοΐης 80 ἀϊβροβεά, 
[Πδὺ [86 νϑῖογβ οὐ 106 ὈΡΡρουπιοδῖ ΣΏΔΥ ἀοβοορηὰ ἰηΐο ἴΠ6 δεοοηά, δηά ἴἤοδο οἵ ἴδ βοοοπὰ 
ἱπῖο ἴῃς {πἰγτὰ, Ὑμεῖς ἤχυτο ἰδ αυϑαγΑηρΌΪΑΓ ̓  [6 ὈγΟΘΑΤἢ 18 116 8816 ἴῃ 4]1}, διπουηϊης 
ἴο αὐὔουϊ ΠἰπΟΙΥ Ρδοοδ: ἴῃ τποὶγ ἰοηχῖῃ [ΠΟΓΘ 18 βοῦηθ αἰ ΈΓΟΠοΘ Ὀοίγθθη ἰμοῖῃ; ἴΠῸ ἢγοιὶ 
Ὀεΐπς ὁπ δυηάτοᾶ δηᾷ ΒΙΧΙῪ Ρϑς685 ἰοπρ; [6 δοοοηΐᾶ, ἵνγο πιιπατγοᾶ; (86 [ΠγΓὰ, ἧννο Πυη- 
ἀγοὰ δηᾶ ἵψεηὶυ. ΤΏΟΥ δγὸ δ]] ᾿ἰπθὰ τὴ} νγ4]}, δηὰ ῥ]αείογοά, δ ἃ σοπίδίη δ ρτοαὶ ἀσρίλ 
ΟΥ̓ ννδίογ." - 

2. Ὧν. Ἐυ886}᾽8 Ηἰβίοσῃ οἵ ΔΊδθρρο, νοἱ. 1. ἢ. 78. 
3 Μογογ δ ΕἾγει Τυανοὶβ ᾿η Ῥεγξῖα, ἢ. 60. 
4 Ὧγ. ἘΪΟΒΑγ 808 Τ σαντο ]8, γο]. 1ϊ. ἡ. 167. 
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ῬΙουΡὮ ἈρΡΡΟαΥΒ ἴο ἢανα Ὀ6θῺ ἔυγΠἰβῃθα ἩΠῈ ἃ ΒΆΓΘ δηα οουἶαΓ, ρσοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ποῦ ὙΘΣΥ͂ ὕἅη}1κὰ (Πο86 τυ ΒΟ ἀ΄Ὸ ΠΟῪ ἴῃ 86. (1 ὅϑδιη. χὶθὶ. 20, 
21.:; [88. 11. 4. ; 406] 11. 10.; ΜΙΊΟΒ. ἴν. 3.) ὙΤηθ ῥ]ουρὶ, π᾿ 886 1η 
Ῥαϊθβίϊηθ δηα ἴῃ ᾿ὐσγρί, 18 ποῦ τπλονϑα Ὁροὴ τ θοΐβΊι ΤῊ6 ΒΠδ ΓΘ Οὗ 
οου]ον, τ ΒΙΟὮ 18 8ῃ14}}, 18 ϑῃθαί μι α 1 ἃ ὙΘΣῪ {πη Ρῥ]αία οὗ 'σοη, δηθὰ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ρ,ΆΖΘΒ {μ6 φαγί: ἀπαὰ ἴδ μ88 ΟὨΪΥ͂ οπα μαπά]8 οὐ ββαῖβ, τ] 
ἃ. 818} ρΡΙ6ο6 οὗἩ ψοοα Δογοβδ {Π6 ΟΡ, ἔῸΓ ἴμ6 Βυβραπάμηδη ἴο συϊαα ἰ{, 
ΤΟΒΘΙΩΌ]Ιηρ {86 ΠοΔα οὗ ἃ βία οσ 86 Ὠδηα]6 οἵ ἃ βρϑᾶθ. ΠΝ ΙΔ 
ΘΥΆΒΡΒ {Π18 1 ὁπ6 Παπάᾶ, τ 8}}6 ἢ {Π6 οὔποῦ ἢ6 σοδάβ οἡ 186 Οχϑὴ 
ὙΠῊ ἃ ΒΑ ρ-ΡοΙποα βθοκ. Τηθ 1016 τδολῖηθ 18 Ἰη846 8ὸ 6χ- 
ἰγοηοὶν Ἰραΐ, {πα [Π6 ΡΙουρηπιαπ, ἤθη Γοίυγηηρ᾽ ἔτοτη ἢ18 ἸαΟῸΓ 
1ῃ {Π6 δνθῃηϊηρ,, [Δ |κ68 ἢ18 ρ]ουρἢ ὨΟΙΏΘ οἡ 18 ΒῃΟΌΪΔΟΣ, 8 Πα ΟΑΥΤΙ6Β 10 
ἴο {πο Β6]α ἀραίη {86 ὉΠ] οὶπρ τιοστηΐηρ. ἘΠδὺ (π6 ῥ᾽ουρἢβ ἡ σα οὗ 
{Π6 βδῃ6 στ σοηβέγιοοῃ ἴῃ {π6 ἀπγ8 οὗ βϑιῃιμθὶ τρδὺ ὃ6 ἱηΐογγοα 
ἔγοια [86 οἰγουτηβίδηοα οὗ ἃ ͵6 Ὀοϊηρ 864 ἴο Βῃδγρθη {Ππ6ῖλ. (1 ὅδιι. 
χη. 21.) Τα βῆαγο 18 οογογοα ὙΠῸ ἃ ρῖθοα οὗ Ὀγοδα ἴσοῃ ροϊηϊθά αἱ 
{Π6 6π4, 8Βο ὑπαῦ 1ὖ τηϊρῦ μ6 δοηνουίθα ἰηΐο ἃ ΘΆΡΟΠ οὗ ψαγίαστο, []Ιη 
8ἃ}1 ργοθδὈΠἸγ, 10 18 ἰο {Π18 ρϑου]αγγ, [παῦ οπα οὗ {86 ρτορμοίβ τὸ- 
ἔογβ, θη Π6 04118 οὐ {π6 δου ἴο ΓΙ Πα  ΒᾺ σΌΓαΙ ΤΟΙ ΡΙΟΠΒ, 
δηα οοηγοσῦὺ {Π610 Ῥ]ΟΌρΡἢΒ 1ηἴο ᾿πδύγυμηθηΐβ οὗ Ὀ84::16. ((006] πὶ. 10.) 
Αποίῖδμον οὗ [6 βαογρα τγίΐοσβ 88 γονογβϑα [818 σθοοιημηθπαδίοη, δηά 
ΔΡρ]1οα 10 ἰο 6 ἰδπαυ }}ὺ τι πο 10 18. Ρσορμοϑβιθα [{Ππ4|} 86 
οἰ οἢ 8.411 θ6 αἱ πηγαί Ὀ]ΘΒβοα 1π {86 Ἰαύίου ἀαγπ, ([86. 11. 4.) 

ΤΒ6 τηοιμοᾶ οὗ πιδηαρίὶπρ [Π6 ρστοπηά, δηα ργθρδγιηρ 1Ὁ ἔογ {Π6 δβοϑᾶ, 
ἴΥ 88 τη} ὑπ 6 βᾶτλα ψ]Ὸἢ (6 ῥγδοίϊοα οἵἉ {π6 ῥγαβοηῦ {1Π|68; ἔῸΓ “}6γ6- 
118} ΒροακΒ οὗ ρου ΐηρ ἀρ (86 ἔἈ]Π]|ονν στουπά (“Ψ6Γ. ἵν. 3.), δῃά 
Ἰερῖλῃ οὗ Βαυτον πῦρ ΟΥ ὈΥΘΑΚιηρ ἊΡ {Π6 οἷοαβ (188. χχυἹ!. 24.}); Ρυΐ 
Μόοβθϑ, [ὉΓ υνἷϑθ ΥθΆϑοὴβΒ ἀουθίϊο88. σαν ἃ ροβὶἰν ᾿π]αποοη {δαί 
ΤΠ6Υ Βῃοι!αὰ πού βοὺν {πο ὶν Η6148 ψιτὰ τ ηρ] θα βρ6α. 

Π6 ΚΙπᾶϑ οὗ ργαΐῃ βου ὈΥ {μ6 “678 σοσο Αἴομοβ, ουτηπλη, ὙΠΘϑῦ, 
Ῥαυ]οΥ, δμὰ συϑ. (188. χχυ!. 26.) ΤΏ6 ου]υϊγαίοα 6148 Το γα συλταδα 
Ὀγ ψγαϊομηλθη (88 (ΠΟΘ Ὺ 8111} γα ἴῃ {π6 Εἰδ80) ὙΠΟ δῦ ὩΡΟῚ ἃ βϑαῦ ἢηρ' 
1 ἃ ἰγ66, ΟΥ ἴῃ 8 ἰοᾶρο οΥ νγδίο-ἰου 6 τηδ46 οὗἉ ρΙδη ΚΒ, δὰ Κϑερ οἱ'' 
υιγάβ, Ὀϑαδβίθ, πὰ {πτθνθβ, ({6Γ. ἰν. 16, 17.; 188. χχῖν. 20.) [Ὁ νγαβ 
αν α] ἴοσ σαν θ!]ογβ ἴο μ᾽ οαγα ἔγοτα [Π6 βία μαϊηρ' ΘΟΓΏ 1ῃ δηοί ΠΟ  Β 
β6]4, ἀπά ἰο οαΐ ἱμοῖὰι; Ὀυΐ {ΠΟῪ ὙΤΟΓΘ ΟἹ ΠΟ ϑοοοιηΐ [0 186 ἃ 816 Κ]6. 
(θαυ. χχὶϊ. 26. σοιαρασοα ἢ Μαίί, χὶϊ. 1. ; Μας ἢ. 23. αῃὰ 10Κθ 
ν]. 1.) ΤΉΘΙΓ σογη- 6148 τογα ἰηξοβίθα ἢ ἃ υγογίμ]θ85 Κιὶπὰ οὗ θα 
ΤΘΒΟΠΆ Πρ σογῃ (ξιζάνιον), ἴῃ ΟἿΓ ψοβίου τοπάδγοα ἐαγεςβ; Ὀαΐ ἰΐ 18 
ονἀθηῦ {Πδΐ {Π18 18. ἃ αἰοσγοηὶ ῥγοαυοίζοη ἔγομῃ ΟἿἿΤ ἴδσα οὐ νϑίοὨ, 
ὙΥΒΙΟἢ 18. 8 ὙΘΡῪ ποία] ρἰδηῦ. [1 18 ΒῈρροδοα ἴο βανθ θθϑῃ {πὸ .7.οἱΐμπι 
ἐοπιμίοπέμηι, ἃ ΒΡΘΟΙ6Β οὗ ἀδγπ6] στόυσιηρ; δλοηρ; ΘΟ, ὕο ἩΏΙΟΝ 1ὑ θ6ᾶγ8 
ΒΟΙῚΘ Γαβο δαποο. Βγοδα, τ ΠΟ ΤΑΥ͂ 6 τηΔ46 ἔγοσα ἃ πϊχίασο οὗ 
ἀλτηοὶ στουπα πιτἢ οογπ, 1} ὑσοάμποα ρι ἀϊπθ88 μα ΒΟ ΚΠ 688; δὴ 
εἴϊοροι ἘΠ εν {86 δίγανν 18 Κοντπ ἰο Πᾶνα ὕὑροι οαι{16. [πὶ Ιπαϊδ, 88 1ῃ 
υάφα ἴῃ {Ππ6 ὕϊπλ6 οὗ 6805 ΟἸγδὺ (Μαῖι. χὶρ. 2ὅ.}, ποίμὶπρ᾽ 18 πλοτ6 

Δ Τον δ αη᾿ 8 ῬΑ] οϑίπα ἴῃ 1848 -44. Ρ. 37. 
5. ΜοηγοΟΒ ϑιι πη Γ ΕδτΏΠ]6 ἴῃ ϑὅγτγία, νο]..ἷ, Ρ. 89, Ναγταδαιίνο οὔ ΟδΌγοι οὐ ϑοουδηδ᾽ 5 

Μιββίοῃ οὔ ἱπαυΐγυ ἴὸ 110 Δεν 8, Ρῃ. 60. 399. ἴδ ὙΠδοπ 5 ΤΥ 5, νοὶ, ἱ. Ρ. 401, 88 
οὐϊοίοη. ΑΑ ϑἰπλῖϊαν ἀ. βοσὶ ριίοη οὗ ἃ ϑγγίδῃ μ᾽ ου ἢ 18 σίνοπ Ὁ Μγ. Βοδίπβοῃ. Τσγαγςαὶβ ἱπ 
Τα]οδεῖπο, νοὶ]. ἰ, Ρῃ. 184, 185. 

--α 



“γτεϊσιϊξμγο οΓ (6 ὕοειυ8. 49ὅ 

ΘΟΙΏΊΤΔΟΣ ἤδη ΤῸΓ 8 ΘΠΘΙΩΥ 0 ΟΟΙὴ6 ΟΥ̓ ηἰρῇἢῦ δῃηα 80. ἰᾶγοθ οἢ [8 
ΠΘΎΪΥ Ρῥ]ουροα Ἰδπά. 

ΤΠΘγΘ 6 γ6 {μγθα τοηΐμβ θύσῃ {Π6ῚΓ βονίηρ δπαὰ {πον Εγϑί 
ΓΟΑρΡΙηρ,, Δηαἃ ἴουΣ ππομδ8 00 {{|61 {}1] Βαγνθβί : ὉΠ6ῚΓ ὈΑΥΙΘῪ Παγναδὺ 
τγαϑ αἱ ἴη6 ῬΆΒβουοσ, δηα {ποὶγ τ ϑαΐ μαγυϑϑί αὖ (πΠ6 Ροηΐξθοοβί. ΤΏ 
ΤΟΆΡΟΥΒ Τη866 τι86 ΟΥ̓ 810 Κ168, δΔηα δοοοσάϊηρ [0 {π6 ργαβϑοηΐ ουβίοση 
{Π6Υ Β116ἃ {πο ῖγ παμᾶβ Δ [Π6 ΘΟΥΏ, δηα ὑμοβα σψπὸ θουπά ὉΡ {πα 
Βῆθανοθ {π6ὶν ὈΟΒΟΙ : {Π6Υ6 8 ἃ ΡΘΓΒΟῺ δ6έ ΟὔὉΥ ἐΐο γεαρετ8 (ΒΕ 
11. 6.) ἴο κ66 {παὺ (μα ν ἀϊα {π6 1 σόοτῖ, [μα΄ {ΠΟΥ Βαα ῥχου ϑίοη ῬΥΟΡΟΣ 
ἔογ {Βϑῖω, δῃὰ ἴο ρβᾶὺ μοηὶ {παῖς γαρθ8: {π6 ΟἸΠ4] 4668 04}1 πὶ ΕΔ}, 
{π6 πηαϑίοσ, ἴΠ6 ΤΌΪ]ΘΙ, ΟΥ̓ ΘΌνΘΥΠΟΣ οὗ [6 Υοαροσβ. ΥΥ οἴῃ ΜΓ οτ- 
ΡΙογοα ἴῃ τϑϑρίηρ 88 Ὑ76}} 28 Ππ6 ταϑῃ ; δη4 {Π6 γθΆρουβ 6,6 υ80.8}}Υ 
δηἰοχίαϊποα ἀθονθ (ἢ6 σϑηῖ οὗὨ σοΙΏγΔΟΙ βοσυδηΐδ, ὑπο ρ ἢ 1ῃ {Π6 ὑλπγ6 
οἵ ΒοαΖζ ψὸ πα ποίμιπσ ῥγουιθα ἴον {ποῖ Ὀὰΐ Ὀγοδά δπα ρδαγοπθα 
ΘΟΙΏ ; ἃπα {Π6ῚῚ βαοθ Μγδ8 ὙἹΠΟΡᾺΓΡ (8 Κἰπᾶ οὗἩ ψγ68Κ ψ1η6), τ ΒΙΘΒ, 
ἀουδύ]οββ, τὰ ὙΘΤῪ ΘΟΟΪΙπρ ἴῃ ἴπο8α δοῦ σουῃίτιοβ. (υτὰ 11. 14.) 
ΤΠΘ ῬΟῸΣ ψ το δ]ονγοα ἰῃ6 ᾿ἰθογίν οὗ ρθδῃῖηρ, ὑπουρῇ {μ6 ἰδηα- 
ΟὟΏΘΙΒ ἼἡγΟΥ6 ποὺ Ὀουπά ἴο δατηῦ (πόθι ᾿τητη α δύο] Υ ̓ηΐο {πὸ 86]4 88 
ΒΟΟῺ 88 [Π6 ΤΟΆΡΟΙΒ Δα ουΐ ἀονη {π6 σοτῃ δηα δουπα 10 ἈΡ 1ῃ βῆδανυθϑβϑ, 
δυῦ φἰοσ 10 νγὰβ σδυτθα οὔ: [860 τιϊσῃῦ οἤοοβο αἰδὸ διμοηρ (Π6 ΡΟΟΥ, 
Πότ ὑπο ἱμουρῦ τηοδῦ ΟΣΙΠΥ ΟΥ ταοδὺ ποϑοθβδουβ. Α βιϑθαῦ ]οἵϊ 
ἴη 1Π6 8614, ἀνθ ἐμουρῇ ἀἰβοονογθα, νγα8 ποῦ ἰο θ6 ἰδίῃ ἂρ, θυΐ ἴο 
θ6 οἷν ἔογ 186 ροοῦ. (θεαυΐ. χχῖν. 19.) ΤΠ Θοπο]υδίοη οὗ ὑπ6 Βαγνεβί, 
ΟΥ̓ ΘΑΥΤΥΎ Ωρ ΠοιηΘ {π6 ἰαϑὺ Ἰοδα, νγδβ τι {Π6 678 ἃ ββᾶϑοιῃ οἵ )ζογοῦβ 
ἔοβι νυ, ἀπά νγαβ σα θταίθα τ] ἃ δαγνθϑὺ ἔθαδί. (ΒΒ 88]. οχχυὶ. 6. ; 
188. χυὶ. 9,10.) Ησηοο {86 “7ΟοΥ οὗ παγνοδϑ᾽ νὰ8 ἃ ργουθσῦϊαὶ Ἔχργοβ- 
βίο, ἀδπούϊπρ, ρτοαδῦ ͵ου. ([88. ἰχ. 38.})3 ΤῊ οοστὶ Βοῖηρ ΟἸΠ6Σ ρι}164 3, 
ΟΥ οιΐ, 84 ΟΔΓΓΙΘ ἴῃ ὙΑΟΡΌΙΒ ΟΥ οᾶγίβ (ΝΌ. νἱῖ. 8---8. ; 188. 
χχυ δὶ. 27, 28.; ΑἸη08 1]. 13.), Ψγϑ δἰποῦ ἰδ Ρ ἴῃ βίδοκβ (χοῦ, 
ΧΧΙΙ. 6.) ΟΥἩ ῬΑγ 8 (Μαΐί. νὶ. 26., χιι. 80. ; 1μκα χὶ!, 18. 24.}); δηὰ 
ὙΠ6η {Πγαβῃρα οὔ, νγ88 βίογρα 1 ζτΆΠΆΓΙΘ8 ΟΥ̓ σΆγΠοΓα, (Μ δι. 1]. 12.) 
ανιὰ Πιδὰ βέογελοιιδοβ ἐπ ἐδε Μοϊά5, ἴπ ἐδε εἰξίο5, απα ἐπ ἐδε υἱϊίαφεε, 
απ ἵπ ἐδε οσαϑέἴε5. (1 ΟἾτοη. Χχυ!. 25.) 

ΥΙ. Αἴϊον {Π6 σταῖη νγδ8 οαστὶϑα 1ηΐο (86 ὈάΓη, {π6 προχὺ σΟΠ ΘΓ 
νῶ8 ἴ0 {ῃγοϑὴ οὐ Ὀοδῦ (86 δοσῃ ουΐ οὗ [Π6 Θαγ, ὙὙΒΙΟὮ ῬΓΟΟΘΒΒ γγ88 
Ῥογοττηθα ἴῃ νδγίοιιβ γᾶυ8. Θϑοῃθίμπηθβ 1ῦ γὯ5 ἀ60Π6 ὈΥ ΠΟΥΙΒ6Β (188. 
ΧΧΥΙ, 28.}, 88 18 106 Ῥγβοίίσα ἴο {818 ἀδὺ διμοῦρ {π6 ζοογάβ(, ἀπὰ 
Ὀγ οχϑῃ, ἐμαὺ ἱγοὰ ουξ 86 οοσὰ 1 {Π6ῚΡ Βοοίβ βῃοα 1 ὈΓαβδ. 
(Μ|ο. ἴν. 12, 13.) ὙΠῚΒ πηοάθ οὗὨ {Πγοβῃϊηρ 18 ΘΧΡτοββὶν τοίογγοα ἴὸ 
Ὀγ Ηοβαα (χ. 11.), δὰ ἴῃ {8μ6 Ῥγοβὶ  οη οὗὁὨ Μόοβθβ ἀραϊηβὲ πιιζζίϊπσ 
ἔθ οὐ ἐμαὶ ἐγοαάοίλ οἰ ἐκ6 εὐγτπ ()οαῖ. χχν. 4.), δὰ 10 οὈίδιηβ ἴῃ 

1 Ἐοδοτίδ᾽ 8 Οὐίθη! δ] Π|Ιιυιβέγδιοη 5, Ρ. 540. 
3 ὝΠο ἸΟΥ οὗ δΒιαγνοδῖ ἰθ ΘαΌΔΙΪΥ ἃ Ηἰϊπάοο οχργοββίοῃ ἰὸ ἀδποίθ στοδὲ 107. ἘΟΌΟΓΙδ᾽ 8 

Οτίεπιδὶ Τἰαδιταιίοπε, ρ. 404. 
5. Τηῃ ογοβδίηρ οὔϑ οὗ (π6 ρμ]αἰῃβ οὗὨ ἴθ Τυτοοχίδη8, “ το μαβϑαᾶ," 82γ5 Μτ. Βυςκίηρ- 

᾿λπὶ, “8 ῬΑΓῪ ΟΥ̓ Πυβαπάπιοι ρϑιβοσίηρ ἰπ τἰ6 Ἰιαγνοβῖ, τ. ρτγαδίοσ ροτγιίοη οὗ 186 
σταὶπ Ὀεΐηρ ποῦν ΛΠ τῖρο. 7λευ ρίμολεά ὡρ ἰδὲ οογπ ὃν ἰδὲ τοοία, Δ τγϑεῖῖοο οἴξη 
ΒΡΟΚοη οὗ ἰῃ ἰδ βου ρίωυγοδ, τπουρὰ τοδρίηρ βοθπιβ ἰοὸ 6 πιδὰθ [Π|0 6δε] οδὲ δηὰ πιοδὶ ἔγο- 
αιιοπὶ πηοηπτίοῃ οὗ, ἘὙγανοὶβ πῃ Μοδβοροίδμία, το]. ἱ. Ρ. 42. ; 

4 Βυςκίη ματι Ττανο]8 ἰῃ Δ[εδοροίαπιΐα, γ0]. 1, Ρ. 418. ΕἾδΙκ᾿᾽5 Ῥαδίοσ Β. Μοχιουῖδὶ οὔ 
Ἐξγρὲ, ἄς. ΡΡ. 2315, 216. 



490 Θη ἐδε Οεεμραΐξϊοης 9} ἐλε ὕδειυβ. 

ϑγτῖα᾿, Ῥοῦβὶα ἢ, Αστηθηϊα δ, Δπα [παϊ45, ἴο {π|8 ἄγ, ὙΠΟΓΟ ΟΧΘη 
ΔΙῸ ΘΙΩΡΙογοα; 45 θυ ]οοβ ἅτ ἰπ (θυ ]οη, 8808 'π Νουί Αἴποα, 
Βα ΠΟΙΒΩΒ ἴπ ΟΥπὶ Ταγίασυ "Ὁ ΑΠΟΙΒΟΥ τηοάθ οὗ ἐπγοβῃϊηρ νγαβ, Ὁγ 
ἀγανίπρ ἃ Ἰοαάρα οατ ψ ἢ ὙΠ66]8 ΟΥ̓ΟΣ 86 ΘΟ, ὈΔΟΚΎ ΑΓΒ δηὰ 
ἔουψασάβ; 8οὸ ἐμδὺ {6 6618 ΤΠ Ηρ ΟΥ̓ΘῚ 1ἴ, ΤΟΙ ΌΪΥ Ββόοοῖ ουέ [ἢ6 

ἴῃ ([88. χχυλ!. 28.); Ὀαὺ [Π6 τηοδὺ ΘΟΙΩΠΊΟῺ ΠΟΘ ἈΡΡΘΑΓΙΒ (0 Πᾶνα 
Ὀδθὴ {μπᾶὺ ψΒΙοΝ 18 ἴῃ 86 ἴῃ ἘΠ18 ΘΟ ΤΥ, ΥἹΖ. Ὀγ Η41|18β.ὉΌ Τδυδ (86 
Βίοδοβ ᾶῖὸ βαϊὰ ἴο ὃδ6 Ὀϑαΐθῃ ουὖ σι ἃ βίδ, ἀπα {μ6 Ουὐτησηϊη τ 8 
τοά. [πῃ {118 τδηποῦ (Ἰάδου ἀπ Ασγαυπδῇ οὐ Οτὐπδῃ {πγαβηρά ουἱ 
{πεῖν πρθαῦ (Φυάρ. νἱ. 11.; 1 ἤτοι. χχὶ. 20.); ἔον 1ὖ 15 τοργοβοηϊρα 
88 ΤΠ ΘΓ ΟὟ ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΔΟΙΟΩ. 

ΤΠ6 {πγοδῃϊηρ θΟΓΒ γα ρΪδο68 οὗ στοαῦ ποίβ διηοηρ' {Π6 δποϊοηΐ 
Ἡροῦγοννβϑ, ραυ ου ]Υ]ν ἐμαὺ οὗ Ατδιηδὶ (86 Φ ΘὈυθιία, ψ ὶο ἢ τγαβ [Π6 
βροὺ οὗ στοιπα ομόβοῃ ΟΥ̓ Κίηρ αν! οἡ σοῖς ἴο θυ}] ἃ {Π6 αἰίαγ οὗ 
(ἀοά (2 ὅ4πι. χχῖν. 2ὅ.), δῃᾷ {Π18 νγαβϑ {Π6 νϑσῪ ρίδοθ ὙΠογα {Π6 ἰδπιρ]6 
οὗ βοϊοωοῃ νγ)χὰϑ δἰϊεγνγαγαβ ογθοίθα, (2 Οἤγοη. 11], 1.) ὙΏ 686 ἤοουϑ 
Ο͵Θ σον Γρα αὖ {Π6 [ΟΡ ἴο Κοαρ οὔ {πε ταῖη, θυ ΙδῪ ὀρθῇ οἡ 8]] β: 408, 
{παὸ 186 ψὶπὰ ταὶρὴῦ οομλθ ἴῃ ἔΥ̓ΘΘΙΥ ἴον (Π6 τ ποσίηρ οὗ {Π6 Θοτῃ ; 
ΒΙΟἢ Ὀοϊηρ ἄομο, ΤΠ6Υ 66 βῃαῦ Ρ αὖ πἰρηῦ, ψ 1 ἀοοῦβ Πἰίεα ἰο 
ἴπ6πηὰ, ἱμαῦ 1 δηυθοαν αν ἔμογο, ἢ6 τηϊρσῃὺ Ὀ6 Καρὶ ἄγη, δπα {86 
ΘΟΥΏ ΡῈ Ββϑουγοα ἔγομι {Π6 ἀδηροῦ οἵ σορροτβ. (Βα 1. 6.) ΤῊΘ πὶ6 
οὗ ὙΪΠΠΟΥΪΩρ, ΟΥ̓ Βορδσζαίησ (86 ΘΟΓᾺ ἔγομῃη {86 οἰδδ, 88 ἴῃ {86 
ΟΥ̓ΘΏΪΩρΡ ΟΥἨ Ὡὶρσδΐ, ΒΘ [86 Ποδὶ οὗἩ [86 ἀΑΥ΄ τῦδϑ ουϑῦ, δῃηὰ 000] Ὀτθθζεβ 
Ὀσρδη ἰο χίβοδ; Ὁ ὙΠΙΟΝ ΡΌΓΡΟΒΘ {ΠΥ Παα {Ππ| βαπλο ᾿ ρ] τη θηίβ ἰπαὶ 
ἈΥΓΘ ἴῃ ΘΟΠΏΠΏΟΏ 1186; [ῸΣ Βεϊδῇ βρϑᾶκϑ οὗ τἱπβοντηρ τοὐές ἐλε εἰουοὶ, 
απά ιοἱἐὰ {6 ἤαπ. ([βα. χχχ. 24.) ΤῈ ρταίη, Ὀϑίπρ' {πγθβη θα, νγ88 
γόνα ἰηΐο {Π6 τ166]6 οΥὨἨ {86 {πγοϑίμηρ ἤυοΥ ; 10 τᾶ ὑπθῃ Ἔχροβϑᾶ 
ἃ ἔουκ, ἕο ἃ ρΘη1]6 πιημὰ (6 Γ. ἰν. 11, 12.}, ψΒ]οἢ βοραγαίθα ἐδὸ 
ὈτΟίκθη Βέγανν δηα ἐδ6 οΠαβῦ: 8ὸ ἐμπαὺ {16 Κογηθὶβ, δῃὰ οἱοαβ οἵ δασίῃ 
ΥἹἢ σταῖη οἰοανιὴρ ἴο [Β6 πὴ, δηα {Π6 ΘαΥΒ ποὺ γαῖ ποσοῦ Υ {Βγοβοά, 
611 ἀροὰ ἴμ6 στουπα. Τδθ οἱοάβ οἵ ϑᾶσί, 48 18 ουβίοσηδυυ ἴῃ {868 
Ἐαβὺ αὖ ἴπ6 ρῥγοβθηὺ ἀαν, γα οΟἸ]θοίθα, Ὀτγοΐζθη ἴῃ ΡΊθοθδ, δῃα δ6- 

᾿ ΤῊς {Πγοβἢ πη ἱπβίγατηοηϊ 18 ἃ Ὀοαγὰ δϑοῦΐ [ἤγοο δος ἴῃ τὶ αι, δηὰ βὶχ οἵ οἰρὰς ἴοοὶ 
ἴπ Ἰοηρίῖῃ: ἴς 18 ᾿ηδὰρ οὗ ἔνπτὸ ΟΥ̓ ἴΐχοο Ὀοδγὰβ στη ]Υ πηϊϊθα, απὰ ἰμ6 Ὀοϊίοπι ἱβ βρίκοά 
ὙἸΓὮ δίοηο8 αὐγαηροὰ οἱ τοσυΐαν ἀ δίδησοβ, γοἢ ΓΟ θοΣ ΠΘΑΙΥ δὴ ποὺ ἴσοι ἴ86 ἴδοο οὗ 
πὸ Ὀοδγᾶ, ἀπ βοῦνο 88 ἰθοῖῃ 10 (68. 1[Π6 Ποβὰϑ οὗἉ ἔ᾿π σταίη ἱη ρίθςοβ. ΤῊΪΒ ἱπβϑίγατηοηὶ 
δ ἄτατγῃ ΌΥ ἔπῦὸῸ ΟΧΘΟΠ (δοϊηθίϊτηθ8 ὉΥ͂ ἔν ΠΟΓΒ68Β), ὙΠΟ ἃγὸ ἀγίνοη στοππὰ (πὸ ΗΌΟΥ ; 16 
ΑΥΥΟΓ αβΌ 8} Ὁ Β᾽ Εἰ ηρ᾽ ΟΥ δίδπάϊπα ΠρΡοπ ἰδ. ΤΉΪ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ 18. [πὸ {ΠΓΟΒΒ Πρ ΤΩΔΟΒ ΠΟ, πιθη- 
υἰοηοα ὈγῪ Ιδαϊδῃ (χχν!. 27.), ἴ[Π6 ΟΧΘῚ 8.6 δ.8}}}7 τὶ που πϊι22]65, δηὰ οἴδη, 88 ΠΟΥ 
ΡΆ88 τοιιπά, δ Κα ΠΡ ἃ ἴον Βίγατνβ δπὰ (δοὰ οἡ βοῶ. (Ῥαχίοῃ Β 1,ἰΐογβ ἔγοτλ Ῥβ] βίης, 
Ρ. 44. Νατταῖίνο οὗ Μ|ββίοη οὗ πα ῦ ΤΥ ἴὸ [86 Φεν8, Ὑε) 

Σ δι 1, Κα. Ῥογίογ Β Ττανοὶβ ἴῃ αφογρία, Ῥεγβὶδ, ὅζα. νοὶ. ἱΐ. Ῥ. 90. 
5 ΤΑγΘΓἀ 1) βοονογῖθ8 'ῃ ἴπ6 Βυΐη5 οὗ ΝΙΠονυςῇ, ῥ. 17. 
4 8ε6 ΤΌΓΠΟΥ ΒΒ ἘΠΊ ΆΒΕΥ τὸ Τμδοῖ, Ρ. 184. 
δ γγαγὰ 5 Ηϊβίογυ, ἅς. οὗἩἨ ἴπ0 Ηἱπάοοβ, νοὶ]. 11. Ρ. 820.ὡ. Ὧγ. Πανγ 8 Ὑτανε8 ἴῃ ἴδο Ιη- 

ἰογίοῦ οἵ Οδγίοη, ἢ. 2756. (Ἰοπάοῃ, 1821), ὙΠ ογΟ ἃ {Πγοβίηρν- ἥοοῦ 18 ἀο περιθὰ. Οδριί. 
ΤΙ γΟΠ ΒΒ ΤΟΣ ἴῃ Μουγζοὺκ δπὰ Ἐθζζᾶῃ, Ὁ. 169. Μτβ. Ηοϊ θυ ο8858 Νοῖθβϑθ οὔ ἴ86 Οὐίηι 
αίδτδ, Ρ. 92. (οπάοηῃ, 1821.) ὅθο «150 δῖν. ᾿οάν6}}᾽ 8 Ο]δϑϑίολὶ Τοῦ ἴῃ ἄταθδορ, νοὶ. ἰἰ, 
Ρ. 10. 

4“ Βα ἢ, 2. θελοίά ἦε (Βοα2) ιοἱπποιροίθί δαγίεν το- ΝΙΟῊΤ ἐπ (δε ἐῤλγεελίπο ἤοογυ. Τῃ 
Ἰηάΐα “ πιποὰ οὗἩὨ ΤΠ 6 ἀρτίου τ ΓΑ] ΙΔ ΡΟΙΓ 18 Ρογίογπηθα ἴῃ 1116 πίρν. ὙὍὙὴδ δύῃ 18 80 Βοῖ δηὰ 
80 ῬΕγΠίοΙΟΙ8, (ΠΔὺ 1Π6 ἔἈΥΠΊΟΤΒ ΘΠἀΟΆΥΟΙΓ 88 πη οἢ 88 ροββί]ς ἴο ἀνοϊὰ 118 ροσοσ. Ηδθηςθ 
ΠΌΤ ΌΟΓΒ ΡΪου ἢ απ ἱττίραῖο πεῖς 6148 πὰ ζησγάθηβ ἰοῦ δε ἴῃὴ6 δὰπ 88 βΌπ6 ἀοΊΤΗ, οἵ 
Ὀείογο 1ΐ γἴβ65 ἴῃ {πὸ τηογπίηρ." (οΡετίδ᾽ Β Οὐοπίαὶ ΠΙϑιγαίίοπβ οὐὨ βογίρίιγο, Ρ. 155.) 
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Ῥαγαίοα ἔγοσῃ (π6 σταίη ὈΥ ἃ βῖθυβ; Ὑμθη06 [86 οροζαύϊοῃ οὗ βι πϊηρ, 
18, ἴῃ Ῥγορμϑίϊο ἰαπρυδρθ, ἃ βυτηδοὶ οὗ τηϊβέοσία πο δηα Τνογίῃ ΓΟ. 
(Απιοβ ἰχ. 9.; Κ6 χχι. 81.) ΤῈ Πϑᾶρ πὺ8 τϊηπου θα, τ 8 ]10}} 861}]} 
οοπίαϊποα ΤΩΔΗΥ ΘΑΥΒ ἰμαῦ γοτα ὈγόΌκοη Ὀαὺ ποῦ ΕΠ]Ὺ ἐπγβῃθα ουΐ, 
ψγ88 Ἀραῖῃ ΘΧΡΟΒΟ ἴῃ {6 {Πγθβῖηρ ἤσοτ, δ ΒΘ γΆ] σόα οὗἨ οχϑῃ 
Ὑ6ΓῈ ἀγίνθῃ οὐοῦ 10, ἔογ (86 ρυγροβα οὗ ἰγοδαϊηρ οὐδ {π6 ΤΟΙ ΠΟΥ 
οὗ [6 σταῖῃ. ΑἹ Ἰθηρίῃ (86 σταίη, ταὶ] θα στ [Π6 ομαῖ, τγγα8 ἀρϑίη 
δχροβοά ἰο ἐμ ψὶπα Ὁγ ἃ ἴδῃ, σ μοῦ Ὀοτα οἵ᾽ [ῃ6 ομαῆῇ, 80 ὑμπαῦ {16 
Ῥυτα ππραὺ [6}1 ὑροη {π6 ἤοογ. (ἢ 11. 2.; 188, χχχ. 24.) Τὴ {Π6 
ἢρυγαῦνα ἰδησιδρα οὗὁἨ ΡΓΟΡΆΘΟΥ, (18 ῬγΟΘΘ88 18 ΒΥ 1108] οὗὨ {Π6 
ἀϊβροσβίοῃ οὗ ἃ ναπαυϊβῃθα ρθορὶα (188. χ]ὶ. 1δ, 16. ; Φ6γΓ. χυ. 7., 11. 
2.}, ἀῃα αἷβο οὗ {86 πα] βοραγαίζοῃ Ὀαύσγθοη {π6 γἰσῃύθουβ δηᾶ {Π6 
ψοκοά, (0οὉ χχὶ. 18.; Ῥβδὶ. 1. 4., χχχυ. δ. ; Μαίι. ᾽. 12. ; 10|κ6 11. 
17.) ὙΠι6 βοδίίοσοα βίγανγ, 88 τηῦοἢ δὖὺ ἰθαδί 88 γγχἃ8 τϑαυϊγοα [Ὁ (ἢ6 
τηδηυΐβοίυσιηρ οΟΥὗὮἨὨ Ὀγοκα πα ἔοὸσ {Π6 ΤὈΘΔαΘΥ οὗὨ οδύι]8, τγδβ οο]]ϑοίοα : 
δυΐ {86 τοβίἄιθ νγγαβ γϑαυοοδα ἰο 4858168 ὈΥ ἤγα : ἔχοτῃ (Π1ὶ5 οσυϑίομχ [8 
ΒΘΟΥΘα νυ Υϊοσβ πᾶν ἀογνοα ἃ ρυγαίϊνο 1] υβίγαϊοη, ὕο ἀσποῖθ {86 
ἀοδίγαοίου οὗὨ τ]ὶοϊκοα τηθη. (188. ν. 24., χὶνἹ. 14.; Ναῇ. 1, 10. ; Μαὶ. 
ἵν. 1.; Μαίϊ. 111. 12.) 

Αἴον [πὸ δοσῃ νγᾶβ {πγβῃοα, 10 νχᾶ8 ἀὙ]θα οἰὑΠοΓ ἴῃ [88 βὰη (2 βδιη. 
ΧΥΪ. 19.), οΥ ΌΥ 8 Εγθ, οὐ ἴῃ ἃ ΌΓηΔοΘ. ΤῊΙ]Β 18 ο8116α ρῬγομ6α οΟΓῚ 
(μεν. χχὶ, 14.; 1 ὅπ). ΧΟ. 17.,) δῃα χχν. 18.), Δη νγ88 βΒοιῃθῦ πη68 
864 1 118 ΤΩΔΏΠΟΥ [ῸΓ ἰοοα ψιπουΐ ΔΩΥ ἰασίῃου ρσγοραγδίιοη, θυΐ 
ΘΘΠΘΙΆΠΥ (Π6 ΡΑτοβιηρ ΟΥἩ ἀγγίηρ οὗ 1ἃ νγὰ8 1 ΟΥ̓ΘΥ [0 τηλ κα 1ῦ ΤΔΟΓΘ 
ἢ ἴον ρυπάϊηρ. ὙΠ1Β ᾿σοθθδβ γ)ὲδβ ρβουξοττηθα οἰ 6. ἴῃ τηογίδυϑ Οὗ 
ΤᾺ1118, θοΐἢ οΥὗἨὨἨ ὙΠΊΟΝ ἃγα τπθηομποα πῃ Ναυμπλῦ. χὶ. 8... Απα ϑοϊοιηοῃ 
ΒρΡΘΑΪΚ8 οὗ {π6 ἔοστηθσ, ὙΠΘη 6 σΟΠΊΡΑΓΟ8 ἴΠ6 Ὀγδυϊηρ οὗ ἃ [Ὁ0] ἴῃ 
ἃ ΙΩΟΓᾺΓ ἰο ἴπ6 {πκ ῥγδοίίοθ πδοὰ ὙΠ π]ιοαΐ. (τον. χχν. 22.) 
θυῦ τ11}18 πογα ΟΠ ΘΗ͂Υ ΘΠ ρ]ογοα [ὉΓ {μ18 ρυγροβο; δῃᾶ {ποὺ 6 γῸ 
ἀθοιηβα οὗ βοὴ 86 δῃμα προρδβδιίυ, ὑπαῦ {π6 Ιβγβθ 68 ἡ σα ΒΊΟΥ 
[ογθἀθη ἐο ἑαΐε ἐΐι6 ποίδεοτ' ΟΥ̓ ΦὩΡΡΕΟΥ πιϊϊϊ-δίοπο ἐπ ρἰοάσε; ἴΠμ6 τϑάβοῃ 
οὗ ψΒοἢ 18 δααθα, Ὀδοδυβα [18 τῦδϑ ἱδκιηρ ἃ τρδῃβ 116 ἴῃ μ]οαρο 
(θδαι. χχῖν. 6.), ᾿Ἰληδίηρ [Ππαΐ τ 116 ([Π6 11}}} ὁΘ.868 ἴο ρ»,]Πα, Ρ6ΟΡ]6 
ἅΧ6 ἴῃ ἀληροῦ οὗἉ Ὀοϊπρ' βίασνοα. 
Τὴ στιπαϊηρ; αὖ 1η}}}8 νγὰ8 δοοοιηίθα Δ ποσοῦ βοσύ οὗ σόοσκ, ἀπά, 

{πο γθῖογθ, ῬΓΙΒΟΠΘΥΒ δηα οδρίϊνεβ ΟΥΟ σΘΠΘΓΆΪΙΥ Ρυΐὺ ἴο 1, Τὸ {Π|15 
ὙΟΥΚ ΘΑΙΏΒΟΏ Ὑγ88 βοῖ, ὙὙ 8116 μ6 τγᾶβ ἴῃ [06 ρῥΥ]ϑοητ-πουβα. (6π60.. χΥ]. 
21.) ὙΠογΘ Βαμπα-τΤΩ1}}}8 Ὑγ6 6 ἀβΌ ΠΥ Καρέ, ΟΥ̓ νΥΒ10}} ὈΓΙΒΟΠΘΙΒ δαγηθα 
{Π6ῚΓ νην, (άπ. ν. 13.) Τὴ Οχργθβϑίου ἰῃ 188. ΧΊνἹ. 2., 7Ζ᾽αλό 
ἐδλο πιϊ]-δίοπες, ἀπά σγίπα πιοαὶ, 186 Ῥατί οὗἩὨ ἰμ6 ἀδβου ΡΈΟΩ οὗἉἨ ἃ βίανϑ. 
Ιὰ ἸθαγθΑΎΥ, πηοϑὺ ΆΠ1}1168 στα {6 ὶγ ψῃπθαῦ ἀμ ὈαυΐοΥ αὖ Ποπιο, 
πανίηρ ὑπὸ ρογίδ]6 τὰ}}]-ϑύοῃθϑ ἴῸσ ὑπαῦ ρύτσροβο: (ῃ6 πρροσγιιοβὺ οὗ 
ὙΠΙΟΝ 18 ἰυγποα τουπα ὈΥ̓ ἃ 5η14}} μ8η6]6 οὗ νοοα οσ ἵγοῃ, {παΐ 18 
Ῥἰδοθα ἴῃ {6 τὼ. ὙΏΈΘη {118 βίοῃθ 18 ἰΆσρθ, ΟσΣ δχρϑαϊ οι 18 σο- 
αυϊγοά, ἃ Βοοοηά ῬΘΥβοῃ 18 οδ]] θα ἴῃ ἴο δϑβιϑῦ ; ἃπά 10 18 1η {πα΄ ΘΟ ΠΙΓΥ 
πϑιι8] ἴῸσ 186 οιμθη δἱοηθ ἴο 6 {μπ8 οἸωρ] οΥοα, 80 βϑαὺ {μϑιηβοῖνοβ 
ΟΥ̓́Θ᾽ αϑδὶηβὺ οδοῖ οὐμποῦ τ (ῃ6 πλ}}]-ϑίομοβϑ θοΐσγθθη ἴπθπι. ΤῊϊ8 
Ρτδοίῖοθ 1] υβίγαίθβ (ἢ6 Ῥγορυϊοῦυ οὗ {π6 Ὄχργδββίου οὗ βἰὑπρ' δολιίπα 
ἐλο ηιὶ (Εχοά. χὶ. ὅ.), ἀπά αἷδο {π6 ἀθοϊαγαίιοη οὗἁἩ οὐγ [μοσγὰ, {πῇ ἔισο 
τοοηιθη δλαϊὶ δὲ σγὶπαϊπρ αἑ ἐδιο πιῖϊ! ; ἐδι6 οη6 δἰιαϊὶ ὃς ἑαλοπ απα {ἦι οἐΐιον" 

ΥΟΙ,. 11]. ΚΚκ 
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ἰοΠἰ, (Μαίι. χχὶν. 41.}} σοι 76γ. χχυ. 10. δῃᾷ Βιδν. χυ!. 22., ἴἢ 
ΔΡΡΟΆΓΒ ἰῃαὺ ἴΠο86 ὙΠῸ Ὅ6͵ΓΘ ΟΟσαρΙΘα ἴῃ στ]παϊπρ ὈΘρΌ] θα {πο ὶν 
ἸΑθουϊουβ ἰϑ8ῖκ ὈΥ βἰῃρίησ, 88 ἴῃ 6 ΒΑΓΌΑΓΥ ΜΟΠΊΘη ΘΟ ἴηι ἴο 40 ἴο 
1818 ἀν. 
ΙΓ Ῥα]οβδίϊπο δρουμπάοα τι σΟ,ΘΓΟΙΒ 1126 ; ΔΠ4 1 βοηθ αἰ σι οἱβ 

1Π6 σΎΆρ68 ΘΓ οὗὨ ΒΙΡΟΥΙΟΥ αὐ γ. ὙΠῸ σδπίοῃ δἰ]οίβα ἰο 7 υὔδῃ 
νγδα οοἰορταίθα οὐ [8ὲὶ8 δοοουπῦ; δηὰ 10 18, ρουμαρ8, ψ τ ΤΟ ΠΟΘ ἰῸ 
{π|8 οἰγουτηβίδπος ὑπαῦ {86 σϑη ΓΑ ὉΪ6 ῬΑ ΓΙ ΔΤ βϑια οὐ μἷθ βοὴ ὁ π64}, 
--- ΗἌ ιτιυαϑλεα ἢ᾿ὲς φαγηιοπίδ ΙΝ ΨΙΝῈ, απα ἦϊῇϊδ οἱοίδιο5 ἴπ ἐδθ ΒΊΟΟΡ ΟΕ 
ΟΠ ΆΡΕΒ. (αδῃ. χὶῖχ, 11.) [Ιῃ {818 αἰδίσιοῦ ογ {86 γα]θβ8 οἵ ϑογεὶς 
πα οὗ Ἐβῃοοὶ ; δα {86 οἰιδίοσ τυ ο ἢ ἴπΠ6 ἩΘΌΓΘΥ ΒΡ168 σαγτὶοα ἴτοιη 
{815 Ἰαδὺ ρίασθ νγ88 80 ἰᾶγρθ 88 10 θ6 οδυτὶ θα οἡ ἃ βίδ! θοΐμνγθοη ὑνο οὗ 
ἴ[Ὡ6. (ΝΎ. ΧΙ]. 23.) 
ΤΟ 96ν»γ78 ρἰδηΐϊθα {Π|6}ῚΓ ὙΠΟ γαγὰθ πποϑύ ΘΟΤΔΊΟΏΪΥ οἡ 186 βου 

8:1463 οὗ ἃ 8}}] ΟΥ̓ 8 τηουηΐδϊη, {Π6 βίοῃθβϑ θοίησ' σαί μογοα οἂξ δηα {Π6 
Βρᾶςα μοαρρα τουηα τ ΤΠΟΓΠΒ ΟΥ γγα]]6α, ([88. ν. 1---ὅ. οοτηραγοὰ 
τ ἢ ΡΒ]. Ιχχχ. 8---16. δὰ Μαῖϊ. χχὶ 38.) ΑἜὄ ροοὰ υἱπουδγὰ οοῃ- 
βιϑίβα οὗ α (μβουβαηα ν᾽ η68, δηα ῥγοάιιςδα 8 τοηΐ οὗ ἃ ἐλοιβαπα δἴϊυον-- 
ἰἴπιφβϑ, ΟΥ̓ ΒΉ6]κ618 οὗὨ βίνοσγ. (158. νἱῖ. 23.) [10 σϑαυϊγθα ὕπο δυπάτοα 
ΤΔΟΓΘ [0 ῬΆΥ [6 ἀγθββθσβ. (βοηρ οὐἩ ϑοϊοπιοῃ Ὑ11}. 11, 12.) [πὶ {π686 
{π6 ΚΟΟΡΟΙΒ δηα υὙἱπθ- ἀγοββοῦβ ἰδδουγοα, αἱρσοίηρ, ρῥἰδηηρ, ρταπίηρ, 
Δη6Π] ΡῬτορρίηρ 1ἴπ6 σνηθ8, ρδαίπουιης {(Π6 ροΥΆρΡΘΒ, 8πα τρδκιηρσ ὙΪΏ6. 
ΤῊ18 τγῶβ αὖ Τὔοθ ἃ ἰδροσίουβ ἰβ8ῖκ, δῃηα οἴῃ τϑοϊζοηθα 4 θᾶ86 ΟὉΠ6. 
(2 Κίηρϑβ χχν. 12. ; ϑοηρ οἵ ϑοϊογιοῃ 1. 6. ; 188. [χ]. ὅ.) ὅϑοιωθ οὗ (86 
θδεῦ νἱηογαγάβ ἡ σο αὖ Εἰηρσθαϊ, ΟΥ ΡδυΔ08 αἱ Βδδ)-δσηοη, δηά δ 
ΘΙ πλδη. (ϑοπρ οὗ βοϊοσηοη 1. 14., ν1}. 1]. ; 188. χν). 9.) ὙΜΊη68 8150 
ΘΓ ἰγαϊηθα Ὡροὴ {Π6 νγ81}8 οὗ 6 Ὠουι868ὃ (84]. Ἵσχ συ. 3.), δηὰ 
»εγσεά οΥ ο]εδηθα ὈΥ Ἰορρίῃρ ΟΥ̓ ΘΥΘΓΥ τ1861688 Δη4 πηΐτι] ὈσαποΒ, 
ΔΠ4 ΒΌΡΟΓΗθ οι Β Ἔχ γ βόθηςθ, ἰῃ ΟΥ̓ΘΥ {πα΄ {π6 ἔγα {11 ὈΓΑΠΟΙ 68 παρ 
θὰ τοῃάογοα τότ ργοαποῖνθ. (90 χν. 2.).Ν 776 υἱπο5 ιοἱξῇ ἰἤθ 
ἐοη ον φΥαρεβ σαῦθ α φοοα 5πιοῖϊ ΘΑΥΪΥ ἴῃ 1Π6 Βργῖηρ (οηρ; οὗὨ βοϊοσηοῃ 
'. 13.). 88 νχϑ ἰθᾶγπ, αἾ80, ἔγοπι [88. χυἹ]. ὅ. αἴόγε ἐλε λαγυεϑί, (μαϊ 18, 
{π6 δαγίον Ὠαγναβί, τολθπ ἐδ διαὶ ἰ8 ρογγζοοῖ, απ ἐΐδ δο φΊαρο ἐβ 

1 Ὧν. Κ'μανβ Τυαυοὶβ ἰη Βαγῦαγν, τοὶ. 1. Ὁ. 416. 
2 ΤΏ δίάε5 οὗ ἴῃ6 5ιιπ-Ὀυγης 81}15 ποῦ Νθίουβ ([π6 ἀηοίοηςϊ ΒΘ, ΘΟὮ ΘΠ) --- 6 Τηοπηϊδίη8 

ΟΥ̓͂ [π6 λεῖσλί 9. 7οταεὶ ---- ““ δοότῃ ῬΘΟΌΠΔΥΪΥ δἀαρίαα ἴῸγ ἴΠ0 ΤΓαϊπίηρ οὗἨ υἱπθϑ. ὙΠΕΥ͂ δζΣῸ, 
Ἠούγο νοῦ, αἰπγοϑὲ (ΟΠ πορ]οοτοα; ἐογπιΐηρ, ἀου 016 88, ἃ ΓΟ ΔΥΚΔΌΪΟ σοηίΓαδὶ ἰο {ΠΟ ῚΓ ϑιαί 6 
ἴη 1ἴΠ ἀδγ8 οΥ̓ [5:86 18 ὑγοβρογίτυ, ἤθη 1Π6 ἀγισιλαγάα Γ᾽ Ἐρλγαίπι ([88. χχυ !. 1. 8. 7.) 
Ῥγἀοα τῃθηλβοῖνοβ ἰπ [6 δραπάδποθ δηὰ βίσοησι οὐἩ τοῖν τνῖποθ, ΗΟ οοἰοογαῖθα [680 
ῬΑΓῖΒ. ὉΠ06 ὙγΟΓῸ [ὉΓ [ἢ 8. τις οὗὁἨἁ ργοάμποθ ψχ ᾿θᾶγῃ ἔγοιῃ βϑύογαὶ ποίίςθϑ ἱπ ἴῃ ΟΪὰ 
᾿Γεβίδιποηβ: Οἱ άδθοη, ΕΥ̓͂ ἃ ΠΑΡΡΥ͂ ΠΟΙ ρΡΑγίβοῃ, ἴδιι8 ἀἰβρδγαροβ Πἰβ οὐὐσῃ Βουτῖοοϑ, ἴῃ [6 
ῬΓΟΒΘΉ(Θ οὗ 1πΠ6 ἘΡἈΓΑΙ Πλ1[68 ---- 219. ποῖ ἐλ6 ΟΥΈΛΝΙΝΟ 9 τἦθ σγαρέ8 9 Ἐρἠγαϊΐπι δείίεν ἰδαπ 
ἐλο υἱπίαρε 9 Αδίεζεν ἢ (δά. νἱῖϊ. 3.) Απὰά [δε τοβιοσδίίοη οὗ [βγδοὶ 15 ἀθϑου δε, Ῥ6 ΠΥ 
ὉΥ͂ τποὶγ τοίυγη ἴο ἴΠη6 τοϑγίηρ οὗὨ Υἱπογαγάβ, συ ἰςὶ βῃουα γίο]α, 88 ἔουτη ἰΠῸῪ δά 
ἄοπο, 8ὴ δοιηάδηϊ νἱηίαρο." (Μοῦ. χχχὶ. 56.) ΦΔονοῖβ ΟΝ τ βιίδη ΕΒ δοασοῖθϑ ἰη ϑ'γτία, ὅς. 

. 804. 
" ΤῊΘ βδῖη6 τῃηοᾶθ οὗὁὨ συ]ταγο 8 ᾿γδοιίβοα ἴη Ῥοσείϑ ἴο ἐπ8 ἄδυ. Μυ. Μογίοσ ἢδ8 ρίνδη 
Δὴ Θηρταν οἡ σοορά ἐΠ]υϑίγαι ὶνε οὐὗὁἨ τ 8 οσπδίοιη, ποσὰ Ὀοδα ΠΥ οἰποίἀ δῖε [80 
Ῥαϊγίαγος 40 ΟὈ᾽ 8 σοι ρατγίϑοῃ οὐ Φόβορὶι ἴ0 ὁ Μεμίμ δοισὴ, νοδα ὄγαποῖεβ σῶμ οὐεν (λὲ 
ιοαῖ!, ((οη, χΙὶχ. 22.) ϑοοοπᾷ ΦΨΟΌΓΠΘΥ, Ρ. 232. 

4 Ἰη πιοάογῃ τορος [Π6 Υἱῆο 8 οαΐ ΟΥ ρΡιιγχεοὰ ἰη ἴπ6 [ΟἸ]οὐν ἢ ΔΉΠΟΥ :--- " ΟἾΪΥ ΕἾΤΟ ΟΥ 
ἴῆγτεο οὗ {πῸ ρῥυϊηοῖραὶ βργοιι 8 ἅγὸ Ῥϑυτηϊ θα ἴο ΤΟΥ ὉΡ ἴγοπι 6 τοοῖ: [δ68 τοδὶ α΄ὸ ουΐϊ ΟΥ̓ 
δηα {18 Ῥγβοιίςα ἰδ οὗδῃ “4}164. ΕΥ̓ ἴῃ6 ΟΥθθκκβ ουιβΆΝι να." δον. Φομπ Ηδγ]ογΒ Φοῦγηδὶ 
οἵ ἃ Του ἴῃ ὅτεθοθ, ἰη 1828, (Μ|βαί ΠΥ Πρ δῖον, Μααν, 1880, Ρ. 325.) 
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γίροηίπῳ ἐπὶ ἐμ βοισογ. 1 88 αἰβοὸ (88 10 8.}}} " 8018] ἰο αγθοῦ ἰδιη- 
ῬΟΓΑΓῪ δαΐδ8', τη846 οὗὁἨ ὈουρὴΒ 8δῃηὰ σϑϑάβ, ἴο βῃδί ζοῦν [86 βαγσναπύ ψ 0 
88 δι ]ογοὰ ἴο συδτὰ {6 ἔγυς ΒΘ ΠΘΑΥΪΥ τρο ἔγοτῃ Ὀιγὰβ δηά 
ΟΥΒΟΙ ογθδίῃγοϑ οὔ ῬΥοΥ ([88. 1. 8.)3, ἀπα ραγ οι ΡΥ ἔγομῃ [Π6 τανᾶσθβ 
οὗ ψ 114 θοαγθ (αὶ. Ιχχχ. 13.), συ βιοῇ ὕο {818 ΔἀΔΥ γ6 85 ἀδβίσιιοϊνο 
ἴῃ ατθθοθῦ 88 {ΠΥ ὩΠΟΙΘΗΓΥ Μ6Γ6 ἴῃ ῬΔΙΘβμθ. Αἱβ βοῇ 88 {ῃ6 
γἱηΐαρο γγὰ8 σοιηρ οὐρα, {Π656 Βῃ6 8 γγγ μοι ἐλ κοη ἀονῃ ΟΥ Βυΐ- 
ἔεγρα ἴο ροσῖβῃῃ. ΕὟὙοΙ (818 οἰγουϊηδίδησοος «00 ἀοΥῖνοβ 4 δῦ α] 
81Π1}}6, [0 1] πδίγαίο {π6 Βμοτί ἀυγδίοι οἵὁἩ [π6 ῬΥΟΒΡΟΥΥ οὗ {π6 νιοκοά. 
(χχνι:. 18.). Βυΐ Ὁ Δρρθϑᾶγβ ἔτοπι 188. νυ. 1, 2., Μϑῖίί. χχὶ. 38., δπά 
Μαῖκ χῖὶ. 1., ὑμαῦ ἴονγοσβ 6.6 ογθούθα ἔῸσ {Π18 ῬΌΓΡΟΒΘ, 88 ὕπ6υ 8.}}} 
ἈΓΘ ἴῃ ΒΟΙ16 ρᾶτίβ οἵ Ῥα]θβηϑ. ὃ 
“Τα υἱπέασε [οἸ]ονγοα {μ6 ψιμοαῦ Βαγυθδί δηά {πὸ ἐῤγοοελίπο (Ἰμον. 

ΧΧΥ͂Ϊ. ὅ. ; ΑἸηΟΒ ἴχ. 18.), δρουύ “πὸ οΥ “]γ, ἤθη {Π6 οἰ δύο οὗ [Π6 
θΎΆρ68 ὕγ6ΓΘ ραίμογοα 1} ἃ 810 Κ]6, δα ραῦ ᾿ηἴο Ὀαβικοῖβ ({6ζ. νἱ. 9.) 
σΑΓΓΙΘα δηα {τόση ᾿πίο {86 ψὶηθ-νδῖ, ΟΥἩ ΠΟ -ΌΥ6885, ὙΠΟΓῈ (ΠΟΥ ὙΟΓΘ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἢγϑὺ ἐγοάάσοπ ὈΥ τθη δπα πθη ργε5εεα. (ον. χῖν. 18---20.) 
1Ὸ 18 τη ]οηθά, 48 ἃ τᾶῦῖς οἵἨἉ ἰμ6 στοαῦ ΟΥΚ δηα ροόῦγοῦ οὗ 1η6 Με8- 
βαἢ, 1) λασυε ἐγοάάφη ἐΐε βουγαῖλνα τοῖπθ-}Ργ88 αἴοπο; απά οΓ {ΐ6 ρεορῖο 
ἐλογο τοα5 ποῆθ ιοὐζἦι πιθ. (188. 1Χ111. 8. ; 866 αἶβδο δυ. χῖχ. 15.) Τμ6 
νἱηΐδρο ὰ8 ἃ Β6Ά80ῃ οὗ ργϑαῦ τσ. ΟΥ̓ {86 7υῖοα οὗ 1π6 βᾳμοοζοα 
ρΎαρο8 ὝΘΥΘ ἰοστηθα τοῖπό δηα υἱπεέσασ. ΤῈ6 ψῖπμοα οἵ Ἠε]θοηῦ, 
ὭΘΔΡ ᾿Πδιηδβοιβ, δηα οὗ 1, Ὀδηοη, ὙΠΟσΘ [86 νἱπθ8 δα 8 πο βδῃ, 
ΘΓ ΤΟΟΚΟΠΘΑ πηοϑῦ Θχοο]οηί,7 (ΕΖεϊς. χχνὶ. 18.; ΗΒ. χῖν. 7.) ΤΟ 
Ὑ1Π68 οὗ (ὑσπαδη Ὀοίηρ ΘΙ ΠΟΔαΥ, ὙγΘΓΘ ΘΟΙΏΙΠΟΙΪΥ ταϊχοαὰ ἡ 1 ἢ 
ὙΑύΘΥ ΓῸΥ ΘΟΙΏΙΏΟΙ 186, 88 ἴπ6 [{8]18}8 ἀο {Π|6118 ; Δηα Βοπηοίτηθβ {μον 

1 ὕὍροη ἀϊδογοηιὶ μοῖρ ἢῖβ αιοηρ {πΠ6 Ρ]αηἰδεοἢΒ οὗ ἤρ -γ668 δηἃ υἱπουδγάβ, ἢ ν ]ο]ὶ 
[86 πχοάδγῃ ν᾽] ᾶρο οἵ Βοι] μ πη γἃ8 δυγττοῦπη θα ἰῃ 1838, 1πῸ ον. Ν. Μύητο οὐβογνοὰ 
ἴῃς ἰοάσεδ, οὐ τυαίοἢ τονογβ, τηοπυϊοηθὰ ὈΥ̓͂ [αἰδῇ (ἰ. 8.), βίαπα [ΔΓ δρϑτὶ ἴγοσῃ 680}} οἴου; 
ΓΙΟΥ͂ συατὰ ρῥαγιουϊας αἀἰδίτςῖ8 ταῖποῦ 1π8Πη Ραγίο]ΑΥ σαγάθηβ. (ϑυμηπιοῦ δ δἾ68. ἰὼ 
δγτῖα, νοὶ. ἴ, ρ. 248.) 

3 188. 1. 8. Απά ἰδὲ ἀαισλίεν 9 Ζίοη ἐδ ἰο[ἐ αδ α οοἴϊαρο ἐπ α Υἱπογαγά, αϑ α Ἰοάρο ἐπα 
ἀββηζα οὗ συσυτῦοτβ. “ΤΏΟΓΟ 8. ἃ 5Π14}} βροοῖθϑ οὗ σὰ σα ΠῈΥ οὗ τι ἰσἢ [Π6 παρῖνοβ οὗ 
πᾶΐα ἅγὸ ὑοῦ οπά.. ... Τᾶγρο ἤοϊὰθ οὗὨ ἴΠπ656 δὺο δοιποῖϊπηοὸβ ρ]δηϊοά ; ψῃϊς,, ψ ἤοη 

ὨΘΑΤΙΥ δγγϊνοα (0 πη ΌΓΙΥ, ΓΘ. ΓΟ ἰπσοβδδηῦὶ τυ ῖς ηρ' το ῥτοΐσοι τποπὶ ἔγυτῃ τη αὔῖλοκβ ΟἹ 
τηδη δηἋ Ὀοδδι.᾿" (διδι δι [πάη ἘεςοΙ οἰ Ἰοἡϑ, Ρ. 90.) " Ῥδδδίης ἃ σιγάοη οἵ πη ]0}8 
δηἀ σπσατηθογβ, γα οὐδβοσυοά τῃ6 ἰοώσε ἴῃ τη πη! δὲ οὗ ἰΐ, ἃ 5:18}} οσεοϊίοη οὗ ὑργὶρ ῦ Ρ0]08, 
τοοΐοα οὐοῦ ννἱἢ Ὀσαης 68 δηὰ ἰοανοβ, ἀποῦ (ἢς βηδάοι οὗἨ ΠΟ ἢ ἃ ΒΟ ΔΓ ῬΟΥΒΟῚ ΤΑΥ͂ 
δῖ πὰ τναῖο πο ραγάθῃ. Τὸ 18 ἀσβοϊαϊο σοπα!τοη τπΠ6 ἀδυρηϊονῦ ὁ Ζίομ ἢδ8 σΟΙηΟ, ἢ8 
[Π6 Ῥγορδμοῖ (188. 1. 8.) ἕογοίο!α," (Οβυγοὶ οὗ δεοιαπα 5 Ναγγαϊνο οὗ ἃ Μϊδϑίοη ἴὸ 106 
Ζον8, Ρ. 68.) 

8. Ἡδλυ]ογΒ ἘΘΒοΆΓΟΒ6Β ἴῃ ατοθοο, ΡΡ. 234, 23. 
4 Ὧγ, Βοοίῃγον ἃ οἡ Φοῦ χχνυ]]. 18. 
5 Ἷη (1186 τουῖο δοΐναοη Φογηβαίοπι δηᾶ (Π6 σοηγοηΐ οὗ ϑδαϊηΐ ἘΠῚ45 (τ ἰοῖ 18 βἰἐαδίοα 

αὐουΐ δη Πουτγ᾽8 ἀϊδβίδηος ἔγοτμη {Ππαᾶῦ οἰ), Μτ, Βυςκιηρη δι γ᾽ 5 ῬΑΥΠΙΟΟΪΑΥΙΥ δύγας Κ ν 1} {116 
ΒΡΡΘΆΓΔΠΟΟ ΟΥ̓ ΒΕΥΘΓΆΪ δ11}}} δηᾷ ἀοίδοπεά Βα ΔΓο ΤΟΥΟΥΒ πῃ ἴΠ6 πιϊάπ᾽ οἵ [Π6 ν]η6-8Π68. 
ΤΠοδ86, Πἰ8β συ 6 ἱηογηηο ᾿ἰπι, 6ΓΟ ϑοἃ 85 γν Δύο}}-ΤΟἸΤΟΥΒ, ὙΠΘ ΠΟΘ τυ πη ἢ ἴ0 {π|8 ἀν 
Ἰοοῖκ ουΐ, ἰῃ ογάοσ ἴο ρυδγὰ ἴπΠ6 Ῥγοάποο οὗ [Π6 απ 8 ἤοτῃ ἀσργοάείοη. ὉΠ18 ἴδοὶ Μ}}}} ἐχ- 
Ρἰϑίη 106 86 δηὰ ἱπίσητίοῃ οὗ ἴπ6 ἐσισέγ τηοηιοηδα ἰπ Μαῖϊ, χχὶ, 88. απὰ Μαδγκ χὶ!. 1. 
δΙΤΆΠΪΑΥ ΤΟΥ ΟΓ8. ΟΓΟ Βοοη ὈΥῪ ΟδρίδἰπΒ ΤΌ ἀπὰ Μίδηρ 68, 85 {ΠΟῪ ραδβοὶ Ὀούνγθ ἢ ΠΠΠΊΘΓΟΙΙΒ 
ὙἱΠοΥ ΓΒ, βοῖλα οἵ ἵν ἰς ἢ Δρροιγοά ἴο Ὀς ἀπεαιθ. ἼΤΑνο 8 ἰη Εργυρῖ, ὅς. Ρ. 842. 

5 Αἴομο ἴθ 186 νίηο οἵ Ηοϊδοπι (ὙὙ Β] ἢ ρΐδςοα ϑῖγαθο ἴεγπ5 ΟΠ ΔΙ ΟΠ) νγὰ8 μοὶὰ ἰῃ 
Βιι ἢ τοραΐο, (μαὐ δ νγαβ Δρργοργίδιθα Ἄχοϊαβίνου ἴὸ ἴμ6 α86 οὗ [86 Κίηρβ οὗ Ῥεγβία, δίσαθο. 
Οδορταρῃΐα, ἴοπλ. ἰΐ. Ρ. 1048. εὐϊς. Οχοη. 

7 ἸΌβποη δηὰ [18 Υἱο ΠΙῪ 51}}}} ργοάποο Ἔχ] ]ηὐ ὙὙ]Π6 ; - δ Ἰοδϑύ ἃ ἀοζοῃ 5οσίβ, ]] οἵ 
ὙΓΙΟΒ ἀγὸ οὔθ ρΡ. ΟἾΓΩΘ 8 1[,οἰἴογβ ἔτοπὶ ἵπ6 Ελϑβί, Ρ. 289. 

κΚι2 
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βοθηίθα {μοὶ τι ἔγδηκίποοηβθ, τυ στῇ, οδἰδηχαδβ, πα ΟΥΠΟΥ ΒΡΙ668 
(Ργον. ἰχ. 2. ὅ. ; ϑοηρ; οὗἨ βοϊοιηοῃ υἱῖ}. 2.}): {ΠΥ 4190 βοβηΐθα {Π6]γ 
Ὑ1Π6 ΜΓ ΡοΟΙΘρΎΔηΔίθΒ, ΟἹ τηϑ6 γῖπ6 οὗ {Π6ῚΡ 7166, 88 γγὸ 40 οἵ [Π6 
αϊοα οὗ ουγγαπίϑ, σοοβο συ 98, ὅζο,, ἔουτηθηςοα τ] ἢ βυρατ. ὙΠ 18 
Ὀαβϑύ θη οΪἀ δπα οἡ {πμ6 1668, [πΠ6 ἀγαρβ Βαυϊηρ δ ς ἴο (86 Ὀοζίοπι. 
([8α. χχν. 6.) ὥὅνοοῦ τὶμο 18 (Πδὺ ΒΟ 18 τηδάθ ἴγοϊῃ σταρϑβ ΠΥ 
τΊρβ. (188. χὶῖχ. 26.) Το Ἰβγδοὶοϑ μδὰ ὕνγο Κιπαβ οὗ υἱπέφατ: [86 
ΟἿΘ 88 ἃ ΘΑΚ Ὑ1η6, ΒΟ γ88 πιδοα ἴογ [86 Θοτησηοη αὐ 1ἢ [Π6 
Βαγνοβύ 614, ὅσ. (Βα 1.. 14.), 28 1Π6 Θρδῃϊδγάβ δῃα 1{Ἀ]18}8 5}1}} 
(ο; δπὰ 11 τγγχαᾶβ ῬγοῦΔὈ]ν οὗἩ (818 {μαὺ οϊοσμοῃ νῆδϑ ἴο ἔΙΓΩΙΒἢ. ἐισεπίῳ 
ἱμπομδαπα δαίὰς ἴο Ηταμ, ἴῸΣ 18 βουνδπίθ, {πΠ6 ΠΘΎΤΟΥΒ {μα΄ οαὖ ΠΟΥ 
1ῃ. ΤόΡϑηοη. (2 (ἤτοη. 11. 10.) Τὴ οΟἴμοῚ δά ἃ ββδγρ δοιὰ ἰδδίβ, {1Κ 
ΟἾΓΒ; δη4 ἤδηοα ϑοϊομμομ πἰη(8 {πδῦ ἃ Β]υσραγα ν6Χθ8 δηά δυγίβ βοὴ 
88 ΘΙΏΡΙΟΥ Πϊπὶ ἴῃ ὈῈΒ111688; α5 υὐπέσαγ' ἰδ ἀἸΒαρΊΘΘΔΌΪ6 ἐο ἐΐο ἐοοίΐ, απά 
δηιοῖο 0 ἐδ ογο8 (Ῥτον. χ. 26.); δῃὰ αϑ υἵπεσαῦ Ῥουγοα τρονὶ πϊΐτε 
ΒΡΟΙ]8 118 νυἱγύιιθ, 80 ἠδ ἐλαΐ εἰησοίλ, δοπφβ ἰο α ἄδαυψ λεαγέ ἀο68 Ὀαΐ δἀὰ 
ἴο 18 στοῦ, (τον. χχυ. 20.) ΤῊΘ ΡΟΟΣ ΜΘ, Δ] ονϑα ἴο σίραπ στάρ68, 
88. Ὑ6}1} 88 σοῦ δηα ΟἴδΟΣ γίϊο]οβ ([μον. χῖχ. 10.:; ϑθαῦ, χχῖν. 21]. ; 
.184. 11. 14., χνυ!. 6., χχῖν. 18.; ΜΙ|ο. νἱ!. 1.); δηᾶὰ ἐδ σίδαπῖπο ὁ ἐδε 
7 γαρε5 0 Ερλταΐηπι τυα8 δείίογ' ίλαπ ἐλο υἱπέασε ὁ «Αὐέοζεγ. (δ υᾶσ΄, ν], 
2.) Τα νιπουασγὰ μψὰ8 ποὺ ἴο θ6 ργιυποα δῃά ἀγθββθα 1 {μ6 βαῦθδ- 
[108] γϑαγ, (μον. χχυ. ὃ, 4.) ὍΤῇῃο νϑββοὶβ ἴθ ὙΠΟ. {Π6 τῖπο νγ88 
Καορὺ ψογθ, ῬγορδΌυ, ἔοσ {86 πχοϑὺ ραγί, δοέέξεβ, ΠΟ ΤΟΥ͂Θ. ὉΒ0Ά}}Υ 
ΤΉΔ 46 οὗ ἐραΐλέγ, ΟΥ σοεύ-ΒΚῖηβ, ΗΥΤΑΪΥ βουσθα ἀπα ρῥἱζομοα ἐοροίμογ. 
ΤΏ Ατὰρϑ ρῈ}} ([Π6 δκίῃ οἱ ροαίβ ἴῃ {Π6 Βᾶπη6 ΛΠ: (πα ψγ ἀο 
ἔγοτῃ σα 18, δπα ΒοῪ ἂρ [ἢ 6 Ἴ ρὸς ὙΠθγα {86 Ἰορδ δπὰ (811 σογα ουΐ 
Ο, Ἰοανίησ οη6 [ῸΓ {Π6 προῖς οὗ {86 Ὀοίι]6, ἴο ροὺγ ἴγομι; δῃηὰ 1ῃ βιο ἢ 
Ὀαρθ, {Π6Υ Ρυΐ ὉΡ δπα ΟΑΣΤΥ, πού ΟὨΪγ {μοὶν ᾿Ιαυοσβ, θυ ΟΥΥ {Π]1Πρ8 
ὙΠΟ ἀγα ποῦ δρῦ ἴο Ὀ6 Ὀτόίκθη ; ὈΥ ΜΠΙΘὮ τα 8ῃ8 {Π6Ὺ ΓΘ γ76}} ργθ- 
ΒοΥγϑα ἔτγοτῃ σοῦ, ἀυδβέ, ΟΥ ᾿ηϑοοίβιυ ΤΏθβο σψου]Ἱᾶ πὰ πη ογδοῖκ δὰ 
ΟΔΥ ουὐ, Πῴρησο, ἤθη {π6 (ἸΘομϊί68 σαπι6 ἴο “ οδῆσυδ, ρτοϊθῃἀϊηρ; 
μαῦ {ΠΟΥ οαπι6 ἔγοῃη ἃ [ΔΓ ΘΟΧΠΙΥΥ͂, διιοηρβί οἰ (πῖηρθ {Π6Υ̓ 
Ὀγουρσπύ τοΐπο δοίίϊε6 οἷά απὰ τεπέ, απά δοιπα τ τολϑγο ἐλον μαά ἰοαλοά. 
(9 οβἢ. ἴχ. 4. 13.) Τμιδ, ἴοο, 10 νγγὰβ ποὺ Ὄχσρϑαϊθηΐ ἴο ρὰῦ ΠΟῪ Ὑ1Π6 
ἱπίο ο]α Ὀοίι165, θθοδαθβα {86 ξοσιηδηίδίίοη οὗ 1 σου] ὈγοΔΚ ΟΥ οὐδο κ 
{π6 Ὀοτ168, (Μαιί. ἰχ. 17.) Απα {δὺ8 Ἰθανια οομηρίαιῃβ {μαῦὺ ἢ6 18 
Ῥδοοῖηθ ᾿Κο α δοϊάξίο ἐπ ἔϊιο δηιοῖο ; ἰῃαὶ 18, ἃ Ὀοί{16 ἀγα, δηα ογβοῖοα, 
Δη4 ψΟτ ουὖ, Δηα ὑηῆϊ [ὉΓ βοσύυϊοθ. (βα]. οχὶχ. 83.) Τθθβο θοξι 68 
ὙΟΥΘ ὈΓΟΌΘΔΟΪΙΥ οὗὨἨ νϑγΟ ΙΒ Β1Ζ68, 8 Πα ΒΟΙΔΘΕ ΘΒ ΨΟΙΥῪ ἰᾶγρα: [ῸΣ ΏΘῊ 
ΑὈΊρΆ1] νηΐ ἰο τηϑοΐ αν] δηᾶ ἢ18 ἔθου μαηαγοά τχθῃ, δηα ἴοοκ ἃ 
ΡγΓαβοαῦ [0 ῬδΟΙΥ͂ ἃπα ΒΌΡΡΙΥ ἶπ, ἑωο ἀμπάγοα ἴοαῦες ἀπ 306 δἤεε0 
γοααν ἀγεθδοα, ὅτο., 5.6 ὕοοκ οὨ]Υ ΤῸ δοίέϊοα οΓΓ τοῖπε (1 ϑδια. χχν. 
18.); ἃ ΨΘΥῪ αἰβργορογιοπαία φυδη ΠΥ, ἀπ|688 (86 Ὀο 1168 Τα γα ἰάγρθ. 
θὰ (ῃ6 ΙΒγβϑὶἴθβ πα δοξέϊος 11]κ 6 τ 186 τηϑάθ Ὀγ ἢ ροΐέογ5. (8386 188. 
ΧΧΧ. 14. ΤῊΔΓρΡΊΏ, 8Δηα «76 ΓὙ. ΧΙΧ, 1. 10., ΧΙ. 12.) ΥΥα Ποὰσ 8]8ο οὗ 
γ688618 οΔ]]6α δαγγοῖβ. ὙΤΠαὺ οὗ {ῃ6 νιάον, ἴῃ ΟΝ ΠΟΙ τθᾶ] ψγὰ8 
μο]ὰ (1 ΚΚΊηρΒ χυ!. 12. 14.) γγὰβ πού, ργοθ} Ὁ] 0, νϑυὺ ἰαγρθ; Ὀαῦ [8086 
ἴοι 1 ΜΓ ΒΙΟΝ {πΠ6 Ἰαΐοσ τγαβ Ὀγουρἢξ ὯΡ του {Π6 568, δ 6 Ὀούίοπλ 
οὗ Μουπῦ Οὐασιμθὶ, ἰο ροὺσ ἀροὰ Ε]1)8}}}8 βαουιῆσα δηᾶ αἰΐδσ, ταυβὲὺ 
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αν θη ἴαγρθ. (1 Κιηρβ χυῆ!. 38.)ὺ Ὑ͵ῦς τοδα 1ἰκονγῖβα οὐ οἵδ σ 
υϑϑϑοῖς, Μ ἈΙΟἢ (ῃ6 σψιᾶάον οὗἨ ΒΒυποι Ὀογτονοα οὗ ΠοΓ ποιρῇρουγθ, ἴο 
Βοϊά 1η6 τηϊγδουϊουβ ΒΌΡΡΙΥ οὗ οἱ] (2 Κιηρϑ ἵν. 2---θ.}; δηὰ οἵ {8 
ισαΐογ-Ροΐβ, ΟΥ̓7ΆΥΒ. ΟΥ̓ ρ8, 977 δίονιδ, οἵ ΘΟΠΒΙΔΘΓΘΌΪΘ 81Ζ6, ἴῃ ΜΓ Ώ ΟΝ 
ον Τιογὰ οδυδοα [86 ψψδίο ἴο Ὀ6 οοηγνογίοα ἰηΐο ψῖπ6. (δ 11. 6.) 
αταραβ, διλοηρ (6 Βγα}] 1068, ΤΟΥ ΠΠΚονσῖδ αἀγίοα Ἰπαΐο σαΐδὶη8. 
Ρατί οὐ Αδὶρδ1} 8 ῥγοβοῃὺ (0 αν! α νγὰ8 απ ἀμπαάγοα οἰμδίοτε 9 ταϊδῖπϑ 
(1 ϑδια. χχυ. 18.); δ) σῆθῃ Ζιθα πιοὺ [αν α, Π1Β8 ργοϑθηῦ οοπίδι θα 
1Π6 ββη6 αὐδην. (2 ὅϑασα. χυ]. 1. ; 866 8180 } ὥβϑηι. χχχ. 12. διὰ 
1 ΟἼγοη. σι. 40.})""} 

10 γγαβ 8 οὕΓΒΘ ῬΓΟΠΟΙΠΟΘα ἘΡΟῺ ἴπ6 1Βγβο 68, ὑπαὺ, ΡῸΠ {Π6ῚΡ 
ἀϊβορϑάϊθηοθ, ὑπο Ὺ βῃου]ὰ ρ᾽δηΐ ν᾽ που γὰ8 δη4 ἀγοβ (ποῖα, Ὀαὺ ὙΠ6Υ 
Βῃου ]α ποῖποῦ ἀσῖηκ οὗ [86 τ ]η6 ἠοῦ οαὶ {Π6 ρΊΆΡΟ5, [ῸΓ [86 ὙΤΟΥΙΩΒ 
Ββου α οδΐ {βο. (Βοαΐ, χχνη]. 39.) 1 βϑοίὴβ {παῦ [Π6Γ6 18 ἃ ῬΘΟΌ]ΙΑΣ 
βογὺ οὗ ΝουτηΒ ἰῃδῦ Ἰηΐοϑῦ {Π6 Ὑ]η68, 641106ὰ Ὀγ (86 1,αὐϊη8  οῖνοχ δηὰ 
Οὐομνοϊνυαδ8, Ὀθοβιδ6 1Ὁ ΊΆΡΒ 8Π4 ΤῸ]]8 1861 ὩΡ ἰπ τ86 θυάβ, πὰ δαΐβ 
ἴΠ6 σΤΆρΡ6Β Ὁρ, ΠΘῊ ΠΟΥ Δάγνϑποθ ὑουγαγ 8 ΤΊΡΘΏΘΒΒ, 88 6 Βομίδῃ 
δαΐῃοΣΒ οχρ δίῃ 10. 

Βοβιοθβ οἱβὸνρ ἔγαιϊ{[8 {παῦ 6 γΘ Θοπηοη ἴῃ «6:8, 88 ἀαίαΒ, ἢρϑ, 
σου 6183, ρΡομηορτδηδίθθ, ΠΥ Πδα γορυϊαῦ ρῥἰδηίδίϊοηβ οὗ ΟἸΜ ΕΒ, 
γ ΒΊΟΝ ν᾽ ΘΓ 8 ὙΘΥῪ δῃοϊοηΐ δπα ῥγοβίδθ!6 οδ]οςεΐ οὗἩ Βογουϊθαγο. 
ΘΑΥΪΥ 88 1π6 το οὗ Νοβδῇ ((ἀ6ῃ. νἱ}}. 11.) 16 Ὀγδηοῆ 68 οὗὨ [Πα οἷῖνθ 
{γ88 ὝΘΓΘ, Δηα βἷποθ δαί ἔτηθ ἤδυθ Ῥδθη δῃμοπρ᾽ 4}1 πδίϊομβ, ἰμὸ 
ΒΥΤΩΌΟΙΪ Οὗ Ρ6806 8ηα ῬγΟβροσῖΥ. ΟἹ] 18 βγβὺ τηθηποηθα τῇ (ἀβη. 
ΧΧΥΊΙ, 18. δὰ «00 χχὶν. 1]. ; τ ΒΊΟΝ Ῥρσόνοβ {86 ργοδῦ δη αν οὗ (86 
οὐ ναίίοη οὗ {μ18 ἔσθ. ΟἾ νθβ, ἴῃ Ῥδ᾽θβίῃθ, ασὰ οὗ (06 θοδὺ ρτονίῃ, 
Δηα αἴοτα 186 βπαβί 01}; τσ θθποα ἐμαῦ ΘΟΙΠΊΓΥ 18 οἴνθῃ οχίο]]δα ἴῃ (86 
ΘΟΣΙΡίΓα8Β. οἢ δοοοιηΐ οὗὨ {Π18 ἴχθθ, δῃα δβρϑοία!]ν ἴῃ ΟΡΡοΟΒΙ ΓΟ (ο 
Ἐργυγρί, ΒΊΟΝ 18 ἀοβαςυία οὗ ροοά οἶϊνθβ. (ΝΌΠΡ. χνἹ]. 12. ; Ποαί. 
γ}. 18., ΣΧ]. 14., ΧΙΙ, 17., ΧΥ], 4.) ΤΏ οἷἶνα ἀρ 8 ἴῃ 8. Ὀάστθῃ, 
ΒΑΠΑΥ, Ογυ, δπα του δι ΠΟῸ8 801] ; πα 18 ταυ] 0116 ὈγΆΠΟΒ6Β (τ μ1ο ἢ 

᾿ Ἰηνοβι χζαῖον, ΝΟ. ΓΥ͂. ΡὑΡ. 807.---309. --- ΤῊΘ Ρῥ]οδδίης δηὰ ἱπδίπιοιϊϊνο ἘβδΑΥ ὁπ ἴῃ0 
Ἀρτίσαϊταγο οὗ [80 Ιϑγ86 1168 (ὉΥ 186 εν. 98π|68 Ῥ] απ ρῖγο), ἰπ ἴΠ6 τεῦ, [Ὠἶγά, δηά (Οατ ἢ 
ΠΙΠΏΌΟΤΒ ΟὗἁἨ 118 ἡοΌγηΔΙ, οοηϊαίη [86 [1681 δοοοθηϊ οὗἁ [15 ἰμιογοβίϊηρ δα )θοῖ ἐχίδηϊ ἴῃ τἢ 0 
ἘΠ Ρ δι Ἰδησααρα. 

2 Βοοσδιασί. Ηΐογοζ. Ῥ. 8. 1. ἷν. ο. 237. 
5 Οη ἴδοὸ συ]εϊναίίοι οὗ [18 γ᾽] αϑ Ὁ]6 δγιὶῖςὶο οὐὗὁἩἨ Ἰοοὰ ἰῃ [80 Εδδὶ, Μυ. Φονγοίξ ἢΔ8 σοπὶ- 

τηθηϊςδίθα (ἢθ 10] ον ἰη ογοβίησ Ῥαγ σα] Δγβ. Τυσίης δἰ8 ντόογαρο ἴο ὕρρον Ἐσγρῦ, ἱπ 
ἘδΌστθπδγΥ, 1819, ἢ ΒΔγ8, “ 76 οὐδβογνυθα [86 ῬΡθορ]β τηβκίηρ ΠοΪ 68 ἴῃ [ἴῃ 6 ΒΒΠΑΥῪ 801} οἡ [86 
8146 οὗ {86 γἦνοῦ. 1ηΐο ἴ[Π686 0168 ΤΠ6Υ Ρυϊ ἃ Β118]1 ἀπ ΠΕ οὗ ρὶσθο δ᾽ ἀπηρ ἀηὰ δαί ΓΒ, 
ὙΠῚ0 (86 βορὰ οὗἉ ζΩ6]0}8 οἵ συπουτηθοῖβ. ΤΏ νϑὶυο οὗὨ [Π18 ΤΩ ΔΏΌΓΟ ἰ8 Δ] αἀ θα ἴο ἱπ 2 Κίηρβ 
Υἱ. 25. Τα ῥτγοάποο οὗὁὨ {μὲ8 8011] 1 δὰ δὴ ΟΡΡΟΥΙΙΠΙΥ οἵὨ ϑβϑοίηρ, ἴῃ ἀπ βοϑδοῦ; {Πδΐ 18, 
[πὸ ἔο]]ονίηρ Σοηἢ οὗἩ Φιυη6. Ἐχίοηδίγο ἢ6148 οὗἨ Υῇρὸ πηθϊοῃϑ δηἃ ουουπιῦογβ ΤΠΘη 
δἀοτηεαὰ ἴΠ0 5δἰά6 οὗ 1826 τίνοσ, ΤΏΉΘΥ ζΣΤΟῪ ἴἢ δυο ἢ}! δὐυηάδηςσ, [πδὺ 1Π6 88,10 ὙΒ (γοθ  Υ 
ΒοΙρεά :βοσηβοῖνοθ. ϑοιὴθ ψυδσζα, Βούγουοῦ, ἰθ ρἰδοθὰ ἀροὸῖ ὑπο. ΟὐσΟδβί ΟΠ ΑΠ}Υ, Ὀυΐ δ 
Ἰοη δηὰ ἀεβοϊδίθ ἰῃίουυ δ δ, ἯΤΟ ΤΏΔῪ Οὔδεσυο ἃ 11Π||6 πὶ τηδάο οὗἨἁ τϑβάβ, γ.ι8ὲ σαρϑῦϊα οὗ 
σοη δἰ ἰὴ Οη6 τη; δείηρ, ἰπ ἔδοῖ, 1116 τόσο {πὴ ἃ ἔδησθ δραϊηβὺ 8 που τνῖπα. [π 
1π680 1 αν οὐδβογυοα, βοπιθϊπηοδ, ἃ ῬΡΟΟΣ οἷά τηδη, Ῥου δρ8. ἰδπιο, ΘΟ ὈΪΥ ῥγοίϊοοϊτίηρ [Π6 
ῬΓΌΡΟΙ. 1: ἜΧΘΟΙΥ Ἱ]]υδίγαῖοβ ἰβαίδῃ ἰ.8. «πὰ δε ἀαυσλίετ ὦ Ζίοπ ἐκ ἰεὔί . .. α5. α 

ὁ ἐπ α σαγάεη 9 συσμπιδεγε. ΤΏ6 αρυπάδηςθ ΟΥ̓ ἢ 686 Πηοδὲ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ νοοῖ Ὁ]08 ὈΓΠ ΠΡ 8 
ἴο τιϊπὰ [6 Σ,υΣΙΉ ΠΥ οὗἉἩ [86 [βγβο ϊοϑ: ΝΌΠὉ. χὶ. δ, 6. ἘΖὲ γεπιεπιδεν.. .. (λε οσισμπιδξν8 
απά (δε πιείοηιβ, απὰ (δε ἰδεῖε, ἀπά ἰδ οπίοηδ, απαὶ ἰδ φαγνίϊος ; μὲ ποῖ ΟἿΓ δοιιϊΐ ἰ5 ἀγϊοά 
αιραν." ΦΔοποίῦ δ ΒοδΟΆσΟΒ ΕΒ ἰη (86 Μεἀϊίογτδηθδη, ὅς. Ρ. 127, 

κκϑϑ 



8602 ΟἈ ἰλε Οεεπμραΐϊοπϑ 9 ἔἦι6 «ειοϑ. 

ΔΥῸ ὙΘΥῪ ἈΡΤΘΟΔΌΪΟ 0 {Π6 γα 48 {Π6Υ Γοιμδῖη στθθη ἰδτουρβουΐ (ἢ6 
ΨΥ ]η6Γ) πᾶνα οδιιδοα 10 ἰο Ὀ6 ΤΟΡΓΟΒοη 6 48 [86 ΒΥΠΩ00] οὗὨ ἃ ΠυΙΠΘΓΟΙ8 
ΡΓΟΡΌΗΥ, --- ἃ Ὀ] ββϑίηρ ΠΟ ἢ τγ88 ΒΟΥ ΡΘα ἐο {Π6 ΡΘου Αγ ἔδνουγ οὗ 
ἀοά. (Ρκ4]. 111, 8.. ΟΧΧ νυ}. 8. ; 76Γ. ΧΙ. 16. ; Ηοα. χῖν. 6.) ΤΏΘ οἱ], 6χ- 
ἰγδοῖθα ἔγομι 1ὑ ὈΥ̓͂ ἃ ῦγθβϑβ, θηδ]οα [86 «6ν]χϑ ὕο ΘΑΣΤΥ͂ ΟἿ 8η δχίθηβὶνθ 
σΟΠΊΏΘΓΟῸ6 τ] {86 Τγτίδηβ (ΕΖΕΚ. χχυ]!. 17. Θομραγοα τ] 1 Κῖηρβ 
νυν. 11.); {Π6 } αἰ8ὸ βοηΐ ργοβθηΐβ οὗ οἷ} ἰο 186 Κιπρβ οἵ ργρί. (Ηοε, 
χὶ!. 1.) Τμ6 Ὀοττῖοθβ οὗ {Π6 οἷν ἴσθβθ 6 ΥῸ βοιηθίπηθβ μ᾽ Κοά ΟΓΥ 
σαγο ΠΥ βθακϑη οἵ Ὀγ {πῸ μαπα Ὀείοσγ ὑΠ6Ὺ 6 Γ στῖρο. ([88. χνἹ] 6., 
χχῖν. 13. ; οί. χχῖν. 20.) [Ὁ Δρροᾶσγβ ἔγοιη Μ|ο. νἱ. 16. {πὶ {Π6 
ῬΓΟΒ868 [ῸΓ οχίγδοιί!ηρ (6 οΟ1] γα πογκοα 18 η6 ἴδαϊ ; {1π6 δ εβὶ 
Δηα ΡιυΓοδί 01], ἴῃ Εχοά. χχνὶ 20. ἰογτηθα ρώγο οἰϊοε-οἱἱ δεαίεη, νγ88 
{πα΄ οδίδιποα ὈΥ ΟὨΪΥ Ὀοαίϊπρ' ἀηα βαυθοζΖίηρ [86 οΟἸἶνοδ, σι μουΐ βι0- 
7θοίηρσ (Πθη ἴο {Π6 ᾿ΓΕΒΒ. 

Ατοοπρσ {Π6 Ἰυάρστηθηίβ τ 8} πο (ἀὐοα ἱμγοαίομοα ἰδμ6 18 γβ6] 168 
ἴογ {πεῖν δηβ, 1ὖ ψὰβ ἀδηουηοοά, (Παῦὺ {πουρ ΠΟΥ ὨΔα οἾτνα ἰγθθ8 
{Πγου ἢ ΔἸ} ΠΠΟΙΣ σοαδβίβ, γοῦ ὑπ οΥ Βῃου ἃ ποὺ δποὶπὺ ἐμοηβοῖνοθ ὙΠ 
[Ππ6 01], ἔογ {π6 οἷϊνα βῃου]α οαϑδὺ μοῦ ἔγαϊὶ (Πουΐ, χχτυῖ. 40.); Ὀοϊηρσ 
Ὀ]αβίοά (48 186 “Θγαβαΐθα Ταγσαμι Ἔχ αἱπΒ 1{) 1π {86 ὙΟΙῪ Ὀ]οδβοιι, 
{π6 Ὀυ48 βῃου]α αἀτὸρ οἶδ ἔῸΓ σδηΐ οὗἉ γδῖϊῃ, οὐ 186 ἔγυϊδ Βῃου]α 6 δαΐδη 
ὙΠ οστη8. Μδιπλοπ! 68 οὔβουνϑδὶ, {πα (86 ἸΔο]αίοσγα ἴῃ ἴμοβο οουη- 
0168 ρΓαιοη ρα ὈΥ οογίδ!η τλΔρΊο] ἀγίβ ὕο ργθβοσυθ 4]] τη ηοῪ οὗ ἔγυϊ, 
Ε0ὸ {πᾶὺ {Π6 τγούτὴβ βῃου]Ἱά πού σπαῦν (06 Υἱῆθ8, ΠΟΙ δἰΠοΥ Ὀυα δ ΟΥ 
ἔτι {8 (4}} ἴσοπι (86 ἰγθθδ (88 Β6 σϑὶαίθϑ {Π61} νγοσὰβ ουὔῦ οὗὁἨ ὁπ οὔ {πεὶγ 
ὈοΟΪ-5): ἴῃ ογάου, {πογϑίογο, {πᾶῦ μ6 τπηϊρμὺ ἀοίοσ [16 1βγδοὶτἴθ8 ἔγοτλ 
411} ἸΔοἰαίγουβ ργδοίοθβ, ίοβθβ ργοῃοιποοβ ὑπδὺ {Π6Υ͂ Βου]α ἄγαν ὕροη 
{Ποιηβαν 68 {Πο86 ΨΘΣΥῪ ῬαΙΒῃμμθηΐβ, ΒΟ ἢ ΠΟΥ οπαρανουγσοᾶ ὈΥ͂ βιιο ἢ 
ΤΏ64Π8 (0 ΔγΟΪα, 
ΤῊ αποϊθηΐ Ηθῦτγονβ ΤΟ γῸ ὙΘΙΣΥ͂ ἰοπα οὗἩ ΟΑΕΡΕΝΒ, τ ΒΊΟἢ γα ἔγο- 

4αΘηΉ]ν πιθηξοποά ἴῃ {μ6 ϑ'ιαἼογοα ΤΙ πρϑ, ἀπα ἀστῖνο {Π61} ἀρΡ6}]ὰ- 
τἰοπ8 ἔγοπι [Π6 ργδναίθηςα οὐ οογίδί ἢ ἐγθθβ; 88 {86 φαγάεπ 0} Ἠτιέβ δπὰ 
οἵροπιοσγαπαΐε5. (80]. ϑοπρ; νἱ. 11., 1ν. 13.) ἼΤῊ6 τροάθσῃ ᾿ῃμαὈ  Δης8 
οὗ 186 Εδαδ᾽ ἴδκ6 θαιδὶ ἀ6 σὺ ἴῃ σαγάθηβ πὶ [Π6 δποῖθαὶ Η ΘΌΓΘΥ, 
οη δοοοιηῦ οὗ [86 τείγθηῃϊηρ βιδθ δηᾶ ἀο]οῖουβ ἔγυϊ8 τ ϊο ΠΟΥ 
αἴοτγα, δῃηα αἰβδο Ὀδοδιιβα {Π6 δὶσ 18 οοο]ϑα ὈΥ͂ ἴπ6 νυδίοσβ οὗ Βῖ ἢ {Π6ῚῚ 
σΆΓαΘἢΒ ΔΓ ΠΕΥΘΡ Δ]ἰονγοα ἰο θ6 ἀαβεςαϊα. (1 ϊηρβ χχὶ. 2. ; 2 Κὶπρβ 
Χχνυ. 4.:; ΕοοΪοβ. 11. ὅ, 6. ; Φοδη χνυἹ. ]., χιχ. 41.) Το δενγ8 ΨοΓ6 
σΥΘΑΥ αὐϊδοηοθα ὅο ραγάθῃβ, ἃ8 ἢ]Δο68 οὗ Ὀυγίαὶ: ἤδηῆοα {Π6Ὺ ἔτε- 
αυοπ ον Ὀυ]]ὺ Βορυ οἴ γο8 ἰπ μοι. (2 Κίηρβ χχὶ. 18.;: Μαγκ χνυ. 46.) 
Α ρἰθαβδηΐ γϑσΐοῃ 18 οδ]]θα ἃ φαγάδση 97 ἐλε 7ιοτά, οὐ ὁ. Οοὐ, (ναὶ 18, ἃ 
ΤΟΡΊΟΩ ΘΧΟΓΘΙΏΘΪΥ ᾿ἰθαδαηῦ. 566 ἜΧΆΠΊΡ]68 ᾿π (θη. ΧΙ]. 10., [88. 11, 8., 
δα Ε)Ζοϊκ. χχχὶ. 8. 

Υ1ΠΙ1.. Τῇ βδογβα ροοίβ ἀἄδγῖνε τϑην Ὀδϑα {Ὁ} ΑἸΊΌΒΙΟΝΒ πᾶ 
ΓΜΑΘῈΒ ἴτομι {86 ΤΌΣΑ] ἀπα ἀοιηθϑές ΘΟΟΠΟΠῚΥ οὗ {π6 96 νν8; πᾶ 88 
(86 βαὴθ Ῥυγβι δ Το ΓῈ ΟΠοσΙΒῃοα πα [Ὁ] οσσοα ὈΥ ἴδοι ἀυτίηρ {Π6 
τηβη! ϑίδξιοη οὗ οὔὖὐ Βδάδοιλοσ, “ 1ὖ 18 παίαγαὶ [0 ᾿τηασίπο (μδὺ ἴῃ {86 

᾿ Μοτγα Νονοοῖ. Ρ᾿. 8. ο. 37. 
Ὁ Ἱκοπὶὶ Απεφυ δῖος ΗςΌτ. ΡΡ. δὅ88---ὅ89. Ῥάγεδῦ, Δπᾳ. Ηθῦσ. ὑρ. 406--411. Φαῆπ 

εὐ Αοκοπηᾶππ, Ασοβεθοὶ, ΒΒ], 88 δ7--70. 



“«ιϑΐοη5 ἐο ἐλοῖν ταὶ Ἐ᾿σοποπιψ. 6038 

ὙΒηρΒ οὗ 6 νγ8 ὑμογα τυδῦ ὁοοὺσ ἔγεαυθηῦ 4]] βῖοπβ ἴο {86 Ἰπιρ]6- 
ταϑηίβ δπά αγίβ οὗ δρυιοαϊύαγο, δηα 10 ἔμοδο συθῦϊο σου ρα ἢ Β ἡ Ὠ1Ο ἢ 
10 σ',ΘΏΘΓΙΆΙ οχτηθα [Π6 βίμπαν ἀπ Θχϑγοῖβα οὗ {818 πβδίίοῃ. Ηθποδ {6 
Ὀοϑα 1] Ἰτηᾶρθδ8 ἀπά αρῦ 81 Π}}}} 468 τῃ 186 ΟΠ Πρ᾽ ραΒβαρ68 : ---- ΝῸ 
016 Βαυτηρ' ρμέ ἠὶδ λαπά ἴο δε ῬΙΟΘῊ δπά ἰοολίπο δαςά, 18 Μέ 707 ἐλο 
ἀϊπσάοπι 9}6 Οὐοά. ---- Υε αγε Οοα᾽5 ΗυΒΒΑΝΡΕΥ, 97 σμἰξϊυαίεα Πεία,)}--- Α 
ισογάπιαπ ἐλαξ ποοαείὴ, ποέ ἰο δὲ αϑ)απιεά, γἱρἠεϊψ ὌΙΨΊΤΡΌΙΝΟ 3 ἴ[ῃ6 ψοτὰ οὗ 
(γι (ἢ. ---- αογείοτε ἰαψ αρατέ αἰΐ Μίέλῖπο45 απὰ δι ρογχίμὶέν 7 παιιφῆίϊ- 
η685, απαὶ γερσεῖυο ιοϊέὴ, πιεοληδ88 ἐδδ ἘΝΟΒΑΞΕΤΕΡ τὐογά. --- Ῥαίδοουεῦ ἃ 
γιατ ΒΟΝΕΤΗ, ἐλαΐ ελαϊϊ ἦδ ΒΕΑΡ : ἠδ ἐλαΐ ΒΟΕΤΗ ἐο ἐδ Μεδὴ ----Ἰν68 ἃ 
ΒΘΏΒυΑὶ 11{6.----λαϊϊ ἤγοπι ἐλο ἥδεὶ ΒΕΑᾺΑΡ ἀεείγιοίίοπ, δέ δ ἐμαί ΒΟΥΕΤΗ 
ἔο ἐδε 8ριγιξ----Ἶγν 68. ἃ ΤᾺ ΟΑ] [118 ---- αλαϊϊ ὕἴγοπι ἐλε 8ριγὶἑ ΒΈΑΡ δυοῦ- 
ἰαϑέϊπφ ἰδ. --- (οπϑίάον ἐλο ταυθη8, ἐλεν ΒΟῪ ποῖ, ποιέλιον (ὁ ἐθδεψ ΒΈΑΡ, 
ΟΥ̓ φαίλογν ἐπίο δαγΉ 8, ψοΐ ψοιῦ' ἀδαυοπῖψ αίλον ἐεοαεί, ἐΐεηι. ---- 1 ἀπὶ ἐἦι 
φοοά ΒΗΕΡΗΕΒΕΡ, απά ἀποιῦ πῖν ΒΗΞΕΕΡ, απά αἀπὶ ἀποιοη Ὁ πιῖπε. --- ΕΘΩΤΥ 
ποῖ, Τ]ἸΤΤΕ ΕΙΚΟΟΚ, ἐξ ἐδ ψοιν  αίλεγ᾽5 σοοά ρ»ίραβεγ6 ἰο σίυε ψοῖι {6 
ἀϊπσάοπι. ἩΗὸον βιγκῖηρ 18 (ἢ 8 ΡαΑγϑΌΪΘ οὗ {π6 Βοῦσθσ, πιο, ὈΥ δεδά, 
Βοα [οΓΘα ῬΓΟΙΒΟ ΟΌΒΙΥ 8δπα ἴῃ ΘΥΟΙΎ αἰ ΓΘΟΙοα ὈΥ 8 λυβθδαπάπιαη, 
δΠα τηθϑίϊηρ᾽ ἃ νΔΥΙΟῺΒ ἔαύθ, δοοοσαϊηρ ἴο ἴΠ6 τοβρθοῦνο παίυγα οὗ [86 
501] Ἰηἴο ὙΔΙΟΝ 10 [6}], Ταρσθβοηίβ {π6 ἀΠοσθηῦ τεοθρίζοη πο (ἀοβροὶ 
ἀοοίτιηθ του α Ἔχρϑσίθησα 1 (6 σοῦ], δοοογάϊηρ ἰὼ ἴμ6 ἀπδεογθης 
αἸβροβι οπ8 δα ὈΥΙΠΟΙΡ]68 οὗ ἰμαῦ τϊμα Ἰηΐο π Β]Οἢ 10 ͵1δδ δηλ 64 ] 
Ἧς: ἐλαὲ εοιοοίϊ, ἐβό ΘΟΟΡ ΒΕΕΡ, ἐξ ἐδε ϑδόοηὺ οΥ απ; ἐδδὸ ἙΤΕῚ.Ὁ ἐξ ἐδλὸ 
τοογἱά ; ἐδα ΘΟΟΡ ΒΕΕΡ ατγὸ ἐΐε οὐ ϊάγεπ ὁ ἐλ ἀϊπσάοηι; ἐδο ΤΑΒΕΒ αγὸ 
ἕλε οἰτίάγοη 97 ἐλε ιοϊσλοα οκὸ; ἐδ σπθηῖν ἐδαξ ΒΟΧΝΕΡ ἐΐδηι ἐδ ἐδ ἀευτὶ ; 
ἐλθ ἨΑΒΨΕΒΊ ἐδ ἐδδ ἐπα ὁ ἐδε τοογία ; απά ἐδ ΒΒΑΡΕῈΒ αἀγὲ ἐδιε ἀπφεοῖς. 
“ἧς ἐμεγεξογε ἐλῈ ΤΑΒΕΒ αγὰ φαϊλεγοά απὰ διιγπέ πὶ ἰδ6 γε, δο δῃλαϊὶ ἰὲ δὲ 
ἔπ ἐδε ἐπά οΓ ἐδ τοογία. --- Ἡῥοδο ἘΑΝ ἐδ ἐπ ἀϊδ ἀαπά, απαᾶ ἣξς εοἱϊῖἶ 
ἐλογοισὶΐν ῬΌΒΟΕΒ ἀὲδ ΕΨΟΟΒ, απ ΘΑΤΗΕΕ ἠδ ΨΉΞΕΑΤ ἐπίο ἐλε σΑἘ- 
ΝΕΒ, δμέ ἠδ ιοἱδΐ Β.ΒΝ ὕρ ἐδθ ΟΗΠΑΕῈ τοῖΐ ὈΝΟΘΕΝΟΗΑΒΙ,Ὲ ΕἸΒΕ. 
Βγ νδδῦ δὴ δρί δπὰ διὰ] δ᾽] 146 ἄοοβ δι. Ῥδὺ] τοργϑβοΐ ὁ Β 
ΓΟ) οὐοη οὗ {88 «6.718 δῃηα δαπηϊβδίοη οὗ [6 μοδίμθηβ, ὈΥ [86 θουρἢ8 οὗ 
Δ Οἶἶνα Ὀοϊηρ Ιορροα οἶ, δπὰ [Π6 βοϊοῃ οἵ ἃ γοιηρ οἰἶνα ἱηρταῖίδα ᾿πίο 
{με οἷά ἔγχος 1 (οι. χὶ. 17. ὅ6.)"--- δ ργδοῖίοθ σῇϊοῦ 80}}} οὐίδίηβ ἴῃ 
[π6 Μογϑᾶ οὗ Ῥϑὶοροπῃββιβδ; “ δῃηα, ὈΥ͂ οΘομ ϊπυΐπρ᾽ ([λ6 ΒΑΘ ἱΠΊΆΡΈΓΥ, 
ΠΟῪ βύγὶ ΟἽ] ἀ068 6 οαυθϊομ {Π6 (θη [1168 ἀραίηϑὺ 1: ΒΟ] Εν Ἔχ] ἰηρ; 
ΟΥ̓ΘΡ [86 πλυ]α θα Ὀσδηοῆθδ, δηα μου ϑμῖηρ (86 ναὶῃ οοηοοιὸ [δὲ (8Π6 
Ὀουρῆδ σγοτα Ἰορροα οὔ το γον {μδΐ (Π6Υ τὐϊρῦ Ὀ6 Ἱηρταίζοα : ἴογ 1 
(ἀοὰ βραγϑά πού ἴδ9 πδῇνϑ Ὀσγάμοθθβ, ΠΟῪ δα ρΥθδῦου γΘΆ8ΟῸ [0 ἔδασ 

11 Ὁον. ἐϊ, 9θ.ἁ Θεοῦ γεώργιον. 
5.2 ΤΊη1. ἰϊ. 156. ᾿Ἐργατην ορθοτομοῦνταις Α ὈΘΔΌ  Ὦ] δηἃ οχργοδεῖνο ἱπηδρὸ ἰδ κοὴ ΠΌΤ 

8η Βυβθδηάτηδη (ἐργατης:) ἀγα ίηρ, Πὶ8 ΓΊΓΤΟΥ οὐθη, δηὰ οὐ ΐηρ 186 στουπά ἰπ ἃ ἀϊγοοὶ 
Ἰΐπο. Εγηθδεὶ βαυβ, {μαὶ [Π6 σορηαίθ νγογὰ ὀρθοτόμια 18 υδοὰ ὉΥ ΟἸοπιοηθ ΑἸοχδηάσίηιδ, 
Ἐυϑο 8, δηὰ οἵμοῦβ, [Ὁ ὀρθοδοξια --- Υἱρὴ! ἀοοίσίπο. [Ιπδιϊϊ. Ἱπίογρ. Νον. Τοϑὶ., ῥ. 109. 
(Εάϊε. 1792.) Α ὄαἰπιῖϊδῦ τοσηατκ 18 α]δὸ τηϑὰς ὈΥ͂ β΄ ἢ] οτιδηοτ, γος ὀρθοτόμεω. 

5 ΤΒο ἔδν. ΨΦοόοῃη ΗδγοΥυ, γἢο ἰγανο]οὰ ἰῃ ατοθοο ἰῃ 1828, 5ΒῈγ5,--- 1 Βακὰ ΠῊΥ διϊθηϊίοη 
ἀϊγοοϊοα ἴο 186 ῥτδςιῖοο οὗ σταίίηρ [06 οΟἸνο-ἴΓθοδ, ἴο τς ἢ 851. Ῥδὺ] δ᾽ υἀο5 (Βοσι. χὶ. 17. 
20. 38, 24.) Τωροϊδοῦεβ " (818 ἐγιοηὰ δηὰ χυΐὰθ) “ βῃονγοὰ στρ 8 ἴδ Ὺ ν114 οἰΐνοβ; Ὀπὶ ὈΥῪ 
ἴα 1ΠῸ ρτθδίεσ ΠΌΤΟΥ ΔΓῸ Βυο ἢ; 85 αν Ὀθθη στα. δ ἰηίοτπδ τὴ ἴμιδὲ ἰΐ 18 106 τιηἷ- 
ΨΟΥΒΆΪ ῬΓΔΟΙΪΟΟ ἴῃ Ογθθοθ ἴο σγδῖι, ἴγοιη ἃ χοοὰ ἔγοθ, προ ἴΠ6 Ὑ]]ὰ οἰἶϊνο." (ΜιδββιομδυΥ 
Ἰδορίοιος, ΜΑΥ, 1880, Ρ. 225.) 

κκέ 



ὅ04 Οἡ ἐλὲ “τίς οιϊϊυαίοα ὧψ ἐἠε Μεδτειοῦ. 

Ἰοδῦ 6 ψου]Ἱά ποὺ βραγθ {μθῖῆὶ; {πα {ποὺ βῃου α τϑιθιαθον ἐμαῦ 16 
76ἐ-.8 {γουρὴ (Ποῖν π}{Ὁ] α1806]16} οὗἨ ΟἸ γεν ποτα οαὐ οἵ, δπὰ 
(μαὺ ἴΠμογ, τὴ6 (ἀθηῖ1168, δ ὙΠΟῪ ἀἰβρταοο {Π 61 Το Πρίοπ, τυου]Ἱὰ ἴῃ Π1Κ6 
ΤΊΒΏΏΘΓ ἔοι {86 ἀἰνπο ἔα νουΓ, δπα {Π6ὶῦ ργοβθηΐ Πουγιβῃῖηρ' ὈΓΆΠΟἤ 68 
θ6 αἷ8ο οαὐὺ ἀοσγπ!ὶ Τὸ ἴπβριτγο {π6 (ἀθπῈ]6 ΟΠ γιβδηβ ἢ Βυτα]ν, 
ἢ6 οοποίααοθ8 10} ἀβϑασιπρ ἔμ πὶ {παὺ {π6 « Θ 188} πδίομ, Ἱπουρἢ ὙΠ ΟΥ 
Πα Θχροσιθποθα {πὸ βανου οὗ (ἀοά, 845 μ6 6818 10, 6Γ6 ποὲ [οίϑ]]} 
ἔογβαίκθῃ οὗ {π6 ΑἸ Υ - παῖ {86 Ὀγάποιθβ, ἱμβουρὴ οαΐ ἀονγη δηα 
ΤΟ 64 οὗ {μεῖῦ ἀποϊθῃῦ ΒΟΏΟΙ ΓΒ, στο ἡοΐ ραηἀοηθρά ἴο ρουΒἢ : ὙΠ Θη 
[Π6 6νν8 τοίαγηρα ἔγομι {861} 18 66] {ΠῸῪ που] 6 Ἰησταῖοα : --- 
8. οἴηῃἱροίθηϊ Βαμα νγἃ8 8[1}] 8016 ἰο το-ηβοσὺ ἔμϑτα Ἰηΐο {Π61Γ ΟΥΙΡΊΩΔ] 
βίοοϊς.Ό Εν 1 (δου, Ο μοαίβρη, {86 βοίοῃ οὗ δὴ υπέγυ {8 τ }1ἃ οἶἶνα, 
ψοσί οσαΐ ουὔΐ οΟΥὗἩἨΤΏΥ οη παῦνθ ὈΆΣΥΘῺ [Γ66, ἀπ, ὈΥ ἃ ΡΓΟΟΘΒΒ τορυρ- 
πδηΐ ἰο {πΠ6 ΟΥ̓ΙΏΔΥΥ ἰανγϑ οὗ παίυγο, γοσῦ ἱησταῖιοα ἰηΐο {π6 ἔγαι} 
ΒΘΏΘΓΟΙΒ ΟἾἸΨΘ ---- ΠΟῪ ΤΠ] ΟἿ. ΤΊΟΓΘ Ὑ71}} πού {πο86, ΤΟ παίαγα Πγ Ὀοϊοῃσ' 
ἴο {π6 ἀποϊθηΐ βϑύοοϊς, 06, ἴῃ {πΐατα {ἰπλ6, Ἰηρταῖθα Ἰηΐο {Π6 Γ οσσῃ Κιη- 
ἀτοα οἷν! 1} ψδύ βιμρσϊαγ ὈθαυςΥ πα ῥχορσιοῖυ 15 {Π6 ρσταάυὶ) 
ΡΓΟΡΤΟΒΒ οὗ το]! ρίοι 1π {π6 βου], ἔτοτα (Π6 Ὀοριπηΐησ ἴο 18 τρδύυγηγ, 
Ταργοβοηΐθα ὈΥ βϑϑα δομῃμ64 0 ἃ σ,ΘΠΘΓΟΙΙΒ 801], Ὠϊοἢ, δῇ Σ ἃ δ Ὺ 
ΒΟΟΘΒΒΙΟΩΒ οὗ ἀδὺ δηά Ὠϊρῇῃΐ, πῃ ρογο ΡΟ ὉΪν γοροίδίαβ ---- 6 ΡΒ δῦονϑ 
{π6 Βυγίθοο ---- ΒΡΓΙΏΡΒ ΠΙΟΠΟΥ δηα ΠΕΙΡΊΘΟΥ --- Πα ΒρΟΠΙΔΠΘΟΌΒΙΥ ῥγο- 
ἀποϊησ, γί, [06 νϑγαάδῃηῦ ὈΪ866 ---- ([Π6 [6 ΘΆΥ --- δῇζογνγαγαάβ (86 
ΒΘ Πρ; σταίη, ρτδάυλ!]ν Α]]1πρ' [μ6 οὰν (Μασ ἵν. 27, 28.}"; δῃὰ σ ἤθα 
186 {πὴ6 οὗὨ Βαγνοϑὺ 18 δοῦλθ, 8ηα 10 18 ἀγγιγϑα αὖ 18 τηδίυγιγ, 10 18 
1Π6Π γϑαρϑᾶ πᾶ οο]]δοίθα :πύο {86 βίογθῃουβθο. Βδδυθ} 11] ιβίγα- 
]ΟῺΒ δε Ἰηδρθ8 {κὸ {μ686, ἰβκϑῃ ἔγομῃη στυγαὶ 116, τηυδϑὺ 868] {6 
Βίγοηραβῇ τα ργΓ βΒΊοἢ8, ραγ οΌ ΪΔΓΙῪ ΠΡΟῚ {π6 ταϊπαβ οὗ “6 νν8, ὙΠῸ ὑγθγθ 
ἀαὶϊν δρίογοα ἴθ [8686 Τσουρδίοη8, ἔτομη ΒΟ {Π686 ρογπθηξ 
βῖσα"]68 ϑῃ ἃ Θχργθβϑῖυα ΘΟΙΡΑΙΊΒΟΠΒ ΓΘ δογτονγϑα.᾽3 

ΒΕΟΥ, ΠΙ. 

ΟΝἨὨ ΤἸῊΕ ΔΒΤΒ ΟΟΙΧΙΨΑΤΕΡ ΒΥ ΤΠῈ ΗΕΒΒΕῪΒ ΟΣ ΕΒ. 

1. ΤῊΕ αγίδβ, συ Ὡ]οῖ ΔΓ ΠΟῪ Ὀγουρσμῦ ἰὼ δυο 8ῃ δάμη γαῦ]6 βίαίθ οἵ 
Ῥογίδοϊυ, 10 18 ἈΠΙΎΘΓΒΆΙΥ 8]]ονγθα, τηυδὺ ἤϑνο Οὐρὶ παίθα ῬΑγΟΪΥ ἴῃ 
ΠΘΟΘΒΘΙΟΥ͂ Δα ὈΑΓΕΥ ἴῃ δοοιάθηῦ. Αἱ βγεῦ [Π6Υ τησδῦ αν Ὀ66ῃ ΥΘΥΥ͂ 
᾿ρογίθοῦ δηα ν σὺ ᾿ἰσαϊίθα ; θα 16 ᾿παυϊδιανα δηα δοίνο στηϊηά οὗ 
ΤηΔη, ΒΕΟΟΠαρα ὈΥ [18 ϑηΐβ, ΒΟΟὴ βϑουγϑα (ο {μθῖὴ ἃ ργδδαίδυ δχίθηΐ, 
δηα ἔδνσοσ ᾿προυίθοιοηβ. Αὐοογα ΡΥ, ἴπ [16 Τουγί ρϑηδγαύζοη μοῦ 
ἴπ6 ογθαϊζοῃ οὗ τηδῃ, ͵ὸ Ππά τηθηίοι τηδᾶθ οὗὨ δΥ ἔσο Β 1 Ὀγαβα απ 
ΧΟ, 8Πα 4180 οἵ τηιβῖ0 8] ̓πβίσαμιθηίβ. (θη. ἰν. 21, 22.) ΓΠοβα οομι- 
ΤΩ} [168, Μ ΙοΝ, ἔγομλ ]οο8] ΟΥ̓ ΟἾΒΟΣ οδιβθθ, οου]ὰ ποὺ βΒουγίθῃ ὈῪ 

δ Βοιηϊηἷβ τηοὰο βραγοηδ βππὶ, φαοὰ αυδγανΐβ δἰ: οχίραπτη, σππὶ οοοαραγῖς ᾿ἀοποαπι 
Ἰοσαπι, νἶτοβ βι88 δχρ οδῖ, οἱ εχ σωϊ πὶ πο ἰῃ τηδχίπιοβ δας αἰ μηἀἰταγ. ββοπθο Οροζα, 
ἴοπι. Σΐ. ορίβῖ, 88. Ρ.. 184. οἀϊ, ἀτόπου. 1672. 

5. Ἡδγνοοά"᾿ 5 Ιπίγοἀυοιίοῃ, το], ἰΐ, ΡΡ. 107--- 112. 



Οἡ ἐλε Αγίς οι ϊυαίοα ὃν ἰδε εῦδτεισα. 8605 

ΤΩ 68η8 ΟΥ̓ ΔρτΙΟΟ] γα, ΤΟΙ] ὨΘΟΘΒΒΑΓΙῪ αἰτγοού {Π6}} δἰὐθηξοη ἰοὸ {ΠῸ 
δῃποουχασοιηοηΐ δηα ᾿ρτγονοιηθηῦ οὗ {16 ἃγίβι ΤΉΘ86, ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΙΥ, 
Δαάνδηοθα 10} στοδῦ ΓΑΡΙ ΔΙ, Δηα ΤΟ ΓΘ ΟΑΥτὶ θα ἴο ἃ Εἰσὶ ΡΙΓΟἢ 80 [ὯΓ 
Ῥδοῖκ 48 {86 πη οὗ Νοδῆ: δ8 ὅ7ἷα ΤΑΥ͂ ᾿ΘΑΓΏ ἴσου ἴΠ6 ὙΘΥῪ ἰαγρθ 
γν 8561 θυ} πάθον δῖ8 αἀἸγοοοη, [86 οοηδίσχιοσίοη οὗ το βῆονβ {παΐ 
(Π6Υ πηυβύ αν Ὀθθῃ Ὑ6]} δοαυδιηἰθα τυ} ἢ βοὴ αὖ ἰβθαδβί οὗ {6 τηο- 
ΘμδΠΟΆ] ατίϑ. ὍΠΟΥ δα 4180, ψιδοαΐ ἀουδί, βοὴ {Ππ6 Οροϑγαίϊουβ οὗ 
ΔΓ ΘΓΒ ἰὴ ΟἾΒΟΥ 808 Ὀαβῖ468 {πα οὗ Ὀυ]]αἸηρ', ἀπα αἴθ τπ6 ἀδίυρο 
᾿πηϊαὐοα (ΘΓ ὑγου 9 88 716}} 88 ἔπ Ὺ οουἱὰ. Ηρποθ 1 18, μαῦ βῃογίν 
Δὔου τΠαὺ ονϑηΐ, τὸ πα ᾿ροποη τηϑάθ οὗ υΐθΠ51}]8, οὐμδιηθηΐβ, δηὰ 
ΤΊΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΓ ΤΠϊηρ8 ὙΟΝ ᾿πρ]ν ἃ Κπον]θαρα οὗ {π8 αγίβι Οὐμμραγο 
ᾷοη. ᾿ἰχ. 21., χὶ. 1---9., ΧΙ! 7, 8., χῖν. 1---16., χνυλ. 10., χυ). 4---Θ., 

. ΣΙ͂Χ, 82., Χχχ]. 19. 27. 84. 
11. Ηον στοδῦν Εργυρῦ, ἴῃ [Π6 ΘΑΥΪῪ δσα οὗ {π6 ψου]ά, Ἔσο] ]θα 4]] 

ΟΥΒΘΥ πο ΩΒ 'π ἃ Κηονίθαρσα οὐ {Π6 αγίβ 18 βυ οἰ ΘΟ γ ον ἀθης ἔγουα 
(Π6 ν ΥῪ ᾿προγίδηῦ δ πα να] Ὁ ]6 ΤΣ βθάσγοθα8 οὗ δ᾽ν ὁ. α. Υ ΠΚίηβοη, 
Ὑ0 [88 οοιηραγθα {π6 Βου!ρίιΓ6Β, πλοπυτηθηΐβ, Δ Πα ῬαἸ ΠΕ Πρ 8}}}} 6χ- 
Ἰδέϊηρ τα} [Π6 Δοοουηίβ οὗ δηοϊοηῦ δυίμογβ.; ΑἸ ΒουρΡἢ 186 ΗΘ ΌγονΒ, 
ἀυγίηρ; {Π61} ΓΕΒ άθποθ ἴὴ Εργρί, δρρ]164 {ποδοῖν ἴο 186 σϑασϊηρ οὗ 
οδίι]6, γοῦ {ΠΟΥ οου]α ποῦ Γοιηδὶη ΟΣ Βυαπαγοα Ὑ6ΆΓΒ τῇ (Πδῦ σου ίΓΥ 
σὴ μουῦ Ὀασομληρ ᾿πιαἰθα ἰο 8. Θομβι ἄθγα]Ὲ ἀσρτοα ᾿πίο ἐμαὶ Κπον- 
Ἰοάσο σι βοἢ [86 ἢ ρτρθκας 886 8864, Αὐηοηρ' Οἶμαῦ ἰδθουγβ ἱτηροβοά 
ὍΡΟΙ ποῖα, ν᾽88 {Π6 μυ τῆν οὗ ἰγθαβιγα οἰτθ8 (χοα, 1, 11]--- 14.) 
84, δοοοσάϊηρ ἴ0 Φοβαρῆυθβ, [Π6Υ ὍΟΓΘ οι ρἰογοα ἴῃ ογθοίπρ ὑΥ- 
Τα 148.2 ὙΠ {86 ΙΒΓ86]1068 Τοδομ θα {π6 ἀδβοσῦ, ὑΠῸῪ ΚΉΘΥ ΠΟῪ (0 
ΠΏΔΚ6 ΨΑΓΙΟῸΒ ΔΥΓ10168 ΤῸΓ {ῃ6 Βαογοα {δῦργῃβδοϊο: 88 18 γοϊαίθα ἴῃ 
Εχοά. χχχὶ. 1----1]., χχχυ. 80---8ὅ., χχχνὶ. 1--4, Το ἰδίοσυ οὗ {μ6 
θΌ]άρη οδ] ἢ (Επχοά. χχχὶ!. ]---6.),, 15 ἃ ῥτγοοῦ οὗἉ {π6ὶῦ δοαυδιπίδησα τ ἢ 
1Π6 τη ῇ δ η108] ἀτγία; δηα (πουρῇ Μόοβεβ αἱ ποὺ δπαοῦ ΔΠΥ 8ρθο18] 1δνν8 
'π νου οὗ {ΠπῸ αγέβ, γαὺ ἢ6 ἀὰ ποῦ 1πίογαϊοῦ {61 ΟΥ 16βδθῃ {μι ἴῃ 
{Π6 δϑπιδίίοη οὗ [16 Ῥ6Ο0]6:; ου {Π6 δΟὨ ΓΑΓΥ, Π6 ΒρΡΟδ ΚΒ ἴπ [86 ᾿ΓΑΪΒῸ 
οὗ δγάβοοσβ. (ἔχοά. χχχνυ. 80---ὃδ., ΧΧχυῖ. 1. οὐ δ6ῳ.» ΧΧΧΥΙΙ. 22, 28. 
ὅς.) Τα σταμα οδ]ϑοὺ οὗ Μοββϑβ, ἴῃ ἃ ὑθιροσαὶ ροϊῃῦ οὗ νἱϑν, τγ88 
ἴο ῥτγοτμοίθ δρυιου]ίαγα, ἀπ μα ὑπουρμῦ 10 Ὀοδῦ, 88 σγὰβ (06 1ῃ οἴμον 
ΠΑΓΟΏΒ, ἰὼ ἰοαγθ [88 αγίϑ ἴοὸ {86 Ἱῃροῃυ Υ δηὰ 1Παἀυβίγυ οὐ {πὸ 
ΡΘΟΡΪΘ. 

ΘΟΟῚ ϑέῖον [ῃ6 ἀραίδ οὗἉ Φοβῆυβ, ἃ υἶδοθ γγχῶ8 δα ρυθββὶυ δ] οἐθα ὃν 
«“οδῦ, οὗἉ [λὸ {τ1δ6 οὗἨ 841}, ὕο ΔΡ ΟΘΥΒ ; [ὉΓ ἴῃ [Π6 σαηθδίορν οὗὨ {Π|ὸ 
{θα οὗ Ψυάδῃ, ἀο] νοσϑὰ ἴῃ 1 Οἤγοη. ἱν. 14., γα γοδα οὗ 8 ρῖδεβ οα]]δὰ 
(Π6 Μαϊϊεψ 9. Ογαϊίδπιεη, δπα (νοῦ. 21. 23.) οὗ ἃ ἰδπ]ν οὗὁἩ ψογκπιθη 
οὗ ὅπ ᾿Ἰπθη, ἀπα δῃοίμοσ οὗ ρούίογβ : δπὰ ἤθη «ΘΓ 5816 πὶ τγᾶϑ ἰβ Κοη 
ὈγΥ ΝοΡυο δάπθΖΖζαγ, {Π6 ΘΠΘΙΙΥ͂ σαγγίεαά αἰοαν αἷΐ ἰδ ογαἴϑηιεπ ἀπά 
δηιϊέλα. (2 ἸΚΊηρβ χχῖν. 14.) Βαϊ 88 ἃ ῥγοοῦ τιδὺ {μὶγ 8.}}] ἴῃ τηδηιι- 
ἰαοίαΓοβ, δπὰ ἰγϑάθ ἐμοχοῖη, οουἹὰ ποὺ 6 ὙΟΥῪ δχίθηϑινο, γα Ηπὰ {πα 
186 Ῥτορμϑῦ ΕΖϑκῖ6] (ομδρ. χχνἹ!.} ἴῃ ἀθϑοσιῖηρ (ἢ6 Δαθηοα οὗ (Ὠ6 

1 ΜδηηοΙΒ δηᾶ (πδίοτῃϑ οὗ 6 Αποίοης Ἐργρέΐδηβ, ἱποϊαἀϊηρ τΒεἰγ Ὀσίνδίο 116, ρόνγῃ- 
ταθηΐ, ᾿ΔΌΎΒ, ΑΣῖ8, τηδηυλοϊΌγο8, Δη ἃ ΘΓ ΠἰΒίΟΙΥ, .. . . ΒΥ [817] Ψ. Ο. ὙΥ ΠΚίμβου, [Ἴπτῆο 
ϑοσί81], ζοπάοη, 1837-4], ἴῃ ᾶνο γοϊηπηο8, 800. 

3 Απιὶᾳ. 11, 11. ὁ. 9. 81. 



᾿δ06 Οηἡ ἐλὸ 44γὲ8 ομϊϊυαέοα ὃν ἐμ Ἡδδτγειοδ. 

σοοάβ ψΒΙΘὮ οαπιο ἰο ΤΎΤΘ, ταϑῖκοΒ ταθηϊοη οὗἉ ῃοϊίηρ Ὀγουρβμὲ {1 {Ποτ 
ἔγοπι πάρα, Ἔχοαρὺ τ ποϑῦ, Ο1], στᾶρεβ, δῃα Ὀδ]μη, τ ὨΙΟἢ 66 81} ([Π6 
παΐαγα] ργοάμποίβ οὗ {Π6}Γ 8ο1]. 10 Δρρϑᾶσβ ἐμαὶ 186 χταϊβίγοϑθ οὗ {ῃ6 
[ἈΤΆΪΥ ἀβι8}}γ τοδᾶθ ἴῃ6 οἱοίμιπρ [ῸΓ ΘΓ ὨμΒραπα, ΠῸΓ ΟΠ] άγθι, δηθὰ 
ΠοΥβο ἢ, δῃα 4180 [ῸΓ βα]ῖ6θ. (Εὐῇχοά. χχχνυ. 2ὅ.; 1 ὅδῃ 1). 19.; σον. 
Χχχὶ. 18.--24.; Αοἴϑιχ. 89.) ἘΠ] ουτηθηῦ, ΘΟὨΒΘΑΙΘΠΕΥ, 88 [ἌΓ 88 
1Π6 Υίϑ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΟΘΓΙΘΩ, γγα8 ποθ ΟΠ] ΘΗ͂Υ ο Πο86 Ὸ θηραρσοά ἴῃ 
1Π6 τρῶοσ αἤου]ῦ ΡΟΓΪΟΓΙΏΔΏΘΘΒ:; [ῸΣ ἰηβίδησα, ἰμοβθὸ γᾷ δ}. 
οδαγιοίβ, μου θα βίομϑβ, βου]ρίυγοα 140]8 ΟΥ τηδᾶθ ἔβϑὰ οὗ τηθίδ], ΟΣ 
ὙΠῸ τηδα6 Ἰηβίγυπηθηΐ8 οὗ ΡΟ], ΒΗ] νο Υ, δηα ὈΓΑΒ8, 8 ν6586]8, οὐἠἨ οἶδυ, 
Δηα Ἃ16 Κ. (866 παρ΄. χνυὶ!. 4.; [8ὲ. χχῖχ. 16., χχχ. 14.; 46 γ. 
Χχυῆϊ. 13.) [Ι͂ἢ (86 μηθ οὗὁἨ ὅδ}, τηθη οι 18 ταδθ οἵ βυατίμ8, 80 
τηϑηπποϊαΓοα τ ρ] μθηΐβ οὗὨ ρυιο  γο 88 0161] 88 ΔγΙῺ8Β; δυΐ ψΠῸ 
66 σαγγὶοα οἵ ὈγΥ 6 ῬἈὮΠΙΒΌη68, ἴη οὐάθν {μαῦ {ποὺ ταὶρσμξ 6 
ΘηΔὈ]6α ἴο Κ6αρ ἴμ6 βγ86 1168 τλοτα οἴἴβοίιδ!]Υ ἴῃ βυθ)]θούίοη. (1 ὅϑδιι. 
ΧΙ, 19---22,.)͵)ὺ Ατοὴρ ἴδ6 ἩΘΌΓΘΥΒ, ἈΠ Ι ἤΘΘΥΒ ΟΓ6 ποῦ, 8 ΔΙΩΟΏΡ; 
{πη6 Οτοοῖκβ δηα Ἐοιηδηβ, βουνδηΐβ ἀηα βίανθ, θυ τηθη οὗ βοὴ σϑηΐ 
ἀηα νο ἢ : Δηα 848 ἸΌΧΟΤΣΥ δηα ΥἹοῃ6 8 Ἱπουθδβοά, [ΠΟΥ ὈΘΟΆΠΏΘ ΥΘΥΥ 
ΠΟΙ ΘΤΟΌΒ. (“6 Ὁ. Χχῖν. 1.) Χχῖχ. 2. ; 2 Κιηρβ χχῖν. 14.) Βι ]άϊηρ ἀπά 
ΔΡΟ Ιοοίαγα, ΒΟ Ον ΟΣ, αΙα ποῦ αὐἰΐδϊῃ τυ ροΥθοιου ῥυῖου ἰὸ [Π6 
γοῖσῃ οὗ {π6 δοσοιῃρ]βῃοαά ϑοϊοημοη. Υε τϑδᾶ, ἱπάβοα, Ὀοΐογα {16 
Ἰβγα ἢ 1068 ΟΔΤῺ6 Ἰηἴο ἐπ ἰαπα οὗ ὑδπδδη, {μα Β6 ΖΑ] 66] δηὰ ἈΠΟ 180 (τ 80 
Ὑ ΘΓ ΘΙΙΡ]οΥΘα ἴῃ {π6 οοπδίγιοίοπ οὗ (Πδ ἰΔΌΘΓΠ8016) Θχοθ]]οα ἐπ αἱϊ 
ἩΙαΉΠΟΥ ΟΓΓ τοοτἀπιαπϑβὴΐρ (ΕΧοα, χχχνυ. 80--- 35.), Ὀυῦ νγὸ ἃσὸ ὕμογο ἰο]ὰ, 
{παῤ ἘΠΘΥ Πα {6 ὶν 58Κ1}} ὈῪ ἱηβριγδίίου ἔγοπι (ἀοά, δῃᾷ 1 ἄοϑθβ ποΐ 
ἈΡΡΘΑΓ {πῶ (ΠΟΥ Δα ΔΙΥ ΒυιοθββογΒ: [ὉΣ 1η ῃ6 ἀδγβ οἵ ϑοϊοιηοῃ, 
ψ]η 16 ΗοΡγονΒ γογα δὖ τοδί ἔγοιῃ 411] ἐῃϑὶσγ δῆθεμϊθθ, 8η6 6 ΥῸ 
Ρογίδοιυ αὖ Προγίγ ὕο ΠΌΠοΥν ουδ αργονοιηθηΐβ οὗἩ δνθῖῪ Κὶπά, γαοΐ 
{πον δα πὸ ῥγοξβββθα αγεῖβίβ ὑμαὶ οουὰ ἀηαἀθγίακα (86 ποῦς οἵ [16 
[θη 16 ; 80 ἰμαΐ, ἱῃ [86 οοτμτηθηοοιηθηῦ οὗ Ὠ18 ταῖρτι, ΘΟΪΟΙΏΟΠ ᾿ 8ἃ8 
ΟὈ] οα ἴο βοπά ἰο Ηϊγα Κὶηρ οὗ ΤΎΤΘ ἴῸΓ ἃ βΒΚ1|}Ὁ] αγδὶ (2 Οἤτοη. 
1, 7.), Ό.Υ νι οβα ἀϊσοοίοη (πα τηοᾶ6] οὗἩ [Π6 ἴθαρ]α «πᾶ 4}} (86 ουτὶουβ 
Γαγτηϊΐαγα οὗ 10 88 Ὀοίἢ ἀδβὶρποα δηὰ Πηιθμ64, (1 ἹΚΊηρΒβ νἱ!. 18, 14.; 
2 ΟἸγοη, ἴν. 1]----16.)ὺ τότ ὑμ6 υσῖλπβ (86 [βγϑϑ 68 τηυδὺ Ὠδυθ 
Ἰραυτηϑᾶ τοῦ, Ὀδοδιιβθ, Ἰοηρ Δ σ [86 τοῖρῃ οὗἨ δοϊοιμοῃ, {πόσο ΤΘΓΘ 
ΠΌΠΊ ΤΟΙΒ ὨΔΌΥΘ ΔΥΒΔηΒ ΘΙΏΡΙΟΥΘα ἴῃ ΟΔΓΡΘΏΪΥ ἀηα Ὀυ]]αϊηρ (2 
Ἱζίηρβ χὶϊ 11---13., χχὶὶ 4---6.}; δῃά διβοὴρ (ῃ6 ΟΔρΡΕγ 8. οδΥτθα 
ἈΜΑΥ ὉΥ ΝΟΡΟΠΔάμοΖΖασ, αἷΐ ἰδ γα ίδπιεη ἀπά δηιΐίϊι5 ἈΓῈ σΘΏΘΓΑΙΥ 
ποίςρα. (2 Κίηρβ χχὶν. 14.) Βυΐὶ Ῥεβϑιἀθβ {1686, θη 0 18 τηδᾶς οὗ 
ΡΑΓΟΙΘΌΪΑΡ τη λοςΓΟΥΒ, 88 ρου (061. ΧΙ, 2---4.), [}16γ8 (2 
Κίηρϑ χνῇ]. 17.; 188. νἱϊ. 8,; ΜΔ]. 1}. 2. ; Μασκ ἴχ. 8.), θδίκοῦβ (6γ. 
ΧΧΧΥΙΙ, 21.; Ηο8. Υἱϊ. 4.), ἀπα Ῥάγροσβ, (Εζοκ. ν᾿ 1.) 

ΠῚ. θυτίησ (86 σΑΡΌΥΙΥ τηϑὴν ΗδΡτανβ (τηοϑῦ σΟμπη τ ΟὨΪΥ ἰδο86 
ἰο ΟΠ ἃ ὈΆΓΤΘῺ ἰγδοῖ οὗ 801} ῃδὰ Ὀδθθῃ 888]ρ}}64) δρρ]!οα {μ6ῃ}- 
ΒΘΙν 68 ἴο {π6 αγίϑ δῃ4 ἴο τη ουο δ ηα186. ΒΘ αυ ΜΕΥ, ΒΘ ΠΟΥ Τ6ΓΘ 
Βολί οΥοα ΔΟγοδα διηοηρ αἰἤδτοηΐ παίοηβ, ἃ Κπον]οᾶσα οὗὨ [16 ἀγίβ 
βεοδπλθ 80 Ρορυΐαγ, {παῦ {86 ΤαΑΪπιυ 88 ἰαδαρῦ, (μαὺ 411 ραγαπίβ οὐυρῦ 
ἴο Τελοἢ {Π6ὶν ΟΠ] ΓΘ ΠῚ ΒοΙμ6 ατῦ Οὐ Παῃαϊοσαῖ. ΤΏΉΘΥ ᾿πἀθοα τηϑηίοη 
ΠΙΔΗΥ͂ ἸθΑΥ Πα πηθη οὗ {Π61Ὁ παίῖοη, ὙΠῸ ῥτδο βοα βοιηα Κἰπά οὗ πιδηιαὶ 



Οηἡ ἐδο “γί ομἰυαίοα ὃν ἐἦε Ἡδοδγοισϑ. 607 

ἸΑθΟΌΓ, ΟΥ̓, 88 776 Βῃου]α βαυ, ξ]ονσθα βοῖμθ ἰγτϑάθ.Ό Ἀδοοσαϊ ΡΥ, τγΘ 
πα ἴῃ (6 Νονν Τοβίαιηθηϊ, (μαὺ οΒορἢ ἋὉπ6 ὨΒραπα οὗ ΜΑΥΥ νγὰβ ἃ 
ΟΑΥΡΘῃΐου, δπα {παῦ ἢ6 νγγχὰβ δβϑιβίβα ΟΥ̓ πο 1688 ἃ Ῥθυβοηδρα {8 ΟἿΣ 
ΑΛ ΟΣ ἴῃ 818 ἰαδουχβ. (Μαίϊ. χα, ὅδ. ; Μαῦς νἱ. 83.) διπιοη 18 
ΤΠ ]ΟΠοα 88 8 ἴδῆποῦ ἴῃ {Π6 ΟἸΥ οὗ Φορρα.; (Ασοἰβ ἴχ. 48., χ. 32.) 
ΑἸοχαπᾶοσ, ἃ Ἰθαγηθα “607, γἷξΑαδ ἃ Θορρδγ- βιν ἢ (2 ΤΊπ,. ἴν. 14.}; Ῥααὶ 
δῃα Ααυ]ὰ τ γα ἰθη τ Κουβ. (οίβ χνῖ!. 8.) Νοῖῦ οὐἱγ {μ6 ατθοῖβ, 
θυύ [μ6 “678 αἷθο, θϑίθοι)ϑα οουΐδιῃ ὑγϑᾶθθ ἐπϑαπιοιβι ΤῈ ΒΔΌΡΙἢΒ 
τοοκοηθᾷ {π6 ἀγίνουβ οὐ 845868 ἃ πα οατηθβ, ὈαγΌΘΓΒ, Β6 1] ΟΥ8, ΒΒ ΡΠ γαϑ, 
Δηα ἱπη κθοροῦβ, ἰὼ (ἢ6 βδίὴηβ οἷαββ τὰ τοῦ ογ8. Τθοβο ΤΡ Οβ᾽Δῃ8 
απα Οτοίδηβ, 180 Ὑ6Γ6 ἰόν δ οὗ ραΐη (1 Τίμ. 111. 8. ; ΤΊ, 1. 7.), τσοτο 
ΤΏ6η, 88 6 ΙΩΔΥῪ ᾿ΘΆΓΠ ἔχοι δηοιθηῦ ὙΓΊΓΟΓΒ, ὙΠῸ Ὑγ γα ἀοιθτιϊπηϑα 
ἴ[ο σοί ἸΩΟΠΘΥ, ἴῃ ΒΟΥΘΥΘΥ 486 ἃ ΠΆΠΠΟΥ. [}]ἢἡ {π6 Δροβίο!ϊο ἂσθ, {8 
ΤΩΟΤΘ Θπλϊηθπῦ τθοκ {γδαθβιηθηῃ ΤΟ ππιιοα 1ηἴο ἃ βοοϊθίγ. (Αοίβ 
χῖχ. 25.) 

ΙΝ. Ἐπ ΟΕ ΒΟΜῈ ΟΕ ΤῊΕΒ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑἙΤΒ, ΡΕΒΑΟΤΙΒΕΡ 
ΒΥ ΤΗΒ {Ε078. 

1. ὙΥΆΙΤΙΝΟ. --- 78 τηϑοῦ Π ἢῸ ποίϊοο οὗ {Π18 αὐτὸ ἴπ {π6 ΟἸἹὰ 
Τοβίαπιθηϊ Ὀοΐογα {π6 ΘΟΡΥ οὗ {π6 ἰατνν γα8 ρίνεῃ ὃν ἀοά ἴο Μοεβεβ8, 
ὙΠ] Οἢ τγᾶϑ. τογίξέοπ (Πα 18, ΘΡΤΑΥΘῺ) ΟἹ ἕϊιοο ἑαδίο5 οΥ δίοπο ὃν ἐδι6 
ησον ὁ.Γ͵ Οοά (Εχοα. χχχὶ. 18.), δπὰ {18 18 οδ δὰ {Π6 τεογέξηρ ὁΓ 
Οαοώ. (Επχοά. χχχὶϊ. 16.) [0 18, ὑμογοίογα, ρσγοῦθδθ]ο ἐμαὶ (ἀοά ἰπιβο} 
γγὰ8 {Π6 ἤγχβί σγῃὸ ἰδυρῃῦ Ἰοίίοσβ ὑο Μόοβεβ, γο σοτηπηαηϊοαίθα {86 
Κηπον]οᾶσα οὗἨ {μθπλ ἴο {μ6 Ιβγδϑὶιῖ68, δπα {μ6Ὺ ἴο {μ6 οΟἴΒΟΥ οδβίθυῃ 
δύ] οΠ8.8 ΕἸΡΤΑΥΙΠΡ ΟΥ ΒΟῸΪΡΙΓΘ ΒΘοη8, ὑμογοίοσο, [ο 06 {ἢ τηοβὲ 
ΔηΟΙΘηὗ ΜΑΥ οὗ στιηρ, οὗ τ ΒΙοἢ γὸ πᾶν ΔΙ ΠΟΙ ΨΘΥΥ ΘΑΥΙΥ ᾿πβίϑῃοο 
ἴῃ Εχοά, χχχῖχ. 80., σΒογ6 γγ͵Ὸὸ ἅγὰ το]α ἰμαΐ ““ Βο]ηθ88 ἰοὸ {86 Τωοτα ἢ 
νγᾺ8 ΓΙ 6 ἢ. ΟἹ ἃ ρΌΪάθη ρμ]αίθ, δπαὰ σσοσῃ οἢ ἴπ6 ὨΙΡᾺ ργιθϑυβ Ποδᾶ, 
Απᾶ νὰ πὰ {μαῦ [Π6 δῖηθ8 οὗἉ [Π6. ὕτγεῖνα {1068 66 Θοϊητηδηαθα [0 
Ὀ6 πύθῃ οα ὑνγοῖνο τοάβ. (ΝΡ. χυῖ. 2.) Τὸ {818 τηοᾶα οὗὨ τυϊτηρ; 
ἼΠΟΓῈ 18 8 8] βίοῃ ἴῃ ΕὐΖοὶς. χχχυῖ 16.424 Ιη Ἰδαίου ὕπο {π6 “608 

1 ΤΒοΟ ἰγϑᾶο οὗ 8ἃ ἴϑῆποσ νγἃ8 οβίθοηοα ὈΥ 186 9Φ6τὺ8 80 ἙσοὨ ΘΙ ΡΕ]6, ἐπαὶ 811 τυ [0]- 
Ἰονγοὰ ᾿ζ σοσο γεχυϊγοα ἴο τηθπίϊοη {Π6 Β8πι6 Ὀοίοτο {Π|6ἷτ τηδυτίαρο, πο Υ [86 ῬΘΠΔΙΟΥ ΟΥ̓ τἰϊΘ 
ππριῖ418 Ὀεϊηρ νοϊὰ. [0 ἰδ γτοοογάθα ἰὴ ἴπο Δή.5ηΑ, [παῦ, δου 16 ἀοδιὶ οὗὨ ἃ σγδη ψἢοβο 
ῬγχοῦποΥ δὰ οχογοϊβοα της {γ846 οὗ 8 ἸΔΠΠΟΤΥ, [6 ννἶϑο πο ῃ οὗἨ ϑ5΄᾽΄ ἀοῃ ἀριογηγίηορά, [αὶ τὴ 0 
ψάου οὗ [80 ἀδοραβϑοὰ 8 ροττηϊτἰοἃ ἴο ἀσοϊ 6 ̓ η ουτ δ υσυὴρ ὙΠῸΕῺ (αὶ Ὀγοῖμοσ, Τονη- 
Βοηἀ 8 Ηδιτηοηῦ οἵ πὸ Νενν Ταβῖ, νοἱ. 11. ν. 108, 

2 Ψ6})η8 Ασοβοϊορίδ ΒιὈ]ςα, ὈῪ Με. ὕρμαδσ, 88 80---84.: Ῥαγεδῦ, Απῦᾳ. Ηθθγ. ΡΡ. 
419---423, 

3 7. ΚηΟῪ ὑπδῖ (06 ᾿Π ΠΟ Δη18 οὗἩἨ Τοπθη οὐ 106 ΒΟΌΒΟΤΩ ΑΥ̓Α Δ, ΤΟ ΓΟ δοοπδίοτϊησα, ἴῃ 
[0:6 Τοπιοίοδυ ΔΡ68, ἴ0 ἱῃηβογίθο ΠΟΙ ἰδῖνβ δῃὰ 186 ΒΑΎ ΡΒ ὩΡΟῚ δίουθθ. ὅ66 Μεἰάδηΐ;, 
Ῥτγονοσῦ. Ατδϑ. Ὁ. 45. (οἰϊδὰ ἴῃ Βυγάογ᾽ 8 Οτθηϊαὶ 1 ογδίαγο, γ0], ἱ, Ρ. 198.) δπὰ )χσ. Α. 
ΟἸΑσ κι ̓ 8 ΟΟΣΩσΘΉΑΥΥ οἡ ΕχΟοά, ΧΧΧΙΣ, 15, 

4 Ὑγγπηρ οὐ ὈΪΠ]Οῖ8. ΟΥ̓ δι1|οκ8 τὰβ ὑγβοι βοὰ ΟΥ̓ 1πΠ6 ΟαὝστοοκ8. Ῥ]αΐδγοῦ, ἴῃ ἢ18 18 οὗ 
ϑοίοῃ (Υ᾽ 18, ἴοτῃ, 1. Ρ. 30. οἀ, Βτγδη.), δῃῇῃἃὰ Αὐἰιι8 66} }π6 (Νοοῖ. Ατῦὸ. 110. 11. ας. 1}. 1η- 
Τοστὴ 8 ἔπδὺ ἴ[Π6 ὙΘΙΥ͂ δηοϊοηῦ ᾿δνβ οὗ {Πᾶῦ ΡΠ] ΟΒΟΡΊΘΓ, ργοβϑοσνοά δἱ ΑἸΠΘη 8, σγοτο ἱπεογί θοά 
οὐ ἰδ ]εῖ9 οὗἩ νοοὰ ολ]] ἃ Ατοποϑ, [Ιἢ Ἰδαῖον {{ϊπ08 ἃ 5 πλ}]ᾶγ τηοάο οὗὁὨ νγιπρ γ᾽ 85 ῥγδοιβεὰ 
ὉΥ [6 ΔΌΟΥ ρΊ ΠΑ] Βυιΐοηβ, ννὰὸ σὰ (Ποὶγ ΘΕ ΓΟΓΒ ἸΡΟῊ δΈ|οἶκ8, νος ἢ ἬΓΟΓΟ πηοδῦ σΟΤΩΤΊΟΙΪΥ 
Βαυλγοά, δηα Ββοῃιεί πι68 ἰοστηθαὰ 1π|Ὸὸ {Πγθο βιἄοβ; σΟΠΒΟΟαΙΘΉΓΠΥ 8. βίηρ]α βίο κ σοπιαϊποα 
ΟἾἸἸΠΟΥ ΤΟΣ ΟΥ ἴῆγαα 168. (806 ΕΖΕΚ, χχχτὶ. 16.) ὙΠ βαῦαγοθ γοῦὸ υ80ἃ [ὉΓ σόποτγη] 
ΒΕ] οἴδ, δηῃὰ [ὉΓ 8.8 285 οὗἁ (ΟΌΪ ᾿ἴπ68 ἰῃ) ΡΟΟΙΓΥ ; [6 ὑγ}] Δ. Γ8} ΟἿδΒ ἌἜ͵ΓΟ δά ρίθα ἴο τγϊα οι, 
δηὰ [Ὁ0Γ 8. ῬοουΪ αν Κἰπά οὗὨἨ δησίοπὺ πηοῖτο, σα] 7γίδαπ οὐ τσ ρ]οῖ, δαπὰ ἰπσίψγη ἔπνν, οὐ 
186. ὙΓΑΙΤΊΟΤ᾽ Β γοΓ86. ΘΥΘΓΑΙ ΒΕ 108 ὙΠ ὙΥΠΙΗ σ᾽ πΡρὸπ Ποπὶ νοσο Ραΐ οροιθοῦ, Τοττηῖὶησ ἃ 
Κἰηὰ οἵ ἔγδηγο, τ οἢ 88 οα]οα Πείνπεπ οὐ οἸποϊάδίοτ; δῃᾶ ᾿γὰ8 80 οοπίγγοα {Πδὲ οι ἢ 



δὅ08 Οὴη ἐ)ι6 «τίς οσμϊϊυαξοα ὃψ ἐδ Ἡδοῦτγειυϑ. 

τη 46 86 οὗ Ὀτοδα Υυβἢ 68 ΟΥ ἤΔρΈ [ῸΓ ὙΥΙΠρ' ὁπ,  Ἡ]Οἢ ΡΥΊΘῪ ἴῃ στοδξ 
ΔΟυπάδηοο ἴπ Εργρί, 8πα δῦ ποίϊοδα Ὀγ [86 ργορμοὺ [βαϊδὴ στῇ θη 
ἐογϑίθι τὴρ [π6 οομβιβίοι οὗ ὑπαῦ σοππίτγ. (188. χῖχ. 6, 7.) ὙΥσιθηρ 
ΟἹ Ρ8Ϊπὶ ἀπά οὐ ῦ ἰθανεβ 18 85{1}} ργδοίβοα ἴῃ {π6 Εὐἰαϑβί,Ϊ 

διϊοῖς ταὶρῃῦ θ6 ἰυγηθά (ῸΓ [86 ἴΔΟΙ ΠΥ ΟΥ̓ τοδάϊηρ, [Π6 Θηἃ οὗ 680} τυ ππηΐης ουϊ ΔΙ ΓΏΔΙΟΙΥ 
οη ὈοΪὰ 51468 οὗ [0 ἴδιῆθ. Το βυδ)]οϊησα ουϊ 

ΕΥ̓ ἘΚΈΞΞΞ ἴὸ 

ἘΝ Α ΖΞΕΥΨΕΕΚΈΕΑΣ ΦΈΞΞΕΡΙΞΟΞ 
ὡ Φδιλιν ΑΝ ΤΕ ΨΗ͂ ΚΨΡΕΡΣΞΞΞΘ 
. ἘΠΕ ΈῚΡ [ΞΟ ΑΙ ΡΙΞΞΞΞΞΞ ἰὼ 

8. Δ ΘὨρτδνθα βρϑοϊηοη οὐ δηοίθης ὮγἸ58}} τὶ τἰηρ, οορὶοα ἔτοπι Ὦγ. ΕΥΥ̓5 Ῥαπίοσγαρδια 
(Ρ. 807.) Ὅῆο [ΟἸ]οσίηρ ἰβ ἃ ᾿ἰΐοσαὶ σοδάϊηρ ἰῃ [86 τηοάθγῃ ΟΣ ΒΟΡΤΑΡΕΥ οὗ Υ 6168, σὰ 8 
οοΙτοοῦ ἸΓΔΏΒΙΔΙΙΟΠ :-α 

“ΑΥΥ Υ ἀοοῖὰ γιν ΡΥγ]]: 
Βἰα οζαίη διά: 
Ογγνυπονὶα αὶ ἢδ86] 106 : 
Βιοηρίὰ τῆγτνϑη οἱὰ ΓΥΡΔΔΓΙΏ : 
Ἐπνανγρ τηοὶοϊδαὰ οὐ ἱ νος: 
Αοἴδοϑη ἀὐγοὶ γπ Ὠρ γνίηρ: 
ΗἰΪγ ογεϊβίθζ 1 ορδῃ: 
ΤλΔΥΟΓ οδΥ Ὁγνν ἱ [ηἀ6ρ.᾿ 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ 

“ ΤῊο ΘΔΡΟΏ ΟΥ̓ [6 τνἶθ6 18 ΓΟΔΒΟῊ : 
κε 186 6Χ1]6 θ6 τηουϊηρ: 
Οοιμτηογοθ ὙΠῸ ρΘΠΘΥΟΌΒ ΟΠ 68: 
1μεὲ 186 ΨΘΤΥ [660]6 τι ΔΥΥΔΥ; ᾿οὲ [86 ὙΟΓΥ͂ ῬΟΟΥΓΙ Ῥσγοοθθαᾶ : 
ΤΏ δ ποῃογὰ 18 ρχγοπὰ οὗὨ 18 ΒΨ 1Π6 : 
Α ρΆ16 ͵8 αἰπηοβί 166 ἴῃ ἃ ΠΔΙΤΟῪ ΗΪἶδοθ: 
Ι,οπρ ΡαΠΔης6 ἴο βἰδηάογ: 
ΤὨΘ γ81} Ιπᾶορ Π88 ΤΩ8ηΥ 1ἰνίηρ τοὶ δι Οἢ8.᾽ἢ 

Α εοηεκϊπακίίοη οὗ (818 τηοᾶο οΥἨ τοὶ τἰηρ πηΔγ Ὀ6 ἰουηᾶ ἴῃ [Π6 Ζωπὶο οὐ Οἵοσ (ἃ οοττυριίοη 
οὗ 2.09) ΑἸτηδηδοῖκβ, τυ ἰσἢ γον δι] διηοηρ [86 πογίβογη πδιῖοῃ8 οὐὗἨ ΕΌΓΟΡΘ 80 Ϊδῖθ ἐυθῃ 
83 ἴΠ6 ΒἰΧΙοθ πιῆ ΘΘΏΓΟΤΥ. 8366 8 ἀθβοτριΐοπ δὰ δηργαυίηρ οὗ οἠθ ἰῃ Ὧγτ. Ρ]οι 8 Νδίυγαὶ 
Η!ἰβίοτυ οἵ διδῆογαβῃϊτγο, ρΌ. 418---422. 

. []ὴ τΠ6 δοκπίδη Γυὐῦγασυ, ἴῃ [Π6 ΒΒ Μάδβοιτα, (ΠΟΘ ἀσὸ Ὀρνγαγὰβ οὗ ὑὐΘΠΕΥ͂ ΤηΔηυ- 
Βογὶ ρῖβ τ ἢ Οἡ ᾿οᾶνεδ, ἰῃ ἴῃ6 σ'ιαηβκυξ, Βυστηβη, Ρερυδη, Οογ] ΟΊ 686, δ ἃ ΟἾΠΟΥ ἰδηρτιαροδβ. 
(ΛΥΒοουρἢ 5 Οδίδίοραο οὗ ἴΠ6 ϑδίοδπθ 11ΌΤΑΣΥ, ΡΡ. 904---906.) ἴῃ Ὑδηΐοτο δηὰ οἴδποῦ 
ῬΑγί8 οὔ [πάϊὰ. 186 Ῥαϊπιγτα Ἰθδῦ 18 υβοᾶ. (τ. Ο. Βιυιομδπαπ᾿ Β “ ΟἸγδιίδη ΠΟΒοδγο 68. ἴῃ 
Αβἰ8,᾽ Ρρη. 70, 71. 8νο. οἀϊ:.) Ὑῆ6 δοτητηοῃ θοῦ οὔ [6 Βυττηδη8, [{κ6 (μο86 οὗἩ [6 Ηἱπ- 
ἄοοβ, ρδγιϊ οὐ] ΥΥ ΟΥ̓ Β ἢ 88 Ἰῃμαὶς [6 ΒοΟυΓΠΟΓΠ Ραγίδ οὗ [ηἀΐπ, ἃτΘ σοιηροβρα οὗ {6 
ῬΆΪΠΙ τὰ Ἰθαῖ, οα Ἡμὶοἢ 186 Ἰοτίοτβ δγὸ δητανοὰ ψἱἢ 8 βίγα8. (Ξυτηο δ᾽ 8 Αοοοπηΐ οὗ δῇ 
ἘΠΙΡΑΒΒΥ ἴο Ανϑ, νοἱ. 1Ϊ. Ρ. 409. 8γνο.)ὴ [π τῃοΐὶγ τηογθ οἱορβηΐς ὈοΟκ8, [86 Βυγτηδηβ νυ το 
οἢ Β[οοίβ οἵ ἸΝΟΣΥ͂, ΟΥ̓ ΟΠ ΥὙΟΥῪ ἤπθ ΨὨΠ6 μα] γτα ἰοᾶνοβ; [ῃ6 ἸΥΟΙΥ͂ 18 διαί ποὰ ὈΪΒΟΚ, κηὰ 
1018 πιαγρίηβ ἀγὸ ογηδιηοηῖοὰ πὶ ρὶ]ἀϊηρ, ν ἢ] 6 1Π6 ΟΠ ΓΔ ΟΙΟΥΒ ΔΥῸ ΘΠ Αο]]οὰ οὐ στ. Οπ 
1Π6 ῬΑΙΠΊΥτα ἰοανο8 ἴη6 ΠΠΑΓΔΟΙΟΥΒ 8ΓῸ ἰπ ρΌΠΟΓΑΙ οὐ ὈΙδοῖς δ Πδπλ6}; δηὰ [Π6 οη8 οὗἉ ἴΠ6 
Ιεαναβ δηι πιαυρμίηβ 8.6 ραϊπιοὰ τὴ Βον ογβ ἴῃ νατίοῦβ Ὀτίρηϊ οοϊουγα. Α Βοῖα τὩσουρἢ 
βοϊὴ ὁπ οἵ ὁδοὶ ἰθαῦ βεσυοβ ἰ0 σοπηθδοὶ {Π|ὸ τ Βο]Ὲ ἱπῖο ἃ νοΐϊαταο ὈΥ̓͂ Τ68Π8 ΟΥ̓ εὐνο βιγίη δ, 
ἩΒΙΟΒ αἶ80 Ρρα885 τπγουρὰ ἴΠ6 ἔνγο γοοάθη θολγὰ8 [Πδὲ δεῖνα ἴοσ δἰπαϊηρ. [Ιἢ 16 ἤπο Ὀἰηά- 
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ΤῊ οἴμοσ δδβϑύουῃ ΠΑΙΟῚΒ Τη866 186 ΟὨΙΘΗ͂Υ οὗ ραγοβιηθηῦ, Ῥοΐπρ; 
{π6 {πῃ ΒΚΙη8 οὗ δῃϊπ)8}8 ΘΓ ἀγοδϑοα. ΤΠ Ὀαβί τγῶϑ τϑάθ δἱ 
Ῥεγρϑλοβ, ΨΏΘΩΟΘ 10 τγ188 ο81164 Ολαγία εγφαπιόπα. 11 18 Ῥγόῦδθ]θ 
{πα (6 Φονγβ ἰϑασηοα ἴΠ6 υ86 οὗ 1 ἔγομλ ἤθη, δηα {μαὺ {818 18 τ δὶ 
18 τηδαηῦ ΟΥ̓ 8 γοἱὶ (τα υἱ. 2.), δῃὰ ἃ χοἰ ὁ α δοοῖ (« 6Γ. χχχνὶ. 2.), 
δηὰ 8 δογοὶϊ γοϊϊοά ἑοφείλον (18. χχχὶῖν. 4.}: ἔθου 10 οουἹὰ ποί 6 {μη 
Δ 681 ρδροσ, Ὀθαὺ ραγομιηθηΐ ὙΒΙΟἢ 18. οὗὨἨ βϑοπιθ δοῃβιβίθ που, {μὲ 
γγ88 ΟΔΡ406 οὗ Ροΐηρ [μπ18 το] ἃ ἃρ. δ. Ῥαδὰὶ] 18 86 ΟὨΪῪ ΡΘυβοη ΨἘῸ 
ΤΑΔΪΚ6Β ΘΧΡΓΘΒ8 τηϑηΐοη οὗ ραγοδιιθηΐ. (2 Τιπι.. ἵν. 18.) [Ι͂}ἡὴ Φοῦ χὶχ. 
24, αηά ἴῃ “6ΓὙ. χυὶ!. 1., [6 γα 18 τηϑηΐϊοηῃ ῃδάθ οὗ ρθῃ8 οὔ σοῃ, ψ 1 
ΠΟΙ [ΒΘΥ ΡγορΑΌΪ]Υ ταδάθ {μ6 Ἰο ύοσβ, θα ΠΟΥ Θηρταγθα οἡ ἰοβα ', 
Βίοῃθ 2, ΟΥὁ ΟἾΒου Βαγὰ βιιθβίδηοο. Βυΐ [ὉΣ βοῦεν πγαύθυια]β {Π6γ, ἴῃ 

ἴιρ οΥἩἨ [1666 Κίηἀδ οὗἩἯ ῬΟΟΚΒ, ἔΠ6 Ὀοδγὰβ τὸ ἰδοαπογοᾶ; [Π6 οαροβ οὗ {Π6 Ιοᾶύοδ δσὸ ουἱλ 
Βιηοοῖῃ δηὰ οἿϊτ, δηὰ (Π6 1016 8 ττίτ6 οἡ ἴη6 ὌΡΡΟΥ Ῥολγά. Ὑπὸ ἵνὸ ὈοαγΓὰδ ἅτ ὈΥ͂ ἃ 
Κποῖ ΟΥ̓ παπιϊ βοουγοὰ δἵ ἃ 1{π||6 ἀϊδίδηςσο ἔγοχῃ ἴῃς ὈοΔΓγΒ, δῸ 88 ἴο Ῥσγοόνθης [Π6 θοοϊς ἔτοπὶ 
ΑἸ] Πρ ἴοὸ ρίοςοΒ, θαὶ Βυ οἰ ΠΟΥ ἀἰϊδίδηϊ ἴὸ δασηὶϊν οὐ 16 ΡΡΟΥ ἰοανθ8 θεΐηρ ᾿υγηοαὰ ὈδοΚ, 
ὙΠ110 (6 ἸΟἾὟΤΟΣ ΟἿ 8.6 τεδ, Τθ6 τΟΤο οἰοχδηΐδ ὈΟΟΚΒ ἅΓῸ ἴῃ σΌΠΟΓΑΙ ὙΣΒΡΡΟα ΠΡ ἴῃ 5.1} Κ 
οἸοίῃ, δῃὰ θουπὰ τουηὰ ὮὉΥ 8ἃ ρασίογ, 'ῃ ῬΠΙοἢ 1Π6 πϑῖῖνοβ Ἰησ ΘΠ ΪΟΙΒΙΥ οοπίσὶνα ἴο γεδνὸ 186 
1116 οἵὗἩ τ86 Ῥοοκ. (Αδίδιὶς Ἐοδθαγο 68, νοὶ. ἱν. Ρ. 306. ϑνο. δ.) ὩΤηα Οὐ ]οηθβα βοπγθ- 
Εἰπη68 ΤΏ ΚΟ 156 οὗὁἨ ἴδ ρϑἷπ ἰοδί, Ὀὰϊ ζΘΏΘΓΑΙΥ Ῥσοίοσ {πᾶὶ οὐὗἩἨ ἴπ6 7Ταϊϊροί ἱγεε, οὐ δοοουηὶ 
οὗ 18 Βα ροσίοῦ ὑγοδάτῃ δηὰ {πο κι πθ88. ΕὙΟΤΩ [Π686 ἰοᾶνο8, ἡνΠ]ΟὮ ΔΓΘ οὗὨ ἱπητη Ώ 56 85]Ζ6, ΠΟΥ͂ 
ουϊ οαἂΐ 8]}08 ἔἴγοῃῃ ἃ ἴοοϊ ἴο ἃ ἕοοϊ δηὰ ἃ μα] Ἰοηρ, δπὰ δϑουϊ ἴτγο ἰπομθ8 Ὀγοδαά. Τῆιδ6β 
8108 Ὀοΐϊηρ, δηηοοιῃθα δηὰ 411] ΘΧΟΓ βοθηςο8 ραγοά ΟΥ̓́ στῇ ἴπο Καηϊίο, ΓΠΘΥ͂ ἀγα ΤΟΔΑΥ [ῸΣ 180 
ὙΠΟ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΙ ΡῬγορδυϑίοι : 8 ἤπο-ροϊηϊθα βίοοὶ ρϑῃςὶ}, {κ 8 θοάκίπ, δῃὰ δβοεὶ ἰὴ 8 
νι οοάθη ΟΣ ἸνΟΙΥ͂ Βδηά]6, οΥμδιηθηϊοὰ δοοογάϊηρ ἴ0 [6 ΟἾΤΠΟΙΒ [45816, 18 οἰ ρ]ογοὰ ἴο νσῖϊο, 
Οἵ, ΓαίοΓ, ἴο Θρτανυθ, ΤΠοἷσγ σΠΑσδοίοσβ οὐ ἴΠπο686 ἰΔ]}ροῖ 8]11}05, ὙΠΟ ἀΥΘ ὙΘΣΥ το κΚ δηὰ 
ἰοῦρῃ. [Ιη ογάδγ ἴο σηαᾶογ [06 ἙΟΠδΓδΟίΟΥΒ ΤΔΟΤΘ ΥἹβὶ Ὁ]6 δηὰ ἀϊδιϊποῖ, (ΠΟΥ τὰ [Π6 πὶ ΟΥΟῚ 
ὙΠ} οἷ“ πιϊχοά τὴ Ῥυ]νοσβοα σἤδγοοαὶ, το ῬΓΟΟΘ88 8180 το πο γβ [Π6Π| 80 ρογιηδπϑηΐ, 
ἴδδὲ {Π6Υ̓ παονοσ οδη ὃ6 οἤποοά, ὙΒΘῺ ΟΠ6 5]]Ρ 18 ᾿πβυ οϊοηῦ 10 οοηϊδίη 411 ἔΠδὶ 1ΠῸΥ ἰη- 
τοηᾶ ἴο τχσίιθ Οἡ ΒΗΥ͂ ΡΑΙ ΓΙ ΟΌΪΑΓ δι ͵εοῖ [06 ΟΟΥΟΠΟΒΘ βίγίηρ, δου ΓᾺ] το οΥΠΟΥ ΟΥ̓ Ραδδίηρ ἃ 
Ῥίθεθ οὗ ὑνΐηο τῃγουρἢ {Π 61, δη ἃ αἰδοῖ [86 πὶ ἴο ἃ θοαγὰ ἰὴ ῃ6 Β8Π|6 ὙΔΥ͂ ἃ8 να ἢ]6 Πρ Ὺ8- 
Ῥϑροσβ. (Βογοῖνβ) Β Ασοοῦης οἵ [Π6 18]Δηὰ οὗ (εγίοη, Ρ. 205.) Τῇ Βγαπιλΐπ τη ΠΟΥ Ρί8, 
ἴὴ ἴη0 'ΓΓΟΙΐησα ἰδηρῦαρο, βοηῦ ἴο Οχίογα ἔγοιῃ Εοτὶ δι, αθογβα, ἃγο τι οἡ 1Π6 Ἰοδνοδ 
οἵ [Π6 ΑἸΏΡδβη8, ΟΥ Ταῖπια )ΜΜαϊαδαγίοςα. Ἰῃ ἴῃ6 Μαϊ]άϊνο ]Ἰβ]αῃ 8, [Ππ6 παῖῖνοβ ἄγ βεαϊὰ ἴο 
το οα ἴδ Ιδανο8 οἵ [0 Μαγολγοϊαθδῃ, τ ἢ ἀΓΟ ἃ ἔλίποτη ἃπὰ ἃ μα] (πὲπο ἤεοῖ) Ἰοηρ, 
δηἃ δρουῦϊ ἃ ἰοοὶ Ὀγοδὰ; δηὰ ἴῃ οἵοῦ ρδγίβϑ οὗ [86 Ελαδι 1η 4165, 16 Ἰεδνοβ οὐἨ [Π6 μ]δὶηταίῃ 
ἴΣΘΘ ΔΙῸ ΘΙ] οΥοα [ῸΓ ἴΠ6 5076 ῬΌΓΡΟΒΟ. 

1 ΤΠ ομληοηῦ δ ἰαυΔΓΥ, Μοηιίβποοη, ἱηίοστηϑ ὰ6 (δὶ ἴῃ 1699 6 ὈουρὮ, δὲ ἘοπΊο, ἃ 
ὍοΟΪ ὙὙΠΟΪῚΥ οοτηροβεὰ οἵἉ ἰοδά, δθοιζ ἔουΣ ἰηο 68 πη Ἰοπρῖῃ, ὈῚ ἴὮΓΘΟ ἰποἢ 68 ἴῃ τὶ άϊῃ, δπὰ 
Ἄοοηϊαἰπίηρς Ἐμγρώδηῃ αποβιὶς ἤρογοβ δα πηϊη!ο} } ρ.}}6 υυτηρ. Νοῖ ΟἾΪΥ ἴΠπ6 ἴἔτγο ῥίθοθϑ 
νι ἢ ογπηο ἃ τ[ῃ6 σογο τ, Ὀπὶ 8180 81} ἴῃ ἰοανοϑ (δὶχ ἰῇ ΠπατΩΌ6Υ), [86 5ιἰοἷἰς Ἰηβοτίοα ἱπῖο ἴῃ 6 
ΤΙ ηρΒ ὙΠΙΟὮ ΠοΙὰ [86 ἰοάγ68 ἱοροίμοσ, [16 Ὠΐηροδβ, δη ἃ 1806 π81}8, σοσο 41} οὗ ἰοδὰ, σπου 
δχοθριίοη. Απιϊφαϊέ Ἐχρ]απόο, ἴοπμῃ. 11. Ρ. 878. [0 8 ποὶ Κποῇ ψηδὲ μ85 Ὀδοοσθ οὔ 
1815 ουγίου 8 γίὶο]6. 

2. ὁ ΤῺ τηοβί δῃοίθηϊ ῬθΟρΙο, Ὀεΐοτο {πὸ ἱηνθηϊτίοη οὗὨ ὈοΟΚ8 ἀπὰ δοίογο [86 τ|86 οὗ 80}]Ρ- 
ἴΌΤΟ ὌΡΟΣ Βίοῃο8 βδηὰ ΟΙΠΟΙΣ 8128}} ἰγαρστησηΐβ, ΓΟ ργΓοβοηϊοα {Π|πρ8 στοδῖ δηὰ ΠΟΌΪ6 ΠΡΟ 6ῃ- 
Ἐἰγο σόοῖϊβ δηὰ ποι δ! : ἴΠ6 ουδίοπι τνᾶ8 ποῖ Ἰαϊὰ 8116 ἴῸὉΓ ἸΏΔΩΥ͂ ἀρθβ. ϑο ΓΑ Π}18, ἴὸ 
Ῥογροϊυδῖο ΠΟΥ Π]ΟΠΙΟΣΥ͂, ἰ8 Ταροτγίοἃ ἴο αν οι ἃ ὙΠΟ]6 γτοοῖκ ἱπίο 186 δῆδβρε οὗ Πογβοῖε, 
ΣΙ διηΐθα], Ἰοης δἴνοσ τὴ ᾿ηνθηῦοη οὗ ΒΟΟΚΒ, οηρτανοὰ σΠδγδοΐογθ ροὴ τ1.6 ΑἸρίηθ τσοςΐκϑ8, 
Δ8 ἃ [ΒΕ ΠΟΥ ΟΥ̓ ᾿ἰβ Ῥβββᾶρα ΟΥ̓́ΟΥΓ ποῖ; ὙἘ1Οἢ ἙΟΠΑΥΒΟίΟΓΒ τνο γα Τοταδιπἰηρ δϑουϊ ἔν 70 
σΘὨ ΓΙ οΒ ἀσῸ [{Ππᾶὶ 8, ἰπ ἴῃ6 δἰ χίθοη ἢ σΘηΓΌΥΥ ], δοοογαΐϊηρ ἴο ϑυ}118 Φονα8. [Ὁ ἈΡΡΘδΓΒ 
ῬΔΙΓΟΌΪΑΥΙΥ ἴο ἴᾶνθ θδοη 1Π6 οὐυδίοιῃμ οΟὗὨ 16 ΠΟΓΓΠΟΙ Πδίίοηϑ, ἔγοῦλ δὶ ΓΟ ΥΚΘΌΪ6 1Π- 
ΒΟΓΙΡΟΪΟΠ τηθπιϊοηθα ὈΥ̓͂ ϑάχο, δηἃ βενογαὶ δρ68 δίϊοσ. ἢἰπὶ ἀφ᾽ ποαῖε ἃ δηὰ ρα βμθὰ ὈΥ 
ΟἸἴδιι8 Υ̓οστηΐυβ. [{ νψὰ8 Ἰῃβοσ θοὰ ὈῪ Ηαδγοϊὰ ΗἩγ]ἀΔοἸδηά, ἰο τ: πη ΠΟΥ οἵ 8 ἔδί ποτ, δηὰ 
γ͵ὸδ8 οὐϊ οὐ ἰη 1Π6 δἰά46 οὗ 8 τοςκ, ἴῃ Επηὶς σΠδγδοίογβ, δ ἢ ἸοιοΓ οὐὗὨἨἁ ἴπὸ ἰηδοτιριίοη δοϊηρ 
8. 4υδτίοῦ οἵ δη εἰ] Ἰσηρ, δῃά (6 Ἰθηρῖι οὗ [π6 Πο0]6 τμϊτιγ-ίουτ 6}18." (ΟΥ̓ Ἰἰβο᾿Β ζέον ἴὸ 
γ. Μεαά, Ρ. 35.) ΤΠ6 συιβύοπι ν᾽ 8 δ βίογῃ ἢ8 γ76}} 88 Πουΐπογη, 88 ἈΡΡΟΑΓΒ τοῦ ἰΠδὲ ΓῸ- 
ΤΑ ΓΚΔΌΪς ἰπβίδηςα Ὑ ἢ οσοῦΓϑ ἰπ Οδριίδίη ΗΠ] ΟΠ 5 Ασοοιπί 97 ἰλε σαί 7πάϊε5, νοῖ. ἰἰ. 
Ῥ. 241. Ὑἢδ διυῖῃοτ, δογ ρἰνίηρ ἃ βλυγὶ ΠἰδίοτΥ οὗ ἴΠπ0 βυσοοβδίι! αἴας κ ν ]οἢ τ Ὀαῖο ἢ 
᾿παὰθ ὩροΙ ἴΠ6 ἰδαπαὰ οὗἩ Αἴηογυ, ἰη Ομίπα, Α. νυ. 1645, δά ἀ9, “ ΤῊΪΒ ΠΙΒΊΟΥΥ 5 τὙτιθη ἴῃ 
ἷατζο Ομέηθ86 Ἑμα οί ΓΒ οἡ 16 ἔλοο οἵ ἃ βιηουίῃ τοςκ, {μι ἴβοθ8 ἴῃς οπίγϑιιοο ΟΥὗὮὨἁ (86 1). Γ- 
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811 ργόοθαὈ. 1 γ., ταδάθ τι86 οὗ α1}}}}8 ΟΥ γϑοάβ; Ὁ γ͵ἷἪὲ Δγ6 (01 οὗὨἨ βοιηθδ 
ἴῃ {86 ἐγῖθα οὗ Ζεθυαη ππὸ λαπαίοα ἐΐθ ρθη 9 ἐλε τογϊέον. (« ἀρ, ν. 
14.) αν! Δ]]ἀ68 ἴο {πὸ ρεπ οΓ᾽ α τεαάν τογίξογ' (Ῥ 88]. χ]νυ. 1.), δπὰ 
Βαγοι, 88 νγ6 ἅγ6 (014, ψτοία {ῃ6 ψόογαβ οὗ «δυϑι δὴ ὙΠῸ 1ὩΚ ἰὴ 8, 
θοοῖκ. (Ψ6γ. χχχυΐ. 18.) 10 18 ΒΙραγ ργόθα0}]6 ὑμαῦ βθνθγαὶ οὗἁὨ [86 
Ῥτορμοίβ στούθ ροη (4168 οὗὨ νγοοά,, ΟΥ̓́ΒΟΠῚΘ Β᾽ ΠᾺΡ Βα δίδποα. ((ὐοτὰ- 
Ῥαᾶῦθ 188. χχχ 8. δπῃὰ Ηδθακκυκ 1, 2.) ὅποι ἰΔΌ] 6.5, 1 18 ν58}} 
Κη, 6.6 ἴῃ π86 Ἰοηρ Ὀοέοτα {86 {1π|6ὸ οὗ Ηοτλοῦ (80 ]νοα ἀρδοιὰΐ 
οὔθ πυπάγαρά δπαᾶ ΠΥ γϑᾶγβ εΐοτα ἴΠ6 ρσορμοῦ 1βα14}.} Ζθομαγαβ, 
(Π6 ἐλύμπου οὗ Φομη {π6 Βαρὺ, θη τοαυγοα ἴο ἤδῖὴβ ἢΐβ 80}, 
αϑλοά Κ᾽ α τογἱϊηφ ἑαδίοί, πινακίδιον (Ἰμλκα 1. 63.}); δηα βυοι (Δ 0168 
ΘΓ 8180 πὶ 186 ΔΟηρ; ἴΠ6 ΒΟΠΊΔηΒ 8η4 ΟΙΠΘΙ δ ποϊθηῦ ΠΔΓΟΏ8, ἀπά 
ΔΓΘ γαῖ ἰο Ὀ6 βθθῃ ἰπ χῃοάθση σθθοθ, ΏΘΓΘ (ΠΟῪ ἀγα ο8]]6ἃ Ὀγ {Π6 
Βδ116 ἠϑπιθ.Ϊ ΤΟΥ Μ6Γ6 ποῦ ἤη8}}ν ἀϊδιιδοά ἴῃ γϑβίθσῃ ΕλΓΟρΡΘ ὉπΠῸ}]} 
{π6 ἐουτγίοοϑητῃ οδηύιτυ οὗ {π6 ΟΠ γιδδη σὰ. ΤΠΘΥ σ6Γα, ἴῃ ρΌΠΟΓΑΙ, 
σονοτρα σὴ ὰχ, δπὰ (86 τυ ηρ' γὰ8 οχθουθα Μ 10 Βίγ]6 8 ΟΣ Ρ6Π8, 
τηδά6 οὗ ρο]ά, ΒΒ] ν6γ, ὈΓδΒ88, ΓΟ, ΘΟΡΡΘΓ, ἸΥΟΤῪ ΟΥ ὈΟΠπ6, ΨὨΙΟὮ δὖ Θ᾽ 6 
οπά ψγογα ροϊηοα ἴον {Π6 ρυγροβα οὗἉ ᾿πβουιριησ {86 Ἰα ίατϑ, δηα βιμοοίμ 
αὖ [Π6 ΟὟΒΟΙ ΘΧΊΓΘΙΔΙΟΥ [ὉΓ ἴΠ6 ρυγροβο οἵ δγαβιηρ3 [Ι͂}π ΒΑγθαγΥ {Π6 
σμ]άγοπ, 80 816 βοηῦ ἴο βοῦοοὶ, υυτὶῦθ Οἢ. ἃ βιῃοοί ἰμ1η Ὀθοδγὰ β] σ ΒΥ 
ἀαυθοά οὐὸῦ σιϊῃ Ἡ ΕΙΏρ, τ ΒΙΘὮ τᾶν Ὀ6 πὶροὰ οἱ᾽ οΥὐὁἨ Τοποινγϑᾶ αἱ 
ὈΪθάβασο. Τμὸ (ὐορίβ, γο ἅγα διαρογθα ὈΥ {86 στοαῦ τηθη οὗ Εργρί 
1 Ἰκθϑρίηρ ὕΠ61 Δοοουῃίθ, ὅτο., τ ΚΘ 86 οὗ ἃ Κιπα οὗἉ ραδίοθοαγά, [Τοπὶ 
ὙΠΊῸΟΒ Π6 τϊθηρ 18. ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠΥ προ ΟἹ 1} ἃ τοῦ βροῆσθ. Τὸ 
{Π18 τπηροάθ οὗ τυιηρ ὑμοσα 18. 8ῃ Δ᾽] ϑῖομ ᾿ῃ ΝΘἢ. χὶλ, 14., δμπά 
ΟΒΡΘΟῖαγ τὰ Νυμῦ. ν. 28.; ΜΠΟΓΟ, 1ὰ {Π6 οᾶ86 οὗ {86 "γοιηδῃ 
ϑιιϑροοίοα οΥἩἨ Δα] οΥΎ, ΠΟ γὰ8 00 ἰακα απ οαἰΐ 9 οἰγοῖπρ, ᾿ἴῈ 158. βαιά 
1ῃαὺ ἐΐο ργἱοεὲ δλαϊἑ ιυγῖξα ἐΐι6 σΉΥ865 ἴπ α δοοΐ, απα δίοί ἑΐεηι οἱ τοϊζλ 
ἐδι6 δίέίεγ' τοαΐον. Τὺ ἈΡΡΘαΓΒ ὑμαῦ {8686 τη] ΘἀΙοἴοἢ8 τγοσο τσ θη ὙΠῸ 
ἃ Κιπα οὗὨ 1}Κκ ργαραγοα ἔὸσ [Π6 ρΓΡροΒβα, τὶ μουῦ ΔΗΥ͂ οαἱΧ οἱὨ ἸΤΟῚ ΟΥ̓ 
ΟΥΒΘΣ τηδίουιαὶ ὑμαῦ οου]α τῆλ ἃ ροσιλδηθηὺ ἀνθ: δηα οσα ἴῃ 6 Ὲ 
ναϑῃθα οὐὐ᾽ {π6 ραγομιηθηΐ ᾿ἰπίο 186 σψαῖοσ ὙΠΟ [06 οΙΏΔη νγ)88 
ΟὈ]Ιροά ἰο ἀτηκ : 80 {Ππ|ᾶὲ 8ῆ6 αγδηὶς {Π6 στὙογν τοογας οὗ [6 Ἔχθοτγα- 
ἄοη. Τμ6 ηἰκ υϑοά 1 {πμ6 Εαβύ 18 δἰμηοϑί 411 οὗ {Π18 Κιπᾶ : ἃ νοΐ 
Βροηρα ΜΨ11}} σοιαρ]οίοϊυ οὈ]οταῖθ ὑπ6 ποδί οὗ ὑποὶν τυ ησβ.5 ΤΠΘ 
10 τγῶϑ οαΥτὶ α ἴῃ δῃ 1 }]οτηθπΐ, ἰοΥμθα ΟΥ̓ ΟΌΣΓ ὑγδηβϑίαύῦουθ ἂἢ 1ηΚ- 
Βογη, ΠΙΟΝ τγ88 βύμποϊς τηΐο {86 ρίγαϊο (ΕΖοκ. ἰχ. 2, 3.). 88 10 811}} 18 
ἴη {π6 1,ονδηΐ. ἢ 

θΟυΤ, δηἃ ΤῊΔΥ ὯΘ ΓἈἸΓΙΥ ΒΟΘΠ 88 Ὑ Ρ488 Οἷδ δηὰ ἰηΐο 186 Βαγθοῦσ." Βαγάοτ᾽Β Οτεπίαὶ 
Τιϊατγαύτιγο, νοὶ. ἱ, Ὁ. 585. 

ΣΦ ΑΡς αγιίοπα, ἴδ ἴδ 811}1 ἀϑῖ18} ῸΓ βοβοοίοΥ8 ἴο δυο ἃ 5128}1 οἴσϑπη νοατὰ, οἡὐ πϊοῖ 
[86 ΠηΔΒίΟΓ ἩΓΪ [68 [6 ΔΙρΡΠαθοῖ, ΟΥ̓ ΔὨΥ οἴποῦ Ἰοββοῃ, τυ ἰοἢ ἢδ ἱπίοπ 8 1,18. βοϊιοΐασε ἴο σοδὰ. 
8 ΒΟΟῚ 88 ΟΠΘ6 ἰ6580ῃ 8 ΠηΒημ6 4, {ΠπῸ6 τυϊεπρ 18 τη ΥΚοΟα οὐ ΟΥὉΒογαραά ουϊ; δπὰ (6 Ῥοαγὰ 
ΤΩΔΥ͂ ἴπι|ι8 6 ΠΟΙ Πα ΔΙ Υ̓ ΘΠ ρ]ογ θα ἔογ Ὑυϊπρ; ΠΟῪ Ἰοββοηβθ. Νοῦ ΟἿ]Υ ἀοοβ τηἷ8 ἱπδίιταπιοπξ 
ΠΔυΠλΟηΐΒο ἴῃ 118 Ὧ56 νυ} [6 νυτῖτπρ- Δ 010 Ἰποποοποά ΓΚ 1, 68.; θαῖ το ασδοκϑ ο8}} ἱξ 
ὈΥ 1[Π6 ΨΕΥΥ͂ ΒΆΠῚ6 ΠΔΙΏ6, πινακίδιον." αν. Φοῆη Ηλγ ]ογ 8 ΤΟῸΣ ἴῃ ἄτοοοο, 'ἰπ 1828. 
(ΜΞ ΟΠΑΤῪ Ηρ βίον, Μίαν, 1880, Ρ0.. 231, 232.) 

2. Οη τ} ]8 5.) 6οῦ αῃὰ οπ 1[π6 δι θϑίδη 08 ΡΌΠΟΓΑΙΥ οπρ] οΥοα ΓῸΓ τσ εἶηρ, ὈοΙἢ ἴῃ δηοϊοπὶ 
ΔΠἃ τηοήθγη {|Π|68, 806 Δῃ πιγοάιτιοτίοη το ἴΠὸ ΒιθΑΥ͂ οὗἨ ΠῚ ὈΠΟΡΤΑΡΙΥ, ὈΥ [86 διυΐμοσ οὗ {ὲ|8 
ὙΌΥΚ, νο]. 1. ΡΡ. 831--.72. : 

" Ἡδυτηογ᾽ 5 Οὐδβογναίίοηϑβ, νο]. 11}. Ὁ. 127. Ὦγ, Α. ΟἸαγκα οὐ Ναπῦ. ν. 33. 
, 4. Ἐπλούβοη Β 1, οἰἴογ5 ἴτοπὶ {Π6 Ζροσλη, νοἱ. ἰΪ. ρ. 64. “ΤῊ Ϊ8. ἱπιρίοπηθηΐ ἰ8 οη6 οὗ ςοῃ- 

Β᾽ ἀογ 016 δηζχαΐεγ ; ἐς 18 σοτηπιο τπτουρδουῖ [η6 Ταυδηΐ, θη τνὸ τρϑὲ ὙΠ} ἰδ οἴδη πὰ 86 



Οπ ἔλὸ Ατίς οι οαίοα ὃν δε Ποδγοῖυ9. δ1] 

Ἐρίφεϊοα οὐ 1,οἰίατβ, ΒΊΟΝ ἀγθ Ἱποϊυἀοα ὑπᾶον {π6 βαλθ ΗΘΌΓΘΤ 
τογὰ ψ 1 ἢ ΒΟΟΚΒ (ν1Ζ. ΒΡ, ΒΕΡΗΘῈ,)} ΔΤΘ ὙΘΥῪ ΤΆΓΟΥ τηθη οποα ἴῃ (86 
ΘΆΤ] ΘΙ Δρ68 οἵ δηπαυϊγ. Ὑ86 ἢγϑὺ ποῦϊοα οἵ 8ῃ βρίβι16 ἴῃ {μ6 ϑαογοά 
νυ ηρθ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 2 ὅϑαιλ. χὶ. 14. : Ὀαῦ Δουτγαγὰβ {ΠΥ ἈΓΘ ΤΊΟΓΘ 
ἔγθα ΘΕ Υ τιϑηθ!οηθα. [Ιῃ {πὸ Εἰαϑί, ἸοῦουΒ ἀγὸ ἴο {Π|8 ἀφ Υ ΘΟΙΠΔΟΗΪΥ 
βΒαπί υπβοαὶθά : Ὀαΐ, θη ΠΟΥ ἅτ βοΐ [0 Ῥϑῦβοῃβ οὐ αἰβιϊποίϊομ, 
ΠΟΥ δγὸ ρ]αοοα 1 8 γ᾽: }]6 ρυγβθ, Ποῖ 'ἴ8 164, ο]οβοα ονοῦ τὴ 
ΟΑΥ ΟΥ ΨΆΧ, δπα {Π6 βίϑιηροα ΜΠῈΠΕ ἃ δἰσποῖ, ΤΠ βᾶσηβ Ῥγδςοίϊοθ 
οδίδιποα ἴῃ δποϊθηῦ {ἰπηθ8. - 566 [88. υἱὶϊ. 6., χχῖχ. 11. (τιδγρῖπαὶ 
το ἀουϊηρ); ΝΘἢ. Υἱ. ὅ. ; 500 χχχυ!, 14. ΤΏΘ ῬοΟΚ ψΠΙΟἢ νγα8 ΒΟ ἢ 
ἴο {886 Αροβί]6 δοδη (Βν. νυ. 1., νἱ. 1, 2, ὅζχο,,) ννα8 βθα] α τ ἢ ϑουδη 
8οαῖβ, ὨΙΟΝ μύυδϑιι8ὶ ΠΌΤΟΥ ΒΘοΘυ8 0 ἢανο Ὀ66 Δ χοα, πῃ ΟΥ͂ΟΣ ἰο 
Ἰη ταῦ {Π6 στοδῦ ᾿ρουίϑῃμοα 8Πα ΒΘοΟύθου οὗ {86 τηδίίοσβ {μα οὶη Θοῃ- 
ἰαϊπθά. ὍΤηδ ταοδῦ δποϊθηΐ δριβί]ο8 Ὀορσὶη δπά οπά νιϊμοιυῦ οἰ ΠΟΥ 
Βα] αἰ Δ ΟΠ ΟΥ ἴδγου6}}; Ὀυΐ ὑπᾶον [86 ῬΘΓΒΙΔἢ ΤΠΟΠΆΓΟΝΥ ΐ νγ88 ΨΘΥΥῪ 
ΤΌΪΧ. [Ὁ 18 ρίνϑῃ 1ἢ 80 δυταροα ἔοστῃ ἴῃ ΕΖγᾷ νἱ. 7.--- 10. ἀπά νυ. 7. 
[6 Θροβί]ββ, ἴῃ {Π6}} Θρ᾽ 8.168, υβϑὰ {Π6 βα] αἰδίϊοῃ ουβίοσημα συ Διηοηρ; 

τς Οτϑοῖβ, θὰΐ ΤΥ οταϊτ θα {π6 ϑιιᾺ] ἔΆγον 611 (χάερειν) αἱ ἴ:6 οἷοδα, 
ΔΗ δαἀορίοα 84 Ῥοποαϊοἴοα ΤΟΓΘ ΘΟΠπίοστηδ0]6 (0 {δ βρὶγὶῦ οὗ {86 
οδρεὶ οἵ Ομ γί. ὙΥ̓́Βθη Ῥϑι] αἱοίαίοα 18 ]ο ΐοσβ (48 6 πιοβὲ ἔγα- 
αυσπίν 414), μα τεοΐθ {86 Ῥϑῃηβαϊοοη αὖ (86 οἱοβα πὶ ἷ8 οα 
δαπά. ὅ6θ δὴ ἰπβίβῃςθ ἴῃ 2 ΤΉ θββ. 111. 17.} 

Βοοῖκ8 Ροϊηρῤ υυὺιυΐθη οα. Ῥδγοβιηθηΐ δηα β᾽ Πλ1}}8Υ Ησχὶ]6 τηδίϑυα]μ, 
ΥΓΟΥΘ ΤΌ ]}]6α τουπα 8 β(!01Κ ΟΥ̓ΟΥΠΠΘΡ; δπα 1 ΤΠΘΥ ΤΟΥ ΥὙΘΙῪ Ἰοηρ,, 
ΤΟΥΠΩ͂ ὕνχο ΟΥ̓] 6.8, ἔτοσα {86 ἔνγο δα γθιλῖθβ, [7604}}Υ, {πΠ6 ττϊτηρ 
88 ΟὨΪΥ ΟἹ ἴπ6 1ηβ1:46. ΤῊ τυιηρ οἡ ΕἼΖΕΙΚΙ61 Β τῸ}} (ΕΖακ. 1. 9, 
10.) Ὀοίηρ οὐ δοέλ 581468, Ἰπἀιοαίθα ὑπαὶ (Π6 ῬγΟρΡἤΘΟΥ τψουἹᾷ 6 
Ἰοηρ.3 Τρ ΓΟΔΘΥ ὉΠΓΟΪ]]6α {π6 ὈΟΟΚ ἴο {Π6 ρἷδοθ ψ ῖοἢ Πα τγαπίοα, 
ἀναπτύξας τὸ βιβλίον, ἀπα το ]]οα 1Ὁ τπρ ἀραὶπ, ἤθη 6 δά γτϑδα ἰἰ, 
πτύξας τὸ βιβλίον (ἸμἼΚ6 ἱν. 17. 20.}; ψΒΘηοΘΘ 186 πδῆηθ ΠΡΌ, 
(μεαε, 4Η), α υοἴωπιε, ΟΥ Τϊπρ' το] ἃρ. (Ββα]. χ]. 7. ; 1βὰ. χχχῖν. 
4; ἘΖ6Κ. 11. 9.; 2 ΚΊηρβ σιχ. 14.;: ΕΖτᾷ υἱ. 2.) Τῃὸ Ιϑοανθβ 1ἢπι8 
τ] ]οα τουπα {6 βέ!οΚ, δῃα Ὀουμα στ 8 βύσϊηρ, σου] 6 βββι]ν 
86 4164. (188. χχῖχ. 1]. ; 1)4π. χὶὶ. 4. ; Βιδν. νυ. 1., υἱ. 7.) ΤΏοβα θοο ΚΒ 
Ὑ ΠΙΟἢ ΓΘ ᾿ΠΒΟΥΙθ6α οἡ ἰδ ]οβ οὗ σψοοά, 1684, Ὀγαββ, ΟΥ ἸΨΟΣΥ͂, Ὑ6ΓΘ 
οομηροίθα ἰοροίμοῦ ὈΥ σἱὴρδ δὖ (86 ὕδοῖ, {μγουσῇῃ ἩΠΙΟΝ ἃ στοά νγὰϑ 
ΡαΒ86α ἴο ΟΑΥΤῪ μοὶ Ὁγ. ἴπὰ Ῥαϊθβίζῃθ, ΠΘη ῬΘΓΒΟῺΒ ΔΓῸ ΓΘϑα Πρ; 

Βοῦδεβ οὗ [80 τθοκβ. Τὸ οπο οηᾶ οὗ ἃ Ἰοηρ ὉΓΆ588 ἴδ6 [ῸΓ ΠΟΙἀΐπρ Ρ6ΠΒ 18 αἰἰδοῃοὰ [ἢ 
1116 σ886 δοηΐδίηίπρ [86 τιοἰδίθῃο ἃ βαρίϑ 506 [ὉΣ 1ηἰς, τ ΒΙΟΒ 18 ο]οδοὰ τ ἢ ἃ 1ἃ δη ἃ Βηδρ, 
δηά 1ῃ6 ψῈΟ]6 δέποῖκς τ ἹΓ πιυς ἢ ἱππρογίϑησς ἴῃ [86 ρίγάϊο, ΤῊ 8 18, ποῦν ἀουδῖ, {πὸ 1η- 
εἰσυσηθηῦ θοσγπο ὈΥ ἴπ6 ἱπάϊν! ἀα], νοπλ ἘΖΘ ΚΙ ΤΠ ΘΠ] ΟῊΒ 88 ὁπ6 πιαπ οἰοίλεα ἐπ ἰΐπεη, υἱἱὰ 
α ιυγίϊετ᾽ 8 ἱπάλοτπ ὃν ἀὲβ δἰάε. (ἘΖΕΚ. ἰχ. 2.}" ΤΙυ]ά, Ρ. 64. πού. 

᾿ ζ6Πη Ατορθοὶ, Ηδῦσ, Ὁ Μύ, ὕρμδπι, ὃ 88,89. Ῥάαγεδι, Απιίᾳ. ΗθΌτ. ὑΡ. 426--- 
428. 

3 Τῃ [6 ΠιοηδδίοΥΥ οἵ Μοραβροϊδίοῃ, ἴῃ ατθοοο, [ἢ6 ον. Μτ, ἩδυοΥ οὐδογνοα ἔτο 
Ῥοδυ 1] το Ἱ]8 οὗὨἨ 186 βαῖηθ ἀδβογί ριΐοι 1 ΤΠδὶ τηοπίϊοποα ἴῃ Εζοκ, ἱϊ. 9, 10.; δηᾶ ᾿οῃ- 
ταϊηΐης; ἴπ6 Τὐζαγρίοβ οὗ ΟΠγγβοβίοτῃ δηὰ {Π8ῖ διὐγιδαϊοα ὈΥ [6 τες κϑ ἰο δῖ, Φδτῃοβ, “Υοὰ 
Ὀασδη ἴο γοδὰ ΕΥ̓͂ υπίοϊάϊηρ, δπὰ γοῦ οοπιϊηποὰ ἴο τοεδα δηὰ υὑηίοϊὰ, 1}}] δὶ ἰαϑὺ γοι διτὶ νοᾶ 
δῦ 106 501.Κ ἴο Δ ίοΝ [Π6 το] 88 διδοῃθα, Τῆρηῃ γου ἰυγποὰ [μ6 Ῥδυοτηοηῦ γουηάᾶ, πὰ 
ςομεϊπποά το στοὰ οὐ ἴπ6 οἵμοῦ βίἀ6 οὔ {Ππ 6 το]; [ΟἹ] ἀϊηρ ἰἴὸ σγϑάπ δ! 0, σπ}}} γοῦ σοιηρΙοῖο 
180 Τἰΐαγργ. ὙΠ ἰδ γ88 τογ ει ισϊ δ ὶπ ἀπά ιοἱίλοις.᾽" ἨτΙιογ 8 ΒΟΒοδγοἢ 68 ἰῃ ατοοοο, 
Ῥ. 238. 



512 Οὴ “6 Αγι5 ομἱϊυαίοα ὧψ ἐΐο Ἡεὗτειυϑ. 

Ῥγϊναίο]ν ἴῃ ἃ ῬΟΟΚ, “ἐπ ΟΥ̓ ἀδ08}}]ν σῸ οπ, τοδαϊηρ' δουα τ 1 ἃ Κιπᾶ 
οὗ βἰῃρίηρ᾽ γοὶθθ, τηουϊηρ {Π61Γ Π68Δ48 ἃπα ὈΟΔ168 1η {᾿π|6, ἀπά τηλκίηρ 
ὃ Τηοποίΐοῃμουβ οδάθησα αὖ γορ αν Ἰηἴογνδ]8, ---- [8 ΟΊἼΥΙΠρ ΘΙΩΡΆ5Ι8 : 
ΔΙ ΠΟ Ρ ἢ ποῦ Βυο ἢ Δ ΘΙΆρΡ 8518, θυ] 18 ὅο {Π6 Β6 86, 88 γου α ρΪθαβθ 
8η ΕΠΡΊΙΒΗ οαγ. ὙΘΙῪ οὗἴθη {μ6Ὺ βθθῶλ ἴο τϑϑα τι μπουῦ Ρογοθινίηρ, 
{π6 86η86; 8η4 ἴο Ὀ6 ρ]οαβοα ὑ 1} {πϑιηβοῖνθϑ, τα σοὶ θθόδαβο {Π6 Ὺ 
σδη ρὸ {πτουρἢ (ἢ6 ΙΠΘΟΠΔΏΙΟΔΙ δοὺ οὐ τϑϑαϊηρ ἴῃ ΔῺΥ ψγ.--- Τ]8 
ῬΓΔΟΌΙΟΘ ΤΩΔΥ ΘΏΔΌ]6 τ [0 ““ἀπαοτβίαπα μὸν 1 188 ὑπαὶ ῬὮ1ΠΡ βμου]ά 
ἤΘΑΥ αὖ νι μδῦ ρᾶδβϑαρα 1π 1βαῖδι [Π6 ΕΠΒΙΟρίαπ Εὐσπιι οἷ νγαβ στϑδαϊησ, 
Ὀοΐογα 6 νγχὰβ ἰηνι θα ἴο οοὴθ ἊΡ δῃὰ βιὺ πῆ πἴπὶ 1 [86 ομαγὶοῖ, 
(Λοίϑ νι". 80, 81.) Τὴ παπυσῇ, (Ποὰρἢ Ργο ΘΌΪΥ στοϑάϊηρ ἴο Πἰπ)- 
861, δῃα ποῖ ραγυϊου αν ἀοδιρηῖησ ἴο Ὁ6 ποαγὰ ὈΥ ὶβ αὐ δηίβ, 
σου α το ἰουα δῃοιρ ἰὼ Ὀ6 υπαογβίοοα ὈΥ ἃ ῬΘσϑοὴ δὖ Βοΐωθ 
ἀϊδίδηοο. ἢ" 

2. Τπουρ {π6 ατί οὐ ΟΑΕΥΙΝΟ οὐ ΕΝΟΒΑΥΙΝΟ γ͵1ὰ8 ποΐ ἱηνθηίοα 
Ὀγ [86 Ηφῦτονβ, γοὺ {πα΄ 10 ψγ88 οὐ] ἀναίθα ἴο ἃ ΘΟΠΒΙΔΘΣΑΌ]6 ἀχίθηϊ, 
18 δυἀδηΐ ποὺ οὐἷν ἴτοια (ἢ6 σου τα τ βοῇ όσα ἀθροβιίοα ἢγϑί ἴῃ 
1Π6 ἰΔΌΘΓΠΔΟ]6 δηα δου γαγβ 1π ΟΪοσηο Β (σπρ]6, Ὀαῦ ἔγοτῃ {86 
ἸΙοη8, ὙΠΟ ὙὙΟΙΘ ΟὨ Θδοΐ δα οὗ 818 ἑἤχοῃθ (1 Κίηρβ χ. 20.), διὰ 
ἔγοσα {π6 ἀθβογιρίίοη ἡ ΒΊΟἢ 1βαϊδῃ (χ]ῖν. 18----17.} ΔΒ ρσίνθῃ ἃ8 οὗ {86 
ΤΊΔΉΏΘΙ 1 ὙὙΠ1Οἢ 1408 6 Γ6 τηδηυξαοίατοά. 

3. ΒΥ ὙΠΟΙΊΒΟΟΥΟΥ ῬΑΙΝΤΙΚΝῸ να8 ἱπνθηίοα, {118 αὐ Ἀρρθαῦβ ἰο 
δδνα πηδα6 ΒοΟΙῚ6 ὈΥΟρΡΤΊΘΒΒ 1 [6 τότ δαἀνδπορα ρϑυϊοῦβ οὗ {μ6 6188 
ῬΟ]ν. [χὰ ΕὕΖοκ. χχὶλ. 14, 1δ. ΤΩ ΠΟΙ 18 τηΔά6 οὗ γηιϑη ροιιγίγαγοά 
Ὡροη ἐδ ιτοαϊϊ, ἐδια ἵπιασες ΟΥ ἐλ (λαϊακσαπε ροιιγίγαγοά ιτοϊίδ πυϑγηι θη, 
ψιγαεα ιοἱέδ φίγαϊο8 μροὶ ἐλεῖγ ἰοῖπι8, ὁσοοοαϊηρ ἵπ ἀψεα αἰέίγο τροη ἐλεεῖν 
λοαάς, αἰἱϊ 9 ἐδεπι ργίποεος ἐο ἰοοΐ θ.ἁ «ΓΙΘΙΩΙΔὮ ΔΘ ΠΈΟΏΒ ΔρΑΓ τ ἢ 8 
ψΠοἢ πόσο ραϊπέίεα εοὐζζ υογηιϊζίοπ. (ΧΧὶ!. 14.) Βυΐῦ 88 411 ρμἱοίαγοθ 
Ὑ 616 σθιάἄθη ὈγΥ (6 Μοβαῖο αν, 88 Ὑ718]] ἃ8 ᾿πιᾶρ8ϑ ([ἴμὲν. ΧχυἹ. 1.:; 
Νυρ. χχχὶλ. δ2.), 10 18. τηοϑῦ ργόρΆ 0 ]6 {μπαῦ {π686 ῥἱοίιγΓοβ Τ6ΤΘ 
οΟρὶθα Ὀγ {86 «6178 ἔγοιη βοῖηβ οὗ ἰμθῖν μϑαύμοη ποῖρῃθουζβ, αὐτοσ ὑπο Ὺ 
μαᾶ Ὀδαη οοΥτιρίθα ὈΥ ᾿ἱπίογοουγδο τ] {Ποῖη. 

4, Τ|ια ατῦ οὗ Μύῦβιο ψα8 ου]ναϊοα πὶ ρτοαῦ ἀγάουγ Ὀγ {(μ6 Ηδε- 
Ὀγονβ, Ὑ8Ὸ αἸα ποῖ οοπῆπα ἰΌ ο βδογϑα ρῬυγροβοβ, θυΐ Ἰηἰγοἀπορά 10 
ἜΡΟΠ 411 Βρϑοῖδὶ ἃπα βοϊθιῃηπ ΟΟΟἈΒΙΟΏΒ, ϑοἢ 88 οηΐογίδιηϊπρ ἘΠ6ῚΓ 
{τ16η68, ρα ]1. ἰδβιναϊβ, ἀπα {π6 κὸ: {ππ8 14 Όδη (6118 40οὐ ἐπαὺ 1 
Πα δα Κπονγῃ οὐ 18 ἰθανηρ μῖπη, ἦθ τοομίαά ἤαῦο βοπέ λιΐπι αἰοαν τοὐίι 
ηιϊτέϊ ἀπ ισϊξ δοπφδ, ιοἱέδ ἰαῦγο απα ιοἱΐ λαγ». ((ἀδῃ. χχχὶ. 27.) 
Ἰβαϊ ἢ βαγβϑ, {παΐ ἐλ6 λαγνρ αμά ἐδ υἱοῖ, ἐξ ἑαδγεΐ ἀπά ρΐρε, αγὸ ἐπ ἱλεῖν 
εαείς (188. ν. 12.}; δπά, ἴο ΟΧΡΓΟ88 {Π6 σοββαύίοῃ οὗ {686 ἔδαβίβ, Π6 
Βαγ8, ἐδλδ ηιϊγίϊ 9. ἑαῦγοίς σοραδοίι, {{6 7ογ 9. ἐδ6 λαγ} σεαϑοίλ. (]5ἃ. 
Χχῖν. 8.) 10 νῦᾶβ 4150 {π6 οσαβίομι δὖ {π6 σογοηπδίίοῃ οὗ Κίηρβ. (2 ΟἜγοη. 
ΧΧΙ, 13.) Απά 1 γα {Π|Ὸ06 πϑι8] πηλη ποῦ οὗ Θχργθϑϑίηρ {μ6ὶγ ταϊσί ἢ 
ὍΡΟΙ ὑΠ61} τϑοοϊνίηρ ροοα {ἰἀἸηρΒ οὗ νυἱοΐοσυ, δμᾶὰ ἀρομ {Π| ἰσλατα- 
Ῥμαηΐ χοίασηβ οὗ {πεῖν σθηθγα β, 88 ΤΩΔΥ Β6 Β66ὴ ἴῃ «υασ΄ χὶ. 84, απά 
1 βδαῃμλ. Χυ]]. 6, ὙΤμαῦ τηυβῖο δῃὰ ἀδποίηρ 66 86α διηοπρ {Π6 
6 νν}8 δὖ ὑποὶν [δαβίβ ἴῃ Ἰδίίου ἄρα, τᾶν 6 ᾿Ἰπἴουγοα ἔγοσῃ {86 ρᾷγαῦ]θ 
οὗ {Π6 φῥχοάϊραὶ βοη. (0Κ6 χν. 26.) Βαβι ἄοβ {86 ὶν ββογϑᾶ χηϊβῖο, {86 

1 Φονοῦι Β ΟΠ γιϑιίαη ἘΟβοδτο 65 ἴῃ ϑγγία, ὑ. 121. 
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Ἡοῦτονν πιομαγοῖθ πὰ ἐμποὶγ ῥγϊναίθ τυϑὶθ. Ἀβδρῇ τῦᾶϑ στηδβίοσ οὔ 
ΤΠ ανα 8 τογαὶ Ὀαπά οὗἁ ῃπιυδβιοδηβ. [Ὁ ἈΡΡΘαΣΒ ἰπαὺ ἴῃ (π6 θη} ρ]16- 
Βουνὶοο ἔρπλαϊθ 81 ΟΙΔἢ8 ΜΟΥ δα πηϊοα 838 γ71 1] 88 τηλ]68, απ {Πα 1ἢ 
σθμογα] {Π6Ὺ πσοτο {π6 ἀαυρβίοιβ οὗ 1μοντΐεβ. Ηδηλδῃ παά ἐουγίδοη 
ΒΟη8 8η6 ἴἴγοο ἀδυρμίοσβ γῦο ΘΓ 8116 ἴῃ τηυϑ8ῖο; πὰ ΕὔΖγα, ἤθη 
Θηυπλογαηρ ἰμο86 ψῃῸ τοίασπθα ἢ δΐηι ἔγομι (6 Βδθυ]οπἢ 
ΟΑΡΌνΙΥ, τοοκοῦβ ἔσχο Πυπαγοα δἰ ηρΊ Πρ ΤΘἢ δηα βἰησίηρ ἸΥΟΠΊΘΗη. 
ΤῊ ΟΒα θα ραγαρἢγαβδῦ οι Ε 6168. 11. 8., ΤΏΘΤΟ ΘΟΪΟΠΊΟΙ βαγ8 {πᾶ 6 
μά γπεπ δἴησεγς απὰ τσοπιϑη βίπσεγδ, πα ογϑίδηἀβ 10 οὗὨ β πρίηρ ΤΟΙΏΘῺ 
οὗ 16 ἴθ} 16. 

Ιῃ (86 ἰΔθθγηδοὶα ἀπά ἐπα ἴθαρὶθ, [86 1μονιῦθ8 (Ῥοἢ τηθη πᾶ 
ὙΓΟΠ16Π) ὙγΟΓῸ {Π6 Ἰαν ἐᾺ] τ᾽ οἶδηβ; θα ο ΟἿΟΣ ΟὐοαβῖοπΒ (Π6 «68 
ΘΓ δὺ ΠΡΘΓΟΥ͂ (0 1.88 ΔΗΥ͂ ΓΛ 15108] ᾿ηΒγατλΘ 8, τ τ ἢ τΠ6 Θχοορύϊοη οὗ 
(Π6 1 ν 6 ὑγυμαροῖδθ, ἡ ΒΙοἢ σοῦ ἴο θ6 βοιιπα θα ΟὨΪΥ ὈΥ {86 ῥγιθδβίβ, ἢ 
δογίαϊη ΒΟ] πλη Δπα ρα ]1ο οοοαβίσηβ. (ΝυμὈ. χ. 1--- 10.) 
ΤΠ ᾿ηγθηϊοη οὗ ΤῊ 5168] δ ΓΘ ἢ 8 18 ΒΟΥ θ66 ἴο «ρ4]. ((6η. 

γ. 21.) ΤῈδ Ο]]ονησ ἃγτὸ {μ6 ῥυλποῖραὶ ΜΌύϑιοαι, ἸΝΒΤΕΌΜΕΝΤΥΒ 
ΤΊ ΘΠ ΠΟΠΘα ἴῃ {π6 βεαογοα ΥΥ τ ηρθβ : -- 

(1.) «ιιϊδαξιῖο Ζηδένμπιοηέδ. ---- ΤΉΘΒ6 τοῦτα ἴπγθ6 ἴῃ ΠυμΊθΟΓ, Υ]Ζ. 
ΤΠ (ἀργοί,- 16 ουτθαὶ, δηα μ6 βιδίσυμη. 

Ι., ΤῊ Ταδτγεί, Ταδον, οΥὐὁ ΤΊἠπιδτοῖ, ν᾽88 οΘοτηροβοα οὗ ἃ οἰγου δῦ ΒΟΟρ, 
ΟΠ ον οὗὨ τοοα οὐ Ὀγαββ, ψ ΠΙσἢ τγα8 οονογθαὰ ἢ ἃ ῥΐθοθ οὗ βἰκίῃ 
ΤΟΠΒΟΙΥ ἀγανα δηα Ὠηρ στουπα ὑ} 0} 8118}} 06118. [Ὁ νγᾶβ μο]α ἴῃ {Π6 
Ἰοῖν μαμὰ δπά θοαΐθῃ ο ποίθϑ οὗ τηυβῖο τ Ὁ}. {86 τῖρῃς, [π᾿ δηοϊθηΐ 
ργρὺ τηθῃ δπὰ σοϊηθῃ ρἰαγοα {π6 ἰδ Ὀγοῦ ΟΥ ἰδ ουσίηθ, Ὀαΐ 10 νγὰ8 
ἸΏΟΓΘ Θ,ΘΠΘΓΑΪΙΥ ΔΡΡγοργιδίθα ἰοὸ {π6 ἰδίϊοσ, δ ψῇ ἢ 0Π6 “Φ6γ8: δηὰ 
ὑπ γ ἔγθα ΠΥ ἀαπορα ἴο 118 βουπᾶ νι μουῦ [86 Δαατϊοη οὗὨ ΔῺΥ ΟἾΠΟΣ 
ΤῊ 8:0. [ᾧ τῦῶϑ οὗὨ ὙΘΥῪ ΘΆΓΪΥ υ86 ἴῃ Εργυρί, ἀπα βθϑῖὴβ ἴο αν θ6θῃ 
Κπονγῃ ἴο {π6 «6178 Ῥγθυ ουΒ ἴο {ΠΟ ῚΓ Ἰοανὶηρ σγτῖα, θϑῖηρ ἀπηοπρ {Π6 
Ἰηδέγυταθηίβ τιθηοποα ὈΥ 1θ8η. ((6η. χχχὶ. 27.) ΑἸΟΓ {Π|6 ραββᾶσϑ 
οὗ {π6 Βροά θα, Μιγίαμη. {Ππ6 βἰβίοσς οὐ Μοβοϑβ, ἰοοὶκ α {ἐπδγοὶ, δηᾶ 
Ὀεσδη ἰο ΗΔ δῃά ἄδηςα ἢ [86 Ἡδθτον ποθ (Εἰχοά. χν. 20.)}: 
ἴῃ {Πκ6 ΤἸΔΠΠΘΥΓ {π6 ἀδυρῃίοσ οὗ Φορδῦμαἢ σᾶτὴθ ἰο πηθοῦ ΒῈῚ Δ ΠΟΥ 
νὴ ἱπλ Όγ 618 δηα ἄβησοδβ, αὔου 6 μαὰ ἀϊδοοτηῆίθα δηά βιιράιϊιιοα {Πο 
Απατηοη δ. (δ υᾶρ, χὶ. 34.) Τὴ ἰδάϊοεβ ἴῃ (Π6 Εαβύ, ὅο {πὶ8 ἄδγ, 
ἄδποα ἴο {86 ἀυη] οὗ {118 ᾿Ἰπηϑύγυπχοπί. 

". Τη6 (πιδαὶ (ῬΒ4]. οἱ. ὅ.) οομπβιδίβα οὐ ὕνγο ἰαῦρθ δῃηὰ Ὀγοδά 
ἈΪαίοβ οὐ Ὀγαββ, οὗ ἃ ὀόῆνοσχ ἔοστῃ ;  ἤοἢ Ὀοϊηρ βέγιιοὶς ἀσαὶηδί θοῇ 
οἴΠοΥ, τη8α6 ἃ ΒΟ] ον στἱηρίηρ βουηα.2 ὙΤΉΘΥ ἔΌΣΤ, ἴῃ ΟἿΥ ἀΔΥ8, ἃ ρατὶ 
Οἵ ΘΥΘΣῪ 2] ΠΠΑΤΥ Ἀδηά. 

11, ΤῈ δι ρέγετα, Μ ΙΟὮ ἢ ΟἿΣ ψογβϑίοη οὗ 2 ΘΆΙΩ, ΥἹ. ὅ. 158. Ιηἷ8- 
ΤΘΠἀεΓρα οογποίδ, Λ᾽88 8. τοῦ οὗ Ἰγοη Ὀδηΐ Ἰηΐο δῃ ονδὶ οὐ οὈϊοηρ βῆδρο, 
ΟΥ ΒαΌΔΓΕ δ΄ {0 ΟΟΥ̓ΠΟΥΒ ἃπα οὐυχνοα αὖ {6 ΟὐΠΟΥΒ, ἀπα [ὈΓΠΙΒηΘα ἢ 

᾿ Μτ, Οβθαγτη ᾿88 σίνοη 8 οηρτανΐηρ ἤγοπὶ 8η δησίθη ἱο Ὁ δὲ ΤΠΟΌΘΒ ἰηῃ ΕρΥρΡὶ, τ οι 
ἷδ οὗ στοιλῖ γυδῖπο ἃ5 δη 1] πδιγαϊίοη οὐ ἴ[ἢ6 ἄδποο οἵ Μίγίαπι δῃὰ ὑπ6 ΗδΌΓΟΥΥ τνοπιθη δῇοΓ 
1Π6 Ραββθαρα οὔ "6 Ηδὰ 868, δπὰ 186 ἀοδισυοιίοη οἵ ΠΆΓΟΣ δηὰ [86 Ἐσγρίίδη ᾿ιοβῖ, ἃ5 1ἢ 90 
ἵοπὶὺ ἔγοιῃ ψὨϊοἢ δ 18 σορίοα 8 ΟΥ̓ Δ βοτὰ οἰοβοὶν θοσάοσίης ὕροπ (δαὶ οὗ (ἢς ὁχοάιι8. 
Ἐργρῖ; ποῦ ΤδδοΪ ΠΟΥ͂ ἰο ἴπ6 Τ͵υ, Ρ. 334. 

353. Φοδαρῆπδβ, Αηξ. Φυ4, 110. νἱ!]. ο. 12. 
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δ14 Οηἡ ἐδε Αγίδ εμἰέϊυαίοα ὧν ἐδ Πεῦὗτειοι. 

ἃ ὨΌΩΡΟΣ οὗ τηουθϑῦο σἱηρθ; 80 {δμαΐ, τ ΠΘὴ ΒΏδΚοη δηὰ βίγαοῖκ 18 
δηοίμοῦ στοά οὗἉ ἴσοῃ, 1ξ δηλ ἰοα {Π6 δουπα ἀδδιγοά. 

(2.) Ἐϑὲπά 7πδἰγιπιοηί5. ---- Βὶχ οὗ {686 8.6 τη θη! οποα ἴῃ {π6 ὅϑ'οσ!ρ- 
ἰυΓ68, ν1Ζ. ΤΏ οὔρδῃ, {π6 Ηπίο ἀπὰ μδυίθου, ἀυ]οίμλοσ, ΒΟΥΠ, δϑὰᾶ 
ὑΓυϊηροῖ, . 

1, Το Ογφαπ 18 [γα  ΘΠ]Υ τηθηςοποα ἴῃ ἔπ ΟἹα Τοδβίδπιθηΐ, απὰ 
108 ἸΠΥΘΏΟΙ 18 Δβουιθοα ἰο Ψψρα] ἴῃ θη. ἰν. 21.; δυΐ 10 οδῃηποί ἢανα 
Ὀδοη {6 ΟΌΓ το θτῃ ΟΥ̓ΡΔΏ8. [{ 18 ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο αν Ὀ66ῃ ἃ Κὶπά οἵ 

ΥΥ ΠΙΟΝ ΟἿΓΪ ἰγϑηβίαίοσθ παν σοηάογοα ρρεϑ. 
ἶν. ΤΠο 7) εϊεΐπιεν' (Ὁ Δῃ. 111. ὅ.) 88 ἃ ὙΠΠα ἱπδιγαπιοηΐ τηϑθ οἵ 

τοοά8; ὃν ἴπ6 Θγτδηβ οὐ]οὰ ϑαπιδοη)αῆ, ὉῚ (86 ατϑοκθ Σαμβύκη, 
δηα Ὀγν {πὸ 1{4}18π8 Ζαπιροσπα. 

νυν. Το Πουγη οὐ Ογοολεά Τγπμηιροὲ 88 ἃ ὙΟΥΥ δηοϊοηῦ Ἰηβίσυτησηΐ, 
846 οὗ 1Π6 ΠΒοΙΏ8 οὗ οχϑὴ ουΐ οἵ αὖ [116 ΒΙ,Ά]16Υ ΘΧ ΓΘ Υ. [Ιἢ ρτο- 
ΟΎΘ58 ΟΥ̓ {Ἰπ16 ΓΑΤΩ Β ΒΟΙΏΒ ὙΘΙΟ 1566 [ὉΣ (86 ΞΆγλ6 ῬΌΓΡοΟΒΘ. [Ὁ νγὰ8 
ΟΠ ΘΗν ἀδρ6α ἴῃ πναῦ. 

γἱ. Τα ἔοστῃ οὗ {μ6 βίγαῖριιῦ 7 Ὑμηιροὲ ἴθ νγ6}} Κποννῃ : 10 γᾶ υδοὰ 
"γ {86 ρῥυϊοϑι (Νυῦ. χ. 8. : 1 ΟἸιχοη. χν. βμ Ὀοίδ ὁπ ἜΣ ΥΒΟΓΙΠΑΥΥ͂ 
οσοδβίουϑ (Νιμαθ. χ. 10.), ἀπμα αἶβο ἴῃ {πὸ ἀμ} } Ὁ δοσνῖσα οὗ {86 ἰδῃρ]6. 
(2 ΟΒγοη. νἱῖ. 6., χχῖχ, 26.) [ἡ ἄπο οὗ ρθᾶσθ, ἤθη [Π6 ΡΘΟρΪῈ οὐ (16 
ΤΌΪΟΥΒ Ἥ6͵Ο 0 "6 οΘοηνϑηθδα ἰοροίϊοῖ, {158 ἰταροῦ τσὰ8 ὈΪΟΤΏ ΒΟΥ : 
θαῦ ψῃθη {Π6 σΔῃ}08 Ὑγ6Υ6 ἴ0 ον ἔογιναγά, οὐ {ἢ ρθορὶθ σοῦ ἰο 
Ἱ]ΏΓΟΝ το τγᾶσ, 1Ὁ νγ88 βου οα νυνὶ ἃ ἀΘΟρΡοΥ ποίο. 

(3.) ϑέγίησοά 7ηϑἰγμπιεηί5.--"ΓΊαβα οσο {Π6 ΠᾺῚΡ αηα (6 ρϑαϊίοσυ. 
.. ΤῈ 171αγρ β8θθῃηβ ἴο βανὸ γθϑοπι θα {πα 1 τιοάογῃ 086: 1Ὁ γγᾶ8 

(6. πιοϑῦ δποϊθηΐ οὗ 4}} τυυβῖοαὶ ἱπϑίσυμηθηίβ. ((ἀθη. ἰν. 21.)ὺ 10 δά 
(θη βἰγίηρθ, δηαὰ νὰ8 μἰαγοὰ Ὀγν Πᾶν νὰν {π6 παπᾶὰ (1 ὅδῃι. χυὶ. 
28.): δα Φοβορῃυθϑ' βαν8 {παΐ 1Ὁ τγαβ μίαγοἃ ΡῸΠ οὐ βίσιοκ σι ἃ 
ΡΙοοίταα. ΤῈ μᾶτρ, νοῦ νγὰβ Κπόοῦγῃ ἴο ἴπ6 αποϊθηΐ ΕἸΡΥΡ Δ ἢ8 
ὩΠἅΟΥ ἃ ρτοδί ναοῦ οὗ ἔὈγΏ)8, γὰ8 δα }}ν ΓΔ ΠΏ ΠᾺΡ ἴο {πΠ6 Η ΘΌΓτανΒ, 
ὙΠῸ Πα βο]ουγηθα 80 Ἰοπρ' ἴῃ ὑμπαῦ ΘΟΙΙΓΥ, μα 18 τηοηΠ]οποα ἴῃ ΗΟΪΥ 
δουρέυγα ΠΊΟΓ6 ἔΓΘαΌ ΘΗ (ἤδη ΔΩΥ͂ ΟἾΒΕΙ ἰπϑίγυμηοηί. αν], {Π6 
στοαΐοϑί οὐ {π6 Κίηρβ οἵ ἴδγαθὶ, δχοϑ θὰ ἃ8 ἃ Ῥδγοστηου ὕροη ἴἴ. 
(1 ὅδῃ. χυ]. 16.) ῬΧΟΌΔΟΙΥ 4150 1ὖ νγδβ ἰὸ {86 βοιιπα οὗἉ (ἢ18 βυγθοίβδί 
ὩΠΑ, 88 δὴ δοοοιῃρδηϊμηθηῦ (0 ἴπ6 νοΐοο, πιοϑῦ ρογίθοί οὗ 411] Ἰηβίσυ- 
πιοηΐθ, ἰμαΐ, ὑπᾶοσ αἰνῖηθ ᾿ηβρίγαῖοπ, π6 σομῃροβοα {6 βαϊπιβ. 
ΤΠΟΥα ΓΘ νδγ 68 οὗ {16 Παῦρ Κποῃ ἴο {86 ΗΘ γον, 885. ν6}} 
ἃ8 ἴ0 {π6ὸ Εργρθδηβ. ὅϑοπια ἔοσμῃβ οὗ Ὁ τωυδί πᾶν ὈΘ6Ὼ 8π18}} δηᾶ 
Ρογίδθ]θ, 80 88 (ὁ δαπηὶϊΐ οὔ δοῖπρ οαὐτιθα ὈνΥ ἴΠ6 Ῥϑγίοιτωθσ, 0 
ἀδπορά δηᾶ μῥ]αγθα αὖ {Ππ6 βαῖὴδ {ἰπ|6. (866 1 Οὔγομ. χ. 8.) ΤΠ686 
ἴουπ8 8.6. υϑοίι }]γ 1]]υδίχαϊοα ὈΥ δοιια οὗ [86 Γοργεβθηίδιοηδ οὗ 
Ἐργρίΐδῃ παγρ8, δηρταυθα Ὀγ Μγ. Οβθυσῃ ἴῃ [18 “ Ερσγρύ;: ποῦ Τδβί:- 

ι λπὶ, Δυκ, 110. νἱ,. ο. 12. 



ΟἈ ἐἦε «ἀγἐς ομἰυαίοα ὃν ἐδιε Ἠεδνειος. δ1ὅ 

ἸΆΟΩΥ [0 {86 ΒΙ0]6.} ““Αποίμον Κιπά νψαβ πδημθά: {πα “ μ᾽οαβδηΐ 
ΒΑΓΡ,᾿ οὐ ματρ οὗ ἀοΠρη (ΒΡ Β4]. Ιχχχὶ. 2.), ἔγοτα (86 Ἄχαυ βιίθ βιγθοῖ- 
Ὧ688 Οὗ 18 ἰοπ6." 

ἢ, ΤῊ Ζραϊίογ, ΟΥ̓́ΤΛΟΓΕ ΘΟΥΤΘΟΙΥ {π6 Ζκίδ (03) Ν6Β61,), οὐίδιηοϑα 
118 Πτὴ6 ἔσομαι 118 γΓοβϑι θίδησα ἴο ἃ ἰϑδίμοσγῃ Ὀοί]6, ΟΥ αἱ ᾿ϑαϑί ἴο ἃ 
γ6586] ἴῃ ση]οῦ ψῖμῃ6 γγ)αϑ ργοθοσυοᾶ: 1Ὁ 18 ἢγβῦ τῃθη!Ποηθα ἰπ {Π0 
Ῥβ8] 8 οἵ αν: ἃ, απὰ {86 ᾿ηνθηΐίοῃ οὐ 1ἰ 18 δδουιδοά ἰο {π6 ῬΠῃοηϊ- 
οἶδ 8. 
“ΤῊ Ἰυΐο 8 Κπόνῃ ἴο (6 ατροῖκβ ὈΥ {πΠ6 παῖε οἵ Νάβλα, «ἀπά 

(ὁ {πΠ6 1,δἴϊη8 ὈΥ ἰμαΐ οὗ “ ΝΡ ϊατ,᾽ δοῖῃ ΡΟ] ΪΥ ἀογινοα ἔγοσῃ 118 
πιοαί θη Δρρο]αθοθ. ΤᾺ ΪΒ δηοϊθηῦ ᾿πδίχυμηθηῦ. . . γγ88 οἵ ΘΟΠΒΙΔΘΥΆΌ]6 
πηρογίδῃοα ἴῃ [86 πιιιϑῖο οὗ [Π6 δῃηοϊδηῦ Ἠθῦγονϑ. [Ὁ νγὰβ ιτι864, ΠΚ6 
1π6 ΒΑΤΡ, ἴο ΔΟΟΟΠΙΡΔΠΥ͂ [Π6 ᾿ΠΒρΙΓοα οΠτβΊ 0.8 Ὑγῃ] ἢ Το γο υὐξογοα ὈῪ 
{86 Ργτορμοίβ. (1 ϑϑῃ. χ. δ.) [{ γγᾶβ ἴῃ {Π6 βαύνίοα οὗ [Π6 {Δ ΌΘΓΠΔο]6 
Δηα ἰοιαρίς, πα δἰπγοβὺ αἰνγαυθ ἴῃ σοποογί πὴ (86 μαγρ. (αὶ. 101}. 
8., ἰχχι. 22.}" 
“Το ρργονθ, πὸ {πΠ6 Εἰργρύϊδῃβ, τηδάθ 86 οὗἉ ᾿Ἰπϑίγυτηθη δ ΟΠΪΥ 

ἴο ΔΟΘΟΙΏΡΘΏΥ ὕπ6 νοΐθθ. [π (8 οτἱρ᾽παιθα {Ππ8 θχργβββίοῃβ, “ ῬΊδΙβ6 
(6 Ἰωοτὰ νὰ τπ6 μαγρ᾽ (Ρ88]. χχχιι. 2., ὅζο.); “Ὅπ {πΠ6 Βαῦρ ψ}} 
1 ργαῖβα {π866᾽ (88). χἹλ, 4., ὅο.); σψ θοῦ ὀσουν ποῦ πηίγοα  Ὁ]Υ ἴῃ 
1π6 Ὀοοΐὶκς οὗ ῬβαϊπιβΌ ὙΉΘΥ ΘΥ] ΘΗ τθδῃ, “ ἴΟ δΟσΟΙΏΡΔΩΥ 8 ΒΟΠΡ' 
ΟΥ̓ ργαῖβϑο σὰ 186 Πδγρ ;᾽ (δαὶ Ὀοϊηρ [Π6 ΟΠΪΥ ΡΌΓΡροΟΒΘ ἔοσ συ πιο (6 
ΠαΓΡ νγ88 οὐδ ὑδαά. 
“ΤῊ σοῃοοτίοα τυδβιο οὗ {86 Εργρίϊδηβ δὰ ΗθΌγοννβ τγαϑ ἴῃ 1ΚῸ 

ΤΑΔΏΏΘΥ ἸἀΘη 1041, ΕὟΌΥ ΟΧϑρΪ6, {Π6 Ῥαββαᾶρα ἴῃ 88]. Ιχχχὶ. 2., 
“Ταϊκα 4 ρβδὶπι᾽ ((μαὺ 18, ἃ βοηρ, 8 ἰπ6), “δῃὰ Ὀχὶπηρ ΠιΐΠοΥ {Π6 
(Ἰηλῦτοὶ, {Π6 ρ]οαδαηὺ ΠΔΡΡ, δῃα {πΠ6 Ἰπἴ6,᾽ ΓΟΟΟΙγ 8 ἃ πιοϑῦ βυγικίηρ ἀπά 
Βα ϊδίδοίοΟΥΎ 1] δ γαοη ἢ Ομ οη6 οὗἉ [16 ἀποϊθηΐ Ερυρθδῃ ριοίυΓοβ 
Θηρταγοα δηὰ ἀδβουροα ὈὉγ Μγ. Οβθυγπ, ““ Σοργθβοηπρ 8 ομοὶγ οὗ 
ΒΙ ΠΡΌ ΣΒ, ΘΟΟΟΙΩΡΘηἶοα ὈΥ ἴπ6 ἐπα γο], {π6 ΒΑΤΡ, απ {86 Ἰυαΐο; [8η4 
ΒΏΟρ; ἀοΠΟὨΒΊΓΔΟΪΙΥ {πα ἰπΠ6 ΗδΡτονβ δοοοιηρδηϊοα {πο ὶγ Βθοσα 
δοησβ ψὐτ ([μ6 βαῖλθ ᾿ηβίσυμηθηίβ ὑπαΐ ἃγα τοργοϑοηϊθα ἴὰ {Ππ6 ὑοῃλ 8 
οὗ δποϊϑηΐ Εργρί.᾽ ὃ 

ΕΠ δοίβ [86 ποδί δϑίοῃββίηρ ἃγὸ δἰ αίοα ἴῃ 186 ϑΘοτιρίυγοβ ἴο {Π|6 
Ἡδῦγον ταυβὶο, οὗ ἴμ6 παίυτο οὗ σῇ τὸ ΚΠΟΥ υῦ σΟΓῪ {1{{|6. 
6 ΟΥΑΙ ΘΧΘΠΊΡ]68 ἃγα γοοογα θα, ἴῃ {Π| βαογϑα Ββίοσυ, οὗ {86 βοννδῦ 
αηα Ομαγτηϑ οὗ πγυδὶο (ὁ δυγθοΐθῃ {Π6 (θη Ρ  Υ, ἴο Θορο86 δηᾶ Δ] ]ΑΥ 
{Ππ|ὸῈ Ραββϑίοῃβ οὐὗἨ ἐπθ πιϊῃᾶ, ἴο γονῖνα ἰδ ἀγοορίηρ' Βρ᾽ 8, ἀπὰ ἴο α18- 
ΒΙραῖθ τι δθομοὶγ. [10 μα {Π|8 οἴδοῦ οὐ ὅδι, θη Πλαν ἃ ρ]αγοά ἴο 
᾿ οα ᾿ἶβ Βαῦρ. (1 ὅδ. χνὶ. 16. 23.) Απὰ ψβθα ΕΠ] 5μα τγ88 ἀ6- 
βίτοά Ὀγ «6 Πποβμαρμαΐ (0 61} [πὶ τιμαί 18 βυοοαθϑδβ ἀσαϊηβῦ {πὸ Κὶπρ 
οὗ Μολρ ψουἹὰ 6, {π6 ρῥγορμοῦ γϑαιγθὰ 8. τιϊηβίγοὶ ἰο θ6 Ὀγουρας 
το Πἰπὶ; πᾶ στ μθη 6 ΡἰαγΘα, 1Ὁ 18 βαὶἃ {παῦ {π6 λαπά οΥ ἔδιε 7,ογά 
σαπιο προη ἀϊπι (2 Κϊηρβ 111. 16.}; ποῦ {παΐ [Π6 σἰ δ ΟΥ̓ ργορἤῇθου τῦαϑ 
{π᾿ παΐυγα! οἴδοῦ οὗ τηυβίο, Ὀαῦ {Ππ8 πιθδηϊηρ 18, {παῦ τη δῖ. ἀϊβροβοά 

1 Οδθαγη 8 Ἐργρῖ, Ρῃ. 31----222. 3 ΤΟΙ, ὑΡ. 993, 224. 
5 Οπθυτη ΒΒ ΕρΥρῖ, ΡΡ. 228, 229. 241, (Οὐαϊιηοῖ, 1) ϑβδεγίδ!ίοη δι 165 [πβἰ γα ηθ ἀ6 

Μευρίαυς ἀο5 Ἡῤθτουχ, ργοῆχαα ἴο ἢἰ8 ΟΠ ΠΙΘΠΠΣΥ οπ ἴπ6 Ῥβαϊπη8. δῃη, Ατοβϑοϊοσία 
ΒΙΡ] δ, 88 94---Ὁ9)0δ. γον Απιϊαυϊιῖοβ οὗἨ ἴΠ6 76 ν8, νοἹ, ἱ, ΡΡ. 315 - 331. 

1,2 



δ1ῦ ΟἈἡ ἐδιο “γίς εἰμ υαίοα ὃψ ἐλ Ἠούγειοϑ. 

186 ογρδηϑ, [86 ἨυΠΙΟΌΓΒ, ἀπ ἴῃ βῃοσὺ ἐπα ψ Π0]6 ταϊπὰ δηὰ βρὶτῖ οἵ 
{π6 ρῥγορῃμοῖ, ἴο γσϑοοῖνα {π686 ϑιρογηδίαγαὶ ᾿πη ΡΓΘΒΒΙΟΠΒ. 

Λε ῥγοβϑηΐ, βοιγ υοσ, πηι 815 Πα8 οοαδοα ἴο 6 ουἱναίοα ἴῃ ῬΑ] βίπα: 
δηα 186 ᾿γοαϊοίοηβ οὗ ᾿βαϊδῃ δπὰ «} γα 8} μαᾶγα ἸΙΓΘΥΑΠΥ Ὀδθη []- 
81,64. 7 λεπ εοἱϊὶ 7] σαϊι8ε ἰο σοαβο ἔγοπι ἐλ οἰξῖε5 97} μκαάαΐ, απή ἤγοπι 
ἐλε 5ἰγοοί8 9} “ογιβαΐοηι, ἐΐλ6 υοἷοσο 0 πιϊγχίδ ἀπά ἐδ υοΐσο 96 σίαάπεες. 
(6γ. νι]. 84.) 776 πιϊγίδ 9.0, ἐαδγείβ οϑαδϑοίἑ ; ἐδα ποῖβε ὁ ἐλσπι ἐλαξ 
γο)οῖοο οοαδεί ; ἐδιο 7οψ 9} ἐλ ἀαγ» σεαϑβοίδ. (188. χχῖν. 8.) ““ΤἼο ἐγα- 
γ ΘῈΣ ἴῃ {118 Δ πα 18 ΠαΥΟΥ Τρ α]6α, 85 ἢ ρᾳ8868 δ οὔρ, ἢ [.6 βοησ 
οὗ [86 ν]Π]αρῸΣ οΥὁἨ {16 ρῖρα οὗ {πὸ ββορβοσα. ΒῈῪ ἋδΥ ἃ τρθίδῃοθοΪ Υ 
ΒΙ]Θ ΠΟ 6 ΤΟΙΡῊΒ ΟΥ̓́Θ (6 ΘΟΙΠΊΓΥ ; δηά δὖ πὶρμύ ποίῃηρ 18 μΠθαΓα, βᾶνθ 
{πὸ οὐἱθβ οὐὗἩ 40 Κ4}18 δηα οἴμογ Ὀθαβδίβ οὗ ἤγϑὺ ὑοῦ Ἰοάρο ἴῃ {πὸ 
ΓΌΪΠΒ.. .. .«.... ᾿πδγυαμηθηΐδὶ τηυϑὶο 18 ΠΘΥΟΥ ΠοδΙΓα, Ὁ}]688 ΡΟΙΌΒΒΠΟΘ 
ἴῃ {Π|6 τηοηΐα! 8 οὗ Πο θδποη ;᾽ δπα {Π|61Ὶ νοολ] τη β10 18 ΘΧΘΟΥΘΌΪο. 

(4.) ΘΑΝΟΙΝα γγὰ8 δὴ ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ΟΟΠΟΟΙΠ δηΐ Οὗ Τηι810 δλοπῃρ {6 
7678. ΘΟΙΩΘΈΤ͵ΩΘΒ 1Ὁ τγὰ8 π864 οἢ ἃ Γο]ρίουβ δοοουηῖ. Τῆι Μιγίαπι 
ἢ ΠΟΥ πγοηθῃ ρ]οτιβοα (ἀοὰ (αογ {Ππ6 ἀ 6] νογάποθ ἤτοσὰ {π6 ΒΡ Υρ- 
{1858}, ἴπ ἀλῆοθβ 88 τῦ6}] 88 βδογϑα βοηρβ (ὔχοα. χυ. 20.), νυ βῖοἢ ὙΠ ΓΟ 
ΒΙ Πρ, ΓΟΒΡΟΏΒΙν οΪγ.2 ΒΘ αν! τοϊυσποα ἔσο [Π6 βἰδυρηίον οὗὨ [Π6 
ῬὨΒΙΠδέμθ, (ἀο] αι, ἐδ τοοπιθη σαπιθ ομέ 0. αἷΐ ἐλ οἱΐίες 9,7 ]εταεὶ 
ϑἰπσίπφ απ ὍΑΚΝΟΙΝΟ, ἴο τηροῦ Κιπρ ὅδ}, τα ἱαογοίβ, νι Ἶογ, δηά 
ὙΥ 11} ᾿πβίσυσαθηίβ οὐ πλιι810. (1 ὅδιη. χυἹ. 6.) αν! ἀδηοθα δέου [Π8 
αγΚ. (2 ὅδῃ). νἱ. 16.) [ὑ νγαὰϑ ἃ {πὶπρ οομημῆοη δῇ {6 «6 18} ἔδαβδίβ 
(δυάρ. χχὶ. 19. 21.) ἀπά ἴῃ ραθ το ὑσιυσαρῆβ (Θ υᾶρ᾿ χὶ, 84.), ἀπα αἱ 
4.1] Β6Ά80}8 οὗ ταὶ δπα σο)οϊοίηρ. (Ἐ Βα]. χχχ. 1]. ; 6. χχχὶ. 4. 18.; 
1Κα χυ. 26.)] Το ΙΔο]αίγουβ ἐΓ τ 8 τηδ8 10 ἃ ῥαγῇ οὗὨ [Π6Ὶ]Γ ΤΟΓΒΏΙΡ 
ὙΒΙΘ᾿ ΤΠΟΥ Ραϊὰ ἰο {π6 ροϊάρηῃ οα]ἢ. (Εχοα. χχχὶ!. 19.) Τη6 ΑἼλα]6- 
ΚΙῖ65 ἀαπορᾶ αἴνον ὑπο ὶγ νἱούουυ αὖ ΖΙΚΙασ (1 ὅϑδαπι. χχχ. 16.), δῃά 90" 
ΤΆ Κο8 1 ραγὶ οὗὨ 1πΠ6 Ἄοπαγδοίοσ οὗ {6 ῥσγοβρϑύουβ ψ]οϊοα ((πδΐ 18, οὗ 
1Πο0886 ψῆο, μ]δοῖησ 411 {π6ῖῦ ΒΑΡΡΙΠΘΕΒ ἱπ 1π6 οπῃ]ογταθηΐβ οὗ βΒ6η86, 
ἔογροῦ οὐ πὰ τσοὶ ρίοη), ὑπαὶ {ποῖν ὁπ] άσθὴ ἄδηοθ. (00 χχὶ. 11.) 
ΤῊ6 ἀαδποῖηρ οὗ ἴδ 6 ῥτοῆιραῖς ἘἩγοα 85 ἀδυρὨίοσ ρ]οαβοά Ἡοτγοὰ βὸ 
ΒΙΡΆΪΥ, ἰμαὺ ἢ6 ῥγομλβοα ἴο σίγα ΠῸΙ τ Παίθυο 86 δϑβκοά, δῃὰ δο- 
ΟΟΓΑΙΠΡΊΥ, αὖ ΠΟΥ ἀθβῖγα, δῃά 1ἢ ΟΡ] Πταθηΐ ἴο Π6Γ, μ6 οοτηπιδηοα 

1 ὙΥ.]1ο᾽5 Μοάογῃ Δυάεοθ σοτηραγοὰ ψ ἢ Δποίθηϊ ῬΧΥΟΡΒΟΟΥ͂, ΡὈ. 299, 800. 
2 ΤῊς τηοάοτη ΑΥὐδῸΘ Ὀορηα ἸΠΟΙΣ ἬΔΥ δΟΓΟΒ8 ἴΠ6 ἀοδβοσγὶ νν ἢ ἀδποίηῃρ δα ἃ βοηζ. 

“06 οἔὗ ἴδοι, δανγαποίηρ ἃ ᾿ἰπ16 ὑεέογο ἴΠ6 τοδί, δοζϑη [6 δοηρ, ἀδηοίηρ [ογυσαγὰβ 88 ΒΘ 
τοροδιθα ἴδ6 υγοσγάβ; ψθη (6 γχοβῖ, [Ὁ] οννίης πἰπὶ ἰῃ σοραϊασ ογάοσ, Ἰοϊηθα ἴῃ ([ἢ6 σἤ ΓΕΒ, 
Κοορίηρ εἰπια ὈῪ ἃ βίη υ]αηθοιϑ οἰαρρίηρ οὗὨἩ δαπᾶάβ. ΤΉΘΥ βδῃρ Βαύο σα] ΑΥλΌϊ η 508 1Π|5 
ὙΓΑΥ͂, Γοβροηάϊηρ ὁΠπ6 ἴ0 Βηοῖδογ, ἀπά ἀδποίηρ δίοηρ ἴΠ6 ἥττῃ βδηὰ οἵ [0 868-Βῇοσο ἰῃ [ἢ 8 
ΟἸοασ Ῥοδυ ἃ] πηοοη] ρῆῖ. ὙΠῸ τόβροπβο, ἴμ6 ἄδηςο, πὰ [86 ΟἸδρρίηρ οἵὁἨὁ Βαηάβ, ὑστουρῇξ 
ΤΑΔΏΥ ΡΑΙί8 οὗ [6 ποσζὰ οἵ αοά ἴο οἷν πιϊπᾶ8.  α σοτηθηογοὰ 16 βοης οἵὨ Μή γίαπι δὲ 
τῆς Βεὰ 868, ᾿ΐΠ6π {δὲ τσοπιέπ ἰσεπὶ οὐἱ αὐἴον ἦεν τοι ἐϊπιδτοῖς απᾶὰ τοϊἱ ἄαποος, ἀκα 
ΜΜίγίαπι ἀπδισεγοά ἐΐοηι, ταὶ 8, Μὶτίαπι Βϑηρ ΓΟΒΡΟΏΒΙνοἾΥ ἴὸ ἴποπὶ (Εχοά. χν. 20.); δὰ 
ΑἸ50 ἴΐπ6 δοηρ οὗ [πὸ ποιηοῃ οὗὨ βγβαὶ δίνοσ 1λαν 8 ΥὙἹοοΟσΥ ΟΥ̓ΟΡ ἴμ6 σίδηῖ. Ζ7ῆεν απδιοογοαϊ 
ὁπε αποίλεν 88 1ῇογ ρῥἰαγοά, δηὰ βαϊὰ, ϑαμί λαίλ δἰαὶπ ἀὶβ ἰλοιμδαπά9, απὰ Ζαυϊά δὶς (εκ 
ἐλοιδαπάδ. (Ἰ ϑαῃι. χυῇ!. 6, 7.) Νατγτδαῖίνο οὔ ἴ[π6 ϑοοί 58} Μιβείοη ἴο 186 968, Ρ. 61]. 

2 ὙγΠηοη Ηδδίοσ δίδππῃορο, δὲ ἴπῸ πηοϑὺ δἀνοηίυγουδβ ρογίοα οὗ δον ᾿ἰΐο, νυἱβι θὰ Ῥαΐηιγτα, 
πιϊοηοᾶ ὈΥ̓͂ ἃ ΒρΙΘηἀϊὰ τοϊπυο, 5.1.6 γγα8 πηοῖ δὖ ἴΠ6 οπίτϑηςο οὗἁὨ [Π6 ΟἿ ὈΥ͂ 186 πηοβὲ Ὀδδυ- 
εἰ] οἷν 15 οὐ τὸ ρῥἶδοθ, αιταγοὰ ἴῃ {ποὶγ σῖο ποδὶ Δρραγοὶ, δη ἃ ὙΠ Ῥαὶπὶ Ὀγαποδοβ ἱπ {πεῖν 
μδηά8, γῆ0 σΑπι6 ἴ0 ὙγΟΪσοπ 6 ΠΟΥ ἀγγῖναὶ. ϑὅοηρβ γγοτο Ὠραγά, δηὰ {ΠΟΥ δἀνδησοὰ ἀδησίηρ 
ἴὸ 1πΠ6 βουπᾶ οὗ ἰδΌτοίϑ οὐ ἰϑιηῦουτηθ8. 14 Βογᾶρ, Οοχητηοηΐαίσε Οδορταρῃίᾳαο δὺς 
᾿᾿ Εχοῦθ, Ρ. 88. 



1 ογαΐμγο απα ϑείοησοα 9 ἐδ. υειυε. δ17 

Φόβη [μ6 Βαρ(ϊ8ὺ ἴο Ὀ6 ὈοΙοδα ρα ἴῃ ῥτίβοη. (Μαΐί. χῖν. 6---- 8.) Μοεὶ 
ΡΙΌΡΔΌΙΥ Ὁ τοβοι] θα {Π6 νο]αρίπουβ ρογουτηδμοθθ οὗ [16 ἀδποίηρ' 
σὶγὶβ ὙΠΟ 58.}}} ὀχ ιθιῦ ἴῃ {πὸ Εαβί. 

5ΕΟΤ. ΠῚ. 

ΟΝ ΤΠῈ ΜΙΥΤΈΒΑΤΟΕΒΕ ΑΝῸ ΒΟΙΕΝΟΕῈΒ ΟΕ ΤΗῈ ἨΕΒΕΕΎΝ. 

1. ΒΟΗΟΟΙΒ μανα δὐοῦ 66} ΘΟΠΒΙ]ογΘα διηοηρ ΡΟ] ]8] 16 ἃ παι! η8 ἃ8 
1Π6 οἤ] 6 Βυρροτγί οὗἉ εἰαῦθβ : ἴῃ 186 ἀγὸ ἐογιηθα {π6 τι] ἰδίου οὗ σ ]}- 
σίοῃ, ἡπάσαβ, δηα πιαλρ᾽βίγαϊθβ, ἃ8 γ706}} ἃ5 116 Ῥορὶα αὖ ἰᾶσρο; δηὰ 
{πο γ6 ἃγὰ ἰδυσῦ τοὶ ρίοη, ἰατγϑ, ὨΙΒΙΟΣΥ, πᾶ 411} μοβο βοίθποθβ, {116 
Κπον]εᾶρο οἵ νἰ]οἢ 18 οὗ ἴπ6 ρστοαϊοβὺ πωρογίδποα ἰὸ {π6 τν0}]- δοΐησ 
οὗ πδίϊοηβ, πᾶ ἴο {π6 σοπιξοσί οὗ ργίναίε 8. Τῃα “68 ΥΙΓΟΥΒ 
Ργθίθμπα ἰδαὺ ἔγοτα {π6 ϑαυ]οβί ἄρο8 ἔπ γα βανα 66} 8608, δπᾷ {παΐ, 
Ὀοίοτα {πὸ Ποῖυρα, ΠΟΥ τ γα ἀπᾶον {π6 ἀϊτοοίίοη οὗὨ {π6 ραίχϊατοϊιβ: 
Ῥυύ (π6866 ποϊϊομβ παν ἰοπρ βῖποα Ὀθθη ἀ6βοσυθαϊγ χοὐθοϊρα [Ὁ πιδηΐ 
οὗ δυϊμουϊγ. 

ΑἸΕΠουΡ ἢ [86 ΗΘ Ργεανγβ οΘομῆποα {ΠῚ Ῥυχβαϊί8 [0 ἀστίου]ζατα ἀπ 
{Π6 τηδηασοηηθηὺ ΟὗἨ οαἰ116, γοῦ γὰ ΠδΥΘ ὯῸ ΤΌΔΒΟΠ [0 οοποϊάςδ ἰπαΐ 
{ΠῸΥ ΜΕΓΘ ἃ παίίϊοῃ οὔ Ἰζποτγδηΐ σιιϑίῖοβ. ΟΥ̓ τῃα΄ τ ΒΊΟΝ πηοβῦ Θοποουἢ8 
ΤΏ8}) 0 ΚΠΗΟΥ,--- [Ποῖγ το] ρίοιιβ ἀμα τηογαὶ ἀπ 168, ---- πο Ὺ σου] ποῖ Ὀ6 
Ἰσπούδηΐ, δίηοθ {π6 ἔἈύΠ6Ὶ οὗὨ ΘΥΘΥΥ͂ ΤΆΤ νγὰ8 Ὀουπᾶ ἴο ἰθδοῖ {6 
Ἰανγβ Οὗ Μοβββ ἴο 18 ομη]άγοη. (ΒΒ υῦ, ΧχΧΧΙ!, θ. ; Ῥβαὶ. ἰΙχχυἱ. ὅ.) 6 
Πανθ, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, ΠῸ δυάθηοα οὗ (ῃ6 δχϊβίθῃοθ Οὗ ΔΩΥ Βομοοΐβ, βίγιοιγ 
Β0 081164, Θδατ] ον ἐπδη (86 {1π|6 οὗἩἨ ϑαιμι6] : ἀπα 88 1ῃ6 δογιρίυγαθ 40 
ποῦ τμϑηΐοη ἐἢ6 ΒΟΗΟΟΙ.8 ΟΕ ΤῊΕ ῬΡΒΕΟΡΗΕΤΞΒ, Ὀοίογο ἢ]πὶ γΠ0 νγ83 
Ὀοίἢ ἃ υᾶσο δῃα ἃ ργορδοῦ ἴῃ [βγϑθὶ, νγ8 ΏΔΥ νϑηΐαγα ἴ0 δβοῦῖθα {Πο86 
ΒΟ ο0}]8 ἴο τ. [{ 18 ποῖ παργοῦα]6 παῖ {Π6 αἰτηοβί ἰοίβ] σθββα 100 
οὗ [86 βρ᾽ τ οὗὨ ῬγορΠΘΟΥ ὑη 66 Γ ὑΠ6 τ] ΙΒ ΤΎ οὗἉἨ Ε]1, ἀπ {π6 ἀΘΟΘΏΘΥΔΟΥ 
Οὗ {πὸ ρυἹοϑίποοά, ἤγϑὺ οοσαβιοημϑα {πμ6 1ηβιϊτα θη αϑ 686 Βα πλ ΠΑ Γ168, 
ἴον {π6 Ὀεΐον οἀποαίίζοη οὗὨ {πο86 Ὑῆο ψογα ἴο βιιοοσορά ἴῃ {Π6 βαογοά 
ΤΩἸ ἰδίσυ. ΕἼΟΠ 1 ὅπ). χ. ὅ. 10., χῖχ. 20., 2 Ἱζῖηρβ 11. ὅ., πα χΧΙ]. 
14.,, 1Ὁ ΔΡΡοδΥβ {μᾶὺ 16 βοῇοοΐβ οὗ {86 ρσγορμοίβ σσοσα ἢγβί δγοοίθα ἴῃ 
ἰῃ6 οἰ[168 οὗ {π6 1,ωαν]ῖο5: ὙΠΟ. [ῸΣ 186 τλογὰ σομνθηϊοηΐ 1πϑἰγαοίοη 
οὗ [88 ΡΘΟΡ]α Ἴγοσγο αἰβρογβοά {πγουρ {πα βουθσαὶ {γῦ65 οὗὨ 15γὰ6], [1 
{π686 ρἴδοθθ οοηνθηϊθηῦ οαἀἤἔσθθ γα Ὀ1}10 ἔῸΓ {Π6 Δροάα οὗἁὨ {π6 ῥγο- 
Ῥμοίβ δῃᾶ {π|61γ ἀ18οῖ 0168, γῇο πογα ἴποποα ἰθιτηθα {Π6 ,80η5 977 ἐλε 
ηορἡείς; ονοῦ Ομ ρΓοβϑι ἀθα βοπιθ νθηθγϑ Ὁ ]6 δηᾶ αἀἰνίη6]ν-Ἰπϑρὶγοά 
Ῥτγορμδῖ, ὙΠῸ 18 0816 {πεῖν ἰδῖμοσ. (2 Κιπρβ 11. 12.) ϑαγηιοὶ τναϑ 
ΟΠ6, 8πη4, ροσβαρβ, {πὸ βγϑὺ οἵ ἰμοβο ἔδύμοσθ (1 απ, Χὶχ. Ὁ} απ 
ἘΠΠΔ τᾶ δηοίμον (2 Ειησβ 1}. 12.), Ὑπὸ τγγὰβ βιιοοθοάβθα ὃν Ε}18Π8 
ἴῃ {π18 οἶος. (2 Κίηρβ νἱ. 1.) ΤΠ βοηβ οὗ {86 ῥτγορίιοίβ να ἰο- 
ΘΙΠΟΓ ἴῃ ἃ ΒΟΟΙΘΙΟΥ͂ ΟΥ ΘΟΙΩΔΌΠΙΥ (2 ΕΚίηρβ ἵν. 38.); ΠΟΥ ὙΟΓΘ 

Ἰηβίγαοίοα ἴῃ [π6 Κπον]οᾶσα οὗ [π6 αν, δῃὰ οὗἉ {μ6 ῬΥ1ΠΟ61ρ0168 οὗ {πΠ6]γ 
Το ρίοπ, 88 γ6}} δ ἴῃ [Π6 βαογϑᾶ δγί οἵ ρβαϊωοάυ, οὐ (88 10 18 ἰθγτηθὰ 

᾿ ΟΑΓΠΘ Ἐ 1, οἰἴ618 ἴτομι ἰ᾿6 Ἐδβί, Ρ.ὄ 165. Ῥάγοδι, Απίᾳ. Ηεῦτ, Ρ. 4581. Ἡοπιοβ Ηἱεῖ, 
οὗ [Π6 ΨΦονν5, γοἱ. 11. Ρῃ. 8599, 340. 

μι, 8 
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ἴῃ 1 ὅπ). χ. ὅ. δπὰ 1 Οἤγοῃ. χχν. 1. 7.) ργορμϑδυιηρ 1 ΠΔΓΡΒ, 
Ῥβα] ύουῖθ8, δηα συαθαῖδ. Αὐ {π6 οοποϊυδίοι οὗἉ (πεῖν ἰθοΐαΓ68 δα γο- 
Ἰιρίουβ δχϑγοῖβθθ, ἰβ6Ὺ ὝΟΧΟ δοσιιβίομηθα ἴο δαὺ ἐορϑίμο πὰ {Π6ὶτς 
τηδϑίοσβ. (δἰπχδί 18 οὗ ορϊηΐοῃ μα΄ {{686 ΒοΠο0]8 βιιϑιϑύθα ἈπῸ} 186 
ΒΑΡΥ]ο  βἢ ΟΑΡΟΥΥ : δπα 10 βμουα βθοῖὰ {παᾶὺ (Π6 οαρθναβ γαβογίεα 
ἴο δυο 65 4} }]8ῃπηθηΐβ, ἴο θα (ἢ6 Ῥχορπμοίβ, θὰ [Π 66 ΕΓΘ ΠΥ, ἴῃ 
1Π6 ρΡίδοαθβ σσῆογα ΤΠ Ὺ γοϑι θα, ἘΣ ΖΕίοΙ γοἰδίθβϑ νδυϊοιβ σον ΘΥΒΑΟΏΒ 
ν οἢ μ6 μα τ] (6 6] ἀ6γ8 οὐ βγαθὶ 0 οαπι 0 Θομ δ ἴα : 
1Π6 ῬΘΟΡ]6 4180 φββϑβοι]θα δθοιυΐ ᾿ἰπι, ἈΡΡΑΓΘΠΓΥ ἴον 086 ρυγροβο οὗ 
᾿ιρασιησ πἷπὶ ἀπ Ὀαϊὶηρ ᾿πβίγαοίοα Ὀγ πὰ; Ὀαὺ (ΠΟΥ ὙΘΓΘ. ποῦ ΥΟΓΥ 
οδΙ ἔα] ἴο τοάποθ 8 1ῃβίγ οἴ οἢ8 ἴο ργδοίϊοα. (ΖΕ Κ, ν}}}. 1., χὶν. 1., 
χχ. 1.) 1ἰ 18 ποὺ πωρτγοόθδθῖα {πα ἔσομαι {86 βου 8 οὐ {88 ῥγορίνείβ 
(οὐ οἴοβα βιιοἢ ρϑύβοῃβ ἃ8 6 ἀθοιηϑδα ἢξ ἴο Ὄβχϑγοῖβθ {16 Ῥγσορῃθίο 
οἴἶιοθ, δῃά ἰο παῖ Κηονῃ ἢ18 Μ01}} ἴο (86 Ροορὶθ. Τῇ ρτθδίεσ ρτο- 
Ῥμοῖβ οιρὶουθά {Ππ686 βοῇ αγβ ΟΥ γουηρ ΡΓΟρΡ ἢ ίβ ὕο ΟΑΥΤΎ Ργορποίὶςο 
ΤΩΟΒΒΑρΌΒ, [Ι͂ἡ 2 Κίηρβ ΙΧ. 1., Ε}ιβΠπα βθηῦ ομα οὗ {Π6 δοῃ8 οὗ π6 ῥγο- 
ΡΠοίβ ἰο δῃοϊηῦ 96ὰ Κιηρσ οὗἁὨ Ιδβγϑθὶ; δῃὰ ἴῃ 1 Κὶπρβ σχχ. 1δ., 1Π6 
οὐπρ' Ῥγορμοῖ, πῆῸ τπτὰβ ϑοηῦ ἴο σθρσοῦθ Αμπὰὺ ἔον βραγϊπρ Ββι- 
Ἡάδα, Κίπρ οὗ ὅὄγτια, 186. ὈῪ 1π6ὸ ΟΒδιἄθθ ραγδργαβῦ οδ]]16α οπο οὗ 
{π6 Βοῃ8 ΟΥ αἰδοῖ 168 οὗ [86 ρῥγορ]ιοίβι. Ηρθηοα ΑἸηοβ σοἰαἴθϑ 1Ὁ 88 δὴ 
πἀπυδιιαὶ οἰγουμηβίδηοθ, {παὖῦ Π6 τοᾶϑ πο ρτορ]εί, ποῦ ὁμ6 οὗἩ ἰμοβα ἀ18- 
Ππσι Βη θα τηθὴ ὙΠῸ ρῥγοϑι θα Ἴνοῦ {Ππ686 ΒΘΓΩΙ ΑΓ 68, --- πείέθεῦ ἃ »γο- 
»λεῖΐς οη, δἀποείοα ἔγοτα δἷ8 γουϊῃ ἴῃ {86 Βομοο]8 οὗ (8 ργορβοίϑ ; 
θαι τ[μᾶὺ Βα γ88 απ λεγήάδπιαη, απά α φαίλογον οΓΓ δγοαπιοῦο ὕσγμὶέ, τὸ 
ἀἸὰ ποὲ ρυγϑθ {π6 βύυ 168 δπα τηοᾶθ οὗ ᾿ἰνὶπρ' ρΡΘΟΌ ΑΓ ἴ0 {86 ῥτο- 
ῬΒοῖβ, ψθθη ἐλ ἸΟΒΡ ἐοοκ ἢΐπι α8 δε τοαβ ξοϊϊοιοίπφ ἐδε Ποοΐ, ἀπὰ 
σομτηϑηθα ᾿ἶπλ [0 ρῸ δπα ῬγΟΡΘΒΥ πηΐο 18 ρθορὶθ ἰβγβθὶ, (Απλο8 
ν]!. 14, 16.}} Τὸ {86 βοποοῖὶβ οὗ [86 ργορμδίβ βιιοοθθάθα (ἢ 6 βυπᾶ- 
σοριοβ: Ραῦ 10 ἀρρβϑαῦβ {μαῦ ἰῃ 1|ὸ πη οὗ “6808 ΟΒγὶδὺ διαϊπθηῖ 
εἶ αν 8}; ἀοοίοτβ δὰ {ποὶν δοραγαΐθ βοβοοὶβ; 38 ἰδιμδἝ οὶ, [μ6 Ῥγθ ρου 
οὗ 8ι. Ῥαὺυϊ, ἀπά ργοῦδὈ]Υ α]8οὸ ΤΥ ΠΠΙ8. 

11. γαγίουβ ΤΟ ὙΘΓΘ ΔΠΟΙΘΏΟΥ ρίνϑη ἴο ᾿ΘΆΓΠΘα τγ6ῃ. 
Απποπρ ἰῃ6 ΗΟ νγβ ΠΟΥ να γο ἀθποιηϊηαίθα Ὁ23Π (ΗΚΑΜΙΜ), ἃ8 
Διιοηρ {μ6 ατθαῖκα {ΠΟΥ γα ο4]]6α σόφοι, ἰμαῦ 18, τοῖδε πιεέπ. ἴπὶ ἴΠ6 
ἴπὴθ οὐὗἨ ΟἸγῖβί, {π6 σοιωσηομ ἃρρϑι]αίνα ἔογ τβϑη οὗ {παῦ ἀαβογι μίοη 
νγὃ8 γραμματευς, ἴῃ ὑπ ΗδΌτον ἼΒΊΟ (ΒΟΡΗΦΕ), α βογίδο. ἸΠΘΥ Μ6Γ6 
Δἀάγοββοα ὈΥ {ΐ6 ΠΟΠΟΓΆΤΥ {{|6 οὗ Παδῥὲ, ἰΒῃαῦ 18, σγεαξ ΟΥ̓ πιαϑίεγ. 
ΤΊα 68, ἴῃ ᾿παϊδίοη οὗ [ῃ6 ατοοκβ, μα {Π61Υ βου ὴ 1186 ΤΏ6, ὙΠΟ 
6 Γ6 ο4]16α Παδδοπί. (ἀδημα8]16] να μα οὗ ἴῃ6 πιαροσ. ΤΟΥ οὐρά 
{Πποηλβοῖνοθ {πῃ6 μι] άγθῃ οὐ ν ϑάομ ; Θχργαβϑιοῃβ Ὑ οἢ οογταϑρομπά 
ΨΘΥῪ ΠΘΑΙΥ 10 ἰῃ6 ατεοκ φιλόσοφος, (Μαῖίι. χὶ. 19.; [ζκ6 νἱϊ. 85.) 
ΤΠ Πιοράβ οὗ ββοίβ νγοσθ οδ]οᾶ ψμαέλδεγς (Μαῖι. χχῖ!. 9.), ἀπά (μς 
ἀἸβοῖ ρ]68 ὑγογ ἀθῃουπδίθα δ0η8 οὐ ολίϊάγοπ ὙὌΠα ΘΒ} ὑρδο ΓΒ, 

1 Οαϊπηοῖ, Ὠ ββουίδιϊοη ΒῸῚ 168 Ἐπ οἶο8 ἀο8 Ηόδτοιχ, Ὠ ββοτέ, ἴοι, ἴ. Ρῃ. 8572---376.; δηὰ 
ΤΙ οἰ ΟΠ ΑΓΥ͂, νοοα ϑ' .ῃοοἶϑ. 51 πρθοου Β ΟΥρίποβ βδογα, ΡΡ. 92--- 1 01. 81} οἀϊτίοη. Βαβπαρο Β 
Ἡϊδβι. οἵ ἴπ6 Φενγε, ρρ. 410, 411. Ὑ͵ 611 ΜΊΒοΘ]δῆοθα ὅδογα, 110. ἱ. ὁ. 10. 8 10. Ρ. 79. Βρ. 
ΟΓΥ Β ΕΞΒαΩῪ σοποογηίης ὑΠ6 Ναίογο οὔ [6 Ῥγιοδιποοά, ρρ. 89 ----42., 

5. Τὸ γῦλβ δῃΟἰΘΠΕΥ͂ [Π6 συιδίοπι Οὗ ῥγϑοδρίογβ ἴο δ ἀγθββ {Ππεὸὶγ ρα 18 Ὁ. [86 {1010 οὗ δύπε ; 
{πι18, 16 ἀϊδοῖρ]68 οὗ [86 Ῥγορ]οῖβ ὅσο ςδ θὰ 1116 8δοη8 οὗ ἐλ μγορλείδ. (1 Κίηρβ χχ. 85., 
2 Κίηρθϑ ἱἰ. 8., ἰν. 88.) 8. Ῥϑὰ] δῖ} ]68 ΤΊ ΔΟΙὮΥ 8. δοη. (1 Τίμι, ἱ, 2., 2 ΤΊπι, ἰ. 2.) δι. 

ΜΕΞΕ ΤΕ ΞΕ ὡρῶς, 
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αὐ ἰθαϑδί ϑοῖὴθ οὗ ἴμθην, μδά ργϊναία ᾿Ἰδοίυγθ- σοοι8, θὰ  ΤΠ6Ὺ αἶβο ἰδυρῆς 
δηὰ ἀϊβρυϊοα ἴῃ ΒΥπΑσΌσιι68, ἴῃ (6 Π1Ρ168, δηά, ἴῃ ἔδοί, ὙΠ ΘΓαν ον ΤΠ αν 
σου] ἢπά δὴ δυάϊθθοθ Τ7}ι6 τιοίποα οἵ [8686 ἰθβοθοσθ τνᾶ8 {116 ΒΔΠῚ6 
ψῖ (παῦ τ ῖοῖ ργονα]θά δμοηρ {6 ἀσθοκβι ΑΠΥ ἀϊβοῖρὶο ἡ ἢῸ 
οΠοβα τσ ργόροβα αυοϑίζοηβ, Ὁροη ΠΟ ἢ Ὁ ὑγὰθ {πΠ6 ἀσίγ οὗὨ {Π6 
(Θϑομοσθ (0 τοιηδιὶς δηὰ ρῖνθ {Π610 ΟΡ᾿πομδ. (1ὰΚ6 11. 46.) ὙΤΒα 
ἰδ Υ8 6 γα ποὶ ᾿ηνοδίθα 1 {Ποῖν ΤΠ ΠΟΙ η8 ΟΥ̓ ΔΩΥ [Ὀτιηδὶ δοί οὗ 
[Π6 ΘΠ ΣΟ Ὦ ΟΣ οὗἉ {ἰπ6 οἷν] δι ΠΟΥΓΙΓΥ ; ΤΠΘῪ ὑνογα βο  ποοηβτυϊοα, ΤΉΟΥ 
Ταοοϊγοὰ πὸ Οὐ Υ βΒδίδυυ ἴδῃ ϑοῖὴθ ὙΟἱ αΠΙΔΤῪ ῥγθϑοηῦ ἔγομι (6 ἀ15- 
οὐρ 68, ψ ΒΟ 88 οα θα ἀῃ λοπογατῳ, τιμή, ἨΟΝΟΒΑΒΙΌΝ. (1 ΤΊπι. ν, 
17.) ὙΒΟΥ δοαυϊγοα ἃ βυθδβιϑίθησθ ἴῃ [ἢ6 τηδῖῃ ὈΥ (86 ΘΧοοῖδα οἵ 
ΒΟΙῺΘ ἃ. ΟΥ Παηάϊοσαηθ, Ασοογαϊδρ ἴο (η0 Ταϊταυα!δίβ ΠΟῪ ὙΥ6ΓΘ 
βΡουπά ἰο ΒοϊΪά πο οομνογβαίοη τὰ οΙΘΩ, δηα ἴο σχοΐδα ἴο δι αἱ 
{4016 νι [86 ἸΟΥΤΟΙ οἷἶα88 οὗἨ Ρθορ]θ. (Φο μα ἰν. 27.; Μαῖί. ιχ. 11.) 
ΤΠα βυδ᾽]θοίβ οὐ οἷ μα ν ἰδυσμῦ ΓΘ ὨΙΠΊΘΓΟΙΙΒ, ΘΟΙΠΙΠΟΏΪΥ ἴη- 
ὑγτϊοδίθ, δῃὰ οὗ πὸ ρτοδὲ σοῃβθαῦθῃοθ; οὗ ψΒοἢ ἴΠΟγ6 ἀγα δϑυπάδηϊ 
ΘΧΉΏΡΪ68 ἴῃ 1806 Ταϊηυά." 
1. Αἴτος πὸ ψονβ Ὀθοδλο αἰνιἀοα Ἰηΐο {πΠ6 ἔτο ρστοδύ βαοίβ οὗ 

Βαδάμσοοθοθ δπά ῬΒδγίβοθθ, οδοῦ βοοῖ δα 18 βαραγαΐθ βοῖιοοὶ. Τὴ6 
ΜΈΤΗΟΡ ΟΕ ΤΈΑΛΟΗΙΧΑ ἴῃ {8686 ΒΟΙΟΟΪΒ ΤΩΔῪ Ὧ6 6891}γ ΟΟ]]οἰοά ἔγομι 
(6 (ὐοθρε]β αῃά Αοίϑ. Τῇ Ζοοίογε οὐ Τεασλεγε ΣΘΉΏΘΓΆΙΥ βαῖ, ΤῊυϑ 
οἷν [μοτὰ βαὺ ἀονγῃ ρΥΘΥ]ΟΌΒΙΥ ἰο ἀο ἐνουῖηρ Ὠ18 δουοι οἡ {Π6 τηοὰηΐ 
(Μαίς, νυ. 1.); δ (ἀδῖρδ]θὶ αἷβδο ἀϊα ἴῃ πὶβ βοῇ], (Αοίβ χχὶν 8.) 
ΟΠΆΘΟΠ168, ΠΟΊΓΟΥΘΙ, [ἢ 6 «ΓΘ νγΊ8 ἢ} ἰοδοΠ6ΓΒ, {1 (Π6 τοῖς ρἢ}]ΟΒΟΡ ΓΒ, 
ΤΟΙ͂Ο δοοιβίοϊηθα ἴο μαγνα (Ποὶν ἀἰ8ο1 0168 διοιιη) {Ππθῖὰ, μου οΥ ΠΟΥ 
υγοηΐ, 8πα (ο αἰβοοῦγβθ, 88 ΟΟΟΒΙΟ. Δ1ΌΒ6, ΟἹ {π]|ῺρΒ ΘἸ ΠΥ ΒυπΔ ἢ ΟΥ 
ἀἰνῖηθ. [ἡ (818 Ὧν οὖν Ιμογχὰ ἀ 6] νογϑα βοιμθ οὗ Π18 τηοβύ ᾿ῃη ογθβίηρ' 
ἐπεί ΓΟ ἸΟ.8 ὕο Ἀ8 Δροβί]θθ, ΑἸ] βῖοηϑ ἕο {Π18 ργαοίοα οὐ ὺΣ ἰὴ Μαίί. 
ἦν, 20., χ. 38,, χνυὶ. 24,:; Μαῖκ 1. 18., χν!. 24. ΤΏ κερὶ σϑηθγαν 
βαΐ Ὀ6ΙοΟ {Π61 ργοοορίοσβ. δὲ. Ῥδὺ] 6115 {π6 «678 ἰμδὺ [6 βαΐ οὐ 
βίυα!οα δὲ {π6 ἔδοὶ οὗ (ἀδιμλ]16]. (Αοἰϑ χχὶν 8.) ῬΆ]ο τοϊαίθ (παὶ 
{μ6 ΘΠ] άγοη οὗ {π6 Εββοηδβ βαΐ οὖ {Π6 δαί οὔ {Π6}Ὁ τηλβίδυβ, ὙΠῸ 1ηἴ61- 
ρμγοῖρα [λ6 αν, πὰ οχρ]αϊποα 18 Πραγαι γε 86 η86, αἴοῦ [Π6 ΤΩΆΠΏΟΥ 
οὗ {π6 δποϊθηΐ μῃ]οβόρἤογα, ΤῊΘ δυῖθον οὐἩ {{|π| σομηπη πίδυν οα [ἢ 6 

Φόλη βίγ]6εβ ἔοβα ἴο υυβοηι ἢἷ8 ἢτϑί ρίας τγδϑ βοηΐϊ, ἰδ ελάνον (1. 1. ν. 91.); δπᾶ 108 
(6 τογαὶ βαρὲ (Ρτον. ἱ. 8.) δἀἀγοβδβαεδ ἢΐβ8 γοῦῃς, ὨΘΆΓΟΣΒ, Ἔχ ογίηρ ἴΠοπὶ ποῖ 10 σοπίδτῃιι 
116 δάνίοθ διὰ δὐπχοηϊίοπ οἵ {πεἷγ ρατγοηῖδ; Ὀδοβϑβο οὐθάϊοηςα ἴο ραγρη 8 15 8 ἀτιν, δοοοηὰὶ 
ΟΠΪΥ͂ ἰπ ἱπιροτίδηςα ἴο οὐδεάΐοηςο ἴο αοα." ἨἩο]Δ6π᾿ 8 Τταηβϊαιίοη οἵ Ῥγουύογθβ, ἢ. 88. 

"ΙΑ βοῖῖ οὗ δοδἀθηνοοὶ ἄορτοθ τγα8 σοηίριτεα οἡ ἴΠ|6 μι 18 ἰπ ἴΠ6 Δ ον 5}. βειηἑπαυίοδ, 
ν πολ, δον 106 ἀοδίτυοιίίοη οὗ Φογιβαϊοπι, ἡ σὸ οδἰ δ Ὁ] δ οα αἱ ΒδΌγ]οη δηὰ ΤΊ εγίδβ, δι ἃ 
οἵ ν ῃϊο ἢ Βαβηδρο 88 ψίνοῃ ἃ σορίουδ δοοοιηῖ ἴῃ ἷ8 ΗἰΒΙΟΓΥ οὗὨ [πὸ 6 νγ8, ὈΟΟΚ Ὑ. ς. ὅ. ῬΡ. 
410---414. (Ιοπάοηῃ, 1708. [ο]10ο.) ὙΠΟ οἰγουτηδίδποοβ αἰτοπάϊπρ ἴ86 σοηξοττίπς οἵ 18 }8 
ἄσρστϑο ἃγὸ ἀδβογί θεά Ὁ Μαϊπιοπὶάοβ (90 8ἀοἤδζδκα, 110. νἱ, 4.) 85 [Ὁ]]ον8:---}. ΤΠ6 σδπάϊ- 
ἀδίδ ἴογ ἴα ἀορτοο τγδβ οχδιηϊποα, Ὀο(᾽ ἰῃ ταδροοῖ (0 ᾿8 ΤΏΟΓΆ] ἙΟΒΑγβοῖοῦ δηὰ ἢΪ8 ΠΠΠΟΓΕΓΥ 
δου ϊ δἰ τἰοη8. 2, Ἡαδνίης ππάογρουο [Πϊ8 Ἔχδυλ πδιοἢ 18 Δρρτοθδιίοη, τὰς ἀϊδοῖ Ρ]6 ἴθ θη 
ἈϑοΘ 6 Δ οἸεναδῖθ βεαῖ. (Μίαδιϊ. χχῖν. 2.) 8.4. ν τππρ- Δ Ό0]ες ττῶϑ Ὀγοβοηιοά ἴο Ὠΐπι, 
ἴο βίην τπδῖ ἢῈ βμου]ὰ νπυτῖϊς ἄονγῃ ἢ ΐ58 δοαη θ᾽ 008, δἰποθ ΤΠΟΥ ταῖραΐ οβοδρα ἔγοπι ἢ 
ΠΙΘΙΊΟΤΥ, ἀπά, τῖποας Ὀοϊηρ τυιίθη ἄονπ, ὃς Ἰοδι. 4. Α ΚΟΥ τγδβ ρῥγοδεηϊοὶ, ἴο δἰ βῃ ΠΥ 
{παῖ μα παΐρης ποῦν ὀρθῃ ἴο οΟἴβεγθ {π6 ἴγεβϑαγεβ οἵ κπου]εάρο. (Ἰλικὸ χί. 52.) ὅ. Ηδηὰβ 
ψογα ἰδίὰ ὡροὴ Εἷπι; ἃ ουδίοπι ἀοτίνεὰ ἴτοπι Ναπιῦ. χχυ]ὶ. 18. 6. Α ςετίδίῃ ῬΟΥ̓ΕΥ ΟΥ̓ 
ΔΙ ΠΟΥ Υ͂ τγὰ8 οοηΐεττεά ἀροη ΐπλ, ΡγΟΡΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 εχοτγοίδοά οὐοῦ δἷ8 οὐγιὶ ἀϊδεῖ ρ]εδ. 
7. Εἰπαγ, μ6 τγδβ βαϊατεὰ ἴπ 186 ϑοῖιοοὶ οὗἨ ΤΊ δοτίδβ, γῖτἢ 6 1.116 οὗὁἨ Δαδδὲ, ἱπ 16 δε οο] 
οἵἩ ΒΥ] Οη, πὶ ἴμδὲ οὗ Μαερίεν. (Φαμπ᾽ 8 Ατεϊμβοϊοσία Βι 0] οα, Ὁ Μίγ. ὕρῆδπι, Ρ. 106.) 

Ψ14 



620 1ογαίωῦγο απα ϑεῖοηιοθς 97 ἐδθ “ειος. 

ἢνϑὲ Ερίβ]6 ἴο {π6 Οὐ δηθ, ρα] ΙΒηο ἃ ἀπᾶοῦ ἔπ6 πϑῖλα οὗ 8. 
Απλῦγοβθ, ΒΆγ8, οα Οἤδρ. χὶν., ὑπαῦ {86 « δν7ὺἸ8ῇ τα Ὁ 15 βαῦ οἡ οἱθνδίοα 
σΠαῖγβ; ψ 1116 Βομοίαυβ νμὸ ᾿8α ταδάθ {Π6 στγοδίοδῦ ὑγο ΟΊ ΘΏΟΥ βαῦ ὁἢ 
Ὀθηοἤ 68 7π8ὲ Ὀ6Ιο ὑπθπλ, δηα {Π6 ἡ ΠΟΥ ῬῈΡ118 βαῦ οὐ {π6 στουπὰ 
ΟἹ Βαββοοκβ. Βυΐ ἴῃ {π6 Ταϊυαὶ 10 18 βιδίθα {μαῦ [86 τηδβίδυβ βαὺ 
ἄονη ψὯ116 {86 Βομοίδτβ δίοοά.3 

ΙΝ. ΤῊδ 6γν ἀϊά ποὺ Ὀδοοπιο αἰβιϊη σι βηῃοα ἔοσ {πο ῖγ ̓ Ἰη 6] οί] 
Δοα]υϊγοθηΐβ Ὀοΐογα {86 {1η16 οὗ 1)αν!α, δηα Θβρθοια} ]Υ οὗ βδοϊοπιομ, 
ὙΠῸ ἰ8Β βαϊα ο ᾶνα ΒΡ 8886 4}] οἴ μαυΒ ἴῃ ἸΒάοΙα ; ἃ ΟἸγουμηβίδῃμοα 
ΜΠ οἢ ραν ΟΟΟΑΒΙΟΩ 0 {Π6 ΤΩΔΏΥ Υἱδὶ [8 νον ΠΟΤ Ῥαϊά ἰο Πΐτὴ ὈγῪ 
ἀἰβιιπρυθῃοα ἔογοῖρποσβ. (1 Κϊηρϑ ν. 9--- 12.) ΗΐΒ δχδηρῖο, μοὶ 
γγ88 ΓΌ]Υ δὴ 11 ϑ ΓΟ Β ΟὁΠ6, γγα8, θαγοπά απ ΒΕ 0η, ἱπιϊταϊθα ὈΥ ΟἴῸΣ 
Κἴηραβ. ΤΠ [Πτογαΐαγο οὗ [86 Ἡ ΘΌΓΘνΤΒ νγα8 [ἰτηϊΐθα ΟὨ]ΘΗ͂Υ ἴο το] ρίοῃ, 
1π6 ιἰδίοσυ οὗ ὑμϑὶγ παίζῃ, ροϑίσυ, Ῥῃ:]Οβορῆν, οἰμῖσβ, ἀπα παΐυγαὶ 
Πἰβίοσυυ ; οὐ ὑὙιοῖ Ἰαϑὺ βυ)οοῦ ϑοϊοσμοη ὑγγοῖθ ΠΊΔΩΥ͂ ὑγθαῖβοθ, ΠῸ 
Ἰοηροῦ οχίαπί. Τηπ6 Ηθῦτγονβ τηδάθ θα 1018 Ῥτορτθεβ 'ῃ βοΐθησο δηά 
᾿ογαΐατο αἰθαῦ {π6 {1π|6 οὗἨ δοϊομοῃ. υγίηρ ΤΠΟΙΡ σΑρΟνΙΥ, 10 15 
ἴγα6, ΠΟΥ δοαυϊγοα ΤΩΔΩΥ ἰοσοὶ μὴ ΠΟΙ ΟΏΒ, 1 ἢ ἩΒΙΟΙ ΤΠ6Υ Παά πού 
Ὀδ6θιι ΡΥΓΘΥΣΟΌΒΙΥ δοαυδιηιθα ; δηα {Π6Υ, Βιι ὈΒοα ΘΠ ΪΥ, Ὀοσγον θα πχυοὶ, 
θοῖἢ οὗ συ} δηα οἵ ἐ]βοῃοοά, ἔγομλ ἴπ6 Ῥβ]οβορῃν οὗ {π6 ατϑοῖκβ. 
ΤΠ διιίποῦ οὗ {π6 δροοσυρμαὶ Ῥοοῖς οὗ ΥΥ̓ Ιϑάοπι, υυιτἢ βοπλα οἴμιθσβ οὗ 
{π6 ον θ τα γβ, Π848 ταδᾶθ Ῥσθίυ βορὰ 86 οὗ (86 ατθοὶς ρΡ}1]ο- 
ΒΟΡὮΥ. [0 18 οἶδαγ, πού μβίδηαιηρ (185, {πᾶῦὺ [Π6 “618 δῇθοσ (ῃ8 
ΘΑΡΌΙΥ [6}1 ὈΘΙοΥν {ΠΟΙ δηοαϑίουτβ 1 σϑϑρθοῦ ἴο ζιδίουῳ ; 85 186 
ΡΟ] 1864 Δηη8}8 οὗ ὑπαῦ ρογίοα αγὸ πού οὗ ἃ Κἰπάγϑα σμαγαοίοσ στ ἢ 
1Πο86 οὗ ὑπ6 ῥΥϊτα νθο ἀρ68 οὗ {Π61Γ ΘΟ ΤΥ. 

1. Τμαῦ {Π6 ἀτί οὗ ΗΊΒΤΟΕΙ͂ΟΑι, ΝΕΙΤΙΝΟ ν᾽ 88 Δ ΠΟΙ ΘΏΓΥ τυοἢ ο]- 
ἰναϊοα τὰ {π6 Εἰδβί, (η6 Β10]6 1561} 18 δὴ Δ}106 ὕββΕ τ ΟΩΥ ; ἴογ 1 ποῖ 
ΟἸΪΥ τσοἰδίθβ {πΠ6 Ῥσομηϊπθηῦ δυθηΐβ, ἔγοπι ἰῃ6 ογοδίοη ἄονη ἴο [86 ΒΔᾺ 
οομίσΥ Ὀαίοσα ΟἸγὶθί, θὰ Βροιῖζβ οὗ Δ ΠΥ Πἰβίογι σαὶ Ὀόοῖκα, τ ΒΙΘἢ 
Πᾶνα ΠΟῪ ρουιϑῃοα; δηᾶ 480 οὗὨἩ ΤΥ τηοηπηθηΐβ ογθοίθα 1ῃ οοιη- 
τηθιηογδίοη οὗ γϑηλυ 8 0}6 δομιονυθιηθηΐβ, πα {ὈΥΠΙΒΠΟα τι Δρρτο- 
Ρτϊαῖα ᾿ΒουρΡΌΟη8. ΤῊ ΒΑΥ]ΟΠΙΔΠ8,4180, [ἢ 6 ΑΑΒΒΥΥΔη8, (Π 6 Ῥογβίδη8, 
δηᾷ Ὑγτίδηβ, λα μοῖρ Ηβϑίουϊοδὶ ΑπηαὶβΌ Αὐμοηρ (Π6 ΕἸργρίϊδῃβ 
1β6γο νγὰ8 ἃ ββραγδαῖθ οὐάοσ, ν1Ζ., ὑπ 6 Ῥγθϑίβ, ὁΠ6 μαζὺ οὗ ψἤοβα ἀπ ἴἴ 
γγ88 ἴο ττῖΐα {π6 Ὠιβίογυ οὔ {ποὶγ οουπίσυ. [Ιἢ [86 ῥγίταϊενα ἀρ68 1Π6 
ἰα5}κ οὗ Θοιωροβίπρ' 8Π}8]8 ἔ6}] ἴῃ τηοϑῦ ὩΔΈΠΟἢ5 ἀροη [Π6 ῥυἹθδβίβ, θαΐ δὖ 
ἃ ἰαΐδν ρουϊοα {π6 Κίηρ δα Ἠ18 οὐγῃ βθογθίδγιθβ, γγΠ086 Βρ6οῖα] ὈυΒ᾽ 688 
10 ψγχὰ8 ἴο γϑοοσὰ {πμ6 ΤΌΥ 4] βαυϊηρβ δηα δομι ανοηθηΐβ, Τὴ ῥγορμοίϑ 
ϑιηοηρ 6 Ηρ Όγονβ γθοογαθα {Π6 δνθηΐβ οὗ {πΠῸ 1 ΟὟ {ἰπη65, 8η6, 
ἴῃ [886 66}]}168ὲ ρογιοᾶβ, {π6 (ὐδῃθαϊοσδίβ ᾿πύο ον ΤυΔῊΥ βίου 4] 
ανϑηΐβ τ {Π6ῚῚ δοοουηΐθ οὗ {π6 βιιοοθββϑίοῃ οὗ ἔδι}}1 68. [πάροά, 
ἷς Βῃουα ποῖ ΡῈ ἔογροίίβῃ, {μαῦ δηοϊθηῦ ΠΙΒίΟΥΥ ΘΘΠΘΓΆΙΥ μράᾶγίαϊκο8 
ΤΏΟΓΘ οὗὨ 8. ρ'ιαῃθδίοριοαὶ {πᾶ ἃ ΟΠ ΓΟΠΟΙοσίοαὶ οπδγαοίοσ, Ηδποα {Π6 
Ηδῦτγονν ρἤγαβ6 ΓῸΣ ροηθαϊορίθβ, ΠΥῚΡῚΠ (ΤΟΙΌΟΤΗ), 18 υιϑϑᾶ 4180 ἔοσ 
Ὠἰδίοσυ ((ἀβη. νἱ. 9,, χ. 1.);} δῃὰ ἤθῆοθ 0 Θροοῦ ΤΌΤ δποϊθηΐ ἰπδῃ 
{παῦ ΟΥἩἨ ΝΑΒΟΠΆΒΒΟΓ 18 ΒΥ ΤΠΕΓΟ Του, [ἢ [Π6 Β1Ρ]6, πούγονοσ, {{|8 
ἀεἔδοί, ἰὴ τοραγᾷ ἰο ἃ τϑρ ΑΓ ΟὨΓΟΠΟΪΟΡΊΟΔΙ δυβίθμη, 18 ἴῃ ἃ ἸΏΔΏΠΟΣ 

Σ Τίς. ΜερΊ]δῃ. 3 (αἰπιοῖ, Ὠἰββογίδιΐοηβ, ἴοπι. ἱ. ΡΡ. 877, 878. 
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ὀοῃροηβαίθα ὈΥ {π6 ᾿ΒΟΓΟ ἴῃ να ΟυΒ ρΡ͵δοοΒ οὗ ἀαβηϊα ρογὶοάβ οὗ 
Ὠτηθ, δῃα ΟΥ̓ ΟὨΓΟΠΟΪΟρΡΊΟΔΙ σ᾽ πθϑ]ορῖθθ. ἴῃ ρἰνίησ ἃ οοποῖὶβα δοοοιιπῦ 
Οὗ {π6 ζαῃθδίορυ οὗ ἃ ρβϑίδοῃ, 6 ἩδΌτγονβ, ἃ8. νν6}1} ἂἃ8 {16 Αὐσδθβ, 
ἴοοῖκ {π6 ΠΟΥ ὕο οὔ, δοοογάϊηρ ἴο {Π 6}. ΟΥ̓ΤῚ Η]ΘαΒΈΓΘ, ΟΠ 6 ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ 
δομογαίοηβ, (ΕΓ ἴν. 18---22.:; ΕΖτα υἱ]. 1---ὅ. ; Μία, 1. 8.) Τὺ νι δ8 
ΘΟΒΒΙΔΕΓΘΑ 80 πγιιοὶ οὗ Δῃ ΒΟΠΟὺΣ ἴο ἤᾶνο ἃ πδη16 δπᾶ ἃ ρῖδεβ ἴῃ {{Π|686 
(ἈΤΏΔ]Ὺ 8Δηη4}8, ὑμαῦ (μΠ6 Η ΘΌτονβ ἔγοτα {πο ὶγ ἢγβί δχϊβίθῃσθ 88 ἃ Ὡδίϊοη, 
Πιλα ρα] 1ο ρθη θδ]ορ βίβ, ἀδποιιϊηδίοα Ὁ ΘΥΦ,, ἼΣ (ΒΗΟΤΟΕ, ΒΗΟΤΘΕΙΜ) 

Νοῦ οἱγ (86 Ηδῦτγονβ, θυΐ, ἢ γὸ ΤΔΥ οτγοαϊῦ Ἡσοαοίυβ δὰ 
Πιοάοταβ ϑίουϊαβ, {π6 ΕργΥρύίδμηβ 4180 αϑϑιρῃθα 4. οουίδίῃ ραυϊοᾶ ἴο ἃ 
σοημδγαθοη. Ἂἀἀοοοσαϊηρ ἴο {παῖς δβιϊτηδίϊοη, ἰἴγΘΘ σ᾽ ποσί! 90 8 τηδάθ8 
8 Βυπαγοα γοασβ.Ό [Ι͂ἢ (Π6 {1π|6 οὗἩἮ Ἁ ΑὈτΑΒδΠλ, ΒΟΥΤΟΥΟΙ, ὙΠ6Π Τρ 
Ἰνθα ἴο 8 ρσυϑδίοσς δρ6, 8 πυπάγεοα γ6 878 τηδάθ ἃ ρεπογαίίΐοη. ΤῊ18 18 
οἶδα ἴγοιῃ ὑβῃ. χν. 13. 16., δηὰ ἔγοια 16 οἰτουπηχβδίδηοα {μαὺ Αὐτα- 
δῆ, 1βα80, δῃηὰ «΄δοοῦ ἀνγοὶῦ ὕνο δυπαγοα δηᾶ βέθθη γϑασβ 1π {ἢ 
Ἰαπὰ οὗ ὑδμβδϑῃ, δπᾶὰ γοῦ {Π6γ6 ἍΟΓΘ ΟὨΪΥ {70 ζ,ΘΠΘΓΔΙΙΟΏΒ. 
ΤΠ βίυαν οὗὨ ὨΙΒίΟΣΥ δμοηρ (ἢ6 «6 ν}}8 νγν88 μιν οοηῆποα ἴὸ {88 

ΔΑΓ οὗ ΠΟΥ ΟὟ ΠαίΟΏ. ποῖ 1η!ογηλαξίοη, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, τϑῪ δα οὉ- 
ἰΔπ6α ἔγοπι {86 }γ βίου! οα] αηα οΟἴΠΟΥ τ! ηρ, ἔογ {Π|6 θα ον ἀπάοΥ- 
βίδπαϊηρ [86 βίαίαβ οὗ οἴϊοῦ ἔοσγοῖρῃ παίϊοηβ τ 1} ὙΒΙΟἢ {ΠῸῪ Ὀδοδιηο 
ΨΟΓῪ ΟἸΟΒΟΙΥ ΘΟΠποοίοα : ἀπά [6 πιοδβύ δηοιθηΐ Πιβίογι οα] ἀοσυπχοηίβ οὗ 
1πΠ6 Ηδῦτοννβ ὑθγοῦν στρογ σι ῦ ἀροῺ {Ππ6 οὐρα ΟὗὨ παίϊοηβ, δηα {116 
ἸΠΘΠΠΟΙ Ἀπ ΡΓΟΡΤΊΘΒΒ οὗ (Π6 αὐίϑ ἐπδὴ ΔΩΥ ΟἰΠ Γ τΥΙΩρδ {πδ΄ ἈΓῸ 
οχίδῃηί. 

2. ῬΟΕΤΒΥ διδα 18 οτἹρίῃ ἴῃ [86 ἢγβὺ δρ68 οὗ ἴΠ6 σου], ὙΒΘπ υπ- 
αἸβοὶρ ηϑα ἔδο]ηρβ δπα ἃ γον ἱτηδριηαθοη παίαγ ΠΥ ΒΡ Ρ]164 βίχοηρ; 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ8, 8ηαἃ ρᾶνα 8 Θχρύοβδῖνθ του 0) τὸ [Π6 νοϊοθ, δῃᾶ 
ΤΟ. ἴο {Π6 ᾿ἰπιῦ8. Ηδηοθ, ΡΟΘΙΓΥ, τηυ816, δηα ἀδηποῖπρ, Το γα ἴῃ 8] 
ΡΓΟΡΔΌΣΙΥ ΘΟΠ ΘΙ ΡΟσΆΠΘΟῖΒ ἴῃ {Π 6} οὐἱρίη. Τῇ οἰαβίοηβ οὗ {16 
ἱπβριγοα Ππορεύτι ΤΩΒ6 ἸΠΠΠΙΘΙΥ δυγραβδ ἴἢ Ο,ΔΠάΘΟΣ, ΒΟ ΠΤ, 
Ὀοδυΐν, πα ρῥαίϊοβ, 411 [86 τηοϑὺ δοϊθσγαίθα ργοάυοίϊομβ οὐ αστθθοθ 
δά Βοῆθ. πα {πη κκδρινιηρ βοηρ οὗ Μίοβοβ, οοπιροβθα οἡ {δ ἀ6]1- 
ΨΘΓΆΠΟΘ οὗὁἨ {π6 [βγδ6} 168 δηα ὑπ 61 τϊγαου]οῦβ ραββαρὸ οὗ {πΠ6 Βοὰ 
ϑε8. (Εχοα, χν. 1---19.), 15. 8ὴ δαἀγαϊγαῦ]θ ἤσταη (1}} οὗὨ βίγοπρ δπὰ 
νοὶ ᾿ππᾶρθθ. ΤΠ βοηρ οὗ Πορθοσδὴ δηᾶ Βαγακ (παρ᾿ ν.), ἀπὰ {παῖ 
οὗ Ηδῃπδὶ {π6 τιοίθοῦ οὐ βϑδιαι οὶ (1 ὅδμ. 11. 1.}, αν 6 ΤΔΩΥ͂ 6Χοο]- 
Ἰοηῦ ἢ ρΐδ, ἀηα βοῦλα ΠΟΌΪΘ δα βιι0 116 ταρίυσοθ. 1 αυ  ἰδιηθηΐα- 
το οα {πὸ ἀδδίδ οὗἁὨ ὅδ} δῃὰ “ομαίβδη (2 δι. 1. 19.) 18 δὴ ἱποοιὰ- 
ῬΔΥΆΌΪ6 οἰορσγ. ὙΤᾺ6 ρταὐα δ ΟΣ Ἀγτλη ([88. χἹ!.) ἀηὰ Ἡ 626 ΚΔ ἢ Β βοτρ 
ΟΥ ρῥγαΐϊβα ([88, ΧχυἹ,.) 8.6 ὙΟΥΓΌΥ οὗἁἨ ΘΥΘΙΎῪ ΟΠΘ᾽Β αἰΐθηίοη. Τῃδ 
ῬΓΆΥΟΙ οὗ ΗδρΑ κὰκ (111.) οομίδὶπβ ἃ. ΒΌ ]1πλ6 ἀθβοσιρίοι οὗ {Ππ ἀϊνὶπα 
τηλ͵οβίυ. Βοβϑίἀ68 {1686 βῃρ]θ ἈΥση8, τπγ6 ἢδγνα {π6 ὈΟΟΙ οὗ Ῥβ8] 18, 
Ῥγονογῦβ, Εὐοοϊοβιαβδίθα, (ὑδηΐοϊθθ, δηὰ 1,διηδηίαίοηβ; 84]} οὗ σψ Β]οἢ 
ΔΙΘ ΟΟΙηρΟΒοα ὈΥ αΠοσθηΐ ροθὶβ, δοοοσάϊηρ ἴο (86 υϑαρα οὗ [8086 
{ἰπι68. Τῆς Ῥβδίτηϑ 8.6 ἃ ρσγϑδῦ βίογθμοιβϑα οὗ μϑανθη]Υ ἀδνοίίοῃ, [8}] 
οἵ οἴευσίίἑηρ δηᾶ βυ δ] πα ἐπουρ ΐθ, δπὰ 1} ἃ ναγι ον οὗ Ὄχργεββί 8, 
ΔΙΑ ΓΆΡΙΥ οκϊου]αίοα ἰο δχοιῖΐθ ἃ ἐμ κι} τοηιθιαῦγαπος οἵ (ἀοα Β 
ἸΩΘΙΟΐ6Β, ΔΠα ΤῸΣ τηουΐηρ {86 Ῥϑββίοῃβ οὗ 70 δῃᾷά ρτιϑῖ, Ἱπαϊρπδίίοη 
δηα παϊγοά. ΤΉΘΥ σοηβῖϑὶ τιοβίὶν οὗ ρίουβ πᾶ αδοϊμοηδία ὈγΔΥΟΥΒ, 
ΠΟΙΥ τηραϊζαίίοηθ, ἀπ οχαϊιοὰ βέγαϊῃβ οὗ ργδῖ86. δηᾶ {πη κβρίνιης. 
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ΤῊΏΟ Δ] Ππιϑίοηβ ἃγο Ὀθδι τ], 1Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8. ἰθ μου πη τπουϊηρ,, απ 
{16 ῥἰθίν οὗ [86 δυῦμοῦβ 18 ΒΙ Πρ] ΑΥΪΎ τοι κα Ὁ] 6.} ὙὩΠο Ῥγονοσὺβ οὗ 
ΘΟΪοθοη ἀγθ ἃ αἰνίπα ΟΟ]]θοίΐοη ΟὗἨὨ ΠΔΩΥ δἀπηγα Ὁ ]6 βαηίθηοοθβ οὗ 
ΒΊΟΥ] γ, ΟΠ ΟΥΠΙΠΥ δαδρίθα ἰο ᾿πβίσυοϊς 8 ἴῃ οὐγ ἀυΐϊν ἴο αοἄ δηά 
τη. ΤΠ ὈοοΪς οὗ ΕἰςοἸ οϑἰαϑύθβ ὕβδοθθ 18, 1ῃ ἃ ὙΘΥῪ ΠΙΥΟΙΥ ΤΔΉΠΘΓ, 
1{π6 ᾿ηϑΌ ΠΠΟΙΘ ΠΟΥ οὗ 41} Θαγ ΒΥ Θπ)ονηθηΐβ [0 τη κο ἃ τῆϑῃ ΠΆΡΡΥ. 
ΤΙ Οδμηίίοϊοβ οὐ ϑοηρ οὗ δοϊοιμοῃ, ὑπᾶδυ 186 Ῥαγϑῦὶθ οὗἩ ἃ τηληΈ 
αἰδοίου ἰο ἷ8 Βροῦβ6, ἴῃ ΨΘΥΥ͂ ἰδ ηογ γαῖ οἱοραηὺ ΘΧΡΥΘΕΒΊΟΏΒ, Βἤουνϑ 
8 ἴπ6 Δγάοηδ ἴον οὐἩ Ομ γῖβὲ ἴο [ιἷὶ8 ομυσοῦ δηά ρϑορὶθ; δπᾶὰ {16 
Τιατηθηϊαϊουβ οὗ «6 γοιλῖδἢῃ σοηίπίη 8 ὙΘΥΥ͂ τιουγηαΪ δοοουηΐ οΥ (Π6 
βίαϊα οὗ ΦΘγυβαί θη), ἃ8 ἀοϑίγου δα ὈΥ {π6 ΟΠ Δ] ἄββϑῃβ. 

8. ΟΒΑΤΟΒῪ Ἃ068 ποῦ ΔρΡΡΘΑΣ ἴο ᾶγθ Ὀδθη οἰ ναίθα Ὀγ {π6 Ηδο- 
ὈγΟΥΒ: ΔΙ Ππουρῇ {Π6 βαογοα πτιίογθ, [Ὁ] ον σ (86 ᾿τρυΐβα οὐ {πμοῖν 
σοηΐαβ, Βᾶνο ᾿οῖν βυιοῖ Βρθο πη 6 8 ἴῃ {Π6]} ὙΥτ ρ΄, Δ8 16 τιοϑβί ἀϊβέϊη- 
συ μθῃεα οταίογβ πιρῦ Ἰπηϊαῖθ τυ δαἀναηίαρσο. Ὑδοῦ οὗ δἰοασθποθ 
γγ89 Οὐ)οοίεα ἃ8 ἃ ἀεἔδοῦ ἀραϊηβὺ {π6 ἀροβί] Ῥδὺ] (1 ον. ἱ. 17.), σγῃο, 
πού ϑίαπάϊηρ, ροββθαβαα ἃ ΒΙσΏΪΥ οὐ] να οα ταϊπ, δα πτα8 ΕΥ̓ μῸ 
1] 68Πη5 ἀοἤοϊοηῦ ἴῃ βίσομσ παίαγαὶ Θά 6 ῃο6. 

4, Ττασοϑ οὗ ΕἸΤΗΙΟΒ, {παΐ 18, οὗ {π6 βγβίδηι οὗἨ ργονυδι]πρ τηογαὶ 
οΡ᾿ἰοΏ8, ΤΑΥ͂ θ6 ἔοιιηά ἴῃ τῃ6 ὈΟΟἙΚ οὗ {0}, ἴῃ {π6 37}, 39}, ἀπά 784 
Ῥβυ 8, αἶδο ἴῃ {π6 ὈοοΚΒβ οὗ Ῥγουθσὺβ δηᾶὰ ΕΟ] δι δϑίθβ, θαΐ οἰ ον 
ἴῃ 116 ΔροοΥΎΡ δ] Ὀοοῖ οὗ ΥΙβάομα, δὰ {πὸ συ ηρβ οὗ {μΠ6 8οὴ οὗ 
ϑίγοῃ. υσίηρ {π6 ΘΔΡΟΌΥΙΥ {πὸ «6078 ΔΟΑΊΓΘα ΤΩΔΏΥ ΠΟῪ ΠΟΙΙΟΗΒ, 
Πα ΔρΡΡτγοργίαίθα {Ππθτὰ, ἃ8 οσολβίοη οἴἶογοά, (ο {Π6ῚΓ ΟΥ̓́Τ ῬΌΓΡΟΒΘΒ. 
ΤΠΟΥ αὖ ἰθηρίῃ Ὀδοδίηθ δοαιαϊηΐοα τι 86 ΡὨΠΠΟΒΟΡΠΥ οἵ {{10 
ατοοκβ, Μοῦ τα κο8 118 ἈρΡρδδγαησθ Δρυαἀδη ΠΥ ἴῃ τῆ6 ῬΟΟΚ οὗ 
Ὑγβάομι. ΑΠδΥ {Π6 οαρθνιν, {π6 Ἰδησυαρο 1η ΜΒΙΟΩ (Π6 βαογρά 
Βοοῖκβ οῦθ νυ 6} νγ88 Ὁ ἸΟΏΡΥ γουηδοῦΐαγ. ΗἩδΠηΟ6 ΔΙῸδ6 ὑπ6 ποοά 
Οὗ δὴ ἱπίογργοίοσ ἴῃ {π6 βαῦρδίϊς γϑαῦ, ἃ πὴ ΠΘη {Π6 ἩΠΟ]6 ἰαῪῪ 
88 τοϑᾶ; δηᾶ δἷδο οἡ {86 βαρθϑίῃ ἴθ {π6 Βυῃδροσιαβ, τος δὰ 
θδθῃ ΥΟΘΏ ΠΥ ογθοίθα ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΓ ἴο πιᾶϊα {Ππ6 ῬΘΌΡΪΘ τππαογβίαπα τ μδῦ 
νὰ8 τοῦ, Τῆθϑα ᾿η ουργείογβ ἰθαγηῦ {π6 ΗθΌτον ἰαηρυᾶρα αἵ {Π6 
Βοῇοοϊβ. ΤῊ ἰοϑοθ ΓΒ οὗ ἴμ686 βοῆοοΐβ, πο, ἔῸΓ {μ6 ὕνο ρϑῃθγαίοηϑ 
Ργθοράϊηρ {π6 {π|6 οὗ ΟἸγῖϑι, πα τηδὶπίδὶ θα βοῖηθ δοαυδιπίδησα ΥΥἱ{]} 
186 ατοοῖκ ῥὨ]]ΟΒορΡὮΥ, ποτα πού βα38ῆ6α Πα 81Π|0}6 Ἰηςογργοίβεοη 
Οὔ ΤΠ Ηδρτον Ἰάϊοπι, 88 1Ὁ βίοοάα, θυΐ βαροα (ῃς8 ἱπίογργθίδίϊοη 80 ἃ8 
ἰο ΥΣΟΠάΘΥ 10 σοΟΠδογΏ 06 ἴο {ΠΟ 1} ῬΒΙ]ΟΒΟΡγ. ὙΠῸ8 ἄσγοβα οοπίθη- 
Π]0η8, ΠΟ ἢ σαν ΟσΟΆΒΙΟ. ἔοσ {Π6 νδγῖοιϑ βθοίβ οὔ Ῥθαγβοοβ, 5δ6- 
ἄμσοοοβ, δηα ἴββθῃθβ. ἴῃ {πὰ ἰϊπ|6 οὗ οὔγῦγ ϑαυϊοισ, αἰνιβίοηβ παά 
ΑΓΙΒΘη διηοηο ἰῃ6 ῬΠΑΓΙΒ668. {Ποιηβοῖνοϑ. Νὸὼ 1688 (ἤδη δἰ σ θθη ΠΙοῸ8 
4 ΘΒ. 0 η8, ΕΓ νγ6. ΠΊΔΥ δό]ανα {π6 «76» 18} ἘΔΌΡΙηΒ, Το γα σοπίαϑίϑα, δὲ 
(παὺ ρΡογιοά, Ὀούνγθθῃ {Π6 βοιοοὶθ οὗ Η}1]}6] ἀπὰ ϑΠμἀπηπλαὶ. Ομ οὗ 
ν᾿ ΠΙΟἢ ἀ ΒΓ 08 τγᾶ8 8 Πα ΪΤΥ, ““ Ἦ αὺ οδιδα τγα8 δ ΕΠ οΙθηῦ (ῸΓ ἃ 
11 οὗἉὨ αἴνοτοο 2 [ΙΓ ΊΠ6 ΒΠμαμγηαὶ ἐπα Π|1]16] οὗἩ {π6 Τα] ἀγὰ (ἢ 6 
βατὴθ ὙΠῈὴ {Π6 ἸΘΑΓΩΘα τη6ὴ τηθητ] ΟΠ θα ἴῃ «086 ρἢ 8, ΥἱΖ. ϑαπηθαβ δπὰ 
ῬῸΟ]]1ο, ψὸ βουνιβοα {πιτν -ἔουν γϑασβ θαΐογα ΟΠ γιϑῦ, [6 ΘΠ ΔΠιτηΔὶ 
ΟΥ̓ δαμηθ88 18 πλοϑῦ ῬΓΟΡΘΌΪ {Π6 βαῖὴθ τὰ (Π6 Θίπηθοη ὙΠῸ 18. τη η- 
τοηοα ἴῃ {κα 1ἷ. 96. 834., δηα ἢ18 βοῃ (ἀλλ ]16], βο οο] γαϊοα ἴῃ ἐπ 6 

᾿ Ἐὸγ δὴ Ἱπᾶοχ οὔ τῆ ϑυταθο  οαὶ] Τληρυαρο οὗὨ {Ππ6 ϑουρίαγος ἀοεϊ στοὰ ἴο ἔβο δῖα (6 
Ἐξεδάϊηρ' οὔ τῆς ῬοειίῖςΑἹ δηα Ῥγομῇοιῖοαὶ Βοοῖκβ, βθ6 το Αρροηάϊχ ἴο τΠἷβ  ο απο, Νο. ΠΙ. 
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Ταϊμχυᾶ, 18 {πΠ6 βαιμο τὶς (86 (ἀατη8}161] τηθηοηθα ἴῃ Αοίϑ ν. 84., 
χΧὶ!. ὃ, 

δ. ῬΗΥΒΙΟΒ, ΟΥ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΥ͂, δα8 βϑρουγρα αὶ 11{{]|6 
αἰϊοηίίοι ἴῃ πα Εδϑὲ; θα 6 Καον]εάσο οὗ {πὸ δπίμιαὶ, νορϑίδο]ο, δὰ 
τα ϊη6γ8] ΚΙηρΟΙΩΒ, ΟΥ̓ 7Π6 βοῖθποθ οὗ ΝΆΤΟΒΑΙ, ΗἨΙΒΤΟΒΥ, νν88 αἰ νΑΥ8 
του οἢ ποσὰ 8η οδ]θοὶ οὗ Ἰπίογοδί, Υ μαίουογ πον] θᾶρα οὗ [18 βοϊθηθο 
(6 Ηδῦτοννβ Βα Βα θγ μδά, ὉΠΟῪ πιοβὺ ργοῦδῦν ἀογινοα ραγΥ 
ἔγοπλ {86 Οαμδαμ 88}. τροσομϑηΐβ, ΡΑΥΥ ἔτοὰ ἴῃ6 Ερτρίϊαμβ, δηὰ 
Οἶμασ παι οη8 τι  Βομλ {Π6Υ ᾿ιδα ᾿πίθγοουσβο. Τὴ6 ὈΟΟΚ οὗ ΦΨ0Ὁ 
Θνἱηο68 {Ππδΐ 118 δα ΠΟΥ ροββθββοά δῃ ᾿ηὐϊηαΐθ Κπον]θαρα οὗ [Π6 γγοσΚ8 
οὗ παΐασο. ΤῊ δρυϊουϊίαγαὶ δηα ραβίοσαὶ μαι οὔ ὑπ6 ἩθΌσονβ ῈΓΘ 
[ἈνοῦγΑ]6 ἰο {86 δοαυϊδβιίοη οὐἉἩ {Π18 ΒΟΙΘΏΟΘ; 8η4 ΠΟῪ πιο {ΠΟΥ͂ 
Ἰονϑὰ 1 νῦ}} "Ὀὰ οὐἹάθην ἰο ΔΩΥ͂ Οὴ6 ὙΠῸ ρθγιβ68 {πὸ ρσχοάποίοηβ οὗ 
[Π6 βδογβᾷ ροβίβ, δβρθοίδ!ν {Πο86 οὗ αν, Βαΐῦ ἢῸ ομθ διμοηρ [Π6 
Ηδθτγονϑ οουἹὰ ονοῦ Ὀ6 σοιῃραγβα ἰο Κιηρ ϑοϊοιμοῃ ; τοῖο δραΐδ ὁ 
ἐγθ65, ὕγοηι ἐδε οφάαν ἰζαΐ ἰδ ἐπ Ἰνεδαποη, ἐὐόπ ἐὸ δε ἦψ880ρ} ἐλπαξ βρτῖὶπρ- 
οἰλ οιὲ 907 ἐλὲ τοαἱΐ, απα αἶδο ᾧ δεαδίς απὰ οὗ ξοιοὶ, απά 077 ογδορίη 
ἐιπσε απὰ 97.81.65. (1 ἸΚτηρΒ ἰν. 83.) ΤῊ πυτηθχουῦβ ἱπιᾶροϑ νοὶ 
ουὖν ϑανίουῦ ἀεγινοα ἔγουι (6 ΜΟΣΚΒ οὗ παίαγα αἰΐαϑί ΠΟῪ ἀθορὶΥ 6 
Πα οοπίομρμ[αϊοα {Π6ῃ}. 

θ. ΑΒΙΤΗΜΕΤΙΟ. --- 6. Τογα δ᾽ 016 τηϑίῃοαβ οὗὨ δ! Ππγοίϊοαὶ ο8]- 
οὐἸαίϊοη δγ6 Βρόκθη οὗ ἴὴ {86 Ῥεηίαύθαυοι, 85 1 [Π6Ὺ 6 γα γΧ16}} Κπονγη. 
ΤἼδ τποσομδηίθ οὗ ὑμαὺ φαυν ρογιοά ταυϑί, ἴον {Π61Ὁ Οὐ ΘΟΠ ΘΏΪΘΔΟΘ, 
Πανθ Ὀ66ῃ ροββθεβθα οὗ βοῖῃβδ τηϑθίμοα οἵ ορογαίϊπρ ΕΥ πυταθο18. 

7. ΜΛΥΒΕΜΑΤΙΟΒ. --- ΒΥ {{|8 ἰοσὰ Μὰ υηἀογβίαπά (ἀθοιηδίγυ, 
Μεηβυγαῦου, Νανιραύοη, ὅθ. Α8 ἔδσ δ8 ἃ Κπον])εᾶρα οὗ {Ππθπὰ νγῶ8 
Δοβοϊ ον γϑαυϊγοά ὈΥ 186 ΘΟπα ΠΟ ἀπα οι] ου πθηΐβ οὗ [Π6 Ρ6ορ]6, 
6 ΙΔ Ὑ6]] Βρροβ ἰδμαὺ Κπον]θᾶρθ ἴο πᾶνθ δοίῃδ!]υ δχὶβίβα; 4]- 
1πουρῖ ὯῸ ΘΧΡΓΘ88 ταθηίίοη 18 πηδά6 οὗὨ [Π6Ε6 ΒοΊ θῇς 68. 

8. ΑΒΤΕΟΝΟΝΥ. --- ΤΠ ἰπίογοδβίβ οὗ ἀρυϊουϊθιγα δηᾶ παυϊρδίίοη σο- 
αυϊγτοα βοῃθ Κπον]θᾶσα οὗ Δϑίγοποιηνυ. Ἅπ ονίδοποα ἐμαῦ δὴ αἰζοταρύ 
ὙὙᾺ8 Ὠη8ΔὯ6 αὐ ἃ ὙΘΥῪ ΘΑΤΪΥ Ροχοα ἰο σαριϊαῦθ [6 γϑαγ ὈΥ [86 δπηυδ] 
τονοϊαϊίοη οὗ [86 δ, δ Ὀ6 ἔουπα ἴῃ {86 ἔδοί, (μαῦ {πΠ6 “Φ6πν 18} 
τοί γα ἀν! ἀοα ᾿ηἴο ἱπιγὶν ἄδγβ θδοῦ, (866 (ἀδη. νἱ!. 11., ν1}}. 4. 
Τὴ Αδβιίσζομοιαυ, π6 Εργρίϊδηθ, Βα] οπΐδηΒ, δηῃα Ῥ] απ οἰδηΒ Ἔχ ἢ! 106 
στοδῦ ΒΌΡΟΣΙΟΥΙΥ; αῦ 10 ἀ068 ποῦ ἈρΡΡΘΑΣ ἴο αν Ὀθθῃ πιαοὶϊ οὐ] {1- 
γαίοα Ὀγ {1πΠ6 ΗΘΌγανγΘ. ὙΠ αν οἵ Μοββϑβ, ᾿ἱπμάἀδθα, ὈΥ ὯῸ πλθϑῃ8 
ἐανουτγοα {818 Βοίθῃοο, 88 π6 ποῖρ θουγηρ Ποα 6 ὨδίΟἢΒ γοβρροά 

[86 Βοβῦ οὗ Βδανϑῃ ; ἤθποα {16 Ββογϑα τ Υιῦοϑ ΓΆΓΟΙΥ πῃ η 0 ΔῺΥ οὗ [Π6 
οομβί θα τἸοἢ8 ὈΥ̓ πᾶπμθ. 566 «οὉ ἰΣ, 9., ΧΧΧΥΙ. 81, 352. ; 56. ΧΙ, 10.; 
108 ν. 8. ; 2 ΚΊηρβ ΧΧΙΙ. ὅ. 

9. ΑΒΤΒΟΙΟΟΥ͂. --- [0 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ Π]68}8 ΒυΓρτβιηρ (μα. {π6 ἩΘΌγεν8 
ἀϊὰ πού ἀονοῖβ ρσγοαΐοσ αἰθηζοη (0 δϑίσομοιωυ, βῖποθ {π6 βίυαν οὗ 
αϑἰγοΐοσψ, Μ᾽ ὨΛΟΝ γγ88 ἸΠτα ον σοπηθοίθα τ ἰῃαὶ οὗ ἀϑίσοποιην, αηά 
ΑΒ ΥΘΥῪ ὨΙΡΏΪΥ οδυϊτααίθα διηοηρ (π6 ποῖ ουγίηρ παίϊομβ (188. συ Ἱ]. 
9.; Ὅὁ6γ. χχν!. 9., 1. 86.; λη. 11. 18. 48.), τν88 ἱπίδσαϊοίθα ἰοὸ {88 
Ηρορτγονθ. (Βθαῦ, χνῖῖ. 10. ; μον. χχ. 27.) Ὁ δη1ε], ᾿παθοά, βίυα!οά 
{πῸ γί οὗἁ δβίγοϊ ορῪ δ᾽ "Βαῦγυίοη, θυΐ μὲ ἀἸὰ ποῦ ῥγαοίϊβα 11. (ΠΏ δ. 1. 
20,., 11. 2.) ὙΤμδ αϑίγοϊορουβ (πα {ποδα Υ186 θη τη] Οη 6 ἴῃ Μαι, 



δ24 ΟὈπηιηιοῦσο απ Ναυισαζίοπ οὗ {διὸ Ἡεδγοισξ, 

ἱ!. 1. οὖ 864. Δρρϑασ ἰο ἢᾶνα Ὀδθθῃ βι0}}) αἰνιἀθα {π6 Ὠοανθὴβ ἱπίο 
ἈΡαΣηθηΐβ ΟΥ̓́ΒΔθι δίϊοηβ, ὕο ϑδοῖ οἠθ οὗ ἡ Ὡ]Οἢ Δραγίπιθηΐβ ΠΟῪ 85- 
βιση θα ἃ ΤΌΪΟΣ ΟΥ ῥγοϑιάθηί. Τλμ18 ἔλοὺ ἀθνθίοροθ μὰ οτἱρίη οὗ {88 
ψοτὰ Βεελζεβούλ, ον ἐδο 7,ογὰ ὁ ἐδ (εοζοοία) ἀιοοϊϊἴπφ. (Μαῖί. χ. 25., 
ΧΙ, 24, 27.; Μαῦῖκ 11. 22.; Τκα χὶ. 1ὅ---}9.) 

10. ΜΕΑΒΟΚΕΒ οὗ Ἰοηρίῃ ἀγα τηθηοηθα ἴῃ Ἃἀεῃ. νἱ. 1ὅ,16. Α 
Κποσνϊοᾶρο οὐἩ {π6 τιϑποά οὗ Ἢ ΡΕΟΒΙΕ ἰδ 8 18 ᾿}0}164 ἴῃ {Π6 8Δ0- 
οοαηὺ σίνοη ἴῃ (ἀη. χὶν!]. 20---27. Θαθοι 18 τηϑδάθ, ἴῃ {π6 ὈΟΟΚΒ 
οὗ 90 δπᾷ “οβῆυδ, οὗ ἃ 11Π6 ΟΣ ΤῸΡ6 ἴὺΓ {Π6 ρΓΡοΒβο οὗ ἰδκίηρ' τηθ8- 
Βυγοιηθίβ. ΓῸ νγα8 Ὀσουρσῃὺ ὈΥ 1Π6 ἔριδα ουῦ οὗ Εσγρί, ὙΠ6ΓΟ, 86- 
οογάϊησ ἴο {86 υπδηΐϊτηοιιβ ἰθϑ ΠἸΟΠΥ͂ ΟὗἨ δι αυγ, ΘΌΒΥΕΥΙΝΟ ἢγβὶ 
Παά 118 οτἹρῖὶπ, δηά, ἴῃ σοπβοαιθμος οὗ 86 ᾿πυπάδί!οηβ οὐ {π6 Ν1]Θ, 
γγ85 ΟΑΥΓΙΘα (ο {πὸ ργοαίθδυ ποῖσῃῖ. [Ὁ τα ἤθσθ, 88 ΜΘ ΤΩΔΥῪ Μγ6]} 
σοῃοϊαάο, δαὶ [16 Ηορτονβ δοαιιγοὰ 8ὸ το Κπον]οάρα οἱὗἔὨ 1ἢ6 
ΡΥΪΠΟΙρΙ68 οὔ ἐμαΐ βοίθησθ, 88 [0 ΘῃδΌ]6 {Π6πὲ, νυ [86 Δα οὗἁὨ [86 πηο8- 
ΒΌΣΙΠρ ᾿ἴπ6 αῦονο πιοηθοποά, ἴο ραγτίϊτ!οἢ Δπα βού οἱ σϑορταρῃοα!ν 
1Π6 ὙΠῸ]6 απ οἵ δπαλῃ. Τῇ ψνοῖρηίβ υβρα ἴῃ νγοῖρὶ πη 8011 
ΡΟ 69 (ἀδη. χχϑϊ. 1, 6 Ῥγονι θα {ΠΟΥ Ὑγ 6 Β᾽ΠῚΠ]ΔΓ 0 οὶ 
Οἴου ἴῃ ἔοσπι, ΠΏΡΙΥ ἃ Κπονίθᾶρο οἵ {πΠ6 γτυαϊτηθηβ οὗ βιθγθοιηθίσυ. 

11. ΤῊΕ ΜΕΟΗΑΝΙΟ ΑΕΤ8. --- ΝῸ ἜΧργοβ8 πο πίϊοη 8 τη846 οὗ (Π8 
ἸΘομδηΐο ἀγίβ ; μὰ {παῦ ἃ Κπον]οᾶρο οὗ ἔπ6 πὶ, ποὐπι μδίδπαϊηρ, 6χ- 
Ἰδίοα, πῆδὺ Ὀ6 ᾿πίογγοα ἔγοτῃ ἴπ6 ογθοίΐοη οὗ Νοδὶ᾿β δυῖ, δπα (86 ἴουσοΥ 
οὔ Βδθοὶ]; ἴγομι {πὰ τ οὗὁὨ μδ]δῆσθϑ ἴθ {π6 6 οὗ ΑὈγΑἤδΙΩ ; α͵50 
ἴγοσα ψ δὲ 18 βαϊα οὗ [ῃ6 Εἰργρίϊδῃ οδαγιοίβ, ἴὴ θη. χ]!, 48., χὶν. 19., 
1. 9., Δι" Εχοά. χὶν. 6, 7.; δηα ἔγοπι {πὸ 1ηθίσαμηθηΐβ τιθοὰ ΟΥ̓ {Ππ6 
Ἐρυρθδηβ 1π γε σαί ηρ {π61Ὁ ἰαηα8, (Π δαί. χι. 10.) [ἐ 18. ἱπιρ]16α ἴῃ 
16 τησητοη οἵ [Π686, Δα Βιι Ὀ8ΘΘα  ΘΗΓΥ οὗἁ ΤΔΠΥ ΟἾΒΕΟΥ ΠΕ τ ἢ (8, 
{πῶ ΟΥ̓ ΒΟ ᾿πϑίγυμηθη δ 80}}}, ποῦ ΘΧΡ ΡΥ ΒΒ πδιηθά, Ὀὰΐ ν᾿ ΠΙοἢ Ἰνοσο, οὗ 
ΟΟΌΓΒΟ, ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΥ {μ6 ΤΟΥΠδίΐοη ΟΥ̓ {Π086 Ἡ ΠΙΟὮ ΔΓΘ ΠΑΠ16α, ΘΓ 
1 δχβίθῃοθ. 

12. ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ. --- ΟΘΟΡΤΆΡΠΙΟΑΙ ΠΟΙ]Ο68Β ΟΟΟῸΤ 80 [ὙΘαΌΘΩΓΥ ἴῃ 
{πὸ 1016, ἐπαᾶῦ 10 18 ποῦ ΠΘΟΘΕΒΑΓΎ [0 ΒΥ ταπι ἢ οἡ {18 ροϊηΐ ; Ὀυΐ 866 
σοι. χ. 1---80., χὶΐ. 4----1,, χῖν. 1---16Θ., χΧΥἹ], 2---9., χ]χ. 18., το. 
Ετοιη «οβῇ, χυλ!. 9. 1 ΔΡΡΘαΓΒ {παῦ ἃ Τὴ8} γγὸὄὃδδ σηδάδα οὗ {π6 1 Π0]6 οὗ 
Ῥα]δβίπο : 8ηα 1 18 ουϊάθηΐ ἴγοῶὶ ὑπο ὶγ ροορταρῃῖο 8} Κηον]θᾶρο, 88 
γν6}} 48 ἔγομῃ οἴμιοσ οἰγουτηθίδῃοθβ ΔΙ ΓΘΘΑΥ͂ ΤΟ ]ΟΠΘα, {παῦ {Π6Γ6 τηυδί 
πανο οχιβίθα δηοηρ ὑπ ΗΠ ΘΌΓΘΥΒ [86 τυσ!τηρηίβ, 1 ποίμ!ηρ' τηογ, οὗ 
Ποορταρ θα] βοϊθησο. 

ΒΈΟΤ. ΙΝ. 

ΟΝ ΤῊ ΟΟΜΜΕΒΟΒΞ ΑΝ ΝΑΥΙΟΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤῊΞ ἨΕΒΕΕἾΥ. 

Ι, ΤῪῊΙΒ ϑδουρίαγοβ ἀο ῃοὺ δῇογαά 8 δὴν δχϑρ]α οὗἁ ἐχϑᾶθ, τροσα 
δηοϊρηῦ (ἤδη [Πο086 οαγαν 8 οὗἨ [Ιβῃχωδοὶίοβ απ Μιαϊδηϊΐαβ, ἴὸ τ ότι 
“ΒΟΡἢ 88 ρου βαϊουϑ}γ 80] ἃ ὈΥ ̓ ῖ8 Ὀγθίγθη. (εη. χχχυῇ!. 26ὅ---28.) 

᾿ 7 Δ] 8 Ασοπιϑοϊορία ΒΙ ]οα, Ὁ ὕρβδηι, δὲ 98---100. 104. 106. Ῥαζοδυ, Απιᾳυλα9 
Πουγιῖςα, ΡΡ. 432 ---488. 
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ΤΊ].686 ἵζϑῃ ὙΟΣΘ οὐ (δμοῖν τοΐασῃ ἔγοτῃ (Ἰἰθαά, τ ἢ {Ποὶγ σα 6 15 ἰδάθη 
ΜῈ βρίοαβ, δηᾷ οἵπασ τῖο γί] 68. οὐ πιϑγομδπαϊβα, ἡ] Οἢ ἘΠΘΥ ἡ 6ΓΘ 
οαγτυϊηρ ἱπίο Ερσγρῦ; ψμογα, ἀοιθύ]658, (ΠΟῪ ῥγοάἀπσρα ἃ στοδύ τὸ- 
ἔατη, ΠῸμ {Π6 αυδη 168 ΘΟΠΒαΠΊΘα ἴῃ {μπαῦ ΘΟΙΠΊΥΥ [ῸΓ ΘΑ] ηρ; 
{π6 Ὀοάϊο5 οὗ [6 ἀοαά, ΕὙοπλ Ὁποὶν ρατοδαβϑίηρ ΟΒορἢ, πα βοὶησ 
Ηἰπὶ ἰο ῬοΟΌΡΒΑΓ, 10 18 δνυϊἀθηῦ ὑμαῦ Π6}Ρ {ταῖς νγὰ8 ποὺ οοῃμῆποα ἴο 
(π6 σοπαμο 168 Γγ8η6 4 ὈΥ ΟἸἸε8Δα. ὙΠ {γϑῆο, ὑπ Θαγ]ν οοπ.- 
ΤηΘΠΟΒ64, τηυϑὲ αν θ6θῃ ογγὶθα οὐ ἀυσὶηρ Βυοσοοαϊηρ ἄρσ68, δηα 00}- 
βιἰἰυἱοα ἃ ῥγοῆίΔ]6 ἰγαὰθ σῖτ {πὸ Εἰσγρίδῃβ; ψδο, Βούονον, σαγτὶθα 
ΟΠ ΠΟ ἔοσοῖρῃ οομηοσοθ. ΤΟΥ ΔοΔηαοηρα ἰἢ6 πανϊσαίοη οὗ {Π6 868 
ἰο οἴμοῦβ: δαΐ 1ὑ τγᾶβ ὑποὶγ ρου, {Κὸ {π6 τιοάθτῃ Ο1Π6886,. 0 πα ῖΚκ6 
10 {π6 ᾿πίογοβύ οὗ οὐββοὺ παίϊοπβ ἰοὸ ἐγαάθ τὰ ἔποτα, δπα ἴο Ὀγὶηρ' {μοὶ 
{Ἀ6 ργοάἀποίοηβ οὗ ἐμοῖσ οἰτηθϑ. [πιβιθβθαυθηὺ αρθ8 {π6 Ερυρίϊδηβ 
μαα 1π6 σοπίγοὶ οὗὨ πὸ 58π|8}} ραγὶ οὗ 86 οοιχαθγοα οὗ ἅτϑθος δηά 
Ἔοπιθ, ὈΥ {πμ6 ἀδροπάβθηῃοα οὐἉ ὑποβ86 δοιη γ]68 ὉΡΟΠ {Π6Πὶ [ῸΓ ΘΟΤΏ. 

Βυΐ τπ6 τοδί ἀϊβηρι βηῃθα τηογομιδηΐθ Οὐ δηοιθηΐ Ὁ π|68 γ6γῸ {Π6 
Ῥμαπίοἴδηθ, 80 Βουρσαῦ ὑμ6 ομοϊςθδί ργοάυοιοηϑ οὗ πὸ Εαβῦ, πῖοι 
{Π6Ὺ οχροτγίβα ἰο Αἰτιοα δπὰ Ευγορο, βθηοα ΠΟΥ ἴοοῖϊς ἴῃ τοίυτῃ 
ΒΙΪνΟΥ δηᾶ οὐ Υ δγί].0168 οὗἩ τηϑγο παῖδα, τ ]οἢ (ΠΟῪ ἀρϑὶῃ οἰχοιαιοα 
ἴῃ {6 Εαβί. ΤΆΘΙΡ ἢγβί πηϑίγορο Ἱβ σᾶ ΘΊΟΠ, ἀπα αἰουνναγαβ ΤΎΤΟ, 
ἐουπάρα «ρου 260 γϑασγβ βείοσο {μ6 δυ]άϊηρ οὗὁἩ βοϊοσβομ᾿ ἰθῃρ]6, ΟΥ 
1251 Ὀοΐοσα {π6 ΟἸἾ γι βύίδηῃ τοσα; δα ὙΠΘΓΟΥΟΣΥ {Π6ῪΥ τοηΐ, ΓΠ6Υ 8ρ- 
ΡΘᾶΣ ἴο πᾶν δβϑίδ  ]Βῃ6α ρϑδοθῖι] ΘΟΙΩΠΊ τοῖα] βο.] δ πιθη δ, ται} }Υ 
θη ἤοὶδ] ὕο {ποηλβοῖνοβ δηᾶ ἰοὸ {π6 παῦνοϑ οὗ [Π6 σου ΤΥ σνἱβιιθα ὈΥῪ 
ἴπ6π. ΤὨδ Θομητηοῖοα οὗ ΤΎΓΪΟ 18 Ῥαυ Ου ΑΥ]Ὺ ἀοβου 64 τη 88, ΧΧΊΙΙ, 
δηα ΕΖΕκ. ΧΧΥἹ!., ΧΧΥΙ. 

11|. ΤΏδ σοϊησηθτοο οὗ {86 Εἰαδὲ Ἀρῇρθασβ ἰο αν Ῥθθὴ ομι θῖν οαστθα 
ΟΠ ΕΥ̓͂ ἰδηᾶ : Πδηῆδθ Β8108 δῦ Ὀυὺΐ ΤΆΓΟΙΥ τηϑη!οηοα τη μα ΟἸἹὰ Ταβίδ- 
τηθηῦ θοΐογα {Π6 (ἰτ68 οὗ Παν! δηα δοϊοσιοῃ. ὙΤΠΟγο ΓΘ ὕνσο ὈΥΪη- 
οἷραὶ τουΐθϑ ἔγοτα Ῥαϊθβπο ἰὸ Εσυρί ; νἱΖ. ὁῃ6 δοῃηρ {π6 οοδβίβ οὗ 186 
Μεαϊοσγαποδῃ ὅ68, ἴσοι (ἀδζα ἴο Ῥοϊυβέυτα, ἡ Βοἢ. τγαβ δρουΐ ἰΓ66 
ἀαγβ᾽ Ἰουγη Υ ; δῃά {πὰ οὔλοσ ἔγομι ὅαΖα ἴο {π6 Ε]Δηο Ὀγαη ἢ οὗ 1Π6 
Αταθίαη αὐ], ΒΙΟ ΠΟῪ ρᾶ8868 Ὡθᾶὰσ Μουηί ἴηι, δῃηὰ σϑαυΐγοβ 
ΠΘΑΥΪΥ ἃ πηοη ἢ ἰο οοτμρ]οίθ 1. ΑἸΠουρἢ οπαγιοῖβ  σ ποῦ ἀπΚπονῃ 
ἴο {π6 δῃοϊθηῦ παρ: δηῖβ οὗ [μ6 Εδδβί, γοῦ {πὸ ν ΟΠ] ΘΥγ ἰγαμβρογίοα 
1ΠῸΙΣ ΤΟΥ ΟΠ Π186 ΔΟΙΌΒΒ {Π6 ἀσβοσί ΟἹ. ΟΔ 1618, ἃ ΠΆΓΑΥ Γδοο οὗ δη1- 
πι8 18, απ ΓΑ Ό]Υ δἀαρίοα ὈΥ παΐαγα [ῸΓ {818 ῬύγροΒα : δῃᾷ Ἰοϑὺ {Π 6 Ὺ 
βου] θ6 Ρ]υπαογθα ὈΥ σοΌΡοΓβ, {π6 του μδηΐθ τἰ8864 ἴο ἔγᾶνοὶ ἴῃ 
Ἰαγρο Ὀοά 68 (48 ἰΠ6Ὺ ΠΟΥ 40), ΠΟ ἢ ἀγα ολ]] θα σαγαυαπδ; ΟΥ̓ ἴῃ 
ΒΔ ]]ῈΓ ΟΟΙΏΡΔΏΪ68 ἰουτηθὶ ἀαλίόβ οὐ λαός. (700. νἱ. 18, 19. ; αοηῃ. 
ΧχΧχν 25. ; 188. Χχ!Ι. 18.) 

11. ΑἸΙΒουρὰ {π6 Ἰαπά οὗ (ὐλπδδῃ σγαϑ, ἔγοπι 118 ἀδυπάδηϊ ρῥγο- 
ἄτοα, Δαπλγ Ὁ] ν δααρίθα ἰο Θοτημλοῖοθ, γοὺ Μοβοβ δῃδοίθα Ὧο αν ἴῃ 
ἄνουν οὗ ἔγαάθ; Ὀδοδαβα (ἢ Ηδῦγονβ, θδίηρ ΒρθοΆΠ}Ὺ βοὺ ἀραγί ἔῸΣ 
{π6 Ρῥγοβογνδίιοη οὗ ἔσθ σχοϊρίοη, οου]Ἱα ποὺ θ6 ἀϊβρεγβοά διποηρ 110]8- 
ἰγοῦβ ὨαοηΒ ἱΒουῦ Ὀοῖηρ ᾿π ἀλησοῦ οἵ Ὀδοοπλῖηρ οοηἰαπϊπαίθα νν1}}} 
{Π6 γ᾿ ΔΡΟΥΔΙΠΔΡ]6. τνοσβῃρΡ. Α8. {πὸ ᾿π]αηά ἰναάς βυῆσοοα [Ὁ {Π|6 
ΒΏ0]6 υδηΐϑ οὗ {Π6 ρβορὶβθ, Β οὐΪῪ ἱπου]οαϊοα {116 βιγοὔθϑι γαϑίιοα Ἰὴ 
ὙοΙρ 8. ἀπά τηθάβυγοβ (1μ6ν. χῖχ. 86, 37.; θυ. χχν, 18, 14.); δῃά 
Ἰει [86 τοϑὲ ἴο ξαΐαγο ἀσὲβ πὰ βρονοσμοσβ. [Ιᾧ 18. ΟὈνίοιιβ, ΠΟΊΥΟΥΟΥ, 
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{μαὺ 1π6 ἴῃγαο ρστοδί ἔθϑβίϊνα]β οὐ {π6 «“6ν78, πὸ ποτ Ὀοππά ἴο ργοβϑηΐ 
1βοηβαῖνοβ μοίοτα  διονδῖ [ἢγῖοα ἴῃ {Π6 γοαγ, γουϊα ρῖνα οσολβιοἢ [ῸΓ 
τῦοἢ ἀοχηοϑίο ἰγαίῆς, το {πΠ6 ᾿πάϊνιυ418 οὗ {86 νον {1068 
του] ΘΑΥΓΥ Οἡ Μ1ΓΠὴ Θδ ἢ ΟΥΠΟΥ ΟἸ ΠΟΙ [ῸΣ ΤΔΟΠΘΥ ΟΥ ργοάσοθ. ἘΊΟΙᾺ 
ἀρ. ν. 17. 16 Βῃου]ἃ δθϑῖὶ ἰμαῦὺ {π6 {1068 οὗ ἤδη δῃά βῇογ μαὰ 
ΒΟΙῺΘ ΘΟΙΏΓΩΘΙΟΪΆΙ ἀοαΠπσβ τι {Π6 ΠΟΙ Ὦ ΟυΓΣΙὩρ ΠΛ ΓΙ π6. Ππαί0Η8 ; 
Ὀυΐ [Π6 φαυ]οϑὺ αἰγεοί ποίϊοα οοηίδιποα τ {Ππ6 δοῦιρίατοθ οὗ {π6 δοι- 
ΠΔΟΓΟΘ οὗ (6 ΗΘΌΓΟΝΒ ἀο68 ποῦ ΟσΟῸΓΡ Ὀοίογο (Π6 τεῖρη οὗ ᾿αν]ά. 
Ταῦ τῦῖδο 8η6 νδ᾽δηῦ ὑγῖηοθ, ὈΥ̓͂ ΠΊΔΩΥ ΥἹΟύΟΥ68, ποῦ ΟἾΪΥ δηϊαγροα 
186 Βουμπάαγιοϑ οὗ 818 διηρίσο, θαΐ 4180 δυρά πο {π6 Κιηράοιῃ οὗἉ Εάοπὶ 
(μι ἢ Βα τοἀυοορα τπίο ἃ Ῥτονη66), Δηα τηλα6 Ὠϊπι|86]} τηαϑίοσ οὗ {6 
ἵνο ροτίβ οὗ ΕΔ ἀπα ΕἸΖΙΟ  -σοῦου οἡ ἐπ6 Βοα ϑὅδα. ατί οὗ 16 
τ 8 ἢ} δοαυῖγοα ΟΥ̓ ᾿ἷβ Θομα θϑί8 6 Θηιρὶ ογοϑα 1 Ῥυτοϊιαβιηρ σΘάαγ- 
ὕμαροῦ ἴσοια ΕΗ γάτα 1. Ἰηρ οὗ Τυτο, ἢ ποτὰ ἢ6 τηδιηίδ! θα ἃ 
ἔ]ΘΏΑΙΥ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ 666 88 ἸΟΠρ᾽ 88 6 ᾿Ινοα ; δηά ἢ6 αἶβο μιγοὰ Τυσίδη 
ΤΏΔΘΟΙΒ 8ηα ΟΑΥΡΘΗΟΓΒ ῸΓ ΟΔΥΥΎ ΠΡ ΟἹ ὨὶΒ χοῦ κϑ..: ΤῊ18 Ῥγΐηοθ οο]- 
Ἰοοϊοά, ἴον. μ6 Ὀυ]άϊηρ οὗ {π6 ὑθλ}]6, υρνγατγάβ οὗ εοἰρμὺ Βυπάτεοά 
ΤᾺ] ΟῺ8 ΟΥ̓ ΟἿΓ ΤΙΔΟΠΘΥ͂, δοοογάϊηρ ἰὸ Ὁγ. Αὐτοὶ ηοί δ οα]ου δ ]οη 8.3 
Οὐ (μ6 ἀδαίῃ οἵ Π)εανια, βϑοϊοιηοῃ, ἢ18 βυοοσδββου, οὐ ναίϊοα [Π6 ἀτίβ οὗ 
ΡΘ6806, 84 ν᾽88 {ΠΟΥΘΟΥ ΘηδὈ]οα ἰο ᾿Ἰμάυϊρσα 18 ἴαϑία ῸΓ τηλσ] ἤσΘ 66 
8η4 ἸΌΧΌΓΥ, ΤΩΟΓΘ {ΠΔΠ ἢ18 ἐλίμου οουἹα ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἀο. 1δεῖηρ Ὀ]6ββοα 
ΜΊ ἃ ἸΑΥΡῸΣ Βμάγο οὗ νϊβάοιῃ ὑμᾶῃ ανοῦ Ὀοίογα [6}] ἴο {π6 ]Ἰοΐ οὗἨ δῃγ 
τήδῃ, 6 ἀϊγοοίοα ὨῚΒ (Α] ΟΠ 8 ΓῸΓ ὈΌΒ1Π688 ἴο {π6 πηρτονοιηοηΐ οὗἁ Τογοὶρι 
ΘΟΙΘΓΟΘ, ὙΒΙΟὮ δὰ ποῖ 66 ῃ ΘΧΡγ β6 1 Υ ργοβιδι δα Ὀγ Μοβοθ. Ηβϑ 
ΘΠ ]ογοᾶ {Π6 ναϑύ θα! ἢ ἀμηδββοα ΟΥ̓ ἢΪ8 {0 Π6Γ ἴῃ του 8 οὗ ἀγο!θ6- 
ἴυγθ, δηα ἴῃ βίγθηριῃθηϊηρ αμα Ὀοδυθσιησ 18 Κησάοῃ. Τα ςε]6- 
Ὀτγαϊθα ἐδπρ]α αἱ “ογυδαί θα, (π6 ἐου σαί Π8 οὐὗὨὁ {παῦ σαριία], δπά 
ΤΏΔΏΥ ΘὨΠΓΟ οἰτ168 (ἀιηοηρ ἡγ οἢ τὴ {π6 ἔλπηοιι8 ΤΔάπιοΓ οὐ Ἀα]- 
ΤΑΥ͂ΤΆ), 6γ6 Ὀ0}]}0 ΕΥ̓ ἢ. ΕἸΠαΙπρ' ἢ18 οὐση βυ δ] οί θυ 11{{16 αυὰ- 
1ιῆ6α ἔον δυοῖ υπάογίαἰκηρβ, μ6 Δρρ το ἰο Ηΐγαῖα 11. Κὶηρσ οὗ Ὑγτο, 
ἰῆ6 βοη οὗ ἢ18 ἐδ μου ΒΒ (τιοηπα Ἡ γαπι, το ΓἸθῃοα Πῖτὰ ἩῚΓΠ σΘΟΆΥ 
δηα ἢν (ΟἹ ΟΥ̓́ΡΓ68Β8) ἘΠΑΌΘΓ, δηα ἰᾶῦρο βύοπϑϑ, 811 ῬγΌΡοΥΪΥ ουὐ ἀπά 
ῬΓΘΡΑΓΘα ἴῸγ ουϊάϊηρ: ψ οι {πὸ ΤΎτίΔη8 οαττῖθα ΟΥ̓ νγδίοσ ἴο {Π6 
τηοϑύ οοηνϑηϊοηῦ ἰδπάϊηρ- 66 ἰὴ Θο]ουηοπ ΒΒ ἀοτηϊπίοηβ. Ηταμ 1]. 
αἶδβο βαῃΐ ἃ στοαῦ πυσηθον οὗ νου Κπιθη ἴο αβϑὶϑὺ δηά ᾿ηβίγιιοί ϑο]ουλοη 
ΡΘΟρΡΙΘ, ποῆα οὗ σι βοπὴ Πδα 811}} ἴο ἤσιο ἐἰπιδον {κε πιπίο ἐ}ι6 διαοπίαπς 
(1 Κιηρβ ν. ὄ, 6.), 28 {π0 1βγϑϑὶἴοϑ {Πθῃ ο8]16α {ῃ6 Τυτίδηβ, ἔχοι 
{ΠῈΣ Βανίηρ ὈΘΘῊ ΟΥΙΡΊΠΑΙΪΥ ἃ ΟΟΪΟΩΥ ἔτοσα ϑιάοη. ϑοϊοηοη, ἴῃ τὸ- 
ἔυγη, ἔχη βῃοα (η6 ΤΎτΔηΒ 1 ΘοΥη, ͵Π6, δηά οΟ1]; δηαὰ 6 ὄνθῃ 
ΤοΟΟΙνΘα ἃ Ῥαΐδηοθ ἴῃ μοὶ. (1 ϊηρβ ν. 9--- 11.; 2 ΟἌγοη. 11. 10.) Τὶ 
18. ποῦ ἱπιργοῦδ0}6, βοῦαυογ, ὑμαῦ (ὴ6 ρο]α νγᾶβ {π6ὸ βρυϊαίοα ργῖσα 
ἴογ βϑοϊοσμοῃ Β Θθββίοῃ οὐἁἨ {τγθπίυ οἱτ168 ἰ0ὸ (86 Τυτγίδηθ; δυΐ Η)γαπι, 
ποῖ Πκιηρ {π6 οὐ(168, δου νσαγάβ σοϊυγηθα {πθπὶ ἰο ἰα. (1 Κίηρβ ἰχ. 
12, 18.) 

1 Ἑυροϊοπηι8, Δη δηοίοηὶ Ὑτίζοσ αποϊοὰ ὉΥ Ἐσπδοῦϊαβ (9 Ῥγβρ. Ἐνδηρ. 110. 1χ.), 86 8 
δι Τλανὶἃ ὈμῚ κῃ! ρ5 πὶ ΑΥ̓δθΐδ, ἴῃ νυ ἢ ἢ 6 86η: τηοη 5Κ}}|δὰ ἴῃ τηΐποδ δπὰ πηρίϑ]8 το ἴΠῸ 
ἰδσϊαπᾶ οὔ Ορῃῖγ. ϑόπθ τηοάθσγῃ δας οΥ8, ἱππργουϊηρ ἀροη 1818 γαῖθοῦ δυϑρίοϊουβ δι ῃοτίτν, 
πανα δδοσι θὰ ἴὸ αν ὰ ἐπ Βοποὺγ οὗ θεὶς 1π6 Του Ππάογ οὗ [Π6 στοαὶ Εδδὶ [πάϊδη οοπ- 
[ΊΘΤΟΘ. 

5 ΤΑυΪοθ οἵ Δηςείςαϊ Οοίπϑβ, ρῃ. 35. 308. 
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ΤΒα στοδὺ ᾿πίθγοοῦγβα οὐ ἐγβθ δηά (τ πάβῃρ, τ διοῖ Βοϊοσηοη Παά 
τ ἢ τὰς ἢγβῦ Θοτατηογοῖαὶ ροΟρὶα 'π ὑπ6 νγοδίοση νου], ᾿πβριγοά τὴ 
ΜΠ ἃ δίσοηρ, ἀοβῖγα ἴο ραυγιοιραΐθ ἴῃ {Π6 δαναπίδρϑ οὗ ἔταθ. Ἡ]8 
[αν μοῦ οοπαιϊιοδίθ, 848 γγχὰας αν ΔΙΥΘΘΑΥ βΒθθη, μά δχίθηαθα 18 ἰουτὶ- 
ἰουθ8 ἰὸ {86 δὰ θα οὐ [86 Ατσαρίδη (υ]ΐ, μα ᾿ιδὰ ρσίνθῃ Βῖμ (6 
ῬΟΒΒαΒΒΙΟΩ οὗ ἃ ροοα Παγρουγ, ΠΘησ6 8Π108 ταϊσῃΐϊ 6 ἀοβραίοῃθα ἴο 
Π6 τίοἢ οουηύτ]68 οὗ [86 βου δπα θαδ, Βυΐύ ἢ18 οσῃ βιι)θοῖβ θοΐῃρ 
τούδ!ν Ἰρπογϑηῦ οὗ (Π6 ἀγίβ οὗ Ὀδυ]άϊηρ' δηα πανϊσαίηρ ν688618, μ6 ἀρδὶῃ 
ἢδα τϑοοῦσβα ἴο {πΠ6 δβαϊβίαμοο οὗ Ηϊταθ. Τῇ Κίῃρ οὗ ΤΎΤΟ, ψἢ0 τγᾶ8 
ἀοδβιγίοιιβ οὗ δὴ ὁρϑηΐϊηρ [ο ὅΠ|6 οΥἹ θη .8] Θοτητη ΤΌΘ, [6 ΔγΕΪ6168 οὗ ψΙΟΝ 
ἢ18 Βι 0] 6 οὐδ ὑγγο ΟὈ] σα ἴο τοῖν αὖ Βδοομα μαμὰ ἔγομῃ {ῃ6 Ατα 8 η8, 
οηἰουδα γδά ]γΥ ἴηἴο (ἕο γιοῦ οὗ 116 Η οὔτον τροπδγοῦ. Αοοογαϊησὶγ, 
ΤΥτΔῺ ΟΑΥΡΘηΟΙΒ Ὑ6Γ͵Θ βοηῦ ἰο Ὀι1}}ἃ νϑ886}8 ἕοσ Ὀοί ἢ Κίηρβ δἱ ΕἸΖιοη- 
σοῦθγ, ϑοϊοπιομ ροσὺ οὐ {6 δά δα; ψ ἈΠ ΠΟΥ ΒΟΪοσηοι ἰτηβ6}} αἶβο 
υγϑηΐ ἴο δηϊπλαΐθ {πῃ 6 ἡγοῦ Καηθη ΟΥ̓ ΠΪΒ ΡΥΘΒΘΠΟΘΟ. 

ΘΟΪΟΠΊΟἢ Β 8108, οοηδυοίοα ὈΥ͂ Τγτίαῃ πανὶ ραίοσθ, 84116 1ῃ οοπι- 
ῬδΩΥ σι ἢ τΠο86 οὗ Η γάτα ἴο βοιδ σῖοῖ οοιυηίτ68, οδ] ] δα Ορὶν (πιοβὲ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ δοίαϊα οὐ (86 οαβδίθγῃ Ἴοαβδὶ οὐ Αἴγὶοβ), δηᾷ Ταυβῃῖβη, ἃ 
Ρἶδοθ Βα ρροββα ἴο Ὀ6 Βοβ  υ Π γα ΟἹ {Π6 βαπιθ οοαϑ Τῇ νογᾶσα τοὸ- 
αὐϊγοα {γα γθᾶγθ [0 δοοοιῃρ 18 1; γοί, ποῦν δϑίδηατηρ {86 ἰοησί 
οὗ πιο οι ογ α ̓ π 10, {Π6 Τα 8 ἴῃ {118 ΠΟῪ σμδηπ6ὶ οἵ ἔγβάθ 6 ΓΘ 
ῬτοασἹουθΥ στοδῦ δηά ργοῆία]θ, οομβιϑίϊηρ οὗ ζο]ά, βιϊγοσ, ργϑοίουϑ 
βίο Π68, γα Δ 016 τοσοῦ, δηα Βοῖηθ Θχοῖϊο 8ῃ1η)418, ἃ8 ΔρΡ68 δηᾷ ρθβοοσῖκ. 
Ἦν ε πᾶν 50 ᾿ηβοστηδίίοῃ δοποοσηϊηρ [ἢ6 ΔΥΓΙ 6168 Ὄχρογίθα ἴῃ {18 
ἰγϑὰβ: Ὀαΐ, ἰπ 411 ργόρδοὶ τ ν, [16 πιαπυΐαοῦιγαοβ οὗ {πὸ ᾿Γγτίδη8, ἰορθ- 
186 γ πιὰ [Π6 Θοτηπιοα! 168 ̓ τηρογίοα ὈΥ {μ6π} ἔγοτα οἴδιοσ σουῃίτιθ8, 
ὝΟΓΟ αϑϑοτίθα τι [ῃ6 σογῃ, τῖη6, δηά οἱ] οὗὁἨ ϑϑοϊοιμοῃ Β ἀοτω Ὡ]0 8 ἴῃ 
ΤΩ ΚΙΏσ ἋΡ {Π6 ΟΑΥΡΌΘΒ ; ἀπ ἢ]15 βῃ 108, κα {μ6 ἰαΐα ϑρβῃϊβῃ ρβ]]θομΒβ, 
Ἰπιροσίθα Ὀ]]10 ἢ, ΡΑΓΟΪΥ [Ὸγ {μ6 Ὀαποῆϊς οὗ Β18 ᾿πάυϑίγουβ δηα δομι- 
ὨΔΘΙΟΪΔΙ ποῖρσηθουτα. δ ΚΊηρ νἱ].---χ. ; 2 ΟἼγοη. 11. ν1}}. 1χ.}ὺ 010- 
ΠΟ 880 Θβ δ Ὁ ΠΒῃΠ 6 8. ΘΟ 6ΓΟΪΔὶ ΟοΥτοβρομάομοα τὴ Εργρί; 
ὙΠ 6 ΠΟΘ Πα ᾿πηρογίοα ΠΟΙΒ6Β, οπαγιοίβ, βηα πα ᾿Ιπθη-σστὶ : [Π6 Θμδτιοίϑ 
οοβὺ βῖχ πυπαάγοα, δα 6 Ποῦβθθ οὔθ Ὠυπάγοα δηα ΠΗ͂Υ, βθὶκοὶβ οὗ 
ΒΙΪνΟΓ οδοῆ. (1 Κίηρβ χ. 28, 29. ; 2 Οβσοη.. 160,17.) 

Αἴοσ 1Π6 ἀϊνιδοη οὗὨἨ (μ6 Κιηράοιῃ, Εάοτῃ Ὀοΐηρ ἴῃ {μαΐ ρογίϊοη 
ψΙοἢ τοιηδ θα ἴο [Π6 Ποιιβα οὗ 1)αν: ἃ, {86 “6108 Ἀρρϑᾶγ ἴο αν οδγ- 
τα οὐ {86 οΥἹδηίβὶ ἰσαάθ ἔγοιῃ (86 ὑτο ροτίϑ οὗ Ε]δὰ δηθὰ ΕΖίοη- 
σ6 6 Σ᾽, Θβρϑ οί! Υ {Π6 Ἰαΐίογ, ἀπ} {π6 πη6 ΟΥ̓ «΄ ΘμοΒμαρμδ, Βοβα θοαὶ 
γγ88 ὙΤΕΟΚΘά {πογο. (1 ΚΊηρΒ χχι!. 48. ; 2 ΟἼγου. χχ. 36,37.) θυτηρ 
{π6 ταοῖρῃ οὗ Φοβογαπι, ἐπ Ὑ]ΟΚοα δυσοοθϑοσ οὐ ἐἘποβῃαρμαῖ, {Π6 

δ 1 15 σογίαίη [Πδὲ τηᾶον ῬΠΑγβοῖ ΝοΟΝο, στο Ππυηάτγοα ΥΟ ΑΓΒ ΔΙ͂ΟΣ (ἢ6 ἔἶπηο οἵ ϑοϊοπιοη, 
{18 νογᾶζο νγδδ τηϑδᾶὰδ ὈῪ ἐπ Ερυριίδηβ. (Ηογοάοῖιδ, 110. ἴν. ς. 42.) ΤΉΘΥ 8411. ἃ ἔγοιι [86 
Ἐεὰ 864, αηὰ τεϊαγηραὰ ὈΥ̓ [ἢ Μεάϊξοτταηθαμ, δπὰ (ΠΟΥ μογίοσημοά ἰδ ἴῃ [ὮγΘΟ γϑδγβ; ὑπδὶ 
1:6 ϑᾶπιὸ δπ|6 ᾿δαὶ [Π 6 γογδρὸ πίον ϑοϊοπιο δὰ ἰδίκετι Πρ. [{ δΔρροδγδ  Κκονν 86 ΠΠῸΠὶ 
ΡΙΐηγ (Ναας. Ηἱἴδι. Ὁ. 11. ς. 67.), ἰδε 166 ραδβαρὸ τουπὰ ἴἢ6 (ὰρε οἵ αοοὰ Ἦορδ ντὰ8 
Κπονη δηᾶ ἐγο  Ὡ}}γ ῥγϑοιίβοὰ ὑδίοσο ἢ18 τἰπγε; ΌὉΥ Ηδῆηο {86 (ἰΑΥΒαρίηΐδη, ἤθη ΟαΓ- 
{παρὸ γγᾶ8 ἱπ 411 [18 σίοῦυ; ὉΥ ὁπ Επάοχαδ, ᾿π [6 ἴἴτπηθ οὗ ΡιΙΟΪΕΣΩΥ 1,δίῆγγαβ, Κίς οὗ 
Ἐμγρῖ: δηὰ σα 8 Απερδίοσ, δὴ ἰδίογίδπ οὐὁἨἩ φοοὰ ογεάϊξ, δοιιθν δὶ δα 6 τπδη Ῥ] ην, 
τοβε1ῆ65 {πδὲ μΠ6 δά δθθὴ ἃ τρ οσομαπὲ πῆ δὰ πιδάθ ἴῃ6 γογαρο ἔγτοπι ἀδάεβ ἴο ΖΒ ἰορία. 
Βρ. ον, Βονγενοῦ, ξυρροθοδ ΤΑγβΐδῃ ἰὼ ὈῸ Ταγίρδδιιβ ἱπ ϑραΐπ, ἱ[δαϊδῇ, νοὶ]. 1]. νΡ. 
91, 88, 



528 Οὐπιπιόῦοο απὰ Ναυϊσαξίοη οΥ ἐς εὗγεισϑ. 

Τυἀομλῖῖα8 βῃοοῖς οὔ" {π6 γοκα οὔ (86 «6 ν]5ἢ βονθγοῖρηβ, δηᾶ σγθοονογοᾶ 
{πεῖν ροσίβ. ΕἼοι {1118 {π|6 {π6 «6 18}} ἰγαῆςο, ἱπγουρα [Π6 Βοα 868, 
οοαϑοά {1}} {16 τεῖσῃ οὗ {ΠΖζίδῃ ; ψο, παυὶπρ τεοογοσοα ΕΣ] βοοη 
ΔΙΟΣ 18 δοοθββίοη, Ἔχρο] θα {86 ΕΔοτα 68 ἔπθποθ, δηα, πανιηρ ἔοτι- 
ἢρά ἐπ Ὀ]δοθ, ρθορὶοα 1ὖ 1 μ18. οὐ Βα] Θοΐβ, ὙΠῸ τϑηθυ θα {Π6ΙΣ 
ΤΟΥΠΊΟΥ σΟΙΏΠΊΘΙΟθ. ΤῊΪΒ ρΡΡΘαγΒ 0 πᾶν σοπθππδα {}}] {π6 ταῖρῃ οὗ 
ΑΠιᾶΖ, ψ δὰ Βδζίη, Κἰηρ οὗ ᾿διλδβοιιβ, μαυϊηρ' ΟΡ ΓΘΒΒΟΘα δηα νγϑαὶκ- 
οπμρα Φυἀ δῇ ἴῃ οΘοπ)υποίδοη 1} Το κα, Κιηρ οὗὨἨ Ιβγβϑεὶ, ἱοοῖκ δἄνδῃ- 
ἰᾶσα οἵ {μ18 οἰγουμηβίαποθ ἰο 861Ζ26 Ε]αίῃ; βθηο6 μ6 Θχρϑ θα {86 
6 νγ}8, δῃᾷ ρῥἰαπίοα ᾿ὖ τ ϑυτίδηθ. [ἢ {Π|6 ΠὉ]]Ο Πρ γ6 8, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, 
Ε]Δ ἢ [6]} το {Ππ6 Βαπάᾶβ οὗ ΤΊ] ΔΙ ΡΊ] δον, Κιηρ οὗ Αββυσῖα, τγῆο σοη- 
υοτοα Βοζίη, θα ἀϊὰ ποί τοβίογα 10 [0 ἢ18 ἔτ]οπα δηα 41}]}ν, Κιῃσ ΑἢΑΖ.ἅ} 
ΤΠ8 ἤπΔΠ}Υ ἰστιαϊηαίθα [Π6 ΘΟΙΩΠΊΘΓΟΙΆΙ ΡΓΟΒΡΟΣΙΥ οὗ [ῃ6 ΚΙροΟμΙΒ οὗ 
«“υἀλἢ δηὰ [ϑγα6]. Αὔἴον πὸ σαρίιντγ, ᾿π4664, ἀτΊηρ (Ὧ6 ΤαῖὶρὩ8 οὗ {16 
ΛΒιμοπθϑῃ ὈΥΙΟ68, {πΠ6 60}. Ὀθοδπλ6 στοαῦ ἰγϑᾶθσθ, [ἢ {π6 {π|6 οὗ 
ῬΟΙΙΡΟΥ {π6 ατοαῦ {ποτ ὙΟΤΘ 80 ΤΩΔΏΥ «608 Δυγοδα οἡ [Π6 οσοδῃ, 
αν ἴῃ {86 ομαγαοίοσ οὗ ριγαΐθβ, ὑπαὺ Κιησ Απθρομυβ τγα8 δοοιιβοά 
θοίογα πϊπὶ οὐὗἁἨ πανϊηρ; βοηῦ ποῖ οὖ Οἡ Ῥυγροβθ. [υγίηρσ {Π6 ρουοα 
οὗ ἅπιθ σου ρυϊβοα ἴῃ {μ6 Νονν ᾿Γδδίαπχθηΐ Ὠἰβίοσυ, Φόρρα δα δββᾶγθα 
ἜΘ, {Π6 ὑπὸ Ῥυϊηοῖραὶ ροτίϑ ; Δπα οοτῃ οοηηποα ἰο 6 8 Βῖ4 06 ΔΥ[10}6 
οὗ ἐχροσί ἰο Τ το. (Αοίβ χὶ 20.) 

θυσηρ [86 ΒΑΡΎ ]ο ἢ ολρο ιν", [86 «6 0}7ὺ8 Βθοῖὰ (ο βανα δρρ]οα 
{Ππουλβοῖνοβ τ ἢ τοσα ἴΠ8η (Π6Ὺ Πα ῬΥΘΥΙΟΌΒΙΥ ἀοηα ἴο δοτῃτηθγοὶαὶ 
Ῥυγβαϊίβ ; ἔοσ ἐπουρ βοὴ οὗ ἰπϑιὰ οὐ] ἰναϊθα (86 801] αὖ (86 Ἔσχβογία- 
ὕοη οὗ Φογθη δῇ (Χχὶχ. 4, δὅ.), γοῦ ΤΩΔΠΥ ΟἴΠΘΓΒ ἈρΡρϑδγ ἴο αν χα πο 
{πον βυ θβιβίθμοο ΌΥ θυγίησ δηα βο]]ηρσ, Ἡθησθ, ἐπ 6α]αίο γ᾽ ΟΣ 
1Π6ὶν σοϑίοσαϊίομ, ὑπο γθ τσ γα 6 18} ὑγϑθσθ, 10, ΓοράΓ] 688. οὗ {86 
ταβύ οὗ {π6 βαρ αι - ἀν τ ΠΙΟἢ τγ88 ΘΠ] ο ηθα ὈΥ Μόοβθϑ, ποῦ οπ]γ Ῥοιρῃΐ 
δηα 8014 οἡ ἐμ βαογσϑα ἀν (Νϑῇ. χἕ. 1δ.), Ὀυΐ αἶδο οχίογίθα υπ)αβὲ 
πδισυ. (Ν6}!. ν. 1--- 18.) [ἢ Ἰαΐϑσ {ἰπλ68, ὈΓΘΙρῚ ΘΟΙΏΤΊΘΙΟΘ ͵ἃ8 στ δον 
λοι ἰαῖθα Ὀγ Θιμηοη Μδοοδθφυβ, γο τηδάο [86 δου Π6α οἰΐγ οὗ ρα 
ἃ σομΟαΐοιΒ ροτύ (1 Μδοο. χῖν. ὅ.), ἀῃὰ ὈὉγ Ἡοτοά {π6 τοδί, νῖο 
αγοοϊβα {π6 οἰἱγ οὗἩ φβασθα, νοῦ μΠ6 οοηγοτίθα ᾿ηΐο ἃ ὙΟΥῪ Θχοϑ]οηΐ 
Παγθουγ, ΒΟ 8 ΔΙΥΑΥΒ Βμοογοα ΟΥ̓ ΤΘ8Π8 οὗ ἃ τηϑρηβοθδηΐ 
ΤΉ 0]6.ὃ 

ΙΝ. Ῥοβροοίίηρ {Π6 51Ζ6 απϑπᾶ δγοἰθούαγο οὐ {ῃ6 “6 18} βμρ8, τ6 
ᾶνο ὯΟ 1ηξοτηδίοη ἡ μαΐθνοσ. ὙΠῸ ἰγδαϊηρ, ν6586]8 οὗ (Π6 δηοϊθηΐβ 
ὙΟΓΟ, ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ, ΤΟἷ ἸΏΡΘΥΙΟΥ 1 5126 [0 ἐῃοδϑ οὗ [Π6 τῃοάδθγῃβ : 
ΟἸΟΘΙῸ τ ΗΠ ΟΏΒ ἃ ὨΠΠΡΟΙ οὗ βῃ:1}085 οὗ Ὀυχάρῃ, ποηθ οὗ νι οἢ ΘΓ 
Ὀοῖονν ὑσγοὸ ἐπουβαπμα δρμογα, {παΐ 18, ποΐ Ἔχοθοάϊηρ ΠΥ -δὶχ ἰοπβ." 
ΤᾺΘ ἰγϑαϊηρ' νόοββαὶα, ΠΟύγον σ, ὙὙΠΙΟΒ Τ6Γ6 ΟΙΩΡΙοΟΥΘα ἴῸΣ ὑγαηβρογίϊηρ 
οογ ἔτοηι Ἰσγρί (4 (μα΄ ὥτηθ ομϑ οὗ {π6 σγαπασιοβ οὗ Ἐοσηθ) νγοσα οὗ 

᾿ Τ)ατηρ᾽ [18 ΡοτΙοά, [ἢ “)ονν8 Βοοσὰ ἴο πᾶνο ἢδά ῥυἱυ]οροὰ βίγοοίβ δὲ Πθδπηδβοῦϑ, 85 ἴῃ6 
ϑγγῖδη8 ἢδα ἰῃ ϑαπ,αγία, (1 ίπρβ χχ. 34.) 1π]Ἰαῖοσ {ἰπ|68, ἀπτίπρ [Π6 ογβαάοδβ, (ῃς 6ὁ- 
οοδ6 δη( νοηριίλπδ, ΠΟ Πδα ἀδβιβιοα [Π6 Γαὔη Κίηρα οὗὨἨ «6γιβαίοπι, Ππδὰ Φγοείς αϑϑϊ στοὰ 
ἴο το πη, ὙΠ ρτοαῖ ΠΙ θογῖο8 δη ἃ οὁχοϊαβῖνο ᾿υγβα οἴϊοπδ ἱποσοΐη. 8.666 Ηδιτηογβ ΟὈδεγνα- 
{10Π8, νο]. 111. ΡΡ. 489---92, 

 Ζ648π, Ατοθοὶ. Ηροῦτ, 85 107---111. Μδορβοσβο Β ΑΠππαΪ]8 οὐ Οοσητηοζοο, τοὶ]. ἱ. 
ῬΡ. 22---24,. 326. Ῥγϊάδαυ χ᾽ (οπηροίϊίοῃ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. ὅ---Ἰ1Ὸ. 8ι}} οαϊξ. 

Ὁ Φόβορδαβ, Απὶ. Δα, 10, χν. ο. 9. 8 6. Ῥαγϑδιι, Απιίΐᾳ. ΗθΌγ. ὑΡ. 418, 419. 
“ ἘΡρίδβι. δὰ Ἐδπιὶ]ίαγοϑ, 110. χἰΐ. 60. 15. 



ΟὈπιπιθγοο απαᾶ Ναυϊσαξίοπ ο ἐδ6 Ἡεὐτεισϑ, 629 

ΤΑΌ ΟἿ ἸΑΓΡῸΓ ΟΔΡΔΟΙΟΥ, ΡΥΟΌΔΟΪν ποὺ Δ ΘσΙΟΣ ἴο {πΠ6 Ἰαγροβί τλοσομδηῦ- 
ΤΩΘὴ Οὗ πηοάργῃ {ἱηθ68, [}ἢ βυοἢ 8 νϑββοὶ, ρουπά ψ ἢ σοτῃ ἔσο ΑἸΪοχ- 
δηάνα ἴῃ σγρῦ ἰο Βοιλθ, δι. Ῥδὰ] νγαβϑ δι ραγκοα αὖ Μυγα ἰπ 1,γοΐδ. 
Το {Π6 ἀοβοσιρίίοη οὗὁἨ [18 σογαρο ἴῃ Αοίβ χχυ, 10 18 ουἹάθηΐ ἴο 
ὙγΠδῦ 81:8}} πηρχονοιαθηῦ {πΠ6 ατῦ οὗ πανισαίίΐοηῃ μδαὰ ὑπ6η αὐ ηοα, 
ΤΠΟΥ͂ Ππδα ΠΟ ἈΠΟΠΟΙΒ, ΟΥ̓ ΙΟΝ [0 ΙΏΟΟΥ ΟΥ̓ ΒΘΟΌΓΘ {μον νθββαΐθα, ΑΒ 
1π6 τθοκβ ἀπ Βομιδη8, ἴῃ (86 τσ δανδησθα βίαϊα οὐ παυϊραίοη 
ΔΘ Ὡσ' ἔΠοῖη, ΜΈΓ το] οίδηϊΐ ἴο νϑηΐαγο ουΐ ἴο Β68 θαγοπα {μ6 βιρμύ οὗ 
Ἰαηα, 1τῦ 18 ποῦ ᾿ΡΓΟΌΔΌΪ6 ὑμαῦ [π6 ΟΥΘ οὗὁἨ {π6 νβββοὶ, οὐ Ὀοδγὰ οὗ 
τ ΒΙοἢ {16 ΑΡοΒβί]6 νγδϑ διῃθαγκοα, ἀσονν ΠῸΓ ὉΡ οἢ {π6 Ὀδδοὶ οὗ {Π6 
ΒΘΥΘΙᾺΙ Ϊασοθ ὙΏΘΓΟ ὉΠΟΥ͂ βίορρΘα, δηα τδαθ ΠΟΥ φϑί οἡ 186 ΤΌΟΚΒ, 88 
186 δηοϊθηὺ σθοκβ αἸα ἴῃ [ῃ6 ὕπη6 οὗ Ἡοτηοῦὶ, ψ ]οἢ ργδοίϊοα α͵8οὸ 
8.1}} οὐὕδ1}8 ἴῃ δἰπχοβύ θυ σΎ 18]8π4 οὗ ἀσθοοθ." ΕἼΣΙΠοΣ, (μον Ὠδα πὸ 
ΘΟΙΆΡΆ8Β γ ὙΒΙΟΩ μον οου]ᾶ βύθοσ ὙΠ 6 1 ΘΟΌΓΒΘ ΔΟΓΟΒΒ {πΠ6 ἰγβ  Κ] 6885 
ἄδθΡ : δῃᾷ (86 βδογρᾶ Ὠιβίοσδη τορυθβϑοηΐϑ {Π61Γ Β:ΠΔΌΣΟΙ 88 ῬΘΟᾺ]ΙΑΥΪΥ 
αἸδβίγθββιπρ, θη [Π6 βισῃΐ οὗἨ {86 βιιη, Ἰλοοη, 8 Πα βίδιβ νγαβ ᾿ῃΐοσ- 
οορίβα ἴσοι {πο (Αοἰβ χχνὶ!. 20.); [16 ἀθβθποθ οὗ Ὑβῖοὴ ἱπογοαβοα 
{Π61Ὁ ἀδηροσ, βῖηοα 1 ἀορτῖνοα {Π6ῃὶ οὗ {Π6 }1 ΟὨΪΥ τηθδῺ8 οὗὨἨ οὔβογνδς- 
ἄοπ. 76 νοββϑὶ θεὶπρ' ονουίδοη ΟΥ̓ ομθ οὗ ἔποβα ἰγθιμθπάοιυβ ρΆ]68, 
ὙΒΙΟΘὮ αὖ σοσίδιὶῃ βθδβομδ Οὗ [Π6 ὙΘΔΓ ῬΓΟΥΑΙ ἴῃ {πΠ6 ΜραΙουσδηθδῃ ὃ 
(τσ βοσο {ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ΠΟῪ οΔ]]οα Ζιευαηίογ5), ἐμον λα πιμοὴ τσογὰ ἐο σοπιθ ὧν 
ἐΐι6 510 δοαΐέ, ἈΙΟΝ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο αν θ6θὴ ον δὰ δ᾽ἱοῃρ αἴνον {π6 νϑββοὶ, 
ΔΟΎΘΘΔΌΪΥ ἴο {π0 ουδίομμ {πα΄ 8.}}} οὈίδι δ ἴη [86 Εἰαδῖ, ΒΓ [Π6 8Κ}}8 
ὉΥ6 ἰϑύθηθα ἴο {Π6 βίθγῃμβ οὐ {π6 βῃ108 (16.); τολίοἢῆ λαυΐπφ ἑαλόπ ὦ, 
{παὺ 18, παυϊὰρ ἄγαννπ τὖ ἋΡ οἷοΒα ἴο {Π6 βύθσῃ, [6 Ὺ ργοσθϑαρά ἴο μπαάοῦ- 
τι ἐλθ δἢἦρ. (117.) ΥΝ α Ἰθασῃ ἔγοτη νϑγίοιιβ ραββαρϑδβὶμ [86 ατροῖ απ 

ΟΠΊΔῺ ΔΌΪΠΟΥΒ, {παῦ 1Π6 δηοιθηίβ μδα σϑοοῦσβα (0 {818 Ὄχροαϊθηὺ ἴῃ 
ΟΥ̓͂Σ ἴο ΒΘοῦΓα {Π61} γϑββϑὶβ, τ Π θη ἴῃ ᾿πμϊηθηῦ ἀδηροσ, ΤῊ ἰΔΓΡῸΓ 
Β.108, ΟἹ ΤΟΙΣ ΤΔΟΥΓΘ Οχίθῃ θα σόογαᾶρθδ, ΟΔ ΤΙ α 1} (Ποῖα ὑποζώματα, 
ΟΥ̓ΤΌΡΕΒ ἔρΓ ὑπάου-ρΊ γα Πρ᾽, 80 88 [0 06 ΤΟΔΑῪ [ῸΓ ΒΩΥ͂ ΘΙΠΟΓΡΌΠΟΥ ΨὨΙΟΣ 
τἱρηῦ τοαῦϊγα {Βο, ΤῊ18 ταί μοα οὗ βγοηριμοηϊηρ ἃ. ΒΕ δὖ 868, 
τπουρῇ πού δἀορίρα 80 οἵζϑῃ 88 10 ΔΠΟΙΘΗΠΥ τγ88, 18 ποῖ ὈΠΚΠΟΜῈ 1ἢ 
16 ΘΧΡΟΥΘΠῸΘ Οὗ τιοάθσγῃ παυϊσαίοσβ.ὅ 

1 Τϊδα, 110. 1, 435. οἱ Ῥαβδίση. 
3 Ετροτβοι Β 1,οἰζοῖβ ἴγοια [6 Ζῦροδῃ, το]. 1ϊ. Ρ.ὄ 121. Τὴδ [0]]ονσίηρ; Ῥαδβαροδ οὗ Αοἰδ 

ΧΧΥΙΪΙ. γ7}}} ἀοτῖνα οἰποίἀαἰίοη ἔγοτῃ [6 δῦονϑ ὑγβϑδοίίοθ: ἰὺ Ψ1 ὈῸ οὐβοσυβὰ (Πδὲ δὲ βοιηρ' 
8411 16 Γὸ 18 ΠΟ πιρῃτίοη τηδὰθ οὗἨ ποανϊηρ ὉΡ ἴΠ6 Ἀποθοῦ; θὰ} ΠΟΙ ΟΟΟΌΓ ΒΌ 0 ἢ ΡΏΓΕΒ68 ἃ 85 
1π6 ΤΟΠονίηρ : ---- Ἀπ ὀηίογίπῷ ἱπίο α δἠΐρ 9 «ἀγατηψίίιιπι, ΜῈ ἸΑΌΝΟΗΕΡ, πιεαπίπο ἰο 
δαὶ! ὃν ἴλ6 οοαϑί8 9. «δία (νεσϑο 3.)δ. ἀπά ιολεπ ἰδ δομίΐ τιοὶπα δίειν φο εν, δερροεῖπο ἰλαὲ 
ἐλεῃ οδιαϊπεα ἰλιοῖν ῬΆΓΡΟΒΟ, ὩΟΟΒΙΝῸ ἙΉΕΧΟΕ, ἐλεν ϑαϊϊοί οἶοϑαε ὃν Οἴεία (13... Απά 
δραΐη, πα τοῖλοπ το δαά ΤΑΌΝΟΗΕΡ ΒΒΟΜ ΤΒΕΝΟΕ, τσὲ φαϊϊεὰ υὑπάεγ Οὐρτιδ, δεοαιδε (δε 
ιοϊπδ τσεγὸ σοπίγασῳ (4.). ἸΌϊα, ΡΡ. 121, 192. 

8. Μγ, Ἐὐπιόγβοη ἢδ8 ἀοβουροά ἴπ0 ῬΒοποιηθπδ δύο ϊηρ οη6 οὗὨ [8.680 8168 ἴῃ Ηἷ8 1,οἰἴ 6.8 
ἴγοτα ἴΠ6 Ζύσορη, νοὶ]. 11. ῬΡ. 149----Ἰ 52. 

4 Τρ ΟΙ 8 απᾶ ΥΥ̓ οἰδίοϊη, ἴῃ ἰος., αν σο]]οοϊοὦ ΠΌΣΠΘΓΟΌΒ (οΒΕοηἾἶ68. 60 8180 Ὦγ. 
Ἡδτνοοί ΒΒ [πἰγοάιιοτίοι, γο]. 11. ΡΌ. 289, 240. 

5 ΤΠ Ῥτοόσοβ8 οὗ υπάοτ- ρίγάϊησ ἃ 8} 18 {Π|8 ῬΟΥΓΟΥΙΤΩΘ :--- Α βίου! 680]6 8 Β]' ρροὰ ππάογ 
ἴπὸ να5886] δὲ {Π|Ὸ ῥσοῦν, τυ] οἢ [86 ΒΟΘΙΘἢ σϑη σοπάποϊ ἴ0 ΔΩΥ͂ Ρᾶτί οὗ ἴἢ6 Β81᾽8 ΚΘ6], δπά 
16 ἰδβίοῃ [86 ἔπνο 68 οἡ ἴΠ6 ἄδοϊς, ἴὸ Κορ [16 Ρδη 8 ἔστοσῃ βίδυτηρ. 448 ΠΙΔΗΥ͂ Του 8 
δ 8 ΤῊΔΥ͂ ὈΘ ΠΟΘΘΒΒΟΙΎ, ΤΑΥ͂ ὕ6 ἴδπ8 δίκη δϑοῦΐ {{Ππ|0 υϑββοὶ, Ἀπ ἱπβίβδηθο οὗ 118 Κὶπὰ ἷβ 
πιθπιϊοηθα ἴῃ Τοτὰ Αμβοη ΒΒ ὕ ογαρο τουπὰ τ[Π6 Υ͂οΙ] ἃ. ϑροδκίηρ οὗ ἃ ὅραῃϊβῃ τηδη-οἵ- 
ὝΑΓ ἴῃ 8 δίογπ), [6 ὙΤΙΓΟΥ ΒΑΥΒ, --- “ ΤΠΟΥ ΨΟΥΘ ΟὈἸσοὰ [0 ΤΠΓΟΥ οὐευθοσσὰ 411 1ποὶγν 
ὈΡΡΟΓ-ἀςςκ συηβ; πὰ ἐαλε δὲς ἔμγηϑ οΓ ἰλ6 σαδίε τοιπᾶ (δὲ δἠΐρ, ἰο ῥγευεπὶ πεν ορεπῖπο." 
(Ρ. 24. 41ο. 6611.) ΒΡ. Ῥόαῦοθ δηὰ Ὧγχ, Α. Οἰάσκο ου Αὔοίδ χχυἹ 17. πο ἰηδίδηςοβ οὗ 

ΥΟΙ, 11. ΔΜ ΔΙ 



ὅ80 Οοηιπιοῦος απά Ναυϊσαξίοη 9} ἐδ6 ἩδοῦτγοισΞ. 

ΜυΟΝ Ἰηροηϊοιβ οοπ)δούαγο μ88 Ὀ6ΘῺ ΒαΖαγαοα γαϊδνα ἰο {π6 παίαγο 
οὗ [86 γκμαάογ-δαπάβ, ταθυ]οηθα ἴῃ Αοίβ χχνῖ!. 40; θυΐ {μ6 Βυρροβδα 
αἰ βηου ἐγ ψ}}}} θ6 οὐνϊαίοα ὈΥ αἰξοπαϊηρ ἴο {86 βἰταούαυτα οὗ δηοιϊοηΐ 
νθβ8618. [0 νγᾶϑ υϑι1.8] ἔογ ἃ] Ἰαγρ βιιρβ (οὗ σοὶ ἀθβοσι ρθη 6 ΓΘ 
1π6 ΑἸοχδηαγίδη οοσπ Β8108) [0 Παγα ἔισο τυ άο ΓΒ, ἃ Κἰ πα οὗἁἨ ΘΓ ἰατρα 
δηἃ Ὀτοβὰ οὔγβϑ, πϊοῦ σΟΓῸ αὐἰδο θα ὑο {Ππ6 βύθσῃ,: Οὴ6. ΟἹ δϑοἢ 
υδγίον, αἸβεϊηρυ βηθα 48 [Π6 τρῦ ἀπϑπὰ {μ6 Ἰοῖν στυάάογ. μα Ὀδπα8 
ὝΘΓΘ ΒΟΠῚΘ Κἰπὰβ οὗ ἰαϑίθηϊηρβ, ΌΥ ΒΟ. [Π686 τυ ἄογβ Το σο Βοϊδίρα 
ΒΟΠῚΘ ὙΔΥ͂ Ουΐ ΟὗἩἨ ΤΠ 6 Ὑγαίδυ ; [ῸὉΓ 88 {Π6γ οου]α 6 οἵὁἨ 20 186 ἴῃ 8 δίοστη, 
δη4 ἴῃ [ΠπΠ6 ονοηΐύ οὗἉ [Ἀ]Γ τοδί Σ᾽ οοτηῖπρ' [Π6 γ 6886] οοὐ]ὰ πού ἀο ψι- 
ουΐ ἔπ 6 πὶ, (818 γγχα8 ἃ ρσυαοπῦ ΨΥ οὗ Βοουσιηρ [Ποῖα ἔγουῃ μοὶπρ' τό Κοα 
ἴο μἴ6668 Ὀγ {δμ6 αρ᾿ἰαἰϊοη οὗἩ (86 ψγανθθ. Τδθδο Ὀδηαβ Ὀοϊησ' ἰοοβοᾶ 
ὙΠ Π6η {Π|6 8810 νγᾶϑ ἀραϊῃ σού ὑπδγ ᾶΥ, ὑπ6 τυάάογθ σψου]ὰ [8}1 ἀοντῃ 
1ηΐο [Π6ΙΓ ῬΧΌΡΟΥ Ρΐδοθβ, δα βαῦνα ἴο δίδου. [86 σγ6886] ἴηἴο {π6 οΥὔθοκ 
Ὑ ΒΙΟἢ ΤΠΟῪ ΠΟῪ Δα 1η νἱον. 

Τὸ νγαϑ ἰῃ6 ουδίοπι οὗὨ [Π6 δηοιθηΐθ (0 Παγα ἱτηλρ 6 8 Οἢ {π6ὶγ 8}108 Ὀοίδι 
αὖ 186 Ποδᾶ δηα βίϑσῃ ; πο ἢγβὺ οὗ πιθοῦ τγ88 οδ]οα Παράσημος, ΟΥ 
{6 δῖψη, ἔγοσω τ] ἢ [86 Ὑ6886] νγᾶβ παιηθά, δηα {π6 οὔμοῦ νγα8 {παὺ οὗ 
1π6 ἰαύοϊαν ἀο ΟΥ̓ ἴ0 ΏΟΒ6 οᾶγο Ὁ γγ)1Ὃ ΘΟΙ 64. ΤΏΘΓΙΟ 18 0 ἀουδὲ 
Ὀυΐ {Π6Υ βοιηδίμηθθ μδα ἀοἰ 1168 δ [6 Ποδα : ἴῃ ὙγΒ]οἢ οδ86 1ὖ 18 τηοβῦ 
1Π|Κο]ν {πδΐ, 1 ΤΠ6Υ Βαα δῃγ ἤριυγο δὖ ἰδ βίδθσῃ, [Ὁ γγᾶϑ [86 ΒΆΠ16 ; 88 1Ὁ 
18 ΠαγάΪΥ ργοῦδ}6 {μαΐ [86 8810 Βῃου]ὰ Ὀ6 οδ]]οαὰ Ὀγ {μ6 παῖμθ οὗ οὔθ 
ἀοιῖγ, δπα Ὀ6 σοπι 64 ἴο [Π6 οΑΓ6 οὗ ΔηοίΒου. [16 οοῃβίϑ Ἰδίϊοη οὗ 
186 Πιοβουτ!, τπαὺ 18, οὗἨ Οαδβίοσς δῃὰ Ῥο]ὺχ (οί χχνλ!. 11.), γγᾶ8 
(ἀδοπιρα ἔα νουγα Ὁ] 6 [0 ΤΔΑΓΊΠΘΥΒ ; 8η6, {ΠΘΓΘΙΌΓΘ, [ῸΣ ἃ ροοα οἴλθῃ, {Π6Ὺ 
Πα {Ππϑὴλ ραϊηΐοα οὐ οαγυθα οαὐ {86 δοδᾶ οὗ [86 βῃϊρ, ἤθμοα ΒΟΥ 
δδνο 1 ἃ Ὠδῖη6, ὙΒΙΟὮ [16 ΒΔογοα ἰβίουιδη 1868. 

Τηο Ἐρυρύδη8 ΘΟΙΩΠΊΟΏΪΥ 864 οἡ ἴπ6 Ν}6 ἃ ΠΙρὺ βογὺ οὗ 8}108 ΟΓ 
Ὀοδίβ τηϑδάβ οὗ (86 γϑϑα ρβαρυσγιιβι [8β818}} 8110468 (ο {π6πὶ (Χν11]. 2.) 
ἴῃ ΟἿΓ νΘΥΒΙΟΙ ΤΟΠΔΟΓοα τοβ8οἷ8 ΟΥ διϊίγωδίιοε.5 Βοδίθ οἵ βίγαιϊαν ἔγδι!} 
τηϑύο στ! ]8 ἀγα 801]] 1ῃ 186 ἴῃ {86 Ἐαδί.5 

ὉΠ οΥ- ΙΓ Ἰηρ 8 8810 ἃ. ποιςοὰ ἴῃ ἴπ6 ΟΠ ον ΔΙ οΣ ἀ6 Φοδηβίοηο Β Μοζηοῖτβ οὗἩ [16 ΒΘ 6]]Ἰοα 
ἴη 1745-46. ([οπάοῃ, 1822. 8γο,) ΡΡ᾽. 42]. 4564. ΜοΓΘ ΓΘΟΘΠΙΥ ἴῃ ΟἿΣ ΟΥὐη {ἶπη6, ΨΏΘΗ, 
ἰη 1815, Μσ. ΗδθησΥ ΗδΥΠΊΟΥ τγ88 ομρ]ογοὰ ἴο Ρἱ]οῦ [86 Επββίδη Βοοὶ ἴο (86 Βα] τς, οη6 οὗ 
10 Βῃ1ρ5 ὉΠῸῸΣ 8 οβοοτίὶ ((Π6 Φαρίϊαγ) ταϑ ἡγαρρεά τουπᾶ το πιϊἀἀ]6 ὈΥ (Πγθ0 οὐ ΌυΓ 
ἴΓΠΒ ΟὗὨ ἃ ΒΓ δ. ΟΔὉ]6, πὰ 18, δὰ [ὮΓΘΘ ΟΥ ΤΟΌΣ [ΓΒ οὗ [86 Π80]6 Ῥαββϑὰ χσουσῃὰ 180 
τη 416 οὗἩ Β6Γ ἢ8]} οὐ ἴγϑιμβθ. Κ'!'σ ἀθοσζο Βδοῖ δ͵8ο, οὐ ἢ 185 γοίισῃ ἤγοπὶ ἢ18 Ασοῖῖϊς γογαρὸ πὶ 
1837, τδϑ ἰογοθὰ ἴο ππάοσ-.ρίγα ἢΪ8 Βῃΐρ, ἴῃ σοηδοαιθηοα οἵ ΠΟΥ βῃαίίογοα δηὰ δα κὶηρ οοτι-- 
ἀϊιίοη. ὅ00 Μτ. ϑβ'υ}}}8 ὙΘΙΥ͂ ἱποίγυοίι γο ἰγοδῖϊβο οὐ “ΤῈ ἴογαρσο δῃὰ ϑίρνσσοςκ οὗἨ 
δαϊηΐ δα], Ρρ. 65, 66. ἴη ΡΡ. 172---177. ΒΘ [48 ἀοβογ θα [86 Ῥγοςϑδβ οὗ πηάοτ- οἰ γάϊηςς 
106 [108 οΟΥ̓́Ξἢ6 δῃοίοη δ, 

1 ΘΠ}}}}8 ΨοΥδρῸ δηὰ δῆ ρντοοκ οὗ ὅ.. Ῥβαϊ], Ὁ. 148. 
3 ἘΠ5ποῦ δηῃὰ Ὁ εἰδβιθίη οῇ Αςῖβ χχυἹ, 40. 
5 ΨαΑΙρΥΒ αν. Ἰαβῖ. νοὶ]. 1ϊ. ου Αςἰβ χχυ δ. 11. 
4 Ἐχ ἴρ80 αυϊάοτῃη ὈΔΡΥΤΟ πανὶρία ἰοχαηῖ, ΡΥ, Ηΐδι. Ναὶ. 110. χὶϊ, 11. ΤΏ βᾶσῃηθ 

ἴδοι 18 δἰνοβιθαὰ ὈΥ 1πόϑῃ: ΘΟΠΒΟΥαΓ Ὀἰθα]α ΜΘΙΩΡὮ ΙΒ Ἔτι θα ῬΑΡγτο. ῬΒΔΊραὶ. 11. ἵν. 
1856. 

δ᾽ Βρ. Τόν οὐ ᾿βαῖδῃ χυἹἱ, 2. 
4 Τῇο οη. Οδρῖ. Κορροὶ, κἰνίηρ δὴ δοοουης οὗ δῇ Ὅχουγβίου ὩΡ ἐμο τῖνος ΤΊ τβ, [ἢ 8 

ἀοβογῖθοδ [η6 Ὀοδὶ ἴῃ ΒΊΟΝ ἢθ ΘΙ! ΒΑΥΚΟΘὰ :---- “ 1 ΔΒ ἴῃ 8δρο 11 ἃ ἰδῦβο οἰσου]αγ Ὀαδκοῖ; 
6 51468 τοῖο οὗ τ ]Π]ονν, σουογοα ΟΥΘΣΥ ΣῈ Ὀἱϊζαταση, [π6 Ὀοϊζίομη τγ88 1αἃ τ ἢ τοοάβ. ΤῊ 8 
δβοχῖ οἵ Ὀοδῖὶ ἰ8 σοιατηοη ἴο ἴη6 ΕΠΡΗγαί68 δηᾶ [6 ΤΊ τί, πὰ 18 ῬσοΌΔὈΙΥ Ὀοδὲ δἀαριεὰ ἴο 
ἴηο ΒΙΧΟΠρ' ΘΌΓΓΘΠΒ ΘΟΠΠΟΠ ἴ0 ἴΠ686 ΣΊΥΘΓΒ, ΜδΑΥῪ ποί 1686 ὈοΔίΒ 06 οὗ [Π6 Βαᾶπη0 Κὶ πὰ 8.5 
ἦΠ6 υδϑδεῖς 7 δωϊγιιδὴεα ὡρὸκ ἰδὲ τσαΐετ8 αἰϊυάοὰ ἴο ὈὉγ Ιφαἰδῃ} (χνυὴ!. 2.) Ναιταϊϊνθ οἱἵἔ 
ὙΤταγοὶβ ἴτοπὶ [πάϊα γο]. ἱ. ΡΡ. 197, 198. Μγ, 1αγαγὰ, ἰῃ Βουίποση Μοβοροίδιμϊβ, ταϑὲ ἸῺ 



Οὐοΐη8, Ἡεϊσλια, απὰ Μοαβιτο8 οΓΓ ἐδε Ἡδοῦδτγειυβ. 53] 

Υ. Οοἴογοα σου] ποῦ 6 οαγτιοϑᾶ οὴ πιμουὶ ΟΟΙΝ, ποὺ ππδουὺΐ ἃ 
βυβίοιῃ οὗ ΤΕΙΘΗΤΒ δῃα ΜΕΑΒΌΒΕΒ. 

ΑἸΙΒουρὮ [16 δογιρίαγοϑ ΓΘ ΘΠΕΥ τηθηίιοη ρο]4, 5.  νῸΓ, ὈΓΆ88, οοΥ- 
[αὶ ΒΌ 8 Οὗ ΤΠΟΠΘΥ͂, ρΡυΓΟΠΆΒ68 Πγ8 46 ὙΓ10Π ΠΙΟΠΘΥ͂, ΟὐΣΓΘηὗ ΤΟΏΘΥ, δηᾶ 
ΤΩΟΏΘΥ͂ οὗ 8 οογίδίη σοῖρμῦ; γοῦ [π6 86 οὗ ΟΟΙΝ οὗ βίδιιροα ΜΌΟΝΕΥ 
ἈΡΡΘΑΓΒ 0 δαγα Ῥ6θη οὗ ͵δίθ ᾿Ἰπγοάἀυοίϊοῃ διιοηρ [μΠ6 ΗΠ ΘΌτονσβ. (Δ]- 
τηρῦ 18 οὗ ορ! πίοι, τΠδὺ {16 δποϊθηΐ Ηθῦγονβ ὕΟΟΚ ρΟ]α πα Β.]γ 6 ΟὨΪῪ 
ὉΥ ποϊρῃῖ, δπὰ {πα [ΠΟΥ τοραγάθα {Π6 ρυτγιν οὗὨ [Π6 πχοίδ] δηὶ μοί {Π6 
Βίδιρ. ΤΠ6 δποϊθηΐ ΕσγρΡ δηβ αἷβο βοί]θα {116 ῥσῖοθ οἵ δοπληγο 1168 
ὃν νοιρο. Τὴ ργδοῦιοο οὗ τ οὶρἸρ' ΤΩΟΠΘΥ͂ 18 βία θα ὈὉγ Μ. ὙοΪπον 
ἴο "6 ρθμοσαὶ ἴῃ ὥὄγσια, Εργρί, δῃὰ ΤΌΚΟΥ: πὸ μῖθοθ, ΠΟΥΤΘΨΟΥ 
οἴμβορα, 18 {πογο χοίαβϑά. 6 τλοσομδηΐ ἀγα ουὐὖ [18 868168 πα 
ὙΓΟΙΡῊΒ 103, 828 1η 186 ἀΔγ8 οὗἩἨὨἁ ΑΡταμδτα, θη π6 ρυγοθμαβοαᾶ {π6 σἂν 
οὗ Μδοβροίδῆ [ῸΓ ἃ βρυϊοῖγο. (ϑη. χχὶλ, 16.)}")" Τῆι πιοβί δποϊθηΐ 
τηοάς οὗὨἨἁ οΑΥΥΥΙΩρ Οἡ {γ8416, ὉΠ ΘΒΌΪΟΠΔΌΪΥ, νγ88 ΌΥ ΨΑΥ Οὗ ὈΔΥΙΟΥ, ΟΥὉ 
ΟΧΟΠΔΏΡΊ ΠΡ ΟἽ ΘΟΓΑΙΊΟΩΣ ΤΥ ῸΓ ΔΠΟΙΠΟΣ ; ἃ ουδίοτη ΜΒΙΟΝ Οὐδ] 8 ἴῃ 
ΒΟΙῚ6 ὈΪδο68 ούθῃ (0 {818 ἄαν. [Ι͂ἢ ῥγοοαββ οὗ ϊπ16 βιοῖὶ πιϑίβ!8 88 Ὑν 6 ΓΘ 
ἀδοϑτηθα {Π6 πηοβύ νδίυβ}]6 γ6γ6 γθοοὶνϑα Ἰηΐο ἰγβῆο, ἀμ ἡγογο νγοϊρμοὰ 
ουῦ; 1η10}] {Π6 ἸΠΟΟΠ ΘΏΙΘΠΟ6Β Οὗ {Π18 πιϑίῃποὰ ᾿πάπσθα τηθη ἴο σῖγα ἴο 
Θδοἢ τηοίδ] ἃ οογίδιη τλαγκ, τοῖρΐ, ἀπά ἀορταα οὗ 8]10Υ, ἴῃ ΟΥΟΥ ἰο 
ἀοίθγῃληο 18. σα] 6, δηα βανὸ Ὀοΐῃ ὈΌγΟΓΒ δηα 86]]6γ8 {π6 τοῦ ]6 οὗ 
γγορ ρ' Δηἃ Θχαγιϊηϊηρ' (86 τρία]. [ἢ βοὴ 68868, [86 Θαυ]]οβύ οΟἱ ἢ 8 
Ῥογ6 {86 ἱπιργϑββδίοῃ οὗ ἃ ραγίίουϊασ βρογο ; ἴῃ οἴμοσβ, [Π6Ὺ Ὑ6Γ6 τηδθ 
ἴο ΤΘΒθυ Ὁ 16 οδ]θοίβ οὗ παίῃσο. Τμδ οοϊπαρο οὗ ΠἹΟΠΟΥ͂ ψγ8ὰ8 οὗἁ ἰα΄β 
ἀαίθ διμοηρ (μ6 Ῥογβίδηβ, ΟὝθοθ, ἀμ Ἐοιθδηβ. Ὑπὸ Ῥογϑῖδηβ 84 
ΠΟΠ6 ΘοΟἰηδα Ροίογο {86 τοῖρῃ οὗ Πλασῖυ (μ6 βοὴ οὗ Ἡγεβίαβθρϑβ, ποῦ μδὰ 
τ[η6 ατϑοκθ (μοπὶ (6 ἘουηδηΒ πηοϑὺ ργο Δ ΌΪΥ ᾿τηϊίαίθα.) Δαν ὈΘΌΓΘ 
186 {π|6 οὗ ΑἸοχδηᾶοσ, Υε πᾶν πὸ οογίδιη νϑϑῦροβ οὗ [Π6 οχϊϑίθμοο 
οὗ οοἸ θα Το Π6Υ, διηοηρ [π6 Εργρίϊδηβ, Ὀαίογα {π6 {τὴ6 οὗ {π6 Ῥίυ]6- 
ΤῊΪ6Β; ΠΟΙ δα {π6ὸ ΗΘΌΓΘΥΒ ΔΩ σοϊπασα ὑΠπῸ}] 1Π6 ρσονογηπχοηΐ οὗ 
0ἀ48 Μδοοδθθαβ, ἰο ποτὰ Απίοοδιυβ διαοίοβ, Κιηρ' οὗ ὅ γυῖα, σταπιθα 
1Π6 ΡὈσΙν]6ρα οὗὨ οοϊηϊηρ᾽ Ὦ1Β ΟὟ ΤΩΟΠΘΥ͂ ἴῃ Ψυ4:Δ. Βαίογα ὑΠ686 τὸ- 
ΒροοῦνΘ {ϊπη68, 841 ραγτηθηΐβ 6ΓΘ 846 ὈΥ͂ Ὑψοῖρῦ; {Π18 Μ11}} ἀοοουηΐ 
ἴου 9ῃ6 8πὰ [86 βᾶῖμθ νοτγὰ (ϑλελοῖ, τυ ΒΙοἢ. Θοτη68 ἔγοια δλαλαΐ, ἴο τοοΐφ]!,} 
ἀοποίπρ Ὀοΐδ ἃ οογίδϊη σοῖρσμΐ οὗ ΔΩΥ ΘΟΙΩΠΟΟΙΥ δηα Αἴ80 ἃ ἀδίθγμ- 
ῃδῖδ βυτα οὗ ᾿ηοηθυ. ὙΠ ΠΟΙΥ Ὀ]ΙΔΠΟΥ οὗἁὨ ὑδπροσῦ στ τ ]οἢ Ὀ6- 
᾿ΙΘυ σΒ βῃου]α οοπίοστῃ ἴο 811 {π6 ργϑοορίβ οὗ [π6 (ἀοβροὶ 18 Ὀγ δύ. δὰ] 

δἰ Γ ἢν Ὀοδίδβ, ΘΟὨΒΙ ΒΕ Πρ ΒΙΤΩΡΙΥ οὗ 8 ὙΘΣΥ͂ ΠΔΙΤΟῊ ΤΥΘΙΏ6- ΟΥΚ ΟὗὁὨ ΤΌ 68, οογοτοὰ στ 
Ὀἰταχηοη, Ἡἰοὶὶ Βεἰπηγαθα οὐ σ ἴδ βαγίαοο οἵ 1[Ππ6 τυδῦοσ 1} στοαὶ Σαρα γ. ΤἰΒοουοσῖοβ ἴῃ 
Νιηθυοἢ δηὰ ΒΑΌΥΪΟΙ, Ρ. δὅ52. 

1 ΨΥΠΚΙΏΒΟΙ Β ΜΆΠΉΘΙΕ, δια. οὗ ἴπ0ὸ Αηοϊοηϊ ἘΡΥΡΟΔΏΒ, νο]. 111. ΡΡ. 237, 238. 
2 Τῃ αὶ ρῥίϑοο οὗ δβου]ρίατο ἀἰβεονογοᾶ Ὁ Οδρίδίηβ ἸσΌῚ δπὰ Μδῃρ]οβ δὲ ΕἸ (δῦ, {πὸ δη- 

εἰοης Ἐ]ΘΟΙἷ48 ἰὴ Εἰσγρῖ, [Β6γῸ γγἃ8 σοργοϑοηϊθαὰ ἃ ραΐγ οὗ 808168 : δὲ 0η6 δῃἃ νγΑϑ ἃ πηδῃ 
ὙΣΠ ΩΡ δὴ δοοουηῖ, Μ8116 ΔηΟΙΠΟΣ τγὰ8 τ Ισ ΒΙΠΡ ΒΟΙῚΘ Β114}} γι Ϊς 168, ργοΟΡΘΌΪΥ ἰοᾶνθϑ οὗ 
Ὀγεδᾶ, Ὑῃὸ νοὶραῦ τν 88 ἰὴ ἴδ ἴοστωῃ οὗ 8 ΟὟ οουομδηὶ,. Ττανοὶβ ἰῃ Ἐργρί, Ναυρία, ὅς. 
ῬΡ. 180---182. 

5 ΨΟΪΠΟΥΒ ΤΥΑΥοἶβ ἰη ϑ'γτίδ, ὅς. γο]. 1. 425. ΤΙῃ σοηδίογϑ Ὁ] 9 Ῥαγτηθηϊδ δὴ δρθηὶ οὗ 
ΘΧΟΉΔΩΡρΟ 18 βοηΐῦ ἔογ, ὮΟ σουηῖβ ραγαϑ ὈΥ̓͂ [ὨοΟυβΔη 8, τοὐοοΐδ ὈΐίθοςΒ οὗ 4180 ΣΠΟΠΟΥ͂, δπὰ 
ννοἰ ἢ 81} [86 Βοαυΐῃβ οἰ ΠΟΥ ΒΟρδγδίοὶ Υ οὐ ἱοχοίμογ. (1014.) ΤὙΠΪΒ ΤΑΥ͂ Βοσυο ἴο 1] δίγαῖο 
180 ΡὮῇγΑ86, σμγγεπί πιοπεν οἱ λον πιεγοδαπί, ἴῃ δη. ΧΧΙΪΐ. 16. 

4 (αἰἸπιοΒ Ὠ᾿ο ἸΟΠΔΓΥ, γο], 11. γιῖςϊο οπεν. ὅ8566 ἃ {11} δοοουπηΐ οὗἉ [86 ΤΩΟΠΕΥ͂ σοἰποα ὈΥ͂ 
1)6 Μαοοδθθθδη Ῥγίποςβ, ἴῃ Ε', Ρ. Βαυο ΒΒ ̓ιββοσίατῖο 6 Ναπιη 8 ΗΘΌτεδο- δι) [8 }18, 
Μαϊοηιίε Εοϊδηογμηι. 1781. 410. 
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5632 ΑἈγιιιδοπιοηῖς ΟΓ ἐδι6 «ειυϑ. 

τοργοβοηίοα ΒΥ ἃ βϑϑαια] ΔἸ] υβίοι ὑο {π6 οοἰπιηρ' Οὗ ΠΊΟΠΟΥ͂, ἴῃ ΒΊΟΝ 
{π6 ἸΙχυϊα πχοία]8 ἀοουγαίου τοροῖνο ὅπ ἤσαγο οὗὨ [86 τηου]ά οΥ ἀϊ6 
ἱπίο σι  οἢ {ΠΥ τὸ μοι. (Ποπι. νἱ. 17.)} 

ὙΨΕΙΘΗΤΒ ΑΝ ΜΕΑΒΌΠΕΒ ΜΈΓ τορι ]αίοα αὖ ἃ ΨΘΟΓΥ ΘΑΙΪΥ ροχιοά 
ἴῃ Αϑβἰα. Μόοβοβ πηδᾶθ ναγϊοῦβ οηδοίηθηΐθ ΘΟΠΘΟΣηρ ποτὰ ἔοσ {86 
ἩοῦγονΒ; δηα Ὀοΐμ ποισΐθ δα πχδαβα 88, τ᾽ ἢ1οἷ. ἬΤΟΓΘ ἴο ΒΟΙΥ͂Θ 88 
βίδπαγβ ἔῸΣ ἴοστη δηα οομπίθηίβ, γοτα ἀσροβιίδα δἱ ἢχϑὺ ἴῃ (Π6 ἰαθ6γ- 
Πλο]6, απ αἰϊογιναγᾷβ ἴὴ {Π6 [6 }10}]6, πᾶσ {π6 οορπίβαμος οὗ {86 
Ῥγιθβδίβ.ι32 Οὐ ἐμὰ ἀοβιυιοίοη οὗὨ ϑοϊοταμομ᾿β [θα ρ]6 {Π 686 βίδπαδυαβ 
ΠΟΟΘΟΒΒΑΤΙΥ ρογβΠο ; δη ἥπιτιηο [πΠ6 οαρα νι ὑπ6 ΗΘ γον υδεα (86 
γνοἰσῃίβ δῃα τηθαβι 08 οἵὐἩ {Ππ6ῖν πηαϑύουβ, [πὶ {86 ΘαΥῪ ἀρ68 οὗ ( τῖβ- 
ΤΆ Υ, 88. ἈΡΡΘΑΙΒ ἔγοῖ {π6 ὑνγοηῖυ-οι στ οὗὁἨἁ «υδιϊπιδη 8 Νονυα]θ 
(α. 15.), βἰαμάατγα τυοῖρηΐβθ δα τηθαϑιθ8 66 ΟΥἀογθα ἴο θ6 Κορὶ ἱπ 
[16 ταῦγα νϑηογαίθα ομαγοῦ οὐὗὁἨ ΘΥΟΥῪ ΟἸἰγ. 

ἘῸγ {0168 οὗἉ {Π|6 τὰ οἱρ] 8, πιθαβαγοδ, ΔΠα ΤΔΟΠΘΥ͂ τι864 1 ΘΟΙΏΣΤΏΘΓΙΟΘ, 
8η4 ὙΠΙΟΝ ἀγὸ τηϑηδοηρα 1 {π6 Β10]16, [86 τοδάσϑυ 18 σοΐοστοα ἴο Νο. ]. 
οὗ [86 ΑΡρϑμῃάᾶϊχ [ο {Π18 νο]χη6. ᾿ 

ΟΗΑΡ. ὙΠ]. 

ΑΜΟΒΕΜΈΝΤΒ ΟΕ ΤΗῊΗΞ 9ΕΥΥ3. --ΑΙΙΌΒΙΟΝΘ ΤῸ ΤῊΗΒΞ ΤΗΞΒΑΤΕΕΒ, ΤΟ ΤΗΒΑΤΕΙΟΑΙ, 

ΡΕΒΕΟΒΜΑΝΟΕΒ, ΑΝῸ ΤῸ ΤΗῊΗΕ ΟΕΕΟΙΑΝ ΟΑΜΕΒῚΝ ΤΗΝ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΤῊΝ ψΠ016 ἀοβῖσῃ οὗ {Ππ6Ὸ Μοβαῖο ΓΤηβιιαῦ68, Ὀοὶπρ ὕο Ῥγϑβοῦνα {16 
Κηυπν]οασο απ ψοσβῃρ οὗ {6 ὑγτιι6 (ἀοα ἀιμοησ (Π6 5γβ6] 168, νν1}} 
Β ΠΟΙ ΘΠ ΟΪΥ δοοοιὰπὺ ἔῸγ {Π| 61} 8116 η06 ΤΟΒρΘΟΌ Πρ ΓΘΟΓΟΘ01}8 δηα Δῃ11186- 
τιθηΐθ. ΑἸΓΒΟῸΡ πὸ μουν οἰτοιιηηδίδῃησοβ ἀγΘ σϑοου θα οἡ {15 
δι] θοῦ, τα τηθοῦ ἢ ἃ ἴονν ἀοἰλομοα ἔβοῖβ τ] ἢ δίχτυ {ΠπὉὺ (86 116- 
Ὀγονγ8 γ γ6 ποῦ ΘΗ ΠΥΟΙΥ ἀοβίϊειῖο οὗὨ Δπλ8θγοηΐ8. 

Ι. ΤΒδ ναγίυυϑ ονθηΐβ ᾿ποιάθηΐ ἰοὸ ΠΟΜΈΒΤΙΟ [Ζ.1ῈῈ αῇογαθα {Ποτὰ 
Οὐοδϑίοηϑ [Ὁ ἔδβεινγ. Τῆϊ8, ΑἸ γα δτὰ τη ἃ στοαῦ ξοαδβῦ ὁπ {π6 ἀδΥ 
ΠΟη ἴβδαδο ψγὰβ σψϑδηρᾶ. ((ἀθη. χχὶ. 8) δ ἀἀϊπρθ ποτα αἰ σαΥβ 
ΒΟΑϑοη8. Οὗ γεὐοϊοίης (866. ῃῃ. 448---444. διιργὰ): Β0 αἷδὸ σψϑῦθ {6 
ΒΟΆΒΟΏΒ Οὗ ΒΠ6 6 Ρ-Βῃδδυῖηρ (1 ϑὅ'δηι. χχν. 86. δηᾶ 2 βϑιη. χὶϊ, 23.); δά 
Βαγνοβύ-μοιηθ. (866 Ρ. 496.) Τὸ ὙΠΟ ταδὺ "6 δ 64, (Π6 Ὀἰγ ἢ -ἰαγϑ 
οὗ βονθγεῖσῃβ. ((ἀβῃ. χὶ. 20.; Μααν νἱ. 21.) ΟΥ̓ τηοβὲ οὗ {π686 ἔδβδβεινὶ- 
[168 πγιι816 (866 Ρ. 612.) ἀπ ἀδποῖπο (Β66 Ρ. 616.) τγογα {Π|ὸ δοζοπι- 
Ῥδηϊμλθπίθβ. ΕἼΟσα {πὸ δπιυβοιηθηῦ οὗἉ ΟΠ] άσθη βιυἰἰπρ᾽ 1ῃ 186 τλαγκοῖ- 
ὈΪΐδοθ, δηα ᾿τλιίαίϊησ [π6 πἰιϑᾶσσοϑ ΘΟ ΠΟ δ οαἄϊηρ [δαβίβ δηα αἱ 
ἔὰΠοΓα 18, 6815 ΟἾσιθῦ ἴα θβ ὁσοδϑῖοι ἴο ΘΟΙΏΡΑΓΤΘ {π6 Ῥ] δα βθοθ ἴοὸ 
ΒΆΠΘ ἢ ΟΠ] άγθὴ πγΠ0 Μ0111 θ6 ρ]οαβθα ψῖ ἢ ποι μίηρ τ ΒΊΟΝ {Π6ῚὉ οομηρα- 
ΠΙΟΠΒ ο8η 0, τ οίθιοΣ ὙΠῸ Ὺ ΡΪΔῪ δ ψοἀρΒ ΟΥ ΤἌΠΘΓΑΪΒ; βίμοθ {ΠΟῪ 
σου] ποὺ ᾿8 ριδναι θα ὑροῃ ἴο αἰϊομὰ οἰἕπου ὑὸ 1818 ΒΈσθσθ Ργϑοορὺβ 
δῃά 116 οἵ Φοιη {πὸ Βαρίιδῖ, οὐ 0 1Π6 τ] 6 Γ᾽ ρῥγοοθρίβ δηᾶὰ μα οὗ 

2 Ο(οχβ ον Ποπιδης, ". 38. 
2. ΜΙΟΒΔΕ]18 ἢ 85 {8}}γῪ ἀἰδοιιβϑοὰ (Π6 τυϊβάοτῃ δ ἃ Ὀγορτίοιγ οὗἩ 186 Μοβαῖο τορηδεϊοη8β σοη- 

σοΥηρ νοὶ ρη8 ἀπα ΠηΘΑΒΌΓΟΒ, ἰη 8. ΟὈΙΠΙ ΟΠ ΔΓΙΟ8 οἡ ἴπ6 [,Δ0ὕ728 οὗ Μοθοᾶ, τοὶ, [ἰϊ. 
»Ρ. 878. -897. 



ΔΠπιεέατν απαὰ Ογπιπαδέϊε ϑροτγίς. δ38 

ΟἸσῖδι. (Μα ῖι. χὶ. 16,17.}} ὙὉὍΠδ ᾿πίδιμοιιβ ργδοίϊοα οὗ ρβϑιμθβίουβ τ 80 
ὈΙαν τὴ Ἰοαάαα ἄἀϊοα μ88 ἔπγπβῃ θα δὲ. Ῥδὰ] σὴ ἃ βίσοηρ τιθίδρμον, 
Ἰὼ πΠΟἢ 6 σααϊίοπβ ἴΠ6 ΟἸ τ ϑί απ. αὖ ΕἸ 6808 ἀσαϊπβὺ [Π6 ομθαίησ 
δἰ εἰσιὲ ΟΥΓ πιοπ (ἘΡἢ. ἵν. 14.), τ ποῖ ποσ ἀπ 6] ]ονῖηρ «678, Πιϑαί]θὴ 
ΡΠ ΟΒορμ ΓΒ, ΟΣ ἔα |86 ἐβδοθθγβ 'π [π6 Ομ αγ ἢ 1086], πὸ σογγιρίοα {Π6 
ἀοοίτποβ οὐ {μ6 (ἀοβροὶ ἴοσ σον ΡυυΡΟΒθΒ, τυ 116 (ΠΥ ἀβϑυμηοά {Π6 
ΒΡΡΘδγϑηοα οὗ στοδί αἰβιπἰογθδίθα μθ88 πὰ ρὶοίγ. 

11. ΜΙΣΤΤΑΒῪ ΚΡΟΕΤΒ Δηα ΘΧΟΓΟΙΒ68 ΔΡΡΘΆΓ [0 πανθ θ6θἢ σοι 
ἴῃ {Π|6 ΘΑΥΠ ΟΡ ρατϊοβ οὗ (86 4618} Ὠἰβίοσυ. Βυ {Ππ686 {π6 «6.188 
γουἢ πόσα ἰδιισῃῦ 0Π6 ἀ86 οὗ [Π6 Ὀὸν (1 ὅδ. χχ. 20. 80---3ὅ.}, οΥ 
1π6 Βυυ]ηρ οὗ βίοῃμβϑ ἔγοτῃ ἃ β:πρ' τ Ὁπουτίηρ᾽ δἰπλ. ( πᾶσ, χχ. 16. ; 
1 ΟΒγοη. χὶϊ. 2.) Φογοῖιθ ᾿πίοστηβ 08, {Ππῶῦ 1ὴ 18 ἄδγβ (6 ἔουγίῃ 
ΟΘὨΓΌΓΥ.) [Ὁ τΥδ8 ἃ ΘΟΙΠΊΟΠ ΘΧΟΓΟΙΒ6 (Ὠγουσ]ουΐ «Γπιῆδοα ΤῸ {Π6 γοιηρ 
ΤΏ6Π, 0 ΟΓΘ Δ ΠἸουΒ ὕο οἷνο ῥγοοῖ οὗ {Π6}Ὁ βίη σι, ἴο ἸΠῸ ἀρ 
Του Πα βίοῃϑϑ οὗ δῃουπιοῦβ υγοϊσ ὗ, ΒΟΠῚΘ 88 [σι 88 {Π61]0 Κπ668, οἴ θυβ 
ἴο ὑποὶν πανὶ, βμοι ] ἀογ8, ΟΥ ὨΘϑή, γγΥ 8116 οἴ Υβ υἱδοεα {Π6πὶ αὖ 1π6 ἴορ 
οὗ τμοῖν μοδάβ, τ {πο ῖν μαη 8 ογθοὺ δηᾶ Ἰοϊποά ἰορσοίμοσ. Ηδ [ασίθοΣ 
βίαϊοβ, (μα [6 βὰν αὖ Αἰμ6η8 δὴ δχίσοιηυ ΠΘΑΥΥ͂ ὈγΆΖΘη ΒΡ ΠΘΓΘ ΟΥ̓ 
σἴορα, σι μϊοῖ ἢ6. νϑῖλ]ῦ οπαἀοανουγοα ἰο ᾿ξ ; δηᾶ ὑπαῦ οα ᾿παυϊτιησ 
1Ἰηΐο 108 τι86, [.6 τὰϑ ᾿πέονυμηοί, ἐπᾶῦ μῸ οπ6 σγα8 ροιταϊ 6 ἴο οοπίαπα 
ἴῃ 1Π6 σϑιθϑ αμΐ}], ὈΥ Π18 πη οὗὨἨ {Π18 τγοῖρῦ, 1Ὁ νγα8 δβοθγίαϊποά 
ὙὙΠ0 οοὐἹάᾶ 6 πιαίο]οα πὴ . ΕὟΟτ {118 ΘΟ Χο γοϑο, ἐ)]  γοπλθ οἷυ- 
οἰἀαἴδθ ἃ αἸβῆου]ῦ γάββαεγα ᾿η Ζοοΐ. χὶὶ. 8., ἴῃ ψ ΒΙΟΠ {Π6 Ῥτορμδί οοι- 
ΡΑΓΘΒ «Γ6γιιβαίθτα [0 ἃ βίοῃϑ οἵ ρτϑαῦ τνοῖρύ, γΒ Ομ. θαὶηρ' ἴοο ΠθανΥ 
[Ὁ [Πο86 ὙΠῸ δἰοιηρίοθα (ο ᾿ΠΕῸ 10 ἊΡ, ΟΥ ὄνθὴ [0 σϑῆῖουα 10, [8118 Ὀδοῖς 
ὍΡΟΙ {Π6η, δπα ΟΥ̓ 5}168 {{Π|6π| ἴο Π]6068.ὃ 

11. Αἰποηρ {Π| στοαί οἰδησθβ τ] ]οἢ σόα οδοίθα ἴῃ {Π 6 ΠΙΔΏΠΘΥΒ 
8.Π6 οιιβύοιηβ οὐ {πΠ6 εἶ οτνβ, Βιι υθοα ΒΟΥ το 86 ἔπη6 οὗἨ ΑἸοχαπάον {ΠῸ 
Οτοαΐ, ταῦ Ὀ6 τϑοκομρά {86 τηἰχοιπούϊοη οὗ ΟὙΜΝΑΒΤΙΟ ΡΟΚᾺΤΒ δπὴ 
ΟἌΜΕΒ, ἴῃ ᾿πϊδοη οὗὨἉ [Πο86 οΟ]οὈγαίοα Ὀγ ἴΠ6 ἀσθοκβ; πῆο, [Ὁ 18 
γ76}} ΚποΥγ ἢ, ἡ 6,6 ρββϑιοπδίοὶ υ ἰοπα οὗ {πϑαΐγιοϑὶ ΘχΠΙ δ᾽ 110η8. ΤΠθεα 
ΔΙ ΒΘ 6 ἢ 8 {ΠΟῪ οΔΥΥΙΘα, νι} ὉΠ6]ν γ]ουουοῖ8 ΔΓΠΊ8, Ἰηῖο {Π6 νδγίοιιβ 
σΟΙ Γ168 οὗὨἩ {Π6 Εὐαβ; {Π||Ὶ Πα 1 δ η18 οὗὁἨ τισὶ, ἴῃ πη δϊοη οὗ {πο ὶτ 
τηλϑύοσβ, ϑαϊοιοα {μποιβοῖνοθ ἴο {πῸ βαπιθ αἰ νου β:0η8, δα οηαοανοιτεὶ 
ἴο ἀἸΒυρ θἢ {ΠΟυλβα ν 8 ἴῃ [Π6 βδῦηθ Θχου ΒΒ. ΤὨ6 υγοῆϊραῖα σῇ 
Ῥχϊοδὺ «Ἅ8οῃ, ἴῃ {Π6 τεῖσῃ οὗ Απεοοδιβ ΤΡΙμΠδηο8, ἢγϑὺ τη γοάιοοά 
ΡΌΌ]1Ο σαπη68 αὖ «ΘΓ Βα] οι, ψ ] 6 γ6 ἢ6 ογθοίθα ἃ ΟὝΤΩΠΑΒΙΠτΏ, ΟΥ “΄ μΪδοο 
[ῸΣ Θχϑσοῖβα, δηα ἔῸγ (Π6 χα! ηϊηο πΡ οὗ γουτῃ ἴῃ (86 ἐδ οηβ οὗἁ {10 
Βοδίμϑη.᾽" (2 Μίδοο. ἴν. 9.) ““ΤΠ6 ἀνονθα ΡΌΓΡΟΒΘ οὐ {π686 Δι} ]οί]ο 
ΘΧΘΓΟΪΒ6Β γγ88, (86 βγη θηϊησ οὗ {86 θοαγ ; Ὀαύ [16 γθ8] ἤδβι τη 
νγοηύ ἴο {Π6 σταάυλ] οἴδησο οἵ λυ αΐβτη ἔοσ ποαῦ μμίβιη, ἃ8 νγαβϑ οἰθανν 
Ἰπαϊοδίθα Ὀγ ὑπ6 Ῥϑῖῃβ ὙΠΟ. τηθην ἰοοὶς ἰο οἴμοθ [πΠ6 πηαυὶς οὗ οἰτ- 
οὐτηο βίοι. ΤἼ6 σΆΠη68, 6514.68, τ 616 ΟἸΟΒ νυ οΘοηπθοῖρα τ Ὁ} ἸΔο]αίτΥ ; 
ἴου {ΠΟῪ ΟΥΘ Θ,ΘΏΘΓΆΪΥ ΟΟἸο γαῖα 1 ΒΟΠΟῸΓ οὗἩἨ βοῖηθ ρᾶσδῃ σοά. 
ΤΠ6 ἱππουδίϊοῃβ οὗ Ψ 8480} 6,6 ἐπογθοτα Θχ γι  ] Υ οα]οιΒ ἴο 1Π6 ΠΟΓΘ 
Ρίουβ ρατὺ οὗὁἨ {86 παίϊοῃ, δῃα ανθη ἢἰβ οὐσα Δαἀμογθηίβ αἸἃ πο θῃΐοσ 

1 Ἑαϊΐηδοὶ οἡ Μαίϊ. χὶ. 17. 2. Ὧν. Μδοκηϊρεῦ οὐ ἘΡὶ". ἰν. 14. 
5 Ζεζοπῖθ οἡ ΖΘἝΟΝ, χίἰϊ. 8, (Ορ. ἰοπι. ἐϊ1, ςο]. 1780. Ἑαϊς, Βεηράϊοη.) Ὑ, ον οα 

ΖΕΟΒ, χὶϊ, 8. 
ΜΜ93 



δ834 Αἀἰϊμδίοης ἔο ἐδο ΤΠ οαΐγο5, απά ἕο 

{ὉΠ} γ 1πίο 411 ἢ18 νἱθνβ. } ὙΉΘΥ 4180 Ῥγοἀυςσρα ἃ ἀδπιογ ]Ἰβῖηρ οἴἶδος 
ὍΡΟΙ {π6 ονγ8. Ενθε {Π6 ΨΘΡῪ ῥγιθδίβ, πορ]θοίϊησ [Π6 ἀυΐϊο8 οὗ 
{Π61Ὁ Βδογϑα οἴἶιοο, μαβιθηϑα ἴο Ὀ6 ραγίβοσβ οὗ {Π686 Ὁπ]δυγα] Βροσίθβ, 
δηα χοῦ ιηδιουβ οὗ οὐδ πῖηρ {Π6 ὈΓΪΖΟΒ αιναγάθα ἴο 186 νἹούογϑβ. 
(10---156.)ὺ ΤὨΘ τοϑίοσαίζοι οὗ ἀινὶμα σβιοῖρ, ἀπά οὗ ἐπ ορβοσνδῆοθ 
οὗ 16 Μοβαῖο ἰαννβ δῃηὰ 1ηβυϊ 1008 Ὁηα ον πΠ6 Μδοοα θα ῬὈΓΊΏΘΘ68, 
Ρυΐῦ δὴ δῃᾶ (ο ῃθ86 βρϑοίΐίδοϊοϑι. ΤΠΘΥ χοῦ, ΠΟΘ σ, τουϊγθὰ ὈῪ 
Ἡοτοά, ννῆο, ἴῃ ογάογ ἰο ἱπρταίίο 1 πη86 17 τι [Π6 ΘΠΊΡΟΙΌΣ Αὐρπβίιϑ 
(8. σ. 7)» θυ] ἃ ποδί τα δ΄ ὁ“ 6γυβα θὰ 3, ἀπα 8180 ἃ σα ρδοϊουβ διηρῃ]- 
{ποαίγο, πιπουΐ [Π6 οἰἵγ, ἴῃὼ {μ6 ρῥἰαϊη; δηὰ ψγὰο0 οδγθοῖθα βιτηῖαῦ 
οἀϊῆοοθβ αὖ φβασθα ὃ, δηὰ δρροϊηϊθα ρσᾶμλθβ (0 Ὀ6 80] 864 ΟΥΟΤῪ 
ΔΙῚ γοαῦ τι  στοαῦ Βρί οπάουγ, δηα δμλα ἃ ναϑῦ Θοποουσβο οὗ βροοία- 
ἴοτβ, ψ|ο τ γα Ἰηγ 164. Ογ ΡΓΟοΙταδίϊοη ἔγοτῃ {Π6 ποὶρουσὶπρ οοὰη- 
1168. «οβθρἢι8Β παυγδαῦνθ οὗ {π686 ΟἸΓΟυΙΩΒίΆΠΟ6Β 18 ποῦ Β0}Ἐ ΠΟ] ΘΗΤΥ 
τηϊπαΐθ ἤο Θη80]6 τ8 ἴο ἀδίθυημθ ἹΓ ΔΟΟΌΓΔΟΥ αἰ 186 ΧΙ ΙΓΠΟἢ8 
γν 16} ἰοοΚ ρίδοθ οα {π686 οσοδβίοηβ. Βυΐ γ1ὸ ΙηΔΥ ΟΟἸ]οοί, {μαὺ {Π6γΥ 
οοπηϑιϑίθα οὗ ᾿γθβίηρσ, ομαυι οὔ τ οὶηρ, Τη11810, Δηα σομραΐβ οὗ νὰ 
μβοδδίβ, ὙυΒιοἢ οἰ γ Τουσμῦ ἢ ΟὯΘ ΔηΟΥΠΟΣ, ΟΥἨ ΠΝ τθὴ ὙΠῸ ὝΟΓΘ 
ὉΠ6ΘΥ δαηΐθηῃσα οὗ ἀϑδίῃ: --- ἃ ὈΔΥθΑΓΟΙΒ δηλ βοιηθμῦ ἡ ἈΙΟἢ [88 ΠΑΡΡΙΪΥ 
θ6οη Δθο] ϑη ρα Ὀγ {μ6 θαμοβορηῦ Ἰηβπθησα οὗ [86 (ὐοβροὶ. ΕἸὙσΙΒοΥ, 
1Π6 τηοϑβύ αἸβιιη ρου β᾽ δὰ τυ δύ] ουβ σοῦα ᾿ηυϊθα ἴο αἰΐθπα ὈΥ {μ6 ὑγο- 
τηἶδα ΟὗἩ νΘΙῪ ρτοαῦ Σου Γὰ8 (0 {86 νἹοΐοτβ.Ό Ὑπ6 (ΔΘ ΒΌ]68 οστο ὨΙΡΆΪΥ 
Δα] ρμίοα τι [686 Θχῃ ΠΟ Β, Ἡ ΒΙΟΒ 66 80 αὐΐου]γ τορυρμδηῦ ἴο 
{6 ἰώ Δηα συιδίοτῃβ οὗ [π6 «“6νν}8, (μαῦ {Π6Υ τοσαγαοα ἐμοτὰ τ [16 
υἰτηοβὺ ΠΟΙΤῸΣ Ἀπα ἀοἰοδίδοη." 

ΙΥ. ““Τη 41] οουπίγιθβ ἰΠ6 βίδοο ἣδ8 δουϑὺ ἐΓΏΙΒΗΘα αἰ γοπί ]81.- 
συδροθ νὴ ἢ} δοπλθ οὐ [86 τηοϑὺ Ὀθϑι τ] ΜΟίαρμΟΥΒ δὰ ΑἹ ΌΒΙΟΝΒ 
{παῦ Δοτῃ ἐπ6 πηι. [Ι͂ἢ ΘΥΘΥΥ͂ ἰοηρτιθ νγ6 ταδα οὗ [86 ἀγδιηδ οἵ Βυμηδῃ 
116 5; 118 Βοοῃθ 8 γα ἀθβου θα 88. ΘΟΠ ΪΠ.Α8]}1Υ ΒΒ Ωρ; πα ναυυηρ : 
ΤΊΟΓίΑ] [16 18 γοργοβοηθα 88 δὴ ἰηὐγιοαία μ]οΐ, ψ Βοἢ Μ11 σταάυδ!}ν 
ΠΙΟ]ἃ δηᾶ ΠΑ] πὰ ἋΡ ᾿πίο ΠΆΓΤΩΟΩΥ δηα ΔρΡΡΊΠΘΒΒ; δηᾶ [16 
ΜΟΥ] 18 ϑἰγ]οα ἃ τηδρηδποθηΐ ἐμοαΐγθ, ἴῃ οἷ ἀοα [88 Ὀ]δορά π8, ---- 

1 2488 Ηἰδι. οἵ ἴπ0 Ἠεοῦτον ΟΟτατογ ϑ ι, νοὶ. 1, Ρ. 808. 
2 Φοβορδυβ, Απὶ. 7πἀ. 110. χν. ο. 8. 81. 
3 Β6]]. ΨΦαά. 110. 1. 6. 21. 8 8. Το αἰ γος Ραββαροα οὐὗἨ «Φ᾽Οβορῆυ8 δἴὸ οχαπιηθᾶ ἴῃ ἀ6- 

ἰ4}} Ὁγ ΕἸΟΏΠοΥΗ (ἴοὸ τοτι 71 ἀῇὰ ἰπἀοὈιθὰ ἔον [Ππ ἴβοῖβ δθονο βίδυθὰ) ἴῃ ἢἷβ Οοσαπθηίδιῖο 
ἐς Φυάδερογιιπὶ ΒΕ ϑοοπίοδ, ἱπβοτίοα ᾿π {πΠ6 δβοοοπὰ γοϊμηιο οὗἩ 186 ΟΟἸμπλοπίδιοη 68 ϑοοίοιδιϊδ 
Ἐερίὶς Οοὐϊηροιδὶβ Πδοθηςΐοῦοβ. ΟὙοἰίηρεο, 1818. 4ἴο. 

4 Ψοόβορῆβ, Απί. συ4. |ἰὉ. χν. ς. 8. 881, 2. 
5 Ἐοτ Πα [Ο]] ον ἱπρ δοσουηῖΐ οὗἁὨ 1π6 {πο αίτγ δ] ΓΟΡΓοβθη δ οη8, δηα οὗ (6 ατοοΐδη ρατηοϑ 
Αἰ οὰ ἐο ἰῃ ἴδ6 Νευν Τοδίδιηθηΐϊ, [Πη6 δαϊῃοῦ 18 ἰηἀουίοα ἴο Ὦγτ. Ηδγιοοάβ Ιπιτοἀποιίοπ, 
γο]. 11. Βοο]0η5 1. δηὰ 4., ςοἸ]αϊοα τὴ} ΒΒ πὶπρ᾿Β Οοιηροηάϊααι Απιεϊχαϊξαίτιπι ατολστιπι ὁ 
Ῥτοΐμπὶβ ϑϑοσγαγαμ, ΡρΡ. 352---876., ἴτοτα ὙὙὩ]ο ἢ ἰγϑϑιίϑο Ὀσ, Η, ΔΡΡΘδτΒ ἴο μαυθ ἀογϊνοὰ ἃ 
ςοηϑίἀογαθὶο ροσίίοη οὗἅὨ ἢΪ8 τηδίοτα β. 

4 Σκηνὴ πᾶς ὁ βίος, καὶ παίγνιον" ἣ μάθε παίζειν, 
Τὴν σπουδὴν μεταθεὶς, ἣ φέρε τὰς ὀδύνας. Ερίρτδιῃ ἴῃ Απίδοΐος. 

Ουοπηοᾶο ἈΌυ14, βὶς νἱῖα; πο αιὰπῃ ἀἶι, βοὰ χιὰπι Ὀ6 6 δοίδ βἰῖ, γοΐεσί. ΝΊΝ] δὰ τοὶ 
Ρογεϊποῖ, 4πὸ Ιοςο ἀθβίῃϑδ : φποσυηαιθ γοΪο8 ἀσδίπε : ̓δηϊὰπι ΒΟΠδΙ οἰ δυβυ πὰ ἱπιροπα. 
ϑθηοαβ, Θρὶδι. Ιχχυῖ. (οπι. 11. Ρ. 806. οαϊξ. Ε]Ζ. 1678. Οἷον εἰ κωμῳδὸν ἀπολύει τῆς σκηνῆς 
ὁ παραλαθὼν στρατηγόΞ᾽ ἀλλ᾽ οὐκ εἶπον τὰ πέντε μέρη, ἀλλὰ τὰ τρία" καλῶς εἶπας" ἐν μέντοι 
τῷ βίῳ τὰ τρία ὅλον τὸ δρᾶμά ἐστι. Ματ. Ληϊιϊοηϊηα8, 10, χὶϊ. Ρ. 236. οαϊς, Οχου. Τῆδ ποσὰ 8 
οὔ τὴ ῬΑ] Πλ181, ---ο "τὸ ΒΡΘἢ ἃ ΟἿΓ ἀΆΥ5 85 ἃ 1416 [ἢδὲ 18 Το] ,".-- Βαανα ὈΘΘῊ δυρροβαά ἴο ὕβ 
ΔΠη 8]]ιἰδῖοη ἴ0 ἃ ἀγαπιδίὶς (016. ὙῈΘ ἱπη  ΥΥ, σοποίἀογοὰ ἐπ (818 νἱονν, ουἹὰ δ6 διγ Κὶπα, 
αἸὰ τς ΚΠΟῪ {πεῖ (8 οατὶν 7 ννς σΥοσ ἤπια ΠΥ 560 Π10 4] ΓΟΡΓΟΞΟΠΙΔΕΟΠΒ. 



ΤΑοαΐγίοαϊ Το» ογηιαη 65 ἐπ ἐλο ει Τορίαπιθηΐ, δ8ὅ 

ΒΘ σ ΠΟ (0 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Δ ἃ ΟἰδγΔΟίου, -- 15 ἃ οοπδίδης βρϑοίδίοσ ΒΟΥ ἢ6 
ΒΙΡρογίβ {18 σμαυδοῦθυ, ---- Δα Μ01}} ΠΠΔ]1Υ ΔΡΡΙδυ ἃ ΟΥ σοπάθιηη 80- 
οογάϊηρ ἴο {πθ οοῦ οΥ Ὀδα Ἔχϑουΐοη οἵ {μ6 ρατγί, ὙΒαΐουοσ Ὁ 18, [6 
[88 θη δρροϊηϊοα ἴο δου ΤῊ ἀγϑπηα γγὰβ ᾿πϑυϊιϊθα ἰο ὀχμθὶῦ ἃ 
αὐγ Κιηρ ῥἱοίαγα οὗἉ πυτηδῃ 118, δηά, ἴῃ ἃ [Αἰ {Π{Ὁ] ταϊστοσ, [ο μο] ἀρ ἰο 
[Π6 βροοίδίοσ Β σοὺ ὑμδῦ τη! ΒΟ ΙΔ ΠΥ ΟΥ̓ Ομδγδούθυβ ὑυ]οἢ. αἰ ν υβ ἐν 1, 
δια ἔπ ο86 ᾿πίοομδηρ68 Πα ΓΟΎΘΓΒ6Β οὗ ἔογέσπμο Ἡ ]οἢ ὍμΘαΌΟΥ 0.3 ΤῈ 
18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴ0 ΤοΙΔΥΚ, ὑπουρῇ [6 ΟὈΒΕΓυ Δ ΙΟἢ 18 ὈΓΟΡΟΥ ῸΓ 
(Ὧ6 βακο οὗ 1] υδίγαίηρ, ἃ ὙὉΥῪ Ὀδϑα Ἢ] ράββαρα ἴῃ πα οὗ δύ. δ} 8 
ΕΡ 86168, {πᾶ ἃ νδυϊοῦν οὐὗὁἨ ΒΟθῇ68 18 ραϊηΐθα, 1 οἢ ὈΥ͂ ΤΘΔΠΒ οὗἨ {Π6 
ΤΟΑΟΪΒι[6 ΤΩΔΟΝΙΠΟΤῪ ἈΓΘ ΥΘΓΥ͂ ἔΓΘαΌΘΗΓΥ ΒΕ: Πρ, ἴῃ ΟΥΟΥ [0 ΒΠΟΥ͂Ἄ 
116 ομδγϑοίοσβ 'π ἃ γδγιοὺυ οἵ ρίδοθβ δπὰ ἔοσίιιμθθβ. ΤῸ {86 βρϑοίδίου, 
ἸΙνοὶν δπά αἴδοϊηρ ν᾽ θ 816 ὈΥ ΓΒ αἸδβρίαγθϑα, βοιῃθη 68, [ῸΓ 
ΘΧΘΙΏΡΙ6, οὗ ΤΠ ΘΌ 68, Βοιηοτπλοβ οὗ ΑἸΠ6π85, ὁπ ΨἘ116 οὗ ἃ ρϑῖδοθ, αἱ 
ΔηΟΐΠοΥ οὗ ἃ ῬυΒοη; ΠΟῪ οὗ ἃ Βρ] 6] {τὶ πρἢ, Δα ΠΟῪ οὗ ἃ [ὈποΓᾺ] 
ῬΓΟΟΘΘΒΒΊΟη, ---- ΟΥ̓ΘΟΣῪ ἰδίησ, ἔγομιλ π6 Ὀοριππιηρ ἴο {1| σαἰαβίγορῃθ, 
Ῥογρϑίυδ!!Υ γαυγὶηρ δηα ΘΠδηρΊηρ' Δοοογαϊηρ' (0 [86 τι1]68 δηὰ οοπάποί 
οὗἨ 1Π6 ἀγαπᾷ. ΑΡΎΘΘΔΌΪΥ ο 818, 1 τ πδΐῦ οἰθρδηῆοα δηά ργορσιοίυ 
ἀοοθβ δὲ. Ῥδὺ]}, σ βοὴ τὸ πα αυοϊϊηρ Μοηδπαθσ, ὁπ οὗ ἐμῈ πηοβὲ 
οο]ογαίθα πυυϊΐοσβ οὔ {Π6 ΟὝστθοὶς οοσα αν, ταργοβοηὺ (86 ἔδϑῃϊοη οὐ {}}18 
ΟΣ] 88. ΘΟμ Δ} Ῥαββιηρ᾽ ΔΥΤΑΥ ὁ, Ἀπ 8}} {π6 Βοθῆθϑ οὗ {μὶ8 ναϊῃ 
Δ ὙΙΒΙΟΠΑΣΥ [16 δ ρογραίι!ν βδιηρ!] “ὙΤΠΘ ἹπαρΟΓΥ," ΒαΥ8 
τοί, “ 18 ἸΚϑὴ ἴσγουα {86 ὑποαῖτθ, ΠΘΓΘ ἰδ6 ΒΟΘΏΘΤΥ 18 Βυάθηΐν 
Θπδηροά, δηα Ἔχ ἢ 118 Δ ΔΡροάγαποοῦ (οί! αἰ ογοηι, 5 Απά 88 {Π6 
ἘΓΔΏΒΔΟΙΟΩ8. οὗὨἨ [Π6 ἀγϑιηδ ἃγὸ ποῖ σαὶ, ραῦ δΒοίιίίοιιβ πα ἸΠ] ΟΊ ΠΔΓΥ, 
Β. ἢ δηα βοῇ οἰδγδούθσβ θὶπρ ἀβϑιιμηθα δηα ρογβθοηδίθα, ἴθ ΠΟΒ6 
ἾΟ0Υ8 οὐ ρστ]ὶαίβ, ἴῃ γοθο ἀομηοδίϊο 6] 101 168. ΟΥ̓ ΙΏ 6]1010168, ἴῃ τ ΠΟΒ86 
6]οναύϊου Οὐ ἀδργθββίου, ὑπ6 δοίογ 18 ποὺ ὑϑδ]]ν δημα ῬθΥΒΟ Δ} }γ ἰη- 
ἰοτοϑίθα, θαΐ ΟὨΪΥ ΒΌΡΡοΓίβ ἃ ομαγδούθσ, ρου} 8 ΘΕΠΤΘΙΥ [ΟΓΘΙΡῚ ἔγοτῃ 
18 ΟΥ̓, Δ ΓΟΡΓΟΒΘη 8 ΡΆΒΒΙΟΏΒ δηά ΘΟ Ο.8 1π τ ΒΊΟΝ. Π18 οὐσῃ Ποαγὺ 
ἢ88 ΠΟ 8.6: ΠΟῪ Ὀοδυ Ὁ] δηαἃ ΘΧΡΎΘΒΒΙγα, ΒΘ ΘΟΠΒΙΔοΓΘα ἴῃ {18 
ρα, ᾽ἴ6 [μα ραββασ οὗ δου ρίασο τ βογοὶῃ [Π6 Δροβί]θ 18 Ἰπου]σαίϊησ 
8. ΟΒυ βθδη Ἱπα! ἔδγοποο ῸΣ {818 ὑγου], δα Ὄχμουθηρ' α8 πού ἰο βυ δ υ 
ΟὔγΒοΪν 8 0 Ὀ6 ἁυπάυ]γ αἰροίθα οἰἴμοσ ὈΥ {Π6 ἸΟΥΒ ΟΥ̓ΒΟΥΙΤΟΥΒ οὗ 80 
βαρτῦνο ἀπά ὑγδηβι ΟΣ ἃ βοθηθ ἷ (1 ον. υἱ]. 29--- 81.) Δεὲ ἐλ 1 δαν, 
ὑγοίλγοη, ἐδ ἐΐπιθ ἐβ δῆογί. 17ὲ γεπιαϊποίς ἐλαὲ δοίζ ἐΐεν ἐλαὲ λαῦε ιοΐσες 
ὧς α8 ἐλοιισὴ ἐλεν λαά ποπε: απά ἐΐεν ἐλαΐξ ι0660Ρ α8 ἐλοισὰ ἐΐενψ τοορέ 
ποὲ: απὰ ἐΐλεν ἐλαΐξ γε)οῖσε αα ἐμομισὴὰ ἐΐον τοϑοϊοεὰ ποί: απαὰ ἐλον ἐλαὲ 

ι Ἐρίοὐοεὶ ΕΟ τὶ ἃ. οδρ. 17. Ρ. 699. ρίοῃ. Ἐρίοίοί! ᾿ϑδοσίδιϊομοθβ δΌ Αστίδηο. 11}. ἷν. 
Ρ. 580. ὕρίοη. 

3 Μ, Απϊοηΐπηαβ, 110. χὶ, δ νἱ. ρ. 204. οὐϊ!. Οχοῃ. 
3 Μοάὸ τὸ ΤὨΘΡΙ8, τηοἀὸ ροηὶξ ΑἸΠΘη δ. Ηογδὶ. ΕΡίϑι. 110. 11. γϑσ. 218. 
41 Ὁον. νἱὶ. 81. Παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμον τούτον. 
δ᾽ ὨιίοεϊξαΣ, παράγειν τὸ σχῆμα τῆς σκηνῆς, τοί θοΘὴδ ἱπυογε τ, Δ] δτηαπθ ΡΙδηθ οβίοπαϊε 

ἔλοεΐομ. Οτοϊϊ8 δὰ ἰΙοοσ. Μαὶβ οοϊησηθ ατοίιιβ ΓΟΙΏΔΓΑΌΘ 406 σεἰία τόβοχίοῃ ἀο Ἰ᾿Αρόῖτο 
εϑὲ διιρπιηίέο ἀπ (πόδίγο, οἱ 4αὰθ 16 πιοὶ ατοο σχῆμα, αὰ6 ἸῸΠ ἰταάαϊ! 6 ἄρσυγο, δἰ ηϊῆθ 
ΡῬΓΟΡγοιηθηΐ ἢ ῬΟΓΒΟΠΉδτΘ ὧἀθ ἐπδᾶϊτο, οἷἵἱὐ ;Ὡπ6 ἀέοσογϑιίοη ἀβδη8 Επισγρίἀθ οἱ ἄδη8 Ατὐἱδ- 
ΟΡ δη6, εἰ 46 168 ατοο8 αἀἰδοίθηξ ΡΟῸΣ τηᾶγαῦοὺ 16 ΟΠμδηροτηθηὶ ἀ6 δοὸπο, οὧἱ ἀ6 ἀξοοτγαίίοη 
ἂπ ἐδέδετο παράγει τὸ σχῆμα τῆς σκηνῆς, Οοἡ οτοὶῦ 4}} δπάτοὶς ἰγδάπαΐτο, 1,8 ἴδοθ ἄς 6ο6 
Ταοηθ οἤδηρο, 66 φαὶ οοηνίοηϊ ῬΑγ αἰ οηοηῦ δὰ ἀρββοίη ἀθ 1᾿ΑΡΟίγο ἀδῃβ οεἰίο ὁοῃΐοπο- 
ἴγ6. Ργο)οὶ ἀἰὯο Νοῦγο}16 Ὑ ογβίοη, ὕῬδσ ἰ6ὰ ὕθῃθ, Ὁ. 674. Ἐοίίοσ. 1696. 

»Μ»Χ 4 



δ86 «ΑἀΠϊμδίοης ἰο ἐδ Τἠλεαΐίγες, απὰ ἴο 

δεν αξ ἐλοιιφὰ ἐΐον ρμοβ8ο58.4 ποΐ: απά ἰλμον ἐδαΐ τι86 ἐΠιῖ8 τοογϊὰ α58 ποὲ 
αὐιιείπρ ἐλ Εν ἐλ {αϑ]ιίοηπ 9} ἐ]ιῖ8 τοογίώ ραδδοῖδι αἰσαν. Τῇ νὰ Κοορ 
ἴῃ τηϊηα [16 ΒΌΡΡοβοα ΔἸ] πδίοη ἴῃ {ΠπῸ ἰαχί (016 [Ἀβἰ οι οὗ {18 πουν]ά 
ἐβυρῆμϑ ΑὙΤΑΥ) ὙῸ 8}8}} Ἰβοθῦη ἃ ῬΡΘΟΌ Πα ΘΔ Υ ἀηα ἴοτοθ ἴῃ ἢ}18 
Ὠρθδρα δπα Βα πιοηῦ, ΠΕῸΓ {ἰπ6 δοίουϑ ἴῃ ἃ μ͵ἱ] 0, ὙΠοίμοῦ 16 6 

ΘΟΙΏΊΘΟῪ ΟΣ ἔγᾶρθαγ, Ἃ0 ποῦ δοῦ {Π|61} ΟΥ̓́Τ ΠΣΌΡΘΙ 811 γ)»6 808] ΘΟΠΟΘΓΏΒ, 
θυΐ οπἷν ρουβοπαίθ δηα συϊτϊοὸ {Π|π ΟΠδγδοΐουβ δι συμ ΠἸ0η8 οὗ οἴμοΣ 
Δ6η. ΑΑπά βὸ θη [Π6Ὺ τῦ66}» 1 δοίϊηρ' ΒΟΙῚΘ {γα 108] μαγί, 10 1: 8 
{πουρ ΠΟΥ ψορὶ ποῦ ; δπᾷ {Π|6 16 18 ὨΊΟΓΕ ΒΠΟΥ δια ΔρροάτΆηοΘ, {πλη 
{γα πα γϑα]γ, οὗἉ ρτιοῦ δηἃ ΒΟΥΤΟῪ 1ῃ {Π|6 ὁλ56. ()ὴ {{Π||Ὶ οἵου Πδῃά, 
1 [ΠΘῪ το]οῖοθ ἴῃ δοίηρ' Βοπλ6 Ου]]ἴοΣ ΒοΘ.6, 1ὖ 18 Ὧἃ5 (που ἢ {ΠΥ τοὸ- 
Ἰοϊορὰ ποῦ; 1 186 θαῦ 8. ἔοϊσηθα βου θἤδιοα οὗ Ἰ0Υ, δῃᾷ [υγτορα δἱν οὗ 
αὐτί ἢ δηα ρμαϊοίγ, ἡ ΒΙΟἢ {πον Θχ 1 10 το {116 ϑροοίαίοῦβ, πὸ Γ68] ἱηνγαγὰ 
δΙδάπα88 οὗ ποατύ, [1 {ΠΥ βθϑηλ ἰὁο οοπίγαοί τιϑυτϊᾶ 08, οὐ αοὖὺ {Π6 
το ῃδηΐ, ΟΥ̓ ῬοΥβομδία ἃ σθηΌ]θηδῃ οἵ ἔογίαπο, 8011} 11 15 ποιμῖρ θυΐ 
Βοίοη. Αμπα 8ὸ ψὮθη {Π6 ὈΪΆΥ 18 ΟΥ̓́Θ, {Π| 6} ἢᾶνθ πὸ Ὑ1γ 65, ἢ ρο8- 
Β6ΒΒΙΟΏΒ ΟΥ᾽ ΚὍΟΟΒ, Π0 ΘΠ]ΟΥ πο ηἰΒ οὗ [Π6 τοῦ], ἴῃ σομδθατθηοθ οὗ βυοἢ 
ΓΟΡΓοβθη δι ομβ. [π Κ ΔΉΠΟΥ, ὈῪ {18 ἀρῦ ΘΟ ργ ΒΟ), {Π6 ΔρΡΟΒῖ} 6 
σοῦ ἃ ὑθδο 8 ἰο0 τηοαογαΐα ΟἿΓ ἀ681Γ68 πα αἤἴθοίομβ (ον 8 ον ΟΥῪ 
τπῖηρ ᾿ῃ {μπ18 πουἹὰ; δηὰ σίου, 88 10 γογθ, [0 ρουβοῃδίο βυἢ {Π1}00 8 
ΔΒ Π]ΔΕΟΙΒ οὗ ἃ ΤΟγαῖσῃ πδίιγο, ἴπδῃ ἴο Ἱποουρογαῦθ ΟΌΣΒΟΙ γο8 ψυ 11} 
{Π6ῖη, 88 ΟἿΥ ΟὟ ῬΙΓΌΡΟΥ 86 ΡΟΙΒΟΠΔ] ΘΟΠΘΘΙΏ.3 
“Τῇ {Πποϑῖγα 18 α͵8δ0 ΓΒ ῃ6α τ] ἀγθββθ8 Βα 16 ἴο ΘΥΟΤῪ ἃσα, 

Δ] δααρίθα ἴο ΘΛ ΘΓΥ οἰγουπμηβίδῃοθ δηα οἰδηρα οὗ ἑυσίαμο. Τμο ροῖ- 
Β0Π8 οὗ {Π6 ἀγπια, ἴῃ ΟἿ6 δῃα [16 βδῖὴθ σοργεβοπίδοῃ, ἔγοα ΠΥ 
ΒΡ ΟΣ ἃ νΑΓΙΘΟΥ οὗὨ σμαγδούοσβ: [816 ῥυΐηοθ δηὰ {86 Ὀαώσαγ, {16 γοιηρ' 
Δα {Π| ο]4, σπδηρα {Π1|6|Ὁ ἀ1658 Δοσογ της [0 {πΠ6 οἰαγμούθσβ ἴῃ τυ ἢ 
{ΠΟΥ ΓΘΒΡΘΟΌΨΘΙΥ ΔΡΡΘαΥ, ΟΥ̓ ΤΠΓΏΒ ἰαγιηρ 85146 μα Βαρὺ δὶ 8ἃ8- 
ΒΌΠΗΙΠΡ ἈΠΟΙΉΘΙ, ΔΟΤΟΘΔΘΪΥ ἴοῸ ΘΥΟΣῪ ΘΟΠαΙΠΟὴ 8πη4 856. ΤὮ6 8 ροβῖ]6 
ῬαῺ] βθθιῃ8 ἴο 8|1π46 ἴο {{π18 ουβίομα, ἀπὰ ΠῚ8 ΘΟ ρυ βδίοηΒ τοσδγα θα 1 
{715 Πρ μανθ ἃ ΡΘΟΌΪΙΑν ὈΘαι Δηα ΘΠΘΥρΡΎ, θη π6 Θχπουῖβ ΟἸ γὶ8- 
[Δ η8 ἴο ΡΤ ΟΕῈΕ [6 ΟΙ(Ὦ ΜΑΝ τοΐέλ ἢιΐ8 ἀοοιὶς, απὰ ἐο ῬΌΊΤ ΟΝ 16 ΝΕῪ 
ΜΑΝ. ((ὑο] 88, 11}, 9. 10. ; Τρ}. ἵν. 22, 28, 24.) Τ7)ιαὶ γὸ ῬΌΤ ΟΓῈ, 
σοπορτηῖηῷ ἐδ ΤΟΥΠι6Ρ σοπυογϑαΐξίοη, ἐδ ΟἹ ΜΑΝ, τολιὲοΐι, ἐΒ σΟΥΤρὲ αο-- 
οὐγαϊπφ ἰο ἐδο εἰοοοϊἐ εἰ ἰμδὲ8 Σ απα ὗς γοπεισεά ἴπ ἐδ 8ρίγτιξ ὁ ψΟᾺ 
μηδ, απα ἰδαὲξ γόὸ ῬΌΤ ΟΝ ΤΗῈΒΕ ΝΕῪ ΜΑΝ ὃ, τολίοϊ αὐἴόοῦ αοὐ ἐ8 
ογοαΐοα ἴπ τὶσἠίδοιιδηο85 ἀπά ἔγιιθ ᾿ιοἰἶπι688. 
ΤῸ 18 Το ον, Ὑ06}} Κηοτη, ὑπαῦ ἴῃ {π6 Ἐοιδη {Πποϑῖγο8 δηά 

ΔΙ ΡΠ ΠΘαῖγοβ τη] οἔλοίουβ πα ΟΥΤΩΣ 818 γοσο σομἀοιηημθα ἴο ἤσδι 
ὙΠ ἸΙΟῊ 5. θυ θά, ΘΙ ρΠαπίθ, ἀπ ὥρογβ, (Ὸσ τ ΟΝ 4 4}} ραγίβ οὗ {116 

' Καταχρώμενοι 8 ὙΟΙΥ͂ ὈΠΉΒΡΡΙΥ Τοπάογοά ἀθυ86. Ι{ 8 ΠΟΘ υϑοὰ ἴῃ ἃ σοοὰ δοῆβ6, 
αν {πὸ Μ ]Π016 ΡαβδαρῈ Γοαῦ γο8. ΕἼΟΠῚ ἴΠ6 ἸΓΔΠδίο ΠΟΥ οὗ Βυτηδη 116 [16 ΑΡΡΟΒΙΪα Οὔβογνοϑ, 
τπαῦ τΠο86 ὙΠῸ ΔΓ ΠΟΥ͂ τιδβίῃρ [18 ννου 8 ΠΡΌ Π655 γν}}} ξοῸπ 6 88 ἴ056 ὙὮΏΟ δὰ ΠΕνΟΥ 
οπ͵)ογοά ἴ. ΤΊ] ασθοῖκ νυ τογ8 ὑ8δ6 Παραχράομαι οΥ ᾿Αποχράομαι, ἴο αὈτδο. 

2. ΒγοκῸ }}} 5 ΓΙ δοουγβοβ, Ρ. 818. 
5. ΜΙ ᾳυίϊάοπι ἀσδίαπι που οδὺ αυϊῃ ἤεος Ἰοαποπάϊ ταῖὶο ἀπο 5ἰς δὺ αοἰογίδιια, χυὶ, λαδία 

πιμίαίο, γὙοβιϊθυδηαθο ἀσροβίεἶϊβ, αἰΐαβ ῬασῖοΒ σαι, αἰίοασιισ 886 6586 ρχοἀπηΐ, αιιᾶπι αὶ ἴῃ 
δεοπᾶ 6886 νἱ ἀουδηῖασ, ΕΟ 811} Οὐβογσυδίϊουοϑ ἰη Νον, Τεβῖ, Ρ, 842. 1 ρ5ϊ8, 1755. 

4......--  Ουούοππαιο ἰτχοχηθπάυχῃ οδὲὺ 
Τοηθαβ, δυῦ ᾿ΏΒΙσ 6 0018, δαΐ ὨΟΌ1]6 οοΥηα, 
Ααἰὶ τρίτα 80.118 οδρι ταν, ἀοοαΒ Ομ ΠΙΔΟΓΩῸΘ 
ΒΥΪνΑσίιτα, ΠοῊ οΔ0]6 ἰδίοηΐ, ΠΟῸῚ 120]. ΓΣοβ δι ηξ, (Ιδιιἀΐδη. 



Τλεαίγιοαϊ ΤΣ οΥ ογπιαποοδ ἴῃ ἐμ Νειο Τεδίαπιθηξ, 8637 

Ἐοϊμδη ἀοταϊηΐοηβ 66 ἱπαδ γἹ ΟΌΒΙΥ ΤἈΠΒδοκοα ἰο δῇἴογα {Π18 σοῦ 
ΡΟΙΣύα δηᾶ οἰθρσαηΐ διηυβοιωθηῦ [0 {818 τηοϑὺ σϑβποά δηᾶ οἱ νι] βοά 

ΟΡΪ6. Τὸ σγοίομθα υϊβογοδηῦ τγὰ8 Ὀγουρηῦ ἀροὰ (88 βίαρβ, το- 
σατο τι} (86 ἰαϑὺ ρου ὩΥ Δηα οοπίαπηρῦ ὈΥ (86 ΔΒβθι  Ὀ]6α τυ ]- 
ἰυᾶδΒ, τηδάδ ἃ ραΖζὶπρ-ϑίοοϊς ἴο {86 σγΟΥ], 88 [86 Δροβί]θ Ὄχρυβββοβ 1; 
δηὰ ἃ ψ|14 Ὀεαδὺ, ᾿πηβιραίοἃα ὕο τηϑάμοϑβ ΟΥ̓ π6 βἰιοαΐβ δπᾶ Ἰρῃΐ 
τΐϑαῖνα ἀαγίβ οὔ {π6 βρϑοίδίοσβ, νγδβ 1ϑὺ Ἰοοβθ ΠΡΟῺ πη, 0 ἴθαῦ δπᾶ 
ὙΓΟΙΤΥ Εἷπὶ ἴῃ ἃ ΤαΪΒΟΓΑ 6 ΙΏΔΠΏΘΓ. ΤῸ {18 ΒαηριηατΥ δπα γί] 
ουδβίοτι {Π6 [Ὁ] ΟΡ ΟΧΡΓΘΒβῖοηΒ οὗ {Π6 δυΐδμον οὗ {86 ΕΡΙ5616 ἴο (86 
Ἡδρτονβ 8110ἀ6. (χ. 32, 33.) γε ἐπάμγεά ἰδλε γεαΐ βοὴὲ ὁ αἡάἰϊοίίοτ, 
»αγίϊῳν ιολέϊδε ψὸ τοέῦὸ πιαάδ α φαζὶπφ-δίοολ, δοέδ ὃν τερτοαοίιεΒ ἀπά 
αϑ[υϊοϊίοπδ. ὙΠ οὐ σῖμαὶ 18 ΨΘΥΥῪ ΘΙ ρμϑίϊοαὶ ; Ὀθμρ᾽ ΟΡΘΏΪΥ ΘΧροβοά 
88 ΟἹ ἃ ΡΌΡ]1ο {ποαίγο ἴο ἸρΤΟΙΠΙΟΌΒ 1η81}}18 δηα ἴο [Π6 Ἰαβὺῦ οὐ] 168. 
πῃ δποίμου ραββαρθ αἷ8δὸ δῖ. δὰ], βρβακίπρ οὗ {Π1|᾿ ἀούθσιηϊπϑαὰ ἤογοθ- 
Ὧ689 8η4ἃ ὈΙρΟΙΓΥ τὶ τ ΒΙοὰ {16 οΙΠἼΖοηθ οὗ ΕἸΡἢδβὰβ ορροβοαά Βΐτω, 
11.868 ἃ ΒίΓΟΩΡ᾽ τηθ Δ Ρ ΒΟΥ] ΘΧΡΓ ββίο ἰβκοὴ ἴγομη {Π16 ἐποαδῖγο: --- ΖΡῖ 
αἴεν ἐδε πιαππον οΓΓ πιοπ 1 ἔαυο ζοισλέ ιοϊϊὰ δεαδία αὐ Ἐγμλεδι8. Νοῖ 
τ1παῷ {Π6 Αροβέίθ δρρϑδῖβ ὑο βανθ βθθῃ δοίυδ! νυ οοπάθιπηποα ἈΥ 118 
ΘΏΘΙΪ68 ἰἴῸ οομραὺ ὙΠ πιὰ θοαδίβ ἴῃ δα {ποαῖτο ἢ ( θοδῖιβα {116 
Ἐοχηδη οἱ Ζ6 8 ΤΟΥ͂Θ ΠΟΥΟΣ Βα )οοίοα 0 βομ ἃ ἀδουδάδίοι) : “116 
ΒΘΘΠῚ8 ΟὨΪΥ [0 πᾶγθ δι ρὶογοαᾶ {818 βίγοηρ' ΡΠ γαβθοϊοσυ, ἴο “οποία {16 
ψΊΟΪθμοΘ δηά ἰθσγοοῖγ οἱ Π18 Δαν ΒΑ Ί 68, τ ΒΙΟἢ τβοι Ὁ]6α (μ6 τὰρα δηὰ 
ΤΌΣΥ οὗὨ Ὀχυΐθβ, δα ὕο οοῦραγα ἢ18 οοηίθηοη τι [Ππ686 ἤσθγοθ Ῥασδῃ 
Ζραϊοίβ δηὰ ἔληδίϊοϑ ἰὸ [886 οΘοταμηοη ὑμοδίτιοαὶ οοπῆϊοῦ οὗὨἨ τβθὴ ἢ 
γγ114 Ἰοαδϑίβ.᾽ 3 

1 ᾽ονειδισμοῖς τὲ καὶ ϑλίψεσι ϑεατριζόμενοι, ἀχροβθοἃ ΟἹ ἃ Ῥθ]]ς δίαρο, Ὠἰβροηβαίοτομ δὰ 
6:1 45 ἀοὰς. Ηοου ο68ῖ, δείρϑμηι ἐσασμσογο. Ἰὰ αβῖ, ΒΔΥ8 οπθ οὗὨ (Π6 οοτητηρηΐδίοτσβ, ᾿αἀ  Ὀγῖο 
ΘΧΡΟΏΘΓΟ. Ῥοϊγοηΐαβ Αὐθΐϊογ, Ρ. 220, οαϊξ, Βυτίηδη, 1709. ᾿Εξεθεατρίσαν ἑαυτούς. ΤἼΟΥ 
ΟΡΘΏΪ ἐσχροβοα ἐποπηδοῖνθϑ. ῬΡΟΙΥ 8, ὑ. 864. Πδηον. 1619. Τυιβουϊυς τοϊδίθ8 {παῖ 
Αἰζλ]υ8, 8 ΟἸτβιίδη, νγδϑ ἰοἃ τουπῃηἂ 116 δια ρ ἢ  ΠΘδῖγο, δπὰ ὀχροβοὰ ἴο 186 ἰῃβη}18 δηά 
ΥὙἹΟΪοηο6 οὗ 186 τηυϊϊα 6. ἘιϑοὈίυ8, Ηἰ8ι. ΕΟς]68. 110. ν. Ὁ. 206. δηῖαρ. ϑδοϊθῦδηι οἱ πὶ 
εἰδάϊαίογοβϑ οἱ Ὀοϑοδσι!, αηίδαυδπὶ οογίδιηθη ΟὈἰγθηΐς ΤΟΥ ΟΥΔ ΡΟΡΈΪ εἰγουστμηάδςὶ, ὙΑΙοΒὶΐ 
ποῖ. ἰπ ἰΙ’οσ. ὙΒΟΓΟ 18 ἃ βι Κη; ρϑββαρο ἴῃ ῬὮ1Ο, ᾿ΒΟσο, ἰῃ {Π|6 Β8ΠῚ6 ΒΙΓΟΙῚΡ τ οἰ ρου δὶ 
᾿ΠΔΑΘΟΤΥ {60 ΑΡοδβί] ΠΟΓΘ ΘΙΊΡΙΟΥΒ, ΕἸΔΕςῸΒ 18 ΤΟργοβοηϊοα ἀσρίοτίηρ; {Ππ6 ρα ]1ς ἱρπουη ΠΥ 
ἴο νὩϊο ἢ ἢ6 88 ΠΟῪ ταάπςοα, ὅθε ῬΒΙΠΟΩ 8 Οροτα, ἴοπὶ. ἰἷ, Ρ. 542. οαϊι. ΜδησοΥ. 

3 ΤΠρ Β81}6 ᾿πΘΙΔΡΏΟΥΒ ΘΓὸ οὗ ἰγεαιθηὶ Τσούστοηοο ἰπ 116 Νοιν Τοβίδηθηῖ. Ηοτοΐ ἰ8 
“816 ἃ ἴοχ ; ὅ6Ὁ δηά τ6}} ἰδδὶ ἴοχ. (πκὸ χὶν. 82.) Πυροογῖῖοϑθ τὸ σα] θα ποῖνοβ ἴῃ 
ΒΏΘΕΡ᾽Β οἰοϊῃίηρ. (Μδιϊ. υἱὶ. 15.) Ἐδρδοίοιβ δηὰ πιο ΠΑ ΓῪ ΡΥΘΔΟΠΘΙΒ ΓΟ κι ]οὰ πΌΪνο δ, 
1ΠπΠαὶ 1} οηΐοῦ δηά γάναρὸ (6 (ο]ὰ : ΓΒΟΣΟ Μ|1}} ΘΏΤΟΓ Δοης γοὰ ρτίονοιΒ τ οΪ 68, οὶ 
ΒρΡαγίηρ ἴα δοοκ, (ΑςἴΒ χχ. 29.) Το Αροβίϊθ υ;δ68 ἃ ΠΙΘΥΒΠΟΥ ΤΠΘΙΔΡΠΟΣ ἴο ἀσποία [Π6 
ΤῊ Δ]1|66 δηἃ τὰρα οὗ 8 αν υβασίθδ: ΒοΊγασο οὗ ἄορβ, (ΡΉ]]. 1}}.2.) δὰ δὲ. Ῥϑὰ] Ὀδθη 1ππ8 
οηγχαροά, 8Β.γΥ8 Ὦγ. Ῥαγά, ἰξ 18 ἀῆσυϊτ τὸ Δρργομοη μοῦ πὸ σου] ἤδγο οβοδροά πὶ πουΐῦ δ 
ΤῊΓΘΟΪ6. ΕῸΓ ἴπο86 Ὑδ0 σοησυογοὰ ἴπ6 ὈοΑδῖ8 ΟΤΟ δον γὰ8 ΟὈ]  σοἃ ἴο ἤσῃν 1 τηθα 
{1} ἸΟῪ ογὸ Κἰ]]ο ἃ Ἐμοιηβοῖνοθ. [{ βϑθῖῃβ πηοδὺ χοϑϑοηβΌ]α, {ΠοΓοίοτο, ἴο απἀογβίδηα [6 
ΟΧΡΓΟδβίοη [ἐθηῤιομάχησα͵ 88 τηρίΔΡὨοτὶοδὶ, δπὰ πὴ ἢ6 8110 608 ἴο ἴΠ6 [πη] } ταϊβοὰ ὉΥ͂ 
Π)επιοῖσυδ. Ηθ υ868 ἴΠπ6 Κα τοί ρΠΟΥ, ἀπά ἢ} τοϑροοῖ ἴ0 {80 βΒδπηὸ [Ὠΐης (1 ον, ἱν. 9.), 
δηἃ δἀραίΐη (13.), ΔΙ] υὐϊηρ το δῃοῖποσ οιβίοπ!. ΑΒ ἴὸ ἴπΠ6 οχρτιοβϑϑίοη, Κατ᾽ ἀνθρώπον ἴῃ 
1 ΟοΥ. χυ. 82., 1ῃ6 8686 δοϑηϑ ἴο ὃὉ6 λωπαπὶίμα ἰοφμεπάο. 1)τ. Ὑ αὐγὰ 8 1) 886} ] 05 οἡ 
δου ρίαυγο, ἀϊδβοσί. χ] ϊχ, Ρρ. 200, 201. ΤΏ ὙΟΥῪ δδι6 νγογὰ ὙΒ1Ο ἢ [Π6 ΑΡοϑι116 όσα 6πὶ- 
Ῥίογβ ἴο ἀθποῖο {86 νἱοίΐδθδῃοο δῃὰ ΠΙΣΥ οὐὗἁὨ ἢ18 δάνδγβδυίβ 18 υϑοὰ ὈΥ Ἰσῃϑίῖαβ 1η ἴῃ [ΚΘ 
ΤΊ ΘΙΔΡΒΟΤΣΊΟΑΙ 8686, ᾿Απὸ Συρίας μέχρι Ῥώμης ΘΗΡΙΟΜΑΧΩ͂ διὰ γῆς καὶ ϑαλάσσης, νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας. ΑἹ] 1π6 ὙΔΥ ἔγοπι ϑιγτία ἴο Εοτῃδ, ὉΣ 8.8 δηὰ ὈΥ͂ ἰαπὰ, ὈΥ̓͂ αἰ ἀπὰ Ὀγ ἀὰν, ἀο 
Γ ΕΙΘΗΤ ΨΙΤῊ ΜΙΣῸ ΒΕΛΒΤΒ. [χπηδὶὶ Ερίϑε. δὰ Βοτα. Ὁ. 94. οἀϊι. Οχοη. 1708. Προφυ- 
λάσσω δὲ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν ϑηρίων ἀνθρωπομόρφων. Ἷ αάνδ6 γοὺ ἴο ὈοΊΑΓΟ οὗ ὈθΑδίβ ἴῃ ἴἢ6 
δ[ΔΡ6 Οὗ ήδη, Ὁ. 22, 8.0 4190 ἴῃ 1»5Α]πιΐϊϑι, Μν δομὶ ἐβ ἀπιοηῷ ἰΐοπβ, εὐυθπ ἐλὰ δοη8 9 πιοη, 
τοΐοϑε ἰεείλ αΥὲ ϑρεαγα απά αγγοισα. (Ῥεδ]. ἵν}. 4.) Βγεαλ (λεὶγ ἐρειθ, Ο Οοά, ἐπ (λεὶν 
νπομίλθ. Βγεαλ οπὲ ἰδὲ στοαὶ ἰεείς οΥ ἰλὲ γοκηπρ ἰϊοπβ, Ο Ζονὰ (Ῥ56]. ᾿ν11}. 6.) ὅ66 4]50 
ΤΑ ΚΟΙΔΟΒ Τ᾽» ΟὈΒΟγναίο 5 ϑδογα;, μᾶγί 11. ΡΡ. 194--|96. 



538 Αἰιιδίοη5 ἐο ἐδο Οατεοίαη Ο΄απιε5, δ. 

16οὐ ἃ 6 ἔγίμοσ οὐβογνθᾶ, ἕο [86 6] υοἰἀαίηρ ἃ ΨΟΥῪ δ γϊ Κὶπρ' 
Ραββαρα ἴῃ 1 Οὐον. ἐν. 9. ἐμαῦ ἴῃ {π6 Βοτηδη διαρμοαίτα (86 δεδέϊατιϊ, 
ὙΠῸ ἰὼ {86 τηογῃΐηρ Θοιηραίθα τὴ Ὑ114 θοαβίθ, δα δυιηοὺῦ τ ἢ 
ὙΠ Οἢ ὑο ἀοέθπμα ὑΠπθηβοῖ γ 68, ἀπ ἴο ΒΏΠΟΥ͂ ἃπά 8]ΑΥ {61} δηΐθσοηΐβί. 
Βυΐ {86 ᾿αβί πὸ ψοσα Ὀγουρμῦ ἸΡΟῚ {μ6 βίδρθ, το 18 δρουΐ 
ΠΟΟῚ ἷ, ΘΓ 8. ΤΙΒΟΡΑΌ]6 ΠΌΠΟΙ, αὐϊ6 ΠΔΚΘΩ͂, τι βουῦ ΔΩΥ γΘΆΡΟΙΒ 
ἴο 8.5881} {ΠΕ ῚῚ δά υβαγΥ ---- ἢ} ̓ πητηοαϊαΐθ δηὰ Ἰμον ταῦ ]6 ἀοϑ Ὀαέογο 
[Ποῖ ἴῃ 411 118 ΒουτΌΥΒ, 8ηα ἀοβυηθα ἴο θ6 τηδηρ] θα δπα θυ ομογοαᾶ ἴῃ 
{πὸ ἀϊγοϑῦ ϑηποσ, [ἢ 6]] δῖοι ἰο {818 ουβίομι, πὶ σγμδῦ ΒΟ ΣγΑΤΥ 
Δ. ΘΠΟΓΡῪ 86 {16 Δροβίϊθβ σαργοβθηίθα ἴο Ὀ6 Ὀτουρσαύ ουὖ ἰαβῦ ΡΟΣ 
{μ6 βίαρθ, 88 θϑϊηρ ἀανοίοα ἰο οογίαϊη ἀθδίῃ, δηα Ὀθὶπρ' τα 6 ἃ ΡαὈ]16 
Βρϑοίδοϊο ἴο {π6 ψου]ά, ἰο δῃρ6]8, δπὰ το ἱ ΖῸγ 7] ἐδιϊπλ ἐλαὲ Οοά 
λαίὶ 5οἐ ξογίλ μι ἐλο αροεέϊε5 ἰαβέ, α8 ἐξ 0676 αρροϊπίεα ἐο ἀεαίῃ : ΚῸΓ τ06 
αγὸ πιαᾷ ἃ βρεοίαοίο ἰο ἕλε τοογϊά, ἔο απφοῖβ ἀπά πιοπ. ὯὃὯν. ὙΥ ΠΥ Β 
1Ππδίσαθ οι οὗ 1818 ἀἰΒυ πριβηθα Ῥαββαρο 18 δοουγαίθ ἀπά }πα]οΙου8. 
“«Ἤργο {π6 Αροβί]α βϑϑιὴβ ἰο δ᾿ πὰθ ἴο ὑἰῃ6 Βομηδῃ βρϑοίδο]θβ τῆς τῶν 
ϑηριομάχων καὶ μονομαχίας ἀνδροφόνου, {παΐ οὗἁἨ [ῃς δεϑέἑατιϊ ἀπ {Π6 
αἰααιαΐογβ, ΒΘ γ6 1ῃ [Π6 ΤΔΟΥΠΙρ' 6 ἢ ΜΟΙ ὈτουρὮ ἀροπ 1πΠ6 {ποαίγα 
ἴο ἤσ!ῦ Ἡ1ῚῈᾺ ψ11ἃ Ὀϑαβίβ, δηα ἴο {Πϑῖὰ γγαὰβ ἃ] ονγθα δυιηοὺγ ἴο ἀοίοπά 
ἘΠθιΏΒονοβ, δα βιηϊίθ {μ6 Ὀοδϑίϑ {παῦ αι 458841} (ποθ: Ὀκΐ ἴῃ {Π6 
ΤΟΙ δὴ βρθοίβοϊθ οσο ὑσουριύ ἔοσίμῃ {86 οἸδαϊαύοσβ πακϑα, ἀπά 
σὰ Ποὰῦ δὴν ἰηρ ἴο ἀοἴεπα {ποτὰ ἔσομι {π6 βυοτσα οὗὨἨ {86 858881:]αηύ, 
δηα Πα {μαὺ [6 ϑβϑουρθα ὑγαϑ ΟὨ]Υ τοϑουνϑα (ὉΣ βδυροΥ ἴο Δ ΠΟΙΠΟΣ 
αν; 80 {μαῦ {π686 πγθη ταϊσμΐύ 7611] 06 04116α ἐπιθανάτιοι, το ἃρ-- 
Ροϊηἰθα ἔογ ἀθϑίῃ ; αϑπα {818 Ὀεὶπρ; {π6 Ἰαδβῖ Ἀρρϑᾶγδῃοθ οἡ {86 {ῃθαῖγθ 
Τοῦ (μαΐ ἀδΥ, 6 ἃγὸ βαϊα ἤϑγα ἴο 6 βοΐ ἔοτί ἢ ἐσχάτοι, {π6 1481. 

Υ. Βυύ [Π6 τχοβῦ βρ σπα!α δηα γθηονγηθα βοϊ πη 165, ΨΥ ΠΙΟἢ. δηοϊθηξ 
ΠΙΒΙΟΣΥ͂ 88 ἐγαηβηλ θα ἴο τι8, γ 6 γα {μ6 ΟἸγιαρῖο ὐαμηθβ. Η!βίογ 88, 
ογαύοσβ, δπα ροϑθίϑ, ἀθουπά τ} Γοίθγθησ68 ἴο ἴῃ 6, Δη4 {Π6ὶΣ Β ποδί 
ΠΩΒΟΘΓΥ 18 Ὀογγονοα ἔτουη {8686 ΟΟ]ΘὈγαΐθα Ἄχθγοῖβθθ. “Ἅ ΤΏΘ86 ρϑπιοδ 
ὙΓΟΓΘ ΒΟΪΘΠΊΪΒΘα ΘΥΘΙΎ ΠΡ γοᾺ ὈΥ δὴ ἱπῆηϊζα ΘΟησοῦγδα οὗ Ρ6ΟΡ]8 
ἔγοτῃ αἰπχοϑῦ 8}] ραγίβ οἵ {Π6 σγουα.2 Το ποτ οο] γα ἃ τ Π (ἢ 6 
στθαίοδῦ ῬΟῺΡ δηα τρδρηὶβῆοοποα: Βαοδίομηβ οὗ νἹοῦπηβ ἼἼΘΓο βδιη ἢ 
Ποποὺχ οὗὨ 116 ᾿πηπηχογία] σοαβ; δηᾶ Ε}18 τυδβ ἃ βοθπδ οὗ ὑῃίγοσβαὶ [68- 
εἰνῖγ ἃπα ογ. ΤΠοτα 6 γα οἴμοσ ρα Ὁ]16 ράπλθβ ἰηβυιαὐ6α, 88. {86 
Ῥγιμίδη, Νοιλθδῃ, ϑιβυλΐδη; ἡ ῖοὶὶ σου] α͵8ο Ὀοαδί οἵ [ῃ6 νδὶουῦ 
Πα ἀοχίογΥ οὗ {86 ῖγ οοτηθαίδηίβ, 8πα ΒΠον ἃ Βρ] μα ]118ὲ οὗ 1}08- 
{ΠἸΟᾺΒ Ὠϑγ68, ὙΠῸ 6, το ἔϊτηθ ἴο {1π|6, Βοπουγοα (ἰθῖὰ τι {Π 6} 
Ῥύδϑβθῃοο, Βαΐ {{π8 Ἰυδίγο οὗ [Π686, {που ρἢ ταδιηἰδϊ θα [ῸΓ ἃ βου οὗ 
ὙΘΑΥΒ, ὙγὙἃ8 ΟὈΒΟΌΓΣΘα, Δ η4 ΔἸπηοϑῦ ἰοία!] ΘΟ] ρβοα, Ὀγ {86 ΟἸγρὶο. 
Ὗς Βπα {πδὲ {86 τηοβϑῦ ἔστ 1440]6 ἀπ ορυ]οηῦ βονογοῖσῃβ οὗ {Ππ086 

᾿ Μαιυϊζηδταπι ποη ἘΠ π|8 Ὀγβάδ ἔδσαστιη, Μαγδὶ, χὶϊ. 95. Οἴαδα ἴῃ τηοτὶ ἀϊδηῦτι 
Βροοίδου τα ἱποὶάὶ -- φαϊἀαυϊὰ δηΐθ ραρηδίασα 6ϑὲ, τα ἰβοσϊοογάϊα ἔπ, ΠπΏς ΟΠ 8818 ὩΠΡῚ8 
τηϑγὰ ποτηϊοϊϊα βυηῦ: Π18}} Βα οηϊ 400 ἱορσδηΐαγ, δὰ ἰσίατη (οὔθ σΟΥΡΟΥ Ό.8 ΘΧΡΟΒΙΙ ---- ΟΠ 
δαϊοᾶ, ποη βοῦῖο σερο] παν ἰοστατη. ὅθηθοδ, ἴοτ). 1ϊ, ορὶβί, υἱϊ. Ρῃ. 17, 18. δάϊῖ, ατόπου. 
1672. ᾿Απόλλυντο μὲν ϑηρία ἐλάχιστα, ἄνθρωποι δὲ πολλοὶ, οἱ μὲν ἀλλήλοις μαχόμενοι, οἱ δὲ 
καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων ἀναλόμενοι. Ἰλοη Οἰδβδί 8, 10. [χ. Ρ. 951. εοΐτηαγ. 8.6. δἷβὸ ῥρ. 951, 
972. οὐαβάοτῃ οἀϊιϊομ 8. 8.66 αἰ8οὸ Βοδυθοῦσο᾽ β ποίθ οἢ 1 Οἴου. ἷν, 9. δηὰὶ 1 ρ5ὲ} βαιυσηδα, 
ἴοπι. νἱ. Ὁ. 95]. 

Ξ ΟΥΕΡ ἀἴαμι Π6 Β6]1. δια. 10. 1. σαΡ. 21. ὃ 12, οἄ, ΗδυοσοαιρΡ. Αὐτίαπὶ Ερίεἰεἴα, 
110. 11. Ρ. 456. οι. Ὁρίοπ. 1741. 
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Εἶπλ68 6͵Γ6 ΘΟ ΡΟ ΠΟΥ [ῸΣ {πμ6 ΟἸγταρῖο οσοση. ἯὯ͵α 866 {86 Κίηρϑβ 
οΥἩ Μαοϑάομ᾽, {π6 ὑγγδηίβ οὐ 510} }γ3, (16 ῥσίποοβ οὔ Αϑα Μίμοσγ, δπὰ 
αὐ αδὲ 16 Ἰογὰβ οὗ παρογῖαὶ Βούηθ, δηα ΘΠ ρΟΡΟΣΒ οὗ {π6 νου]ά 5, 1Ἰη- 
οἰ 64 ὈΥ 4 ἰονὸ οὗ ρίογυ, [86 ᾿ἰαϑύ ἱπῆστωιυ οὗὁἨ ΠΟΌ]6 ταϊη 8, θηΐου {Π6]Γ 
ὨΔΙΏ68 δ οηρ (86 οΔηα!ἀαίθβ, ἀπά σοηΐοπα ἔοσγ {86 θην θα ραίμ; -- 
)υάρίησ {ποῖν 6] ον οοταρίοίθα, δπα ὑπ6 σΆΓΘΟΥ οὗ 411} υτηδῃ ο]ΟΥΥ 
Δηα ργοδίῃμϑθβ ΠΔΡΡΙΥ͂ ἰθγιηϊηδίθα, 1 ὙΠ6Ὺ οου]Ἱὰ θυὺ ᾿πίοσνγθανθ {Π6 
ΟἸγπρὶς ραυϊδμα τὰ {86 Ἰδιγ6]8 {ΠΟΥ δά ραγομαβοα ἰπ 6148 οὗ 
λ]οοά.. Τῆ6 νασίουβ ραπηθβ ὙΠΙΟΝ {πΠ6 Βοιημδηβ σο]ογαϊθα ἴῃ {Ποῖν 
σϑρὶΐα] δηα 1 {86 Ὀυϊποῖραὶ οἰθθ8 δηὰ ἰονβ οὗ [{]|γ, ὙἱΠ βυοὶ 
ΒρΡΙ6πάουν, οβἰδηἰδοη, ἀπ ΘΧΡΘηΒ6, Βθ6 μι ἴο ἢανο θθθη ᾿πβιϊ ἰδα ἴῃ 
᾿Ἰταϊίαιοη οὗὁἩ {π6 τθοΐδη ; {πουρὶ {{|686 ὙΤΟΓΘ ρΎΘΑΙΥ ΠΙΘΤΙΟΥ ἴῃ ροϊηΐ 
ΟΥ̓ τϑα] τρϑῦδ ἀηα ΠΕΓΙΠΒ10 ΟἼΟΓΣΥ : [ῸΓ {μουρὰ (Π6 Βοχηδπβ δα {Π6 
ΟὝΤΩΑΠΑΒ[Ο ΘΧΘΓΟΙΒ6Β Οὗ {ΠΗ βίδαϊτῃ ἀπα {π6 οἢαγιοῖ γαοθ, γού {86 πηπΐυα!] 
Βίδυρσ ον οὗ βυο ἢ ΠΌΠΊΌΘΓΒ οὗ ρ]Δαϊαίοτθ, {π6 σοταθαΐβ νν ἢ [Ἰ0Π8, Ὀ6 4 Γ8, 
δηᾶ τρογβ, (που σ Θομρθηϊαὶ ἴο {86 ΒαΠρΡΌΪΏΔΓΥ ἔδγ ΘΙ Υ δηα γα α ΠΥ 
οὗ {Ππ686 ΡΘ0ρ|6, -- ἸῸΣ ΠΟ Ρυ]16 δηςογίδιπτηθης οου]ὰ θ6 τηδδ ἄρτθθ- 
8016 ψιΒουΐ 0Π686 ΒΟΘΏ6Β, ---ταῦδέ ργαϑοηῦ βρθοΐβοὶθϑ ἴο ὑπ6 ἰαδὺ ἄθρτθα 
Βῃοοκίηρ ἴο Βυμη ὨΥ ; ΤῸ ΘΥΘΓῪ ΟΥΟΥΤΏ ΠΟΓῸ ΟῈ τγᾶ8 αἰρί ἐπ Ὀ]οοά. 

1, ““Ἴμθ ΟἸγταρὶο Θχθυοῖβοβ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΠΥ Οοπδιϑίθἃ 1 σὨπηϊηρ, 
ΤΟ ϑ] ηρσ, δηα {Ππ6 ΟΠδγϊού-Γδο ; [Ὁ ἰθαρίηρ, ἱπγονῖηρ {Π6 ἀατί δηῇ 
ἀἰβουβ, σα ρασίβ οἵ {πα Π6 Υ 64116ἀ (μ6 ΤΡΘμ δ] οη. Ὅλα σαπαϊάαξα8 
ὙΟΥΟ ἰ0 6 ἔγΘΟ6Π, 8η4ἃ ῬΟΥΒΟῚΒ ΟὗἨ ὉΠΟΧΟΘρΡΓΟΏΔ0]6 τηογα]8. Λ 
ἀείδοι ᾿π ἸορῚ ἸΔΟΥ͂ ΟΥ ἴῃ ΡΘΥΒΟΠΑΙ ΟΠαγδοΐοσυ οί ν ἀ1841.4}18. 64 {ἢ 61}, 
1 νγὰϑ Ἱπα ΒΡ ΏΒΑΌΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴῸΓ {μθῖὰ ῬΥΘΥΙΟΌΒΙΥ (0 βαθτη ἴο ἃ 
Βα ΓΘ τορίμηθη. δ ΑἹ {Π6}]Ὶ ΟὟ ᾿ἸοιΒο8 ΠΘῪ ῬΥΘΒΟΣΙθ6α {Πα πηβοῖνοβ ἃ 
Ρασυϊουγ οουγδο οὗ αἰοῖ ; δπά {Π6 ἴανγβ σϑαυϊγοά {Β6ῖ, ἤθη {π6Ὺ 
᾿δα ρίνθῃ ἴῃ ὉΠ 6] Πδτλ68 ἴο 06 Θῃτο θα ἴῃ ὑπ 118 οὗὨ οοτηροίιογβ, ἴο 
τοϑοσύ ἰο Ε]18, δπᾶ τοδί ἴπογο {πιγίγ 7 ἄαγβ Ὀοίοσγα {π6 ραμαθβ οοτὰ- 
Ἰ]Θη066 ; ὙΏ6ΓΘ6 [86 ΓΟΡΊΠΙΘἢ 8 Πα ΡΓΘΡΑΓΑΙΟΤΥ ΘΧΘΓΟΪΒ68 66 τορ]δίοα 
τη ἀἰϊγοοϊοα ὈΥ ἃ παμιῦοΓ οὗ 1] υϑύτουδ Ῥϑυβοηβ ὙΠῸ Ψ6ΣΟ δρροϊηϊοά 
ΘΥΨΘΙῪ ΑΥ̓͂ ἰο Βιρογ θα πο. ΤῊΪΒ ἔοσπὶ οἵ αἷδὲ ὑπΠ6 Ὺ δι βου ία- 
ὌνΟΙΥ ρῥγαϑουῦιθοα, δπα το]! σου ἱπβροοίθα, ἰμδαῦ τΠ6 οοτμαθαίδῃίβ 

1 ῬὮΏΠ. ἘἙδάοιῃη χυοαὰθ ἀΐθ ἡπηϊτίυτα Ῥδίοσ οἦαϑ [ὈῬὮ]ΡΡα81 ἀπαγαπι νἱοϊογίδγιιπι 
δοσορίξ : δ᾽ το 18, 0611} ΠΙγτίςΐ, αἰλοτία 8, οογίδπι 8 ΟἸγτηρίοἱ, ἴῃ αυοὰ αιδάτίσασιιπι οαγτὰ5 
τϊβογαῖ. Φαϑιίπ, 11. ΧΙΪ, οδρ. 16. Ρ. 8359. οἀϊς, ατοπον. 1719. Οαΐ ΔΙοχδπάτσο τδηΐδ οἵ - 
πἰαπι νἱγιαϊαπὶ ἡδίυτᾶ ΟΥ̓ΠΔΙΟΠἴ8, ΟΧδιϊζοσο, αὖ οἴἶαπλ ΟἸγΙρίο ΟΟΣΔΤ.ΪΠ6 ναγὶο πα οΥοσιιη 
Βαπογα οοηϊοηδογίς, Φαδβιίη. 11, Υἱῖ. οαΡ. 3. Ρ. 217. 

2 Ηΐετο, Κίηρ οὗἠἨ ϑγσγδοῦϑθ. 866 Ρίηάδγβ ἢγδὶ ΟἸγτηρίο οὐδ : ἢἷ8 ἔγεῖ Ῥυ απ οὐδ. 
ὙΠοτοη, Κίης οἵ Αρτίσεπί). 8.66 ἴΠ6 βοοοηὰ δηὰ ταϊγὰ ΟἸγτρΙς οἄ68. 

8 Νρτο. ὅ66 ΠὨίοη Οβββίαϑ, ὕἴοτα ἰΐ, ρῃ. 1032, 1038. 1066. οἀϊξ, Βοἰπηαγ. Αὐτίγχανὶ! 
[Νοτο] ρὶ αγγίαπι, ΟἸγταρ 8 οἰΐδιη ἀθοοτηβοτα, ϑαοίοηλιβ ἴῃ Ὑ ΙΔ Νογοηΐβ, Ρ. 605. 
οἄἶο, ναγ. [ρ. ΒΔ, 1662. 

4 δυηΐ 4108 οττίουϊο ρυϊνογοῖῃ ΟἸγιηρίουτμλ 
ΟΟ]]αρ 886 )αναῖ : τηοίδαυο ἔεγν 418 
Εν δῖα τοῦδ, Ῥαϊγαβασο ΠΟὈΪ 18 
Τοταγῖπι ἀοπΐηοδ ουεῃὶς δά 2.908. Ἡοταῖ. 1ἰῦ. ἱ. οἄο ἰ. 

δ ΤΊ οδηά ἀδίθβ τόσο οὈ]χοὰ ἴο ἀπάοτρο δὴ οχδπὶϊπαιίοη οὗ δηοίμον Κιηᾶ, ΘΟ δι ρ; 
οὔ τὴς [οἰ οννὶης; ἱπίουτοραϊοσγί 69 : --- 1. ἤ6σα ΠΟΥ ἔγοηθ ἢ 2.  ογο {ΠΟΥ αγοοίδηβ ἢ 83, 
γεγο (ποὶνγ ἙΠΑΓΑΟΙΟΣΒ οἶοαΓ ΤΙΌΤΩ 4}1 ἰπΐδιιουβ ἀπ ἱπηηογαὶ βιδίηβ ἢ ἮΝ οδιΒ Π᾿δϑογιαιΐοη 
ου ἴδ ΟἸγρὶς Θδπιοβ, Ρ. 152. οἀϊο, 12πιο. 

5 Αγγίδηὶ Εἰρ᾿ εὐδία, Π10. [1]. Ὁ. 4566. ὕρίοηῃ, 
τ᾽ ῬΗΠοβίγαϊας, ἦς Ὑηα ΔΡΟ Ομ, Π0.. νν σαρ, 43. υ. 297. οἄϊξ, ΟἸοαΥ,, Τροίαι, 1709, 
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ταὶσηῦ δοαυϊῦ ΤὉμοιηβοῖνθβ ἴὰ {86 οομβιοῦ ἱπ 8. ΤΒΏΠΟΥ τΟΣΓΠΥ {86 
Ατοοίδῃ πδῖημθ, συμ [Π6 ΒΟΙ ΘΠ ΠΙΥ οὗ {π6 Οσοαβίοη, ἀπ ΜΟΣΙΠΥ 
1Ππο86 οσονγάβ οὗ 1] υϑίσιοιια βρϑοίδίοσβ ὈΥ̓͂ ποτὰ {ποὺ που]Ἱὰ 6 80- 
Τουημαοα, ὙΠ ΘΓΘ ΔΓ ΠΊΔΠΥ ὈΆΒΒΑσΟΒ ἴῃ (ἢ6 (ἀτοοῖκ δῃα Βοχηδη οἸβδὶοβ 
ὙΠΟ τ ϑῖκα τηϑπίζοι οὗἉ ἰπαὺ Ἔχίγθηλο βίγϊοἴηθδβ, ὑθιρογαηοθ, πὰ οοη- 
ἀπεποθ πῃϊοῦ 186 οαπαϊάαίοβ ἡγοῦ ΟὈ] σοα το ΟὔΒΟΣΥΘ. 

Οαὶ βιιάοι ορίαίδηι συγδιι ΘΟΠΓ ΓΟ τηθίϑ, 
Μυϊ]ίὰ τυ]ϊτ (δοἰΐαυ!α ῬΌΘΣ ; δα δανὶϊ οἵ δἰ δῖ: 
ΑΡβποϊδ νοηοσο οἱ υἱπο. Ηον. Ασίὶ. Ῥοοῖ. τοσ. 412. 

Α 7 εν Ὑ80 ΠΟΡΟΒ {π᾿ ΟἸγτηρῖς ῥγΥὶΖα ἴο ρϑίη, 
ΑΙ] δὐῦβ τηυδὶ (ΣΥω Δ ΘΥΟΣῪ το ]Ϊ βιιαίδὶῃ ; 
ὙΠ᾿ οχίτγοιηθα οὗἩ σαῖ δ! οο]ἃ τηπεῖ οἴζθη ΡΓΌΥ͂Ο, 
Απὰ βιυη {Π|6 υυοα κ᾿ αἰ ἐ 078 ὈΪ τῦῖη6 δηά Ιογο. ΕΥΔΏΟΙδ. 

Το []οννϊησ 18 ἃ υ ΥῪ ΠἸΒΕ Πσ ἰθ θα ραββασα ἴῃ ΑΥΤΙΔ π᾿ Β ἀΙΒΟΟΌΓΒΟΒ 
οἵ Εριοίοίαβ, συ μῖο]ι ὈοΟΪἢ τοργοβθηῖθ ἴο {Π6 ΥΟΒ Σ᾽ {Π6 δον υ Ὕ ΟὗἉὨ [818 
ΤΟΊ 6 δηᾶ {Π6 ἀγάπουβ πδύμπγο οὐὗἨ [Π6 βυ βοαιδθηΐ οοη θη] ΟὩ Ἶ: --- 
“100 γοῦ ν18]}} ὑο οοπήϊιον αὖ {π6 ΟἸγΠΙΡΙΟ ρΆΠΙ68 --- Βα ΘΟΠΒΙΔΘΓ 
ὙΠαῦ Ὀγοοθάθβ δηᾶ {Ὸ]]Ονγ8, δα {ποη τὖ τὸ θὈ6 ἔου γοὺγ δανδηίασα, 
Θηρδρσθ ῃ {π6 αἴαιν. Ὑουῦὐ τηυϑὺ σοι οΥπ ἴο Τ]68 ; δι τηϊῦ [0 4 ἀϊοῖ, 
τϑίγαιη ἴσοι δἰ μ168, ΘΧΘΤΟΙΒο γοῖμι ὈΟΩῪ τ ῦμο γοὺ Οἰοοβα 1Ὁ ΟΥ̓ 
ποΐ, 1 ἃ βίαθα που, ἴῃ θα δηα ο0]4 : γοῖι πγυδβῦ ἀὐ1ηἰκς πὸ 60]α τγαΐοσ, 
ὩΟΙ ΒΟΠΊΘΓΠΙΘΒ ΟΥ̓ΘΏ Ὑ1Ππ6. [ἴῃ ἃ ποσὰ, γοι τηυϑὺ σὶνθ γὙουσβο ἢ 
ἴο ΥΟῺῸΣ τηβδβίβι, 88 ἴο ἃ ρμγυβιοῖαη. Τμθη, ἴῃ {Π6 σοῦ ὙΟῈ ΤΑΥ͂ 
θ6 τὨγονγῃ ἰηΐο ἃ αἰίοϊι, Ἰβ᾽οσαΐθ γοῦν ἀστη, [ᾺΥῚ ὙΟῺῸΣ ΔΏΚΙ6, ΒυΤΆ ΟἿ 
Δουπάδποο οὗ ἄπιδι, Π6 τ] ρροα, δηᾶ, αἴθου 411, Ἰόβα {Π6 νἱοίοσγ᾽Υ. θα 
γοὰ δᾶνθ τϑοκοηθα ἀρ Αἱ] {{||8, 115. γοῦν ἱποϊπαῦοη 81}}} ΠΟ] 8, βού 
αθοιΐ [Π6 οομμθαὶ.᾽3 

2. “ΑΠον {118 ὑγδρα ΓΑ ΟΥΤῪ α18ο 1 0} 16, οἡ 186 ἄδγ Δρροϊηΐθα [Ὸγ [88 
οοἰογϑοη, 8 μοσαϊὰ ολ]] θα ονοῦ {Π61Ὁ ἤδιηο8, τοοϊ θα το {ῃοπὶ {πΠ6 ἰανν8 
οὗ {86 ραπιθβ, δποουσγαροα {Ποῖ ἰοὸ οδχοσί 411 {Π6ῚῚ ῬΟΎΤΟΓΘ, δηα οχ- 
Ρδιδιθα ἀροὴ {86 Ὀ]ββίησβ απ δαναπίασθα οὐ υἱοίουυ. Ηδθ ἴπθη 
᾿πἰτοαάπορα {86 οοτηροίουβ ᾿πῖο 186 βίδαιαπι, Ἰδὰ {Π6 πὶ ἀγουπά 1ὑ, Δη(, 
ἢ ἃ Ἰουὰ νοῖοο, ἀοιηαπ6α 1 ΘΠΥ Ομ6 ἴῃ {παῖ ΔΒΒΟΤΆΪΥ ΘΟ] ΟΠᾶΓρο 
ΔΗΥ͂ οὗὨἩ [π6 σαπατιάαίοβ ἢ ᾿οῖησ ᾿πέλπηουβ 1 Π18 118 ἀπ Τηογα}5, ΟΥ 
οου]Ἱα ῥγοόνα Βἷπὶ ἃ βίανβ, ἃ σοῦ σ, οὐ 1Π]οστ τηδίθὃ ὙΠΟΥ οτα {Π6 ἢ 
σοπαυοίοα το {π6 αἰΐατ, πα 4. βοϊδηῆλη οὐ] δχδοίθα ἔγοηχ {61}, {πα 
{86 Υ που] ορδβοῦνα {86 βἰγϊοίοδί ποηοῦν ἴῃ (Π6 οοητοποη. Αἰἴΐογ- 
ὙΥΔΓΩ8, {πΠ056 τὙὔὼἃΔο 610 ἴ0 δησασα ἴῃ {Π6 Τοούσγϑβοο γοσ Ὀγουσιῦ [0 
[Ππ6 Ῥδυτῖοῦ, δ᾽οωρ Ὑ 10}} ΓΠΘΥ ΟΓα δτδη σοῦ, δπα νγαιθα τη 4}1 {86 
ΘΧΟΘΒ868 οὗ δάοιιν δα ᾿πηρθαῦθηοο ἔῸΣ (ῃ6 βίσπαὶ. ὙὍὙμὸ οοτα Ὀεϊηρ 
ἀγορροθα, ΠΟῪ 411 αὖ ὀοὔσθ βρης ἔογιναγά", βγοὰ ψῖ {πα Ἰἰονο οὗ 
σἴοτΥ, σοπβοίουβ ὑπαὶ {Π|6 οΥ68 οὗ 811 δϑβοι θα ἀσθθοθ ὑγοῦῈ ΠΟΥ 
ΡΟ ἴπθ6πι, πα {Ππῶΐ (ῃ6 Θηνιοα Ῥα]πὶ, 15 [ΠΥ πο 10, νου] βθουγο 
μοχ 6 ἰσπαϑὺ Ποπουτβ, δπα ἱσατηουία 8 ΠΟΙΣ ΤΩΘΙΏΟΤΥ. [{ [8 

1 Ἐρίἰςείοία, 110. 111. 6.15. 8566 4180 Ερίοϊοιὶ Ἐπο ἐγ ἀΐοη, σδρ. 29. Ρ. 710. οαϊξ, Ὁρίοη. 
32 Μγ5. Οαγίδυ 8 ἐγαπβιδίίοη οὐ Αὐτίδη, ῃῃΡ. 268, 269. Τιοπάοη, 1758. 410. 
5 500 Ὑ οδι᾽8 [)᾽βεοσίδιοη οα ἴπ6 ΟἸγταρίο ἀδιη69, Ὁ. 1δ4. 121)0. 

᾿ β'σηο4116 ΣορΘηϊθ 
Οοστίρίυπι βρϑιῖα δυάϊο, ΠΠπποηᾳα6 ΓΟ αππηξ 
ἘΠυ51, ἡ Ό0 5. Π}1}105: 510}}}} αἱ Εἶτα βρη δηΐ, νι γο, ᾿Ξ μοἱὰ ν. 81ὅ. 
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πδίαγαὶ ἰο ἱτιδρὶπθ ὙΠῸ τ μδῖ τα ΔΠΥ {ΠΟΥ που] ἀγρο {ΠΟΙΓ ΘΟΌΓΧΒΟ, 
ΔΑ δια ]οὰβ οὗ ρΊΟΥΥ, βίχοιοἢ ΘΥΘΡῪ ποῦνο ἴο σταθῆ (Π6 σ᾿οϑ]. ΤῊ]8 
18. θαυ Ἅ]]Υ τοργθβοηΐο ἴῃ. {Π6 (Ο]]ονὶπσ οἱοραπὺ ορίστγατα ({Γ8}8- 
Ἰαίοα Ὁγ Μτ. ὙΥ 6β[) οὐ Ατῖδβ οὗ Τάγβιβ, νἱοίου 1π {8Π6 βίδαϊαχα: ---- 

ΤΊ βροοᾷ οὗἩἨ Ατίαδϑ, νυἱοίου ἴῃ {Π|0 γϑοθ, 
Βυίπηρβ ἴο ΤΥ ἴουπάον, Τάγϑιιβ, ἢῸ ΠΙΒΩΤΔΟΘ; 
ἙοΥ, αὐϊο ἴῃ 16 σουγβα ΙΓ ἴηι ἰὼ Υἱὸ, 
1Κα Εἰπι, ἢ ΒΘΟΠῚ8 Οἡ ἔδυ! ον ἃ [δοὐ ἴο Ηγ. 
ΤῊ ὈΑΓΓΙΟΥ ὙΠ 6 [16 αι8, [Π6 ἀκεχίοά βἰρεϊ 
Ιῃ γναὶπ οβϑϑύϑβ ἴο σαΐοἢ ἰπι ἴῃ [9 ΒΟ ἢ. 
1,οεὺ 18 ἴΠ6 τϑοοῦ τιγου ἢ {116 τ 1016 ΘΆΓΘΟΥ, 
ΤῊ] νἱοῖοῦ αὖ [Π6 σόα] ἢ6 ΓΘ ΔΡροαν. 

Ιῃ }} {π686 αἰμ]οίϊα οχογοῖβοθ {π6 οοπιραίδηΐβ οΘομίοπαρα ὨΔ]Κ66)] - 
ἴοσ {πουρῆ, αὖ ἢγβί, {ΠπῸῪ συγ ἃ βοασῖ τουπᾶ {Ππ6 νγαὶβί, γϑῖ δὴ πηΐου- 
ὑαηαΐθ ΟαΒΘΌ ΔΙ οὔσθ ὨΔΡΡΟΠΙηρ, θὰ {Π18 αἰδοηρασίηρ 166}, Δηά 
οἰ ΔηΡΊ] ηρ γτουπα {Π6 ἴοοί, ἰγονν 0Π6 ρούϑο ἀοΧῈ, ἯΙ Ργονϑᾷ {86 
ὈΠἪΔΡΌΡΥ ΟΟΟΆΒΙΟῊ οὗἉ [18 Ἰοβίπρ' 1Π6 ὙἹούοσυ, 10 νγαϑ, αἴνου (818 δοοιἀθηΐ, 
Δα) αροα ἰο μα Ἰαϊὰ δβ|16.3 

8. ““ΟΠΒαρ] ἴθ δοιηροβϑα οὗ μ6 βῃσιοβ οὗ ἃ ψ}14 οἶϊνϑδ, δηα γάμο 8 
οὗ ρα]πλ, σσοῦα ΡαΌ]ΙΟΙν Ρ]ΔΟΘα ὁ ἃ ὑσπ]ροῖ ἴῃ {Π6 π}1 446 οὗἩ ἔπ6 δβἰδαϊατη", 
[11 1π {86 νἱοὸν οὗ {π οοτηροίιίονβ, 0 ἐπήδα ἐπθλ ἢ 411 16 
ΔΓΟΟῈῸΓ οὗ οοηἰοηίϊοη, δηἀ 8]] {Π6 Βρὶ εὖ οὗὨ {86 ταοϑῦ βΘ ΠΘΥΟΙΒ θυ]! οη. 
Νοᾶν {Π|60 σόα] νῦὯ8 δγοοίθα αὶ {για}, ἡ τυ] βαὺῦ {{6 ᾿γ δι θη οἱ 
1Π6 ρσαπλθβ, οδ]] 6] Ἡ 6] ποαΐοβ, Ῥϑυβοῆθσθθ σΘῃ γΆ }]6 [Ὁ {Π6 Ὁ ὙΘΆΓΒ 
δηα οΠπαγϑοΐουβ, 0 ἡ γα Π6 Βουθιοΐοη ΔΥ 6γ8 ἀπα Ἰυῆσοβ οὗ [1686 
ΔΥΔυοι8. ΘΟ ΘΠ ΌΟΙΒ, {Π6 ἸΏ ρα 14] τν 1 68868 οὗ {Π6 τϑαρθοῦνα τωουὶ 
8 ὑγοίθῃ!]0}8 οὗὁ ΘΔ ΟὨ οοπλραίδηῦ, δηα ἢ [86 δἰτγϊοἰαϑί γυδύϊοθ οου- 
ἔογτοα {Π6 σἸΌΨΏ. 

4, ““ 11 18 Η]οαβίησ' Δηα ᾿πδίγιισῦνο ἴο οὔδβουνο ΠΟῪ {Π6 βϑύθσαὶ ρ81- 
[Ἰο]γ5 ποτα Βυ ΘΟ ΒΠοα σοησουπῖηρ [686 ΘΟ] οἰ τα ρα βο]οτα 168, ἩΥ ΒΊΘἢ 
ΜΟΥ Β6] ἃ ἴῃ {π6 Πισποδὲ σόπόνσῃ μα οοΥΎ ἴῃ {Π6 ἄδυβ οὗ {116 
ΔΡΟΒΙ]68, Ἔχ ]αῖῃ ἀπά 1] πδύγαΐθ σαυῖοῦβ ραββαρθα 1ῃ ὑΠ60Ὶ τ ΥΙΠρσδ, {Ππ|0 
Ὀοδιῦν, ΘΠΟΥΡῪ, δηᾶ βυ ] τ Υ οὗ τ ϊοῖ σομβδὺ ἴῃ 16 ὑηρακ τοτμοη 
ΔἸ] 8] 08 ἴο π686 ρϑιηθϑ, ῸΠπῚ {ΠῸ νυ οῖβ ὙΠ 5010 ΘΧΘΓΟΙΒ6Β Οὗ 
νΒιοῇ {ποῖν οἱοσαμπῦ ἀπ ᾿ηρ  ββῖγα ἱπιμ σον 18 Ὀογτοννθα, ὙΤῆὰΒ {Π6 
τ ΟΥ οὗ {π6 Τρ Β616 (ο 1 ΠΟΌγονγβ (8} Θρ βί]6 τυ] ἢ, ἴῃ ρΡοϊηΐ οὗ 
ΘΟΙΏ ΠΟΘΙ Γ0Π, ΤΩΔΥῪ σἱΘ 1 {Π| πηοδὲ ΡΌσα δηα οἰαθοτγαίο οὗ {π6 τοῖς 
ΟἸ458108) Βαγ8, λον ίογο, 8οοῖη τοθ αγὸ αἶδο σοηιραδεοα αδοιιξ εοἱέίι 80 
φγοαΐξ α οἱοι(α Γ᾽ εὐἰίπιεδ568, ἰοὲ τπι5 ἰαν δὶ Θυογῃ τοοῖφἠ, απὰ ἐΐε εἰπ 

1 ΤΒαπογάϊάοε, 111). 1.. 8. 6. τοπη. ἱ. Ρῃ. 16, 17. σα, ΕἸα86. 
3 Τῃ (πὰ χίνιἢ ΟἸγιηρίδῖ, ὁπ ΟΥ̓ ΡΡηΒ, ἃ τῆσοῦ, Πρ ροποα ἰὸ ΡῈ ἴὔγονστι ἄονγῃ ὈΥ̓͂ ἢΪ8 

ΒΟΔΓΓ ᾿δηρ] ησ δθοῦί 1,18 ἴδοϊ, δπα ννὰ8 ΚιΠ]οσὰ; {ποιοῖ ΟΥΠΘΥΒ ΒΔῪ τῃδὲ ἢΘ ΟΠῪ Ἰοβὲ [86 Υἱο- 
ΔΟΤῪ ὉΥ͂ ἴπδι [8}} 2 ᾿αῦ τυ] ΟΠ θυ ον ἸΥΔΥ ἣν να, ΘΟ, 9101) ὙὙῺΒ ΤΔΚΘῚ ΠῸΤι ΤΠΟΏΟ6 το πᾶ 8 
ανν, ([ΠαὉ 411 (86 αὐ δίφ6 ἴον τἰτὸ διύαχο δου] σομίοη πακοᾶ, Ὑοθ0᾿8 Τλὶββοσιρτίοῃ, Ρ. 66. 
12πιο. 

8 Τὸ γέρας ἐστὶν οὐκς ἄργυρος, οὐδὲ χρυσὺς, οὐ μὲν οὐδὲ κοτίνου στέφανος ἢ σελίνου. 
Φοβορίναβ σοηίγα ΑΡίοῃ. 110. 1., 8. 80. ἢ. 488. ΗἩΑνογοοΡ. ΌΔΡ00, 'π Π1Β σοορταρἢ σαὶ ἀο- 
βοσὶ ρου οὗ 116 ΕἸΐδη τουτί τοσῖθα, ταθη οι ἃ ὅτόνο οὐ ν]ἃ οἱῖνοβ, Ἔστι δ᾽ ἄλσος ἀγιελαίων 
πλῆρες. ϑίγαλο, 110. νἱϊ]. Ρ. 8348. οαϊξ, Ῥαγῖβ, 1620. ΤΥΟΌΔΟΙΪΥ ΠΌΣΑ 11.}18 στόνο 16 ΟἸγτωρὶο 
ΟΥΟΥ 8 ΘΓ ΟΟΠΡΟϑοά. 

4 Τὸ οχοῖϊα {π6 οὐ ]ϑίίοη οὐὗἩἨ [π6 σοΙΠρο ΟΥ̓Β, ὈΥ Ρ]δοὶπο ἴῃ ὑποὶν νἱοῖν [16 οὐ͵οςσὶ οὗ 
1Ποἷτ διαὈϊοίυη, {686 ΓΟ ἢ8 τγοτο ἰδ προὴ 8 ἰγροὰ οὐ ἴδ 016, τ ΐο ἢ ἀυτίης, [86 ραπιοϑ 
88 Ὀτουρηὶ ουΐ δηὰ ρἰδοοὰ ἴπ ἴμ6 ταί ἀ]α οὗ 0 βίαδάΐϊαπι. Ὑ οδι᾽ 8 ̓Ὠἰδβοσίδιίοη, Ὁ. 
174, 12πηο. 
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ιολιϊοῖ ἀοίδ 50 φαϑβὶΐν δοδοῖ μι5, απὰ ἰοΐ μ8 γὰπ ιοϊῃ ραξίοποο ἔδιο τασο ἐδιαΐ 
ἐ8 86ὲ δόίογο κι ; ἰοολίηρ ιιπίο “όδι, ἰδ6 αμέδοῦ απαᾶ ηῖβ ἢ οΥ 9} οἷν ξαϊέλι, 
τοῦο 07 ἐλο 7ον ἐλαξ τοα8 56ὲ δεξογε λΐπι, ἐπάμγεοαά ἐδε ογο85, αε8ριδίπρ ἐλδ 
δλαπιο, απά ἐβ 8οὲ ἀοιοη αὐ ἐΐε τὶσὶλέ λαμ ὁ} ἐδ πια)εδέψ οπι ἀϊσῆ. Τὸν 
οοπϑί ον ἴηι ἐμαξ ἐσπαμγεα ςμοΐ σοπίγααϊοίζίοη 0 δίπηεν 5 ἀσαϊπϑὲ ᾿ἰπιδβοῖῇ, 
ἰοδὲ ψοι δὸ ισοαγίοάὦ απᾶ ζαϊπέ ἵν ψΟῸΤ πιϊπάβδ. Ἡλεγοξοτο πὲ πρ ἐδο 
λαπάς ἐλαὲ λαπρ ἄοισπ, απά ἐλε ζεοῦϊε ηθ68 ; ἀπά πιαλο εἰγαίσἠὲέ ραΐλ 707 
ψΨΟΏΤ οί, ἰοδέ ἐδπαΐ τολιοΐ ἰδ ἰαπῖθ ὅδ ἐμγποα ομέ Γ᾽ ἐς τοσαψ. (ΗΦ6Ὁ. ΧΙ]. 
1-- 83, 12, 13.) [Ιῃ Δ] υδίου ἴο {μὲ ῥχοάϊ οι δβϑοι Ὁ]γ, ἔγοπι 4]} 
Ραγίβ οὗ (Π6 που]α', τ Ἀ1ΟΒ γγα8 Θομνθηθα αὖ ΟἸγταρὶδ ἴο Ὀ6 βρβοίαϊουβ 
οὗ {Ποβ6 οϑ]γαίθα σάμπηθβ, [μ6 Δροβίϊθ ρ]δοθβ ἴῃ ΟἸ τ βύδη οοπιθαίδπί 
1η 186 τηϊαδὺ οὗ ἃ τηοβύ διιρυδὺ δηα τηδρηϊοθηῦ ἐμποδῖσο, ΘΟΙΩΡΟΒΟα οὗ 
41} {μοβ6 στοαΐ δπά 1]]υβίσίουβ ομαγδοίοθσβ, ψομ ἴῃ {86 ῥγθοθαϊηρ' 
οπαρίογ μα δα δηυπηογαίθα, {π6 ᾳ ποθ ργθβϑθηοα οὐ ψῇοτα βῃου]ὰ το 
Ὠΐτπὰ ὙΠῸ} 4 νἱγίαουβ δ ιτοη, δηα δηϊτηδίθ ἴτη τι ἀποοπαπογοα 
ΔΙΔΠΟῸΣ ἴο τὰμ [ἢ6 τῶοθ {παὺ γγἃ8 βού Ὀθίογε ϊ. βλογείοτε, βοεῖπα 
106 α΄ σοπιμαδ8οι αδομὲ ιοἱέξ δμοΐ ἃ οἱομά 9} ιοϊϊπιοδδε83:; ΜὮΏΟΒΘ ΘΥ68 
ΔΓΘ ὍΡΟΣ τπι8, ΠΟ δχρθοῦ ουουυ μηρ ἔγοτη [86 ὈΓΘΡΑΓΑΙΟΣΥ ΒΟ: Ρ}1η6 
γ76 Πᾶνα γοοοῖνθα, δηα ψ1Π0 ]Ἰοηρ' ἴ0 Δρρ]διὰ ἀπ οοπρταία]αῦθ ὰ8 ἀροι 
ΟἿΓ ΨΙΟΙΟΥΥ : [ἰοέ μ8 ἰαψ αδἰάδ ουογῳ τοεϊσἠ ἐδ, απὰ ἐδλθ δἰπ ἐδλαΐ ἀοίὶ 80 
οαδιῖΐψ δοβοί ιι8.; ἰοῦ ὰ8 γον ΟΥ̓ ΘΥΟΥῪ ᾿ροαϊτηοηΐ, ἃ8 [86 ΘΟ ΡΘΕ ΓΟΥΒ 
ἔου ἴπ6 ΟἸγταρῖο ογόσῃ 4, ἀπ {πδῦ δὰ ὑμαὺ σουϊὰ δηίδηρ]6 δηα 
ἸΡ6 46 ΟἿΥ βίδρβ, δῃὰ ρον {(Ππ6 δία! οδιδα οὗ οὺσγ Ἰοβίῃρ {π6 νἹοίουυ ; 
απὰ ἰοὲ τι8 τι τοί ραΐίοηοος ἰδ6 γασε 8οἰ δε. γ6 μα; κα ἴῃο88 ὙὯΟ ταῃ 
ἴῃ {μ6 ατοοίδηῃ βίδαϊαπι, ἰοὺ ὰ8, ᾿πῆδηηοα τ] ἢ {π6 1ά6α οὗἉὨ ρἼογγ, 
Ποπουγ, δηα ἱπηπλου ] 1, ὈΓΡῸ ΟἿἿ ΘΟΌΓΒ6 ὙΠῸ ὉΏΓΟΙ πρ᾽ ΔΙΘΟῸΓ 
ἰονγαγα {η6 ἀοβύηθα ΒΑΡΡΥ͂ βοαὶ ἔογ (ἢ ῥγῖζα οὐ οὐγ Βἰσἢ ΤΑ] ηρ' οὗ 
(οί, Ἰροκέηφ μπέο «ἴέδιις ἰλο αμίδον ἀπά Μηΐβλον ὁ οὐγ ζαϊί ;Σ ἃ8. ὑπὸ 
σϑηαἀιϊἀαίθβ ἕο {86 ΟἸγταρῖο πομοιγδ, ἀαγηρ [Π6 ἀγάμποιβ οομ ΘΠ ΟΠ, 
Πλά ἴῃ σἱθν {πο86 1 υβέγίουβ δηα ὙΘΏΘΓΑΌ]6 ῬΟΥΒοπμαραθβ ἔγοτα ἡ ΠΟΒ6 
Παμᾶβ ΠΟΥ ογα ἴο τϑοοῖσα {πΠ6 ΘΗ θα Ῥω, απ γῆο ΟΥΘ 1Π.ΠΩ6- 
ἀϊαία τὰ ύπαββοθ οὐ ὑπ 6} ταβρϑοῦνο οοπαποῦ δηά ποτ ; ἴῃ ται αοη οὗ 
ἴπ6πὶ, Ἰοὺ υ8 ΟΠ γΙβδηβ ΚΟΘΡ᾿ ΟΟΓ Θγ88 βίθδαϊβεν ἢχϑα ὑροὴ «6818, 
{π6 οΥὐἹρῖπαὶ 1π γοάυοοῦ δηα ρογίθοίο οἵ οὐσ το] ρῖοπ, Ὑ80, 1 νγ6 ΔΓ6 
ν]οϊουϊοιιθ, 001} τ ͵ οῖοα ἴο δάοσῃ οἵ ἰθρὶοβ νὴ ἃ οὐότῃ οὗὨ ρ]ΟΥΥ 
1ῃαῇ γν1}}} πον σ ἴΔ646 ; τολο, οὶ ἐδ ον 8οὲ δείοτο ᾿ΐπιδ, ἐπ μγοα ἰδ οΥ088, 

1 Νοῖ τρρΓΟΪΥ [86 ΠΑ ἰϊδηι8 οὗ ΑΙ θη 9, οὗ Ἰ,Δοράφηηοῃ, δηὰ οἵ Νίςοροἶβ, ὑπαὶ (80 
ἸπΠ δ ἰδηῖ8. ΟΥ̓ [10 ὙΠ ΟΪθ ΟΣ] ἃ ΔΓ Θοηγθηρα ἴο Ὀ6 Βρθοίδίοσβ οὗ [16 ΟἸγτιωρίς δχογοίβοϑ. 
«Αὐτίδηὶ Ερίοϊοΐαβ, 110. 111. ν. 4566. Ὁρίοη. 

3. Νέφος μαρτύρων. Α εἱουὰ οΥ̓ἁ γίϊποβδο5, ΤΉΪ8 ἔογτα οὗἩ Ἔχργοββίοη οσ ΓΒ ἴῃ [ἢ6 Ρο] 68ὲ 
ὙΓΙΟΣΒ. 860 [1Δἃ, χ. 1883. ΖΕ πεϊά, νἱῖ. 793. Απάτομ. Ἐδοάϊ! Ατροηδαίσοι, ἱν. 398. 
ΔΡρίδῃη, Ῥίδβε. ;. 468.; δπὰ Ευσιρὶ ἀϊ86 Ηδουῦδα, νον. 907. 

5. Ὄγγχκον ἀποθέμενοι πάντας Α επἰδάϊο βυτηρίδ βία πᾶὰο: ἰδΐ ααὐἱ σαγδυτὶ δαπί, οππΐδ 
40:8 ΟἸΘΥΪ 6880 Ροβδβιιηΐ, ἀδροπαηί. ατοῖ, 'π Ιοο. Μομποῖ υἱ ὄγκον ΔὈ}]ςἰδγα8, 40 γοσδῦυϊο 
ΟΥ 5388. ΟΠΠΠΐΒ οἱ ἰαΓάδ 1068 5 τι! ἤολίασ. Β6ΖΆ. 

4 Εὐπερίστατον. ἘΠΙΔΗρ]οα ὈΥ̓͂ ττδρρίης τουηᾶ. Αἡ δἰ] παβίοῃ ἴο ἴ.6 σαττηοῃΐβ οὗ {Π6 
Οτϑοῖκβ ψ ῖς ἢ ἡ σὰ ἰοηρ, δηὰ σοῦ] οπίδηρ]θ δηὰ πηροᾶς ὑπο ὶγ βίθρβ, ἰδ ποὲ [Ὡτοόῦγη ΟΥ̓ ἴῃ 
16 ἕαθθ, 8.6 Ηβ]]οῖ, ἰη Ἰος. 

5. Προκειμένης αὑτῷ χαρᾶς. ΤἢΟ ΟΥ̓ ρἰδοοὰ [1]] ἴῃ Ϊ8 Υἱαῦν. Τῃ (π6 ΟἸγταρὶς Ἵχογοῖΐβοβ ἴῃ 6 
ῬτΙΖ6 νγᾶ8 ῬΌ]]ΕΟΙΥ ρῥ]δοοᾶ ἴῃ ἐπα υἱοῦν οὗἩἨ [86 σοπιθαῖδη!δ ἴο ἦτο ἐμοῖγ δυγυϊαιίοη, ὙΠῸ ἴο]- 
Ἰονίηρ ποῖ οἵὨ Κτουβίιβ 15 νΥῪ οἰοραηξ :--- ἘΠ] ρ ἢ ἰβϑίτηα τηϑίδρἤοσα οϑὲ γοςὶβ προκειμένης, 
6. νοίοταμμ σΟΓΙΔηλτιατη ταιϊίοπο ἀποία. ῬΥΟΡΓΙΘ Θηΐπη πρόκεισθαι ἀϊοσπηίυΣ τὰ ἄθλα, 80. 
ῬΓΒΠΛΙΆ ἙΟΓΓΔΙΔΙ ἾΒ, αὐ Ρυ]οὃ Ῥτοροηπηῖαῦ ἴῃ Ρῥγορδίιϊο, ας οοσαπιὶ δβροοίαβ, σογίδαιιο 



7 ἐδ ειο Τοβίαηιοηΐ. ὅά43 

αεορἐδίπο ἐδε ἐβῆαπιε, απὰ ἐδ ποῖο δεξὲ ἀοιοη αὐ ἐδλε γίφἠί λαπα ὁ Οοά: 
“6808 ὨΙπη861, ἴο β6ῖΖθ {Π6 ρ]οσγίουιβ ρᾷ]πὶ τ β]οἢ ἢ18 αοα δπὰ ΕΔΙΠΟΥ 
ΡΙδοϑα {]} ἴῃ 818 ὙἹΘῸ ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο 1ΠΒρ᾽γιῦ ἢ1πὶ 1 ΔΥΔΟῸΓ δηα 8]14- 
ΟΥγ, ἴῃ {π6 ΤᾺ06 π6 διδὰ βεὺ Ὀθίοσα [ῖπι, σπου ΠΥ βυρται θα ἰοὸ 
ΒΟΥΤΟῪΒ δὰ Βυ ΒΘ ΥΊΏρΒ, ΘηΔυγοα (ἢ6 ΟΥΟΒ8, Θομ θη ηρ' [86 ᾿ΠέλΩΥ οὗ 
ΒΌΘΝ 4 ἀοαίῃ, δηα, 10 ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΘ ΟὗὁὨ ῥΘΥΒου ΠΟ 6 84 ὙἹΟίΟΣΥ, 18 
ΠΟΥ͂ Ἔχ] 6α ἰο {π6 Ιριοδῦ ΒΟΠΟΌΣΒ, δπα ρἰδοθα οἡ {6 τιρΐ μαπα οὗ 

86 Βυρτοὴθ Μα)οβίῦ. ον σοπϑίαον ἠΐπι ἐμπαὲ ἐμ ἀμγοα δμο, σοπίγα- 
αϊοέϊοπ Ὁ δἴπποῦς ασαϊπεί Ὺϊηιβοῖ, ἴο5ὲ γὸ δὲ ιοεαγίοα ἀπά ξαϊπὲέ ἵπι ΨΟΉΤ 
πιϊπάςξ᾽; ΘΟΙΒΙΔΘΥ Ὠϊπ ΜὙπ0 Θοπῆϊοίοα τ] δυο Ορροβιοη οὗ νἱοκοᾶ 
Τη6ῃ ἃ}1} οοπίραογαίθα ἀρδιηβὺ Ὠϊπὶ, δηα Ἰοὺ τοβθούϊοηβ οα 18 [οσ46 
Ρτονθηῦ γοῦγ Ὀοΐηρ ἰΔηρια δηα ἀ!Βρὶ γι δα ; ἐλόγείογο ΠἰῈ πρ ἐδ λπαπα8 
ιολϊοῖ ἔαπρ ἀοιοη, απα ἐδο γεοῦϊε ἀποεβ.Ὦ Αἀπὰ πιαΐε βίγαῖσλέ ραΐλδ8 ΚὉΥ 
ψοιί γδεί, ἰο5ὲ ἐδιαξ τιολϊοἢ ἐδ ἴαπιο δὲ ξωγηεά οἱ οΥ ἐλδ ισαν : ἀχογῦ ἴῃ {80 
ΟἸγβδη στοὰ [πο86 ΠΟ Β (πα ἢανα Ὀδοη τοἰαχϑά, δηα οο]]οοὺ ἐῃοβα 
ΒΡΙΓΙΒ ΠΟ ἢ βαγα ὈΘΘῃ ΒΌΠΙ τη ἀ6) Οἴου : τΏΔΚ6 ἃ Βιηοοί ἢ δπα ὄνθη 
ΡΒ ἴῸΓ ὙΟῸΣ βίβρϑ, δῃὰ σϑίλούα δυογυίμίησ ἰμαὺ που] ορδίγαος δά 
τοίδγα γοὺχ νϑ] οι ἐγ. 

“«ΤἘδ [Ὁ] ον ηρ ἀΙΒΕ ρῸ Βῃ6α ραββαρα ἴῃ δ. 80} ἢγϑὺ ΕἸρ: 8116 ἴο 
{π6 ΟὐοΥ ΒΕ 8η8 (ἰχ. 24---27.) ἀθουπαβ τι ἀροἸβι1641] ἰθυη8. [{8 
Ὀοαυ  ] ἀπα δ τ Κρ ἸΠΊΆΡΘΓΥ 18 οί] γ Ὀοστονοα ἴγοτῃ {πῸ ατθοκ 
βίδα! τι. ἄποιο ψὸ πο ἐμαὶ ἰΐλεν τοῖο γμπ ἱπ α ταοσο, τισι αἰΐ, διιξ οπο 
γοσοϊυοίς ἐΐο Ἀγζε δ8ὸ γῆ, ἐλαΐ γὸ πιαν οδέαϊπ. «πα ευοτν πιαη ἰλαΐ 
δἰγίυοίδ 707 (δ πιαδίεγψ, ἐδ ἐδηιρεγαίε ἐπ αἰΐ ἐπῖποε. οιο ἐδον ἀο ἰξ ἰο 
οδίαϊπ α σοττιιρέϊδίο ογοισπ ; διιζ τος απ ἱποογγμρέϊδίο. 7 {πε  Ογ 80 τιιπ, 
ποΐ αϑ8 μποογίαϊπῖν ; δο ἤσλέ 1, ποὲ α8 οπε ἐλαΐ δεαίοίἠ ἐΐε αἵν; ὃδμὲ 1 
ἄδορ ᾿πάϑν πὶν δοάν, απα δγίπρ ἐξ ἐπέίο δι δ)οοίίοπ ; ἰε5ὲ ἐλαΐ ὃψ απ πιδαπς 
τολεη 1 λαῦυό ργ»εαοδεά ἐΐδε Οὐοβροὶ ἐο οἱδεγβ, 1 πιψϑεοί δσἠιομίά δὲ α σαεί- 
ατοαν : Καον γοῦ ποῦ {παῦ ἴῃ ἴΠ6 (ὐτοοίδῃ βίδάϊατα στοαῦ πα ΓΒ στη 
ἢ [Π6 αἰπιχοδβῦ ΘΟὨ ΘΠ ΟῺ ἴο ΒΘΟῦΓα ἴπ6 ΡΓ1ΖΘ, Ὀαΐ {πδῦ ΟὨ]Υ ὁΠπ6 ρογ- 
ΒΟῺ ὙΠΒ 8ΔΠ4 χοοοῖνοῦ ὙΠ (86 ΒΑΙΩΘ ΔΓΔΟῸΣ Δ πα ρδουβθνοῦδηοα ἀο 
γοι συῃ, [μα γοὺ ΙΩΔΥῪ 861ΖῈ {Π6 ρσαυίδηα οὗ 66] 6βίϊαὶ ρίοσγ. ΕΥΘΥΥ 
ΟΏΘ, 8180, ὙΠῸ Θῃΐοσβ {Π6 1188 88 ἃ δοῃῃθαίδηϊ, Β θπ}118 ἴο ἃ νΟΥῪ τρια 
Δα ΒΘΥΘΙΘ ΓΟρΙ θη. ὙΒΟΥ ἀο (118 ἴο ραΐη ἃ ἰδαϊηρ οπαρ]οὺ 4, [Πδῦ 18 

θοστι δ ρἰϑοθηἄοσιλ 8Ρ68, ΟΟΓΔΙΏΤΟΒ ΔΙ ΔΟΥΙΟΤῸΒ τοάἀογοὶ δὰ Ἴογίδιηθη ἱῃουηάσμχ, Υἱὸς 
(ογδιηαᾳὰθ στοροσγίδηάδιῃ. {Φ. Τοῦ. τοῦδ Οὐβοσναῖ, ἰῃ Ν. ΤῸ ὁ Φοβορῇ. ῥ. 377. 1ἱρβ. 
1755. ϑνο. 

᾿ Ἵνα μὴ κάμητε, ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλνόμενοι. Ἧπξες ἀπο νογὺϑ 8 Ρδ᾽ϑίγα οἵ 80 δίῃ] οἐἷβ 
ἀοδυτηρίδ ϑπηΐϊ, αὶ ρτγορσγία ἀϊσπηϊοσ κάμνειν εἰ ψυχαῖς ἐκλύεσθαι, οὐ ΘΟΥΡΟΓΣΙΒ Υἱσίθιι5 ἀ6- 
ὉΠ τδεὶ δὲ ἔγαςῖῖ, οὐημηίᾳια δρ6 νυἱποθηᾶὶ βδὈ)θειᾶ, νἱοῖα8 τηλῆπ8 ἀδηϊ δἀνογβαγίιο ----- ΝΘ αυΟ 
ἀπρίμπι 6δὲ φαΐη δροδίοϊυβ 60 σεδβροχοσὶὶ. σχεδία, Ὁ. 390. 

5 Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε. Οποτηδάπηοάιιπι 
Ῥδιιυ5 βεορίβϑίμηθ ἀοϊοοίδιυν Ἰοαποηαϊ ἐοστη}18 οχ 16 ρα εϑιτιοᾶ ρου 18; 114 ἀπθίαπι ποη 
δῖ, αυΐη ἷς αυοαπθ τοβροχίββο 60 Υἱάθαϊασ. ΑἸΗΪο 15 οηΐπὶ οἱ Ἰαςσϊαιοτίθιι8 (τὶ θα απίις 
παρειμέναι χεῖρες οἱ παραλελυμένα γόνατα, συμὰ ᾿ποίδηάο ἰΐδ ἀείδει βι!, νυἱγὶ υβαπο ἔγαςιὶ βαηξ, 
τι ΠΟΘ ΤΏΔΏΏΒ ὨραῦὰΟ ῥΘά68 ΟΠ οἷο 8800 πρὶ Ῥοδβϑὶηξ, ἱρϑίᾳῃα δθο υἱοΐοβ 86 6586 ζδίογὶ 
οοχδηίατ. Εσου βίῃ, Ὁ. 392. 

3 Πᾶ: δὲ ὃ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται. ὁ δδτο ΔΑἰἸΓΤΟΔΟῪ ποιϊςοὰ ον σὶρ δηὰ 
ΒΟΥΟΓΟ 1:18 ΤΟΡΊ ΠΠΘἢ ΔΆ, ἀπὰ γδς τι ρογαποῦ απὰ σοηζίηδηςς [ἐγκράτεια ἴΠ086 γγῆο ὁΠ- 
ἰοτοὰ ΓΠΟΙΡ δῖ 5 ἴῃ ἴΠ6 Ἰδὲ οὗὨἨ σοπΙ ΑΙ Πΐ8 ὙὙΟΓΟ ὈΓΟΥΪΟΙΒΙΥ ΟὈΪ χε ἴο οὔβοσνθ.0 Μα]α 
ἀα} (δεἰῖαυθο Ῥύογ, δαάαυϊς οἱ α]ϑὶῖ: δΌβο ΠΪ ΘΟ ΠΟΓΟ οἱ νἱηο, 588Υ78 Ηογδοθ. ὅοο 2Ἐ]1διι}, 
Ψαγ. Ηἴβε. 10. χὶ, σδρ. 8. Ρ. 684. Οτομον!, Τρ. δι, 1731, δηὰ Ῥίαίο ἀθ Ἰωρίθαβ, "10. 
ὙἹἱ, ΡΡ. 139, 140. οἀϊξ. ϑοσγδηὶ, 1578. δηὰ Επϑίδι μα δὰ ἤομ. Πἰδαὰ ὥ. Ρ. 1472. 

4 φθαρτὸν στέφανον. ΤΊ οἰδρ]οὶ [Πδὲ νγὰ8 Βοβίουγοα οἱ [86 ΥἹοῖοῦ ἴῃ [6 ΟἸγτηρὶς σζαπιο8 



δ44 “ΑΠμείοηϑ ἕο ἐλε Οτεοίαπ Ο΄απιε8, δ. 

ΟΠΪΥ οοταροΒβοᾶ οὗ {μ6 ἀδολγυίηρ Ἰοᾶγοβ οὗ ἃ ψ1]ἃ οἾῖνα, θαΐ ᾿π ΟἿΓ νἱονν 
15 υηρ ἋΡ {86 πηΐλαϊηρ τθϑίῃ οὗ Ἰπησηοσία! γ. ὙΥᾺ {818 ἴῃ [Ὁ]]} 
ΡῬγοβρθοῦ 1 σὰπ (86 ΟἸγιβύδῃ ταοθ, ποὺ ἀἰβίγθβδθθα πὰ ψτεομοα υἡ- 
ΘΟΥΔΙΠΟΥ ΘΟΠΟΟΥΠΙρ 118 θη] 1δββιι6.2 1 θηράρα 88 ἃ οοτηβθαῖίαδπηϊξ, δυΐ 
ἄ64] ποὺ ΤΥ Ὁ]ΟΥΤΒ ἴῃ ΘΙΏΡΟΥ δἱγιὃ Βαΐ 1 ΘΗΌΓΘ ΤΥ ὈΟΑῪ ἰο {86 δανοσϑδί 
(ἰβοῖρ πα, ἀπ ὑσίηρ 411 118 δρρϑιϊθβ ᾿ἱπίο δ )]θοίοι : Ιοβϑί, βοὴ 1 
Πᾶνα Ρῥγοοϊαϊτηθα 4 {86 ρ]ουΟυΒ ΡΧ]ΖΘ ἴο οἴμοτβ, 1 βῃου]ά, αὖ ἰαβί, θ6 
Το]θοἰοα 85 ἀπνόσίῃγ ὅ ἴο οὈίαίη ἢ, ΤῊϊΒ τοργοβοηίδέοη οὗ (μ6 ΟἈσ8- 
(ἸΔὴ ΤᾺ06 Ιησδὺ ΤΙΠΔΚῸ ἃ ΒΓΟΩρ ἸΠΡΓΘΒΒΙΟῚ ΠΡΟ {86 τηϊηάβ οὗ {πὸ 
ΟΥμ μη, ἃ8 (ΠΟΥ ὙΕΓΘ 80 οἴὔθη βρθοίαΐοσβ οὗ {μοβ6 ρϑιηββ, Ὑ ΒΙΟᾺ 
ὙΓΟ͵6 ΟΟἸο γαίθα οὐ {16 βίην, ἸΡΟῚ τ] Οἢ {Π6ῚΥ ΟἸΕΥ͂ νγαβ βιζυδίθα, 
10 18 ΨΟΥΥ͂ ὈΙΟΡΟΙΙῪ ἱπίσοάποοα χὰ νον τοῦ ΝΟΥ; [ὋΣ δνθῦΥ 
ΟΣΏΖοη ἴῃ (Οὐ ἢ νγὰ8 δοαυδιηὐθβα τυ ἢ ΘΥΘΓΥ͂ πιϊηυΐο οἰγουμηβίδηορ οὗ 
{818 τηοϑύ Βρ] 6 Πα 14 δηα ροϊροιιβ βοϊθιηϊγ. δὲ. Ῥδῃ], ἴῃ || ΤΔηΠΟΓ, 
ἴῃ [18 δοοοπά ἸΌρΡΊ5616 1η Τιμιοίδυ (11. ὅ.), Οὔδβογνθβ, ἐλαΐ 1 α πιαπ 
δίγίυε ΚΟΥ πιαδίογῳ, ψοὲ 5 ὧθ ποΐ ογοισηθαῖ,, μγἶε55 ἦθ δίγίυο ἰαιοζμίῳ : Ἠ6 
ὙΠῸ σοπίοηϑ 1π {Π6 σϑοίδη ρΆΓΔΘΒ ΒΘΟΌΣΟΒ ποί {86 ΟΥΟΥΤ ἢ, ὉΠ]688 μ6 
ΒΟ ν οοπέοστα ἴο {Π6 τυ]ο8 Ργθβοσι ρα, 

“«Ὑμδαῦ 1ὰ9 θθθὴ οὈβοσυθα οοποθγηϊηρ {86 Βριτιῦ δηἀ δγάουῦ 1 
ὙΥΠΙΟἢ [Π6 σοΟΙρ  ΟΥΒ Θηραροά ἴῃ [δα Τδο6, ἃπα ΘΟποογηΐηρ {π6 ὈΓΪΖΘ 
{πὸ παᾶ ἴῃ νἱον ἴο σϑυγασὶ {Π60Ὶ δγάπουβ οοπίθηίίοη, ν7}}} 1] πϑἰγαΐα 
[86 {Ὁ]]οτνηρ' ΒιιὈ]1πλ6 Ῥαββδσα οὗὨ [86 βαπὶ6 δδογθὰ ὙΣΙΓΘΥ τὴ 818 ΕἸΡ18116 
το {Π|ὸ ῬΕΠ ΠΡ Ραμ (]. 12 ---] 4.):----Οὐλῆοί α5 ἐποισὴ 1 λαά αἰγεαάν αἰαϊποά, 
οἰ θῦ τῦ06γ6 αἰγοακίν ρονεοῖ; δὲ 7 βοϊϊοιο αὔοτ, ἐν ἐλαξ 7 πιαψ ἀρργοβεπά 
ἐλαὲ ΚῸΥ ιο]ιον αἶδο 1 αἀπὶ ἀρρτεπεπάοα Γ᾽ Ογιβέ ὕεδι8. Βγοίλγεη, 1 
οεομπέ πο πιγδοῖγ ἰο μαῦο ἀρρτολεπάφα : διιέ ἐλὶ οπε ἐλίπρ [1 ἀο, ξογσοίζπσ 
ἐλιοβο ἐῤὲπφϑ τολϊοῖ ατὸ δελῖμαά, ἀπά τοασλίπρ ζοτέλ μπίο ἐλοδε ἐλίπρϑ ιολίοἢ 

τρδϑ τηρ δ οὗ τῦὴῖϊα οἷϊνο, [16 ΟΥΟΥΠΒ ἴῃ ἴδ6 ΙΒ 8 ΤΆΠΙ6Β ὝΘΓΘ ΠΟΙΩΡΟΒΟΩ ΟΥ̓ ΡΒΓΒΙΟΥ͂, 
ΤΠ656. ἙΠαΡΙοῖα οσο ἔλάϊηρσ δηᾷ ἰγαηϑίζογγ. δΔιδοὺς καὶ τοῖς ϑυμελικοῖς στεφάνου μὲν οὐ 
χρυσοῦς, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν ὀλύμπια, κοτίνων. Ῥ] αἰτοῦ. Οαΐο, μη. Ρ. 1438. οὐδ. Οτ. ϑίθρι. Βνο. 
860 αἰϑοὸ Ῥογρῆγστίι8 46 ἈΠῸ ΝΥΤΩΡΠ Δστιπὶ, Ρ' 240. οἀϊ;, Οδηϊδῦ. 1655. ῬὨΙ]οιΐθ Ορογα, 
ἴοπι. 1ἱ, γν. 468. οὐϊς. ίαμσου. Τοὺς γὰρ τὰ “Ἴσθμια νικῶντας οἱ Ἱορίνθιοι τῶν σελίνων 
στεφάνουσιν, Ἰῆοδο ὙΠῸ0 ΘΟΠΊΠΟΥ ἐπ [86 ΙΒ. Ππηΐδῃ σΆπη65 [Π6 ΟΥ̓ ΜΙ Δἢ8 ογοόνγῃ 11 
ῬΆΓΒΙοΥ, Ῥοϊγαῃηὶ ἰδθμνν 11}. ν᾿. Ρ. 876. οἄϊς. δβδαῦοη. 1589. 

᾿ Ἡμεῖς δὲ, ἄφθαρτον. ΝΥ ἢ ταὶ ἀγάουΣ ἰη [86 ΟἸγίδιίδη γϑοθ [18 σ]ΟΥΟΌΒ στονσῃ Βμου]ά 
ἱὨΒΡΙΓΟ 8 18 τὴὸ] "οργοβδοητοὰ ὈΥ Ιγοῆροῦβ. Βοπαβ ἱσίναγ ἀροηἰϑία δ ἹΠΟΟΥΓΌΡΙΟΙ 85 ροπθαι 
δ Ππολίαϊογ ποϑ, τ ΘΟΙΟΠΘΙΠΌΣ, οἵ Ὀγοοϊοβδσῃ ΔἸ ΤΟ ΠΙαΣ σΟΥΟΏδΣ, υἱὰ 6] 1 οοῇ 41185 ῬΟΙ ΔρΌΠοπι 
πο ἷθ δοαυλγϊταγν, δα ποη αἱῖτοὸ οοδ]ϊῖαπι. Εἰ ᾳφαδηϊὸ μοῦ ΔρΡΌΠοπι ΠΟδΐ8 δανεηϊῖ, ἰδηϊτὸ οϑὲ 
Ῥτοοϊορίου : απαη ὼ δαΐθτη Ὠγθοϊοβίοσ, ἰδηῦὸ Θ8πὶ ΒΟΙΏΡΟΣ αἰ] ζατηιΒ. ΙΤΣϑηςβυβ, 110. ἦν. Ρ. 377. 
οὐ. τα). ὍΤΠο ΓΟΪΥ αἰδὸ οὗ Ὁ] ετ 8 Ὀεΐηρ Ὠορ ροηΐ δηὰ Τοτη 58, ΒΘ δη ἱΠΟΟΥΤΌΡΕ]6 
ΟΥΌΜΤΏ ἀνναἰτδ {οἷν Ρουλουοσίης δηἃ υἱοίοσί ουβ ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ͂ δηα Υἱτγίαθ, 18 4180 ὈΘΔΌ ΓΙ ΓΙΥ 6ὁΧ- 
Ῥοδοή ὑν Φαβιη Μαιῖγγ ὅδο ἢ158 ΑΡοϊ, 1]. Ρ. 78. οἀϊῖ, Ῥασίβ, 1686. 

2. 80 να τπηἀοιδβίδη οὐκ ἀδήλως, Μτ, Ὑ͵ οβὲ θη 675 1, ἰη 16 1ΠΠπϑἰγαίοη Β6 μ88 γίνῃ 
ὯΒ ΟΥ̓́Τ 15 ρΡαββαρΘ; 180 τη, 88 ηοὺ ἴ0 ρ888 ὑηἰβεϊ συ ϊβηθα; δπὰ πθη δ 48 (6 ΤΟ] 
ποίο: ᾿ῶς οὐκ ἀδήλως, ΤΩΔΥ͂ ΑἾδῸ δἰ ΠΣ ἴῃ τΐ8 ῬΪδοθ, 88 1Γ 1 τγᾶϑ ἀπβθθῃ, ποῖ υπορθοτνοά, 
ἢ, 6. 88 1Γ1 τὰς ἴηι 16 γγθβοθοθ ΟΥ̓ [6 Ἰπάγψο οὗὨ [6 ξϑιμθ8, δῃά δ στοδὶ πασαρογ οὗ βρϑοῖδ- 
ἴογβ. ΥΥ̓́οδιΒ 1)15ςογαείοη, Ὁ. 353. 1 2πιο. 

8 Οὕτω πυκτεύω, ὧς οὐκ ἀέμα δέρων. ΤῊΪΒ εἰγουτηβίδηςο 8 οὔδη τηθπεοηορᾶ πῃ ἀοβοσι δίηρ 
[86 σηρϑσοιηθηΐ οἵ οΟΙΩ αϊδΔηΐ8; ἰδπ5, ὙΊΓΡΙΙ ἢΔ8, Ἐπ 16110}8 Υἱτοβ ἰῃ σϑητιη οἰμαϊξ, 
“Ἐμοὶ, γν. 4485, ασπας δον ἸΠΟΟΏΒΌΪ8 ΡΘΙ διιτὰβ Βγδοῆϊαβ. Ὑ δ)οσίαβ ΕἸδοσιβ, ἰν. 802. 
τρὶς δ' ἠέρα τύψε βαθεῖαν. 1||Δὰ, Ὑ. 446. ὅδ6 4180 Ορρίδῃ. Ῥίδεβί. 110. 11, γυϑσ. 450. Ει- 
ΤογΆ 8, Γρ. [βαῖ, 1597. 

4 Αλλοις κηρύξας; γτοο αἰ λο, 88 ἃ ποτα], [8.6 ὑσΐζθ ἰο οἴοσβ, Α Βεσγαὶᾶ, κήρυξ, τηδὰς 
ῬτΟΟΙ ΔΙ ΔΠΟΠ εἰὸ [86 σΆΠ68 ὙΠαΐ Τουγαγἂβ τγου]ά ᾿ς Ὀοβιονγοᾶ οἡ 1.6 σοπαυθτζοῦβ. 

" ᾿Αδόκιμος γένωμαι, ὸ ἀἰϑαρρτογοά; Ὀὸ τοὐοοίοα 88 ὈΠΊΤΟΣΙΕΥ ; οοσιθ οδ᾽ πίεμοῦξ ΒοπΟῦΣ 
Δηἃ ΔΡΡΣΟΌΔΙ ΟΠ, 



7κ ἰδ χει Τοβίαπιοπί. δ4δ 

αγὸ δοίογε, 7 Ρ}γέε85 ἰοισαγα 8 ἐΐδδ πιαγἦ, 97 ἐδο ργῖζε ὁ ἐλο ἀϊσὰ οαἰϊέηφ 9 
Οοά ἐπ Οἰιγῖϑβέ .όδιϑ: Νοί {πα αἰγεαάψ 1 ἢανα δοαυϊγοά {Π18 ραΐπι ; ποΐ 
{παν 1 πᾶν αἰγεαάν αἰϊαϊηθα ρεγίδοίοη ; Ὀαὺ 1 ρεγϑα τὶν σοιγ 86, [Β4} 1 
ΤΩΔΥ 86ῖΖ6 ἰμαὺ ογοιση οὗὨ ἸγΑτΛΟΥ Δ ἰγ, ἴο [Π6 ΒΟΡ6 οὗ ψ ΒΟ ἢ 1 τγ88 ταϊβϑά 
Ὀγ {86 ρτδοῖοιβ δρροϊηὐταθηῦ οὗ Ὁ γῖβῦ 6808. Μυ ΟἸγιβίύίδῃ Ὀγθίμγθῃ, 
1 4ο μοὺ οβίβεπι σαυ861} 0 να οδίδι πϑα {Π]18 ρ]ουουβ ργίζε : Ὀὰαῦ οῃ6 
{πϊπρ ΟΟΟΌΡΙΘΒ ΠΥ ΨΏΟ]6 αὐἰΐθηίοι ; ἔογροίϊπρ σπαῦ 1 ἰε δεμίπα, 1 
βἰγείοϊ, ουοΥΨ πογυθ ὉΟΔΙΔΤΒ {86 »γίζε ὈΘίΌΓΘ τὰ, ργϑδβϑίηρ ΜἹΓ δασοτ 
αηα γαρϊα 5ίορ5, ἰονατβ {π6 σοαΐ, ἴο 5οῖζο (ἢ 6 Ἰπηπγοτία] ραΐπι ', ὙΠΟ ἢ 
αοά, Ὀγ ΟΠ τιβί “6808, δεβέοιοΒδι. ΤὨ1 δθδομρ ραββαρθ, αἷβο, οὗ (δ6 
βθ 6 ΔΡΟΒΙΪ6, ἴῃ {6 βεοσοπά ΕἸρί8116 οὗ ΤΙ οῦμυ, υυιτθη ἃ 110{16 Βοἔοτθ 
[18 πηαγίγγάοσω, 18 θοδα ΠΥ 1} υβῖνθ ἴο [86 ΔΌΟνΘ-ἸὩΘὨ[ἸΟΠ6α γδ06, 
ἴο {π6 οὔόσῃ ἰμαὺ αὐγαϊϊοα {Π6 νἱοίοσυ, δπὰ ἰὸ 6 Η]δηοᾶϊοβ ΟΥ 
)υαρθ8 ψγ8ὸ Ὀαβίονϑα 10: --- 7 λασυε Τοισλί α σοοά βολί, 1 μαυο Πηϊελοα 
τη “0.786, 7 λαυὸ ἀερέ ἐδ ζαϊδ. Τεπορίον δι ἐλογο ἐξ ἰαΐαά ᾿Ρ ΚῸΤ πιὸ 
ἃ σγοιοη 0 τὶ σλίέοοιι8πε55, ιἠϊοὶ ἐλὸ 7,ογα, ἐἦι6 τἰσλίθοιι “μάσε, δἠαἰϊὶ σίσο 
πι6 αὐ ἐμλαὲ ἄαγ: απαᾶ ποέ ἰο πιὸ οπῖψ, διιξ ἐο αἰΐ ἐΐεπι αἶ8ο ἐλαξ ἰοῦ ἢ 
αρρεαγίηφ.᾽" (2 ΤΊτα. ἵν, 7, 8.) 

ἱ Τὰ μέν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, ἐτὶ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ 
βραθεῖον. ἘΣΥΟΓΥ ἴσο ΠΟΤ δορί ογοα ὉΥἴΠ6 ΑΡοϑίϊ6 18 δροηϊβιὶςϑὶ. ὙΤΠδ τ Π0]6 Ῥαβδαρο 
θοδα ΠΥ τοργοδβοηΐβ τπΠαὺ ἀγάουγ ἡ ἰοὴ γοά τὴ6 οοτηθαῖδηΐβ Ὑμθα οημαρσοὰ ἰη [Π6 τὰςο. 
ΓΒοΐγ ϑρί τίς απ σοπίθημοη ἅτ ἰῃ 8 ΨΟΥῪ 58 γἰ Κίηρ Ταϑῆποῦ ἀδβοσγὶ δθα ἰη [η6 [0] ον γα 
ῬοΘΙΙςΑ] 11 πη68 οἵ Ορρίδῃ, ν᾿ ἰο ἢ ΠΑΡΡΙΪΥ 1} 8έταῖθ 1Π|8 ῥραββαρβο :--- 

Ὡς δὲ ποδωκείης μεμελημένοι ἄνδρες ἀέθλων, 
Στάθμης ὁρμηθέντες, ἀπόσσντοι ὠκέα γοῦνα 
Προπροτιταμόμενοι δόλιχον τέλος ἐγκονέουσιν 
᾿Ἐξανύσαι πᾶσιν" δὲ πόνος νύσσῃ τε πελάσσαι, 
Νίκης τε γλυκύδωρον ἑλεῖν κράτος, ἔς τε ϑύρεθρα 
᾿Αἴξαι, καὶ κάρτος ἀέθλιον ἀμφιβαλέσθαι. 

Ορρίδῃ Ῥίδο. 110. ἐν. γϑῦ. 10]. οὗϊξ, ἘΠΕ Ογϑ ἢ πϑἱϊ, 

Α8 σψῆθη {1 {Πϊγδὶ οὗἁὨ ῥγαΐβθ δπα σοηβοίουβ ἔογοΘ 
1ηνῖθ ἴπ6 ἸΔΟΌΓΒ οὗ 1Π6 Ῥϑῃτηρ σΟῦ ΒΕ, 
Ῥγοηῃθ ἔγοταῃ [86 1188 τ 6. ὈΪοοπηΐηρ; Υἶνβ}8 βίσαϊη, 
Απὰ βρσίηρ οχυϊηρ ἴο π6 ἀϊβίδηϊ ῥἰδίη, 
ΑἸιογπαῖο ἔδοὶ ἢ ἰ 2 ]6-πηοαβιυσεὰ θουπὰ 
Ιτηροϊπουβ ἴγὶρ δος ἴπο τεβασηΐ στουπηᾶ, 
Ϊη ΟΥ̓ΘΥΥ Ὀγδαϑὲ δι} ὉΪΠ10018 ῬΑΒΒΙΟΏΒ ΓΤΊΒΟ, 
Το 8612 86 ζοβδὶ, δηἀ βηδίο {μ᾿ ἱτησηογίαϊ Ὁ γ]ΖΘ. . 

Ψοης8᾽85 ΤΥΔἢ ΒΒ] διίοη, 

Ιηθιδῇ οαὰΐβ δυτῖρα 8108 Ὑ] ΠΟΘΉΓΌα8, 11}π|Πὶ 
Ῥυφῖοσι πὶ [ΘΠ 6Ώ8, ΘΧΊΓΘΙΔΟΒ ἱπῖοσ δ ἢ ΘΠ. 

Ηογαϑῖ. ϑδίγτσ. 110. ἱ. δαί, ἱ, 115, 116. 

3 τὸν ΔΡΟΜΟΝ τετέλεκα, 1 ἤανο ἤη βῃ6α ΣΩΥ͂ ΒΑΟΕ, Ὑῃὸ ὙΠΟΪ6 Ῥδβδαρο 18 Ὀ6δα  Γα ]}Ὺ 
Δ] αϑῖνο ἴο ἢ 6 φςοἸο τγαιθ σϑπηο8 δη ἃ οχογοὶβοϑ οὗ ἴΠ086 {{π|66. Δρόμος ῬΓΟΡΟΣΙΥ πἰχπὶβο8 8 
Το. ὙΠοοοτίζαβ, Ἰάγ]. 11]. γογ. 41. ϑορβοο δ ΕἸεοῖτα, γεσ. 698. 83,66 8180 υϑσ, 686---688. 
Ἐπτρἰ 8 Απάγοτηδοδο, νοῦ. 599. Επγιρὶ ἀἶβ Τρ ϊροηΐα ἴῃ Αὐἰτάς, νοσ. 212, ὅβέσγβθο, 10. 
11]. Ὁ. 155. οἀϊξ. ῬΑγΙ8, 1620. Χοπορθοητ5 Μοιηογηῦ. ΡΡ. 210,211. Οχοη. 174]. 80 1τ}}8 
νογὰ οὔρῆς το Ὀ6 τοηἀογοά. (Δοεῖθ χχ. 34.) ωυΐ ποπὲ Ὁ ἰδεβε ἰλίπφς πιους πιο, ποὶίλον 
οουπὶ 7 τῖν ἰὑϊε ἄδαγ μπίο πιψϑεῖ; 80 ἰλαί 7 πιίσλέ βηϊδὴ πιν σοῦ Έ8Ὲ ιοιἐδ ον ; τελειῶσαι τὸν 
ΔΡΟΜΟΝ μου: δηϊδῃ {π6 Βῃοτῇ τϑςθ οὗ Βατηδη ἰδ ὙΠ} ΒοΠΟΌῦΓ δηὰ ἀρρίϑυβο. Ιἱ 18 ἃ θ68ι- 
Εἰ] ἀπὰ δι Κὶηρ Δ] αδίοπ ἴο τῃ6 σα ἴῃ {Π696 ἙΠΟἸοὈΓΑϊο ἃ ρΆΠΊ6Β. ---- [ἢ 106 ΒΔὮ νοϊαπιο οὗ 
Βίδηορ Ηοτγηοβ ΟΥ̓ ΚΘ ΠΣ 18. 8η δηϊτπησϊοα ἀΐβοοιγϑο ὁπ ἴ6 ΟἸ γί βιίϑη γβοῦ; 1π6 τηϑύθγὶ αἢ8 
οὔ ὑπο ἢ ἀΓΘ ΡΑΓΠῪ ἀοτίγε ἴγοπι Ὦγ. Ἠασιγοοά β [πιτοἀποιίίοη ἴο ἴ86 ΝΕ Τοδίδιηθῃζ, 
γ0]. ἰΐ. βοςξ, 4. 

ΥΟ1. 11]- ΝΝ 



δ46 Τίδοαδοφ Ἰπεπέϊοποα ἐπ ἰδ ϑοτγίρέιγ 68. 

ΟΗΑΡ, ΙΧ. 

ΟΝ ΤῊΣ ὈΙΒΕΑΒΕΒ ΜΕΝΤΙΟΝΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΕΒ, ΤΕΕΑΥΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΗΒ ὉΕΑΡ, 

ΑΝῸ ΕὔΝΕΒΑΙῚΙ, ἘΠΤΕΒ, 

5ΒΕΟΤ. 1. 

ΟΝ ΤΗΞῈ ὈἹΒΈΛΒΕΒ ΜΕΝΤΊΟΝΕΟ ΙΝ ΤΗ͂Ν ΒΟΕΙΡΤΌΝΕΒ. 

Ι. ΤῊΣ ἀϊδβθαβθβ ἰοὸ ψ 8 ἢ {86 ΒυΤΩΔΕῺ ἔγΆμΘ 18 δι᾽] οοῦ του] παίαγα!]ν 
Ἰεδα τζϑῃ ἴο ΕῪ ὕω Δ] νιαΐθ οὐ ἰο σϑίβονθ ἰβθιῃ: ἤθποθ βργδηρ ἰ88 
ΑἘῈΤ ΟΕ ΜΕΡΙΟΙΝῈ. [ἢ [Π6 ΘΑΥΥ δἀρο8 οὗ [86 ποτα, ἱπαάθϑά, ἱβοσγο 
ΘΟ] ποῦ Β6 τρυοῖ ΟΘΟΒΒΙΟῺ ΤῸΓ 85 γί ΜΟΙ 18 ΠΟῪ 80 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο 
1π6 Πα Π ἢ ἀπα ΠΔΡΡΙΠ 688 οὗ τωϑηκι θα. Το β᾽ ρ] οἱ γ οὗὨ {86 }Ὁ τρδη- 
ΠΘΥΒ, {πΠ6 ΡΪΔΙΠη688 οὐ {6} ἀϊοῦ, {Πρὶν ὑθιαροσαηοα ἴῃ τηθαΐ δηᾶ ἀγῖηῖς, 
δα {πο ὶγ δον 116 (ΘΙ ηρ' ρΘΏΘΓΆΙΥ Τσσαριοα ἴῃ ἰμ6 δ6]4, δηά ἴὰ 
ΤΌΤΑΙ δῖ γβ), νου] πδίμγα! γ τοβαὰ ἴο βίσοησίμθη {πΠ6 θοάγ, «δπὰ ἰο 
δἴοτά ἃ ρτϑδῦου βῆαγα οὐ μα] ἢ ὑμδὴ μα 718 ΠΟῪ ΘΏ)]ΟΥ. 80 Ἰοῃρ 88 
ΟἿΓ ἢγβέ ραγϑηΐβ οοηυπιιθα 1ῃ (Παὺ Ββίαϊο οὗ ὑρτρ 688 ἴῃ  ΒΙΟἢ ἦν 
γγογ6 ογοαίθα, ἰπογὸ νγ88 8 {γ66, ΘΙ ΡΠΔΟΟΔΙ]ΠῪ ἰογτηθα (ἢ6 ὑγθ6 οὔ 116, 
116 ἔγυϊῦ οὗὨἨἁ πθῖοὴ τσ αἰ νΊ ΠΟΘΙ Δρροϊηίοα ον 1π6 ργαδβαγναίίοη οὗ 
6; δαϊ αἴνον {π6 1, θοϊηρ Ἔχ ρεβ]]δὰ ἔστοιῃ Εάθῃ, δῃά, σομβθαιθηῦίν, 
ῬΑ βηῃθα [ῸΓ δνϑὺ ἔγοσα ἰδδὺ ἴγθθ, {ποὺ Ὀθοϑίηα 1140]6 ἴο νδγίουβ ἀ18- 
684868, ἡ ΠΙΟἢ, ἀου Ὀύ1688, ἴον ᾿ψου]α μα θανοΟυ (0 ΓΘΙΏΟΥΘ, ΟΥ ἴο Π}}{}- 
σαΐα ἴῃ ψϑγοὰβΒ γαγ8. ΕὟΟΙΩ {Π6 ἸΟΠΡΟΥΠΥ οὗὨ {π6 ρῥδίγαγοϑ 10 15 
δυἹἀθηΐῦ {μδ΄ αἀἰδθαβοϑ ΘΓ ποῦ ὙΘΥΥ ἔγεαθποηῦ ἴῃ [6 ΘΑΥΪΥ ἅρ68 Οὗ [Π6 
νγοτ], απ {Π6Υ βθοῖὰ ἴο ἤᾶν6 Θῃ]οΥ θα ἃ βυ ΠΟΙ ]γ υἱσόγουϑ ο]4 ἀρ, 
Ἵχοθρῦ {μαῦ {86 Ἔγ68 θθοδῦπλδ ἄϊτι δηὰ {Π6 βιρεῦ 6616. (θη. χχν]]. 1., 
ΧΙνἢ. 10.) Ηδποα 1 15 ΟΟΟΓΑΘα 88 ἃ Τοηλδν ΚΑΌΪ6 ΟἸΓΟπηΒίδποθ Θ0η- 
οογηΐησ Μοβθβ, {μαῦ ἴῃ οχίγοηθ οἱ ἂρ6 ([ὉΓ δ6 νγ88 8ῃ Βιυπαγρα απ 
ὑΘΠΟΥ γὙΘΆΓΒ οΪἀ ὙΠΘῈ μ6 164) λὲς ἐγ ισα8 ΝΟῚ αἶη, ΠΟΥ ᾿ς παΐξωταῖ 
γοο αϑαϊοά. (Ἰ)εαΐ. χχχῖν. 7. 

ΤῊ 96 νγ)7ἷὃ8 δϑουθοα (86 οτὶρὶη οὗ 186 Βροαϊησ αγὲ ἰο οὐ Ἀπι86 1 
(οοϊυβ. χχχν!. 1, 2.), δα {π6. Εργρδῃηβ αἰ υϊοα [Π6 ἱηνοηθοη οὗ 
16 ἴο 1ποῖν σοά Τμαυΐ οΥ Ἡ Υτη 68, οὐ ἴο Οβ:γ18 ΟΥ̓ 1818, 

Αποϊοηίϊγ, αὖ Βδρυίοι, {86 810 Κ, σῆθη {ΠΟῪ γοσα ἤγϑι δὐδοκοα Ὁ 
8. ἀἴβοαβθ, ὑγογα ἰϑῦν ἴῃ {πὸ βίσγοοίβ, ἔοσ {Π6 ῬιΓΡοβα οὗ Ἰθασηϊησ' ἔγομι 
1Πο86 Ὑ85Ὸ ταϊρηῦ ρ888 {μοὶ τ μαῦ Ῥγϑούοθβ ΟΥὐὁἨΥ αΐ τηθαϊοίηθβ Πδα 
Ὀ66ῃ οὗ αβοϊδίαδμοα ἰο ἰβοῖ, ψ θη ἃ) }οἰδα νυ] ἢ ἃ. ΒΙ 1] Γ ἀϊθοαθο. ΤῊ]Β 
Ὑγ88, ΡΟΥΓΠΔΡΘ, ἀ0η6 αἶβο 'π οἴποῦ οουηίγιθϑ. ΤΠ Εργρθδῃηβ οαγγϊοά 
{Ππ61ν βιοῖς ᾿ηΐο {Π6 θη }}6 οὗἁἩ βουδρὶβ; {π6 ασϑδῖκθ οδγγιϑα {ῃθῖγβ ᾿ητ0 
1ποβ6 οὗ ΖΕ βου ριυ8. [ἢ {16 Τθιαρ 68 οὐ θοίἢ {Π686 ἀ 6: 6168 6 γ6 ὙΤ6ΓΘ 
Ργθβοσνοα τυιτῦ6ῃ ΤΘΟΟΙρΡίβ οὗ [86 τρθδὴβ Ὀγ ΒΊΟΝ νϑγοιβ ουγοϑ Βαᾶ 
Βθϑῃ οβοίρᾶ., ὙΥΔ ἴπμ6 δἱα οὗ 686 σϑοοσαρα σϑιηβδαϊθβ, {μ6 γί οὗ 

1 (Τῃ Ῥᾳϊοβίίηο [19 τοδβ δῃἃ τηοδαθ 68 ΔΙῸ δ.}}} {γουοηϊοᾶ ὉΥ [86 Δ δηὰ ὈΪϊϊπὰ διὰ 
τηδὶ πηοὰ, Ἰαϊὰ τἴμ6γ ὈΥ 1μοῖν (γθηάΒ, ἴο δδὶς δ'τὴβ θνυθῇ 88 ἰῃ οἷν 1ογὰ δ ἄδγβ. 6 ὑοῦ 
οἴθη τοσηἰηἀοὰ οἵ ἴδο86 ἔισο ὀἰϊπα πιέη, δἰ πο ὃν (λδ ταν δ᾽ 46 πθᾶν Φοσίοιο, σσβοπι ΟἾγῖδε 
τοβίοσοα ἴο βίεν (Μαῖῖ. χχ. 830.), 88 8180 οὔ παῖ ῬΟΟσ ΟΡ ΪΘ, εσλοπσι ἐλεν ἰαίὰ ἀαὶΐν αὐ ἐδε 
αἰε 07 ἰλε ἱεπιρίς (Αεἰδ 1ἰϊ, 2.), διὰ ΒΟ Ῥοῖοσς δηὰ Φοθη μοδ)ο." ὙΠ ΡΥ Βδτ 5 Ῥὰ- 
οδβίϊηθ, Ρ. 45. 



Το δοαβε8 πιονέϊοποα ἔπ ἐλ ϑογίρέμγ 65. δ47 

Θα]ὴρ ἀϑβυιηθα ἴῃ {86 ὈτΌρτΘΒ8 οὗ {ἰπ|6 [Π6 αβρϑοί οὔ ἃ βοίθδῃθαο. [10 
ἈΒΘΌΤΩΘα βυοῖ ἃ ἴοσγηι, ἢγδῦ ἴθ ργρί, δῃὰ δ ἃ τοῦθ τηοσο σϑοθηΐ 
Ροτοά ἴῃ ατϑθοα; θυΐ 10 γγχἷῺὰϑ ποῖ ἰοηρσ Ὀοίοσα {μόδα οὗἩ (ἢ ἔΌΣΤΩΘΓ 
ἬΘΤΘ ΒυΤΡαβθθα 1 ΘΧοϑ]θηοθ Ὀγ {π6 ῬΒΥ ΒΟ ἢΒ ΟΓ 16 αι ου ΘΟ  ΠΙΣΥ. 
Τμβαὺ (6 Εργρίίδμβ, μόνγανοσ, μα πὸ 1{{]6 81.111} 1ῃ τωθαϊοῖῃθ, τηΔῪ 
Ὀ6 ψεύμοσθα ἔγομιλ νμδὺ 18 βδὰ ἰὼ (89 Ῥθϑηίαίθυοἢ τοδρθοίϊησ {μ6 
ΤΑΆΓΚΒ Οὔ ]Θργοθυ. ὉΤβδῦ βοῃλα οὗ [Π6 τρϑάϊοδὶ ργθβοσιρίϊοηβ βμου]ὰ {81} 
οὗ Ὀσϊηρσίησ (16 Θχρθοίθα τϑ] 16 15 ὈΥ ΠΟ πηθϑῃ8 βϑίσδηρθ, βίποα Β]ηγ 
ἈΪΠΏ8618 τη ΘΠ] ΟΒ Βοῖθ ὙΓΒΙΟῊ ΔΓ ἔδσ ἴγοπι ργοάυοίησ {116 οἴβοίβ ἢθ 
ΔΒΟΥΙθ68 ἴο ἰμθιη. Ῥγϑιοἰδηβ ἂγα τηθηὐοποα ἤγϑῦ ᾿η θη. ]. 2. ; Εχοά, 
Χχὶ. 19.: ΦΨ00 ΧΙ]. 4. ὅδοῖλδ δοαυδιπίαποα 1 ΘὨΙΓαγρΊσαΙ ΡΟΥΘ Ομ 8 
18 ρ]1οα ᾿η {π6 τα οὗ οἰγτουμηοϊδιοη. ((ἀεη. χνὶϊ. 11---14.) ὙΒΘτΘ 
18. ΔΡ]6 ουϊάθμοθ [δαὶ [86 1Βγβϑ]τῦθ8θ μδα βοῃλα δοαυδιηίδποθ 1 {86 
Σηύθγηδὶ βἰγυοίασο οὗ [86 ἢυτηδη βυϑίοι, Δ᾽ μου ρΒ 1ὲ ἀοοβ ποὺ δρρϑαγῦ 
ἐπαὺ αἸδβθοίϊοηβ οὗ [6 Ὠταδῃ ὈΟΑΥ, [ῸΓ τηθ 6108] ΡΌΓρΡΟΒΘ8, 6 ΓΘ σηϑαὁ 
Ὁ} 5 ἰαΐϑ 85 {π6 {1π|6 οὗ Ῥιοίθιηγ. Τδαὶ ρΒγΒ᾽ο Δ η8 βοσηθίϊ μηδ ἀπάργ- 
ἰοοὶς ἰο δ χθγοῖβα {Π 61 8Κ1}}, ἴῃ στϑιρουϊηρ ἀἸθθ8865 οὗ δὴ ἰῃ οΓΏ8) Ὧδ- 
ἔυΓ6, 18 ουἀοηῦ ἴγοτα [Π6 οἰγοιτηϑίδηοθ οὗ [αν] 5 ῥἰαυίηρ ρου 186 
ΠΑΓΡ ἰὼ οὐγα {86 τηαδαγν οὗ ὅδ]. (1 ὅΐδι χυὶ. 16.) Τῇ δγὲ οἵ μ68]- 
ἸΏρ᾽ ὙὙ)8 οοτοσηϊ θα διηοηρ ἰπ6 Ἡ ΘΌΓΘΥΘ, 88 ν"6}} 88 διηοηρ {μ6 ΕἸ ΥΡ- 
ἘΔ η8, ἴο [86 Ῥγίϑδίβ; ψ}ο, ἱπάἀθοα, ἡγοῦ οὐ] ροα, ὈΥ ἃ ἰανν οἵ [6 βίδἴα, 
ἴο ἰακα οορῃίδβδηοθ οὗ ἰθργοβίθβθ. ([μϑνυ. χἹ!. 1---]4, δ7.; Ὠραΐ. χχῖν. 
8, 9.) θίογθηοο 18 τηϑθ ἴο ῬΠΥΒΙΟΙ8Π8 ὙΠῸ ὍΟΥΟ ποὺ ῥγιθβίβ, δπᾶ 
ἴο ᾿ῃϑίϑῃοϑβ οὗ 8: πθ88, ἀϊβθαβθ, ἢθα]ηρ, ὅθ. τῇ {Ππ6 (Ο]]ουρ; ρ88- 
ΒΆσΘΒ; ΥἱΖ. 1 βΐδιη. χυϊ. 16. ; 1 ΚΊηρθ 1. 2---4, ; 2 ΚΊηρβ υἱῖ]. 29., Ἰχ. 
1δ. ; 188. 1. 6.; 46 Γ. νὴ}. 22.; Ε)ΖΕ]κ, χχχ. 21. ΤῊΘ ῥγοῦβ]6 σθᾶθοῃ 
οὗ Κἰηρ Αϑδθ ποὺ βθοκῆηρ ᾿ιαὶρ ἔγομι (ἀοά, Ὀυὺ ἔγομι (6 ῥμγδβιοΐδηβ, 
88 ΙρϑηΠοηθα 1η 2 ΟὨγοη. χυ]. 12., νγαϑ, {μαὺ ὑΠῸν μά ῃοὺ δὐ μὲ 
ῬΘΓΙΟα σϑοοῦγσβθ ἴο [Π6 81Π}0}6 Τα θἸοῖ 68 ΒΊΟΝ παίυσγο οἤδγοά, Ραὺ ἴο 
οογίβϊῃ ΒΌρουβυϊ ου τὶΐθϑ ἀπα ᾿ποδηΐαίϊοηβ: δηα {}Π18, ῆὸ ἀουδῖὲ, νγᾶ8 
{π6 στουπὰ οὗὨ 186 τοβϑθοῖοπ ποῖ γ88 οαϑῦ ὑροὴ π. Αδουΐ {Π6 
ὕτηο οὗ ΟὨσιϑὶ, {πηΠ6 ΗΘ ΘΌΓΘΥΥ ΡΠ βιοῖδμβ ὈοίΪ. ππδάθ δανδησοιηθηίβ ἱπ 
ΒΟΙΘΠΟΟ, ὉΠ ᾿πογθαβοα τὰ υθοσβ.ὶ [Ὁ ἈΡΡρΘΑΓΒ ἴσοι ἰμ6 Ταϊπλυα Ἶ, 
[παῦ [86 ἩΘΌτΕΥ, ΡΒγβιοσδηθ  γῈ δοουδιίοσηθα ἴὸ βαϊαΐθ {Π6 βδίοκ Ὁγ 
ΒΑΥ ἸΏ, ““ “γῖδε ὕγοπι ψοι αἴδοα5..) 'ῊΪΒ βα]αὐαθοη ΠδΔα 8. ΤΑΙ ΓΔΟΌ]ΟΙΙΒ 
οἴεοϊ ἴῃ ἴπ6 τιουΐῃ οὗἉ “6508. (Μίατϊ ν. 41.) Αοοοτγάϊησ ἰο {86 Ζοτὰ- 
ΒΆ] 6 ΤΑ]τηθα, ἃ δος ηϑη ν͵Ὃὰϑ Ἰυάροα ἴο 6 ἴῃ 8. ΨΔΥ οὗὨ ΓΘΟΟΥΘΓῪ; 
ὙδῸὸ όσα ἴο ἰδία [18 πϑι8] ἢ (οταρατο Μδῖκ νυ. 43.) ΤὴΘ 
δηοϊθηΐθ ἼὍΓ͵Θ δοσυβίοτμλθα ἴο αἰἰγιθαῦο [86 οτιρίη οὗ ἀϊβθαβββ, ραγίϊου- 
Ἰαυὶν οὗ ἰμοϑθ τ βοβα παίαγαὶ οδυβοθ μον αἸ ποὺ ππαἀογϑίβηα, ἰοὸ [86 
ἐπιηιραϊαΐο γιϊοτίθγθμσο οὗ 186 Ποῖῖγ. Ἡδμοα ΠΟΥ ᾿οΓο ἀδποιηϊπαίοα, 
Ὦγ ἴῃς αποϊθηῦ ἄσοεκβ, Μαστίγες, ΟΥ {π6 δοοιγρες 07 Οοά, ἃ τοτὰ ὙἘ]ΟῊ 
18 δι ρ]ογοα ἴῃ 6 Νὸν Τοδίδιηθην ΌὈΥ 186 ρῥΠυβιοίδῃ 1λϊκα ΠἸπλβο] 
(νι. 21.) δῃὰ αἷβδο ἴὰὴ Μαῖκ νυ. 29. 34. 

11. Οοποργῃϊηρ {πὰ τοιιθάϊθβ δοίυδ!γ οι ρ] ογοὰ Ὀγ {π6 “678 6 
ΡΒΓΓΟΌΪΑΥΒ ἀγὸ σογίδι ]Υ πον. ΥΥ οὐπαθ τύοσα Ομ τ|ρ, δΔέδὺ 8Ρ- 
ΡΙγΙηρ ΟἹ] ἰο με (ΕΖοκ. χχχ. 21.; 168. 1. 6.), οσ ρουγίηρ ἴῃ ἃ [1πὶ- 

1 Ματῖς ν᾿ 26.; Τίκο ἷν. 23., ν. 31., υἱἱϊ. 48, Φοβορῆυβ, Απεᾳ. 7υἀ. 10. χΥΙ, ο. 6. ὶ ὅ. 
5. ΒομδΌθδια, Ρ. 110. 8.66 αἷδο 1ἱρίμίοοι Β ἤοτεο Ἠουγαϊσεβ οη Μασγκ υ. 4]. 
8. ζδθη, Ασολθοὶ. ΒΙὈ]οα, ᾿ν Τρμδπι, 88 105. 154. 1άγόδι, πᾳ. ΠΘΌΓ. ΡΡ. 164. 166 
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τηθηΐ οοΙροβαα οὗ ο1] δῃᾶ πη (1μυκα χ. 34.), ΟἿ] Ὀαϊηρ᾽ πιο] γἱηρ’ 
Δα Ποα]ῖπρ, 8116 ψ1η6 που] Ὀ6 οἰδαπδβίησ' δηα βοσηθν μαῦ Δϑίσρ Ηΐ, 
Ἡετοᾶ νγ88 ἰοῦ ἄονῃ τηΐο 4 Ὀδίῃ οὗ οἱ]. (ἀτοαῦ 886 νν88 τηδάθ οὗ {86 
σα] γαϊθα θα]τ οὗὁ (Ἰ]684. («6 Γ. νι, 22., χὶνὶ. 11.,}1. 8.) ὙῈα6 οοσὰ- 
μαγίβοη ἴῃ τον. 111. 8. 18. Ἰβκϑῃ ἴγοπχ (16 ῥἰαβίθσβ, οἱΪβ, δῃὰ ἔτ οοἢ 8, 
οἢ, πη {86 Εἰδδί, αγὰ 811}} διωρίογϑα οῃ ἴμ6 δράοϊωθῃ δηά βίοιωδος 
ἴπ τηοϑῦ τη] 8168: {π6 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ [Πμ6 ν᾿ ]}]αρ 68 Ὀοϊης Ἰρπογϑηΐ οὗ {Π6 γί 
οὗ πηβκίπρ ἀδοοοίϊοηβ πα ροίϊοῃβ, δῃα οὗ {π6 ἀοβϑϑϑ Ῥγοροὺ ἴο δ6 δὰ- 
ἀκ, τ ηδε ΘΘΏΘΓΆΪΥ τη ι86 Οὗ Θχύογη αὶ πη 6 101} 68, [ο νν ἈΙΟἢ ἴῃ 1πάϊα 
{ΠΟΥ ρῖνα ἃ ἀοοϊἀοα ργοίθγεποο.; ΥὙΥ̓́Βθὴ «6808 ( μτῖδῦ δυςμογιβοα ἢϊ8 
ΔΡΟΒ.168 ἐο μ68] {π6 βιοῖκ (Μαῖί. χ. 8.), [16 δνυδηρθὶ εὺ Μασκ γο]αῦθβ [μα 
ΤΠ6Υ αποϊπίοα εοὐξἦ, οἱΐ ταλῊγ τπαῦ ΘΓ 816 Κ, δῃα μϑα]θα (ἤθη. (ν]. 13.) 
Ετοῖὰ {Π6 δχργθβϑίοηβ ἱμ Ῥσονυ. 111. 18., χὶ. 80., χιἱ. 12. δπᾶ χν. 4., 
Οὐδ! ποῦ {πῖπ ΚΒ 10 ργοῦδῦ]6 [μ8ὺ {Π6 «6.78 δα βα] αἰΔΥῪ ΠΟΥῸΒ Ἀπ μἰαπίβ 
ΒΒ Ιοἢ {Πα 641164 (ῃ6 τ66 οὗ 118, δηὰ πῆ θοῦ γ͵Ο Βμουϊὰ ΠΟΥ 64]] 
ΤΊ Ἰοἶη4] Ππουθ8 δηα ρῥἰδηίβ, πὰ ορροβιοι ἴο βυοἢ ἃ8 ΓΘ ῬΟϊΒΟ μου Β 
δηα ἀδηρογουβ, ὑυΒϊοῖ ὑΠΘῪ 6411 {π6 ἴγϑα οὗ ἀθδίῃ. 

111. γαγίουβ ἀϊβθαβθθ δὺὸ τιθῃςοπθα ἴῃ ἴἢ6 5δογρα ΤΊ ηρΒ, 88 
ΟΔΠΟΟΥΒ, ΘΟΠΒΌΣΩΡ ΤΟΙ, ἀΤΌΡΒΥ, ἔδυθυβ, ἸΔΟΥ͂, ὅθ, (ΟΠΟΟΓΗῺρ ἃ ἴδ 
ἀϊβοσάοσβ, {86 παίυσο οὗ συ] [88 Θχογοιβοα [Π6 οὐ 108] δουθη οὗὨ 
ΡΕΥΒΙΟΙΔη8 88 νγ6}} 88 αἀινίηθθ, {π6 10] ΟἸΩρ' ΟὈΒΟΓΥϑ.ΙΟΠΒ ΤΔῪ Ὁ 86{18-- 
ἔλοΐοσυ ἰο {86 γτϑϑάϑχ: --- 

1. Οἵ 41] {π6 τρϑδὶδάϊθβ τιϑῃ οηθα ἴῃ {π6 ϑουιρίμιγοβ, [Π6- πιοκὲ ἴοτ- 
ΤΑ 406 185 (86 ἀϊδοτάοσ οὗ {86 βκίη, ἰουτηθα ᾿ΨΕΡΕΟΒΥ 8, {Π6 οὔδγαο- 
ἰογι βίο βυτηρίοσῃ οὐ ψθ 10 8 ρδίοῃϑβ οὗ βιηοοίῃ Ἰαταϊπαίθα 86868, οἵ 
αἰ ἴδγθηΐ 81Ζ68 δῃᾷ οἵ ἃ οἰ γοῦ αυ ἔοση. ΤῊῚ8Β ἀἸ8Β6Ά86 τν88 πού ρϑου αγ 
ἴο {π6 1Βγβϑὶΐθϑ, Ὀὰὺ Ἀποι ΘΕ] τῦ88 ομθηο ἴῃ ἘΔ] ΒΕ 6, 88 10 811}] 18 
1 Εργρὶ δηᾶ οὔποὺ σουηίσιθβ. [}ἢ {86 δαταῖγλθ]6 ἀσϑογρίοη οὐ ὑμ6 
ουΐδηδουβ αβδοίοηβ ἴο νυμϊο {Π6 ᾿βγαθ 65 6 γ βυθ]θοῦ δία {ποτ 
ἀεραγίαγο ἔγτοια ργρί, ρίνθη ὈῪ Μοβοϑ ἴῃ {π6 {διγίθοπί ἢ οὨδρίου οὗ 
{πὸ Ὀοοὶς οὗ 1μονιουβ, [Π6ΓΘ ἃγο ἴγοα ΒΟ. αἰδιποῦν Ὀδίοηρ ἴο 1Π6 
Ιθργοβγι ΑἹ] οὐ ἰβθὰλ ἅἃγε αἰβι ηριυβῃοα ὈΥ̓͂ {[μΠ8ὲ πᾶπιὸ οὗ πητα 
(ΒΕΗΒΑΤ), οὐ ““ Ὀτισῃὺ βροὶ ;᾽ ΥἱΖ. 

.. Τη6 ῥῦ (ΒΟΗ“Κ), ΒΟ πωρογίβ Ὀσσΐηθϑα Ὀὰὺ ἴῃ ἃ βιιῦοΓ- 
ἀϊπαίθ ἄθστθο, Ὀϑιησ ἃ 41} νυ 16 δροῦ : 1Ὁ 18 ποΐ σοηΐαρίοιιϑ, δηα 4068 
ποῦ ΓΘΠΑ͂ΘΥ ἃ ΡΟΥΒΟῚ ὉΠΟ]ΘΔΠ, ΟΥ̓ ΙΏΔΚ6 1 ΠΘΟΘΕΒΑΓΎῪ {παῦ π6 ββου]ὰ ὃ6 
σοηῆηοα. Μιοθδο]18 ἀθβοσῖ 68 8. οᾶ86 οὗ Ὀοδαὶς ἔγοτα {86 ὑγανθὶ ον 
ΝΙΘΡυὮν, ἰπ Βίοις τπ6 βροΐβ 6ΓῈ ποῦ ρϑγοθρε!} Υ οἰαναίθα δῦονθ ἴδ 
Βη, δηά αἀἸὰ ποὺ οἤδηρα [886 οΟ]ουΥ οὗ 86 μαῖγ. ὙΤὴΠ6 βροίβ ἴῃ τ}]8 
Βρθοΐθβ οὗ ἸΘΡΥΟΒΥ ἀο ποῖ Ἀρρϑδγ οὰὐ ἴπ86 δμαπᾶβ οσ δράοτηβθῃη, Ὀιὶ οα 
[86 ΠΘΟΙ ἀπά ἴδοθ {πον στϑάνα}}Υ βργοϑά, δπᾶ οομηα βοιηθίϊπηθδ ΟὨΪΥ͂ 

. Φοβορδπηβ, Β6]]. Φι4. 110. 1. ο. 838. ὃ 5. 
3 Βρ. 1 ον 8 Ιβαΐϊϑἢ, γο]. 1ϊ. Ρ. 10. Ἐοδοτίβ᾽ 5 Οὐἱθηΐδὶ ΠΙπδιγδιϊοηβ, Ὁ. 556. 
8 ΤῊ]8 ἀτοβά ] ἀἰβογοσ ἢδΔ8 ἰϊ8 παῖ ἔγοπι [Π6 ατθοκ Λεέπρα, ἔγοτι λενὶς ἃ δοαΐε; Ὁ6- 

6486 ἴῃ [Π18 ἀϊβθδ8θ ἴΠ6 ὈΟΑΥ͂ τζὰ8 οἴη ἼἿοονογοὰ τὶν τὨΐη Ὑ ἰδ6 δοαΐεδ, ΒῸ 85 ἴο σῖνα ἰϊ ἘΠ6 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ Οὗ Βη0Κ.. Ἡδθηςο {80 παπᾶ οἵ Μοβοβ ᾽β βαϊά [0 ἤδύα Ὀδθῃ ἰοργοῦβ δ8. ὅποι 
(Εχοά. ἰν. 6.); δηὰ Μ|γίδπι ἰβ βαϊά τὸ δνβ Ὀδοοτηο ἑέργοιιβ, ιολίο α8 δπυισ (ΝΠ. χὶϊ. 10.}ς 
δηὰ Οεδαδζὶ, τνῆδη βίγιοκ Ἰυ ἀἰο ΑἸ} ἢ τῆ6 ἀἴβ6856 οὗ Νδδπίδη, ἰ8 γτοοογάρα ἕο ἢᾶνα σοῃθ 
ουἱἵ ἔγοπι [ἢ Ῥγεβθῆςα οἵ ΕἸ 8.8, ἃ ἰθρεν, αϑ ιολίίε αα δποιο. (ἢ Κὶηρβ νυν. 237.) Ὧγ. Α. ΟἸασκο 
ου Τκν. χίϊ!. 1. 

4 Ἐογ 118 δοοοπηῖ οΥ̓͂ ([Π6 ἸΟΡΓΟΒΥ͂ ἴπ6 Δ ΠΟΥ 18. δἰπιοδὲ ὙΒΟΙ ἱμἀοδίοὰ το τ. αοοά᾿ 5 
διυὰγ οἵ Μοάϊςοΐῃο, νοὶ]. ν. ὑρ. 5δ87---597. 2ηὰ εοἀϊτίοη. 
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δρουΐ ὕπο πιοηίδ8, ἐπουρ ἢ ἸΏ ΒΟΙΔΘ οα868 88 ἰοῃρ' ἃ8 {π9 γϑδυϑ, ἜΘ 
ΠΟΥ στρά! ἀἰβαρροατν οὗ πα πγβοῖνο, ΤῊ ΪΒ Ἥπ θεῖε 18 ΠΟΙΟῚ 1ἢ- 
ἔροίζοιιβ ΠΟΥ ΠΟΥ ΑΥΥ, ΠΟΥ ἀ068 10 ΟσΟΑΒΊ 0. ΠΥ ΠΟΘ ΘΗΙΘμΟΟ."} 

1, ἼΤῦνο βρθοῖεβ οδ]]οᾶ ΠΥ καὶ (ΤΒΟΒΑΊ,) ὑπαὶ 18, γθῆοσῃ Οὐ τῃδ] ρηγ, 
γἱΖ. {π6 Ὀγσμῦ ψαϊῦ6 Ὀδαγαῦ (μον. χα. 858, 39.), αμαὰ {186 ἀδγκ οΥ 
ἀυϑιτν ὈοΠγχαῦ, Βργθδαϊηρ ἴῃ {Π6 βίιη, (1μον. χι. 83.) οί {Ππ686 δ.Θ 
οοπίδρίουΒ; ἴῃ ΟΠ ΟΤάΒβ, ΤΟ ΠοΣ {Π6 Ῥοσβοη αβδοϊθα τ 1 ἢ 10 ἀη- 
οἰθδῃ, δῃηὰ δχοϊυαδ ῃΐμὰ ἔοι δβοοίοίυ. 

(1.) [ὰ τἈ86 Ὀεμγαῦ οθοδα ( ]εργοβὶβ 7 ορτίαδὶβ πίρτίσαπα οὗ ὌὭνγ, 
(ἀοοα ̓Β ποβοϊορ!οαὶ βυβίθηλ) ἴπ6 παίυσαὶ οοϊουτ οὗὨ {{Π| Παρ, ψ ΒΟ ἴῃ 
Ἐσγρύὺ δῃὰ Ῥαϊδβίλῃβ 18 ὀίασὐ, 15 ποὺ οῃδησοϑά, 88 οεθβ σϑρϑδίβαϊ!Υ 
Βίδίαθβ, ΠΟΙΡ 18 {Ππ6γ6 ΔΏΥ͂ ἀδργαββϑίοι οὗ {ῃ6 ἀυβκΥ βροΐῖ, 116 {Π6 
Ραΐομθβ, ἱπβίοθδα οὐ Κϑϑρίῃρ βίαι ομασῪ ἴο {ποῦ ἢγβῦ 81Ζ6, δΓῸ ρ61- 
ΡῬδύσδ!]ν οη]αγρίηρ ὑπο ῖν θουημἄαγγ. Τἢδ ρα θη ἸΑθουχὶησ ἈΠ 6. [ἢ]8 
ἔογσα οὐ {88 ἀἴβθᾶβα νγαὰβϑ Ῥγοῃηοιηοθα ἀποΐθδῃ ὃν {ἰμ6 ΗδΌγον ρῥυϊοβῦ, 
8η6, ΘΟὨΒΟΑΌΘΗΓΥ, νγ88 βαπίθηοθα ἴο0 8 Βαρδσζϑίοῃ ἔγοσῃ ἢ18 ἴϑγαν δπὰ 
ἔποπβ: τίθησα ἔπθγο 18 πὸ ἀουδύ οὗ 115 πανϊὴρσ ργουϑα οοῃίαριουβ. 
ἸΒΟΟΡΉ ἃ συ ἢ ΒΟΥΘΓΟΥ ΓΑΔ Δαγ ἰπδη (6 σΟΙΏΠΔΟ ἸΘΡΓΌΒΥ, 10 18 ἔᾺΓ 
1688 80 ἴδῃ [6 Βρθοῖθϑ ἀθβοσι θα ἴῃ [86 Θηβαϊηρ ραγασταρὴ ; ἀπά οἡ 
(818 δοοουπΐ 1ὑ 18 αἸβγηϊββαα ὈῪ δίοβοβ τιΐῃ ἃ ΘΟΙΏΡΑΓΔΟ ΘΙ Ὀτιοῦ 
ΠΟίΪοΘ. 

(2.) ΤῈ Ὀοθμγαὺ Ἰοῦθπα, (}οργοβὶβ ]ερτγιαδὶς οαπάϊάα, ΟΥ ἰειοθ οὗ 
Ὧγ. (ἀοοά ̓  Νοβοϊοργ,) οὐ ὄγίφῃξ εοὐιέΐο ἰσργοθῃ, 8 ὉΥ ἴδ {π6 τηοβί 
ΒΟΣΙΟῸΒ δηα ορδϑίϊπαίθ οὗ 411 (86 ἔουτωθ ἢ {π6 ἀἸβαῆβθ 8.8811Π168. 
ΤῊ ρδιπορποσμοπῖο οὨδγδοίοσβ, ἀν ]ῦ ΡΟ ὈΥ Μόοβαβ τῇ ἀθοϊάϊηρ 1ἴ, 
ΔΙΘ “8 σἸΟΒΘΥ Μ᾿ Π106 Πα Βργθαϊηρ βοαὶθ ὉΡΟῚ 8ῃ οἰθνδίοα Ὀαβθ, (88 
αἰδνδίίοη ἀδργοβεθα ἴῃ {π6 πὰ] 4416, θὰ ψιϊπουῦ ἃ οἤδηρα οὔ οο]ουτσ, 
1π6 ὈΪΔοΙς Βδὶγ οα {πΠ6 ραίο!θβ, νυ 10 18 ([Ώ6 πδύαγαὶ οο]οὺν οὗ (6 ΠΑΙΣ 
ἐμ Ῥαϊοδίϊηθ, ρδγ οὶ ραῦπρ ἴῃ 1Π6 τ ΜΙΘΏ688, πα {π6 Ῥαίομοβ {Π6ῃ}- 
Β6ῖνθ8 ρουροίύυδΥ τἹάθηλρ {ποῦ οὐ 116." ὥδθνοσαὶ οὗ {686 οἢδ- 
Ταοίουβ ἴδ θη βοραγαίθὶυ Ὀοϊοηρ ἰο οἴου ᾿θϑίοηΒ ΟΥὁἨ ὈΪΘ Δ ΒΠ68 Οὗ 1Π6 
ΕΚιη, δηᾶ, {πογοίοσο, ποῆρ οὗ ποῖ γοσα ο 6 ἴδκϑῃ δοῃδ; δηὰ Χὖ 
γγ88 ΟὨΪΥ ἜΘ η {Π6 ἡ Πο]6 οὗ ἴμοῖα σοπουστϑα, {μαῦ {π6 “6188 ρῥγιθϑί, 
1Π ἢ18Β ΘΔ ΔΟΙΥ οὗἁἨ ρῃγϑοίδη, 7188 ἴο ῬΧοποίιηοθ ἰδ6 αἀἸδθα86 ἃ ἰβοζαΐ, ΟΥ 
ΤΑ] σπδηῦ ἰθργοδυ.- 
Οὐτοῦ 88 {118 ἔοστη οὐ ἸθρυοθΥ νγαβ διηοηρ [86 ΗΠ τον, ἀυτηρ' 

Δηα ϑυθδβοασθηΐ ἰο {π6 1} τϑϑιέθησθ ἴῃ Ερσυρῖ, γὰ ᾿ἰᾶνθ ΠῸ ΓΘΆΒῸΩ ἴὸ 
βοίονθ ἐπαῦ 10 νγὰ8 ἃ ἈΠ δοιρ]διηΐ, ΟΥ οὐ ΚΗΘ διηοηρδβύ ἴθ 
αηδοράρης νυ : πθησθ {Π6Γ6 18 110{16 ἀουδὺ, ποῦν 1 Πβίαπαϊπρ' [16 οοπ- 
δάορηϊ Αββϑογίίουβ οὔ Μϑηθίῃο ἴο ἐπ Θοπίγασυ, ὑμαῦ [Π6Υ γϑοοινθα [Π86 
Ἰηΐδοϊίοη ἔγοια {π6 Εργρὥδηθβ, 1πβίθδα οἵ οοταωιηπιοδίηρ 1 ὕο ΤΠ ΘΠ]. 
ΤΠοῖγ βυθ)]υραῖοα δηα αἰβίγοββοα βίαίθ, ΠΟΥΘΥΌσ, δηαὰ ἴΠ6 ρθουν 
παίυγα οὗὨἉ {πδὶς δι ρ]ογτηθηΐ, τηϑύ ἤανα γα πἀογοα {Π6ῃ} ὙΘΥῪ 1140 ]6 ἴο 
118. 438 Μ6]1 δϑ. [0 νγΟἿ8 ΟΥΠΘΙ ὈΪΘΙΏΙΒ 68 δῃα τη Ἰβαθοιοπθ οὗ {Π6 
Βἰκῖη - ἴῃ 186 ῥγοαἀυσίϊοπβ οὗ ὙΠΙΟῊ ΠΟ ΓΘ ΓΘ ΠΟ Θδυ1868 ΠΊΟΓΘ 8ΟΙΥΘ ΟΥ̓ 
ῬονγοΥ] [μΔὴ ἃ ἀδρτγθββοα βίαίο οὔ ὈοάΥ οἵ πλϊηα, δαγὰ ἰΔθΟῸΓ ὉΠάΘΥΣ 

Σ ΜΟΙ Δ} 18᾽ 8 Οὐτωτηθηςαὐῖο8 οὐ ἴη6 ΓΔ 8 οὗἨ ΜοΒβ68, νοΐ. 11}. ΡΡ. 233, 234. “Τπδὶ 4]] 
1115, δὲ δὰ ἀ8, “ ψ ἢ ὁ486] ἔοσγος δηὰ {τι͵ Βμου]ὰ 51}}} Ὀ6 Του ΘΧδοῖῦγ ἴο Πο]ά, δὲ 106 
ἀϊδίδηςο οὗ 3500 ΥγΕΔῚ8Β ἔγοτῃ ἴἢ6 πη6 οὗ Μοδοβ, ουσῆς ΘοΥίΔΙ ΠΥ ἴο ζαΐη βοῖμλθ οσγοάϊῃ το δΐβ 
1δνν8, ουθῃ ΜΠ τἤ050 ὙΠῸ ὉΥ1}} ποῖ δ] ονν ἴῃ πὶ ἴο ὃὈ6 οἵ ἀϊνίης δυο." (Ρ. 284.) 

Ἀ8 



ὅ50 ίδεαβε8 πιεπέϊοποαά ἐπ ἐδε ϑογίρίμγ6δ. 

8 Ὀυγηΐηρ Βὰη, {π6 ὈΟΔῪ οοπβίδηι Υ οονογοα πὴ {π6 ὁχοοτγιαίηρ ἀδὶ 
οὔ μοὶ β6]ἀ 5 δΔηα 8η ᾿προνογβῃρα ἀἸοῦ ; [0 4}] οὗ ψ ποῦ (86 1Θγβ 6] 1068 
ΤΟ ἜΧροβαοά, Μ }1|8 πάθον {π6 Ερυρύϊδη Ὀοπάαρθ. 

ΤῸ Ἄρρβϑδῦϑβ, αἰβο, ἔγοτι {π6 Μόοββϑιο δοοουπί, {πὶ 1π ΘΟΕ] 6Π06 ΟΥ̓ 
ἴ686 ΠΑΡ 881ρ8 {Π6Γ6 νγα8, θυθη αἴθον {Π6 1ϑγβ} 168 μδα αυϊ ρα Εργρὲ, 
8 σΘΏΘΤΑΙ ργϑα!βροβιθοη ἴο ὑπ ΘοπίμρτουΒ ἔοστῃ οὐ Ἰβργοβυ, 80 {πὲ 1ἰ 
οἴϊϑῃ οσοιιγγθα 88 ἃ ΘΟῃΒΘα 6 η06 οὗ νϑυίουϑ Οἴποῦ δου ΐδηθοιβ αδοίοη5. 
Εἰρ ἀἰδογομὺ Ὀ]Θπλβῃ68 ἴῃ [86 5 κι, τ] οἢ ΠΔα ἃ ὑβπάθπδΥ ἴο ἰοστιῖ- 
παῖα ἴῃ {18 ουτῖθ]6 ἀἴβοαθθ, γα δηυπιογαίθα ΟΥ̓͂ ΜοΒβοβ, δὰ ἀθβουιθοα 
Ὀγ Ὦγν. αοοά, ἰο ψίιοβα οἰαδογαῖα ὑγθαίῖβθ {Π6 γϑϑᾶϑυ 18 γεΐοστοά. ΤῊΘ 
οἴἼοοία οὗἩ ἸΘΡΤΌΒΥ, 88 ἀδθβουῦ θα ὈΥ ὑγανθι !ουϑ τ ἢο ἤΠᾶΥΘ τ! ΠΟΒ86α (ἢ 6 
ΑἸβΒογάοσ ἴῃ ἰΐ8 πιοδὲ υἱγυ]θηΐ ἔοστηβ, ἃτῸ {σὰν ἀεορίογα 6. ὙὩΤΠ6 
Μοραῖο βίαίξαὔθβθ γϑρθοίϊηρ, ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ΔΓΘ ΓΘΟΟΣα θα 1 1,6 νυ. ΧΙ; δηά χίν. ; 
ΝΡ. ν. 1---4. ; δῃὰ Πρυῖ, χχῖν. 8,9. ΤΟΥ ἃγὰ ἴῃ βυθβίαμοθ 48 
[ο]]ΟΥ8 : ---- 

(1.) Οηυ τπ6 ἀρρϑάσδηοα οὗ δηΥ͂ ομα οὗ ἰΐθ ουΐϊδηθουβ δβθοομβ 
δθονα ποίϊοθα ἡ ΔΩ Ὀδϑύϑοῃ, {π6 ῬαΥ πγὰ8 ἴο 6 ἱπβρϑοίθα ὮὉΥ ἃ 
Ργιθδῦ, θοἢ δϑ δούϊηρ ἴῃ ἃ } 1018] σα ρδο!γ, δηα αἶ8βο 38 Ὀδὶπρ βΚ1}]6α 
1η τηϑαϊοῖπθ. Τ[α βἷρηβ οὗ ἴη6 ἀἴδοαξα, 10) ἀγο ΟἸΓΟ  ΠΙΒί 1 4}}} 
Ροϊπίβα ουῦ ἴῃ {Π6 Ββίαίαία 1[561{, δοοογὰ σι {πο86 τ Β]Οἢ μανα Ὀθθη 
ποίορα ΕΥ̓͂ τηοάοτῃ Ρἢγβιοΐδη8. “ 1ἢ, οα {πῸ ἢγϑὺ ᾿πβρϑοίϊομ, {μ6γθ 
Το η6α ΔὴΥ ἀουδύ 48 ἴο {πΠ6 βρού Ὀθίηρ ΓΘ Υ ἃ βυτηρίομῃ οὗ ἸΘΡΤΟΒΥ͂, 
{πὸ ϑαβραοίοα ραγβοὴ νγα8 Βῃῦ ἋΡ [ῸΓ 8ευόη ἀΔΥΒ, 1ῃ ΟΥάοΘΣν (Πα 1 ταὶρσἢῦ 
θ6 «αϑοουίδι πα, ψῃ θοῦ 1Ὁ Βργοϑα, ἀἸβαρ ρ ΑΓΘα, ΟΥ ΓΟ ΔΙ Πρ 88 1Ὁ τ)υὰβ ; 
Δηα {18 σοπῆποιμοηΐ τϊρῃΐ Ὀ6 ταροαίοά. υγίηρ' {818 {ἴπλ6, 10 18 ῥτο- 
ὈΔ40]6 {πᾶΐ τθϑῃ8 γογο υϑ6α ἴο τϑῦγχονο {πΠ6 βροί. [1η {π6 τβϑϑῃ {1π|6 
1δ Βργεϑί, οὐ οοπίϊπυθα 88 10 νγα8, τι πουΐ Ὀθοογαϊησ' ρα οτ, 10 οχοι θα 
8 ΒίΓΟΙρ; ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ ΟΥ̓ Γαδ] ἰδργοβυ, 8η4 {Π6 γδγβοῃ Ἰηθρϑοίθα νγὰϑ 46- 
οἰατοα ὑποΐθαη. [10 αἰβαρροαγοά, απ αἴογ πἷθ ΠΙρογαῦοη Ὀθοϑιὴθ 
ἈΡΆΪΠ τη] ϑί, ἃ ἔγοϑῃ Ἰμβρθοῦοῃ ἰοοῖκ ρῥ]δςα. 

(2.) “Τῆι υποίθδη γα βοραγαῖθα ἔγοτι (6 τϑϑὺ οὗ ἴῃ 6 Ῥθορΐϑθ. 
δῸ ΘΑΓΙΥ 88 {6 Βθοοῃά γϑᾶῦ οἵ ἴπ6 Εἰχοάυβ, ἰθρδσβ σοῦ οὈ] σοὰ ἴο 
Τ δι ἀ6 σι πουΐ 186 σαρ (Νυτῦ. ν. 1---4.); πα δὸ βίγι οΥ ττα8 {Π18 
αν οηΐοτοορα, {παὺ {Π6 Ββιβίδθν οὔ Μίοβοβ ποσβοὶῇ, θδοουαίηρ ἰθρτύουδ, τγἃ8 
ΘΧρΘ δα ἔστομι 10. (Νυμιῦ. χὶ!. 14 .-16.) ὙΆΘη 186 [δγβ6 1168 οδτηθ 
Ἰηίο {Π6}γ οὐσῃ ἰδηά, δπα ᾿ἰνϑα 1η οἰ(ἴ68, {Π6 βρὶγιῦ οὗἨ {86 ἰανγ {δὺ8 (δ γ' 
οροσχαίθα, ὑἐπαῦ ἸΘροῦβ 6 γ6 ΟὈ]Ιροα ἴο γϑβὶἀθ ἴῃ ἃ βαραγδαίθ ῃ͵ἷδο; δηὰ 
ἔγοτα {Π18 Β6ο] αϑίοι ποῦ θυϑὴ Κίησθ, ἤΘΠ ΤΠΘῪ ὈΘΟΑΠΊΘ ἸΘΡΓΟΙΒ, Ὑγ0 6 
δχθηιρίοα, (2 Κίηρβ χυ. 6.) ; ΑΒ, μονγουθυ, ἃ ἰβρεὺ σδηηῃοῦ δἰ Αγ 8 

᾿ Μ τ. Βαιΐον, ἴΠ0 ἀροηΐ οὗ [πΠ6 Βτἰ8 δηὰ Ἐογοῖρτι ΒΙθ]6 ϑοςοίείγ, Ὑῃθπ αἱ Ὀδαιδδοῦ 
ἴη 180 γοῶσ 1825, ἀδδοσι υπρ [0 Ποβρὶϊ] οἵ Ὁ γί διίδη Ἰθροσθ, βαυβ, “" ον αϑιοειϊης πα 5 
1ΠΟῚΓ δἰϊπϑιίοη ἀπ ΔρΡθΆσδηςοθ 1 ὅϑοόῖλθ γε σῸ ὙΠΟ ΠΟΒ68 δηἀ ἔηροξπ, Ὀεϊηρ οδίθη ὑρ ὈΥ͂ 
1Π6 ἀἴ86859, δῃη ἃ οἴδογβ γογο αἰ ΠΈΓΟΠΕΥ ἀἰεδραγοά. (ΤΥ οπιγ-δἰχι Ποροτγὶ οὔὨ [6 ΒΙΌ1 6 
ϑοοίοιγ, ΔΡΡ. Ρ. 111.) Τὸ ον. δ. Τὴ. Ῥαχίου 534} δὲ 1:6 μαῖὸ οὔ Νϑϑϊοοθ οὐ Νϑροῖοβϑ 
((δ6 δηοίοπὶ ΘΒ θομθσαλ, οἰ οὐ ἴθ ῃ Ἰοροσδ, ῆο σα ποῖ ρου οὰ τὸ ΘΏ ΟΣ [ἢ 6 τν8}}5 οὗ 
1(ἢ9 οἰἴγ, ἢ δροῖδ ἴῃδι ἰοοϊκοὰ ᾿ἰκὸ γὰνν ἢὸβὶ), ἀπὰ μιδὰ δ τηοβῖ αϊεσιιδιίης ἀρρθδγδαποο. 
ΤΉΟΥ ϑβοοτηρά το Ὀ6 8δπῖ οιΕἂ (τΌτη [86 ΟἸΥ͂, Δπ ἃ ὑΟΓΟ τηοβὲ ἱτηροσίπδῦο Ὀοσραγα. (Ιρείοσα 
ἔτοπι Ῥα]οδιίηο, ρ. 173.) Α αἰτηϊαν δοοουης 18 σίνεθ ἰπ (0 Ναγγαδαῖίνο οἵ ἴπο ϑοοι 5 ἢ 
Μίδδοίοη ἴο τ6 7 να, Ρ. 31] 4.; δηὰ ὈΥ Μγ. ϑίθρῆθῃβ. Ἱποίάἀθηίδ οὗ Τγαγνοὶ, Ρ. 569. 

3 Τῃ [Π6 υἱοί οὗ Φογυβδίοτι Μγ. Υ} γδῆαπι τηοὶ τ ἃ στοῦρ οὗὨ ἴδῃ ἰδρεῦβ, τῆο ἀϊὰ 
ποῖ ἀδγθ ἰο δρρτοδοῦ ἔογ ἴδασ οὗ ἱηίδοιηρ ἴ[Π9 ὑγάγυθῖοσ δηὰ πὶ ρασίγ, Ὀαὶ οτοὰ ἴοῦ αἱπὴβ 
ὙΠ ἃ Ἰουὰ νοΐςθ, διὰ μεοϊὰ ᾧρ (μον δά 8, Ἡ ΒΙΘἢ ὀχ δ θὰ 186 ταναροδ οὗ ὑπὸ ἀΐϑεδθο 1 



Τύβϑοαδες πιοσπίἸοπεά ἴπ ἕλε ϑογίρέιγ 68. δδ1 

Ὧ6 1 ΠῚη ἄοοτβ, πα ΤΏΔΥ,. ΘΟΒΘΑΠΘΏΓΪΥ, Βουηο πλ63 τηϑοῦ οἰθδη Ρ6Γ- 
ΒΟΠ8, ἢ6 ψγὲβ ου Προ, ἴῃ {Π6 3γδὲ ῥΡΙδοθ, ὕο τρϑῖκα Εἰτηβοὶ ῦ Κηόντῃ ὈΥ ἰδ 
ἄγεββ, δπα ἴο ρὸ δρουῦ ψι ἢ ἴοσῃ οἰοῦμθβ, 8 Ὅδγ μοϑά, δηᾷὰ ἢ18 οδτῃ 
ΘΟΥ̓ΘΓΘΑ : δπᾷ ἴῃ {μ6 πεζέ υ]δοθ, ΘῈ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ΟΑΤΩΘ ἴ00 ΠΟΑ͂Σ Ὠΐτη, ἴο 
ΟΥ̓ ουὐὖ {μα ΠῈ νγαβ ζ)ιοίοαπ. (ΝΠ. ΧΙ. 4, 46.}} 

(8.) ΑἸ μουρὮ ἃ ἰθροῦ, τρϑύοὶν τηθοῦϊπρ δηα του οι ϊηρ ἃ ΡΟΥΒΟΏ, 
σου ποί μαναὰ ἱπητθαϊαιίοὶν Ἰηξοοϊθα ἤμπ, γαῖ, 88 βυοἢ ἃ γεῃοοηΐτα 
δηα τουοῖ που] μανο σοπάογοα ἢϊπ ΤΥ] Ὁ] Ά}} γ πποΐθδη, ἴῃ γον ἴο 
Ρτγανθηῦ ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ἔγοπι Βργθδαϊηρ, ᾿ῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ οἷοβθ δοτηταηΐοα- 
(Ἰ0η, “11 γ,ἣδϑ 8ῃ ββϑίδ Βῃθα στα ὕο σοι οΣ ἃ Ἰαργοὰβ ῬθΥΒΟἢ ἃ8 
ΠΚουνῖ86. ὑποΐθϑῃ ἰἢ ἃ [μΘΥΣΟΔ] ΟΥ̓ ΟΝ] Β6η566:; 8Π4, ΘΟΠΒΘΑΙΘΠΗΏΥ, 
ὙΠΟΘΥΩΣ ἰουσμοά Πΐτη, Ὀοοδηιθ 4180 πποϊθδῃ ; πού πα 664 Τῃ6 616 Ά}}Υ οΥ 
ῬΠΥϑΙΟΔΠΥ 80, ---- (ῃαῦὺ 18, ἐπ οίεα ΌΥ οπθ βίῃηρία ἰοποῖ, --- θυ 80}}} 
ὉΠΟΪθδἢ 1 ἃ ΟἿ] Β6η86. 

(4.) ““Οπ [μ6 οἴμοῦ Ββαπᾶ, Ββονονοσ, ῸΓ {π6 Ὀοηοδὲ οὗ {Ππο86 ἔοαπα 
οἴθδῃ, {πῸ ἰανν 1186} βρϑοδοα [ῃ088 ῆο γα 10 Ὀ6 Ῥγοπουπορά ἔγθα 
ἔγοτῃ [16 ἀἸβογάδσ ; απ βο ἢ ῬΟΥβΟἢ8 ὍΟΓΟ {Π 6} οἾθδγ οὗ 4]] Γαρσγοδοῆ, 
001] {Π6Υ ἀρδίη [6}}] Ὡπάθυ δοουξδίϊοη ἔτοπι τηδηϊδϑί δυτηρίοιμδ οὗ 1ῃ- 
[βοῦοη. Τῃα πὴ ψηο, οα 6 βγϑὺ ᾿ἱπβρθοῦοη, νγα8 ἰου πα οἰθϑη, οὐ 
ἴῃ ἡὕμοηι {πΠ6 Βυρροβοά βυτωρίομῃϑθ οὐ ἸΘΡΥΟΘΥ ἀἰβαρρθαγοα ἀυσιηρ' οοη- 
Βποπιθηῦ, γα8 ἀθο]ατθα οἰθδῃ : ΟἸ]Υ, πὶ {Π6 ἰαίξου σαβ6, ἢ6 Ὑγ788 οδΙΙκοὰ 
ἴο πᾶγο ἢ18 οἱοῖαϑ τναβϑῃθα, [1ξ. ἀραῖη, δα Πδά δοίυδιν μδα {Π6 ΠΝ 
ΟΥδΥ δπα σοὺ τά οὗ 1, (Π6 αν γϑαπῖγοα ἢϊπὶ [0 πηακα οογίδϊη οἴδυ- 
ἴηρ8, ἴῃ [Π6 οουγϑα οὗ συ ϊοἢ 6 νγα8 ργοηουπορα ο]θδη.ἤ" 

(6.) Τα Ἰαργοὺβ Ῥθύβοῃ γγἃ8 ἴ0 1.86 ΘΥΟΙῪ οἴογὺ ἴῃ [18 ῬΟΥ͂ΤΟΥ [0 
6 Βοδὶθᾶ ; δῃηᾶ, {μπογθίογθ, νγαβ βίο ἴο [0] ον {Π6 ἀϊγθοίομβ οὗ {{|6 
ῥγϊοδίβιυ Τῇ, ΜΊΟΙ86118. 18. οὗ ορἱῃίοη, ΤΩΔΥ͂ ΖΑΙ ΓΙ Ὀ6 Ἰηΐοσγοα ἔγοῦὶ 
ευί. χχιῖν. 8. 

(6.) ὙΒ δα Ποα]οά οὗὨἨ ἢ18 Ἰθβργοβυ, {86 Ῥϑύβοῃ νγῶϑ ἴο ρῸ δη4 βῇονυ 
ὨΙΠΊ861 τὸ {86 ρῥτίοβίϑ {πμαὰὲ Βα πὐϊσιῦ Ὀ6 ἀφοϊαγοα οἰθδῃ, δῃα οῇον (Π6 
Βϑοῦθ6 6 δη]οϊ θα 1ῃ ἰηδύ ο886; δπᾶ, στ μθη ρυγῆδα, {παῖ μα τὶρῃῦ θ6 
ΔΡῸη Δαταϊ θα Ἰηΐο οἷν!] βοοϊοίγ. (Μαιί. νἱ1}. 4. ; 1μϑν. χῖν. 11---82.) 

(7.) Τμαϑεῖγ, Α8. (18 ἀϊδοαδα γγα8 80 οθδηβὶνθ ὕο {μ6 [βγϑ6]1168, οὐ 
οοπληϑηἀοα τ{Π6πΔ ἴο 86 ἴγαχιπθηΐ Δα ]0η8, δπα ῥγοδι 166 ὑπ απὶ 
ἔγοτῃ θδίϊπρ βυ πο Β ἤθθἢ δηα οἴμον γι 10 168 οὗἁἨ δῃΐμμαὶ [οοα ἱμπαὺ πα ἃ 
(6 ΠΔ6 ΠΟΥ ἰο Ῥγοάμποο {Ππ|8 ἀ βαθαβο. 
ΤῊ ρϑου αν Ἰϑ γϑίϊοηβ, τ Ἰοἢ ἃ. ῬΡΟΥΒΟῚ Ὑ80 δα 6 μοαϊϑα οὗ 4 

ἸΘΡΓΟΒΥ γγὰϑ ἰο ἀπάεγρο, ἀγα ἀοίδι]6α τη 1μ6γ. Σὶν. --- ὅ'66 8 δρδίγαοί οὗ 
1Πποῖὰ τη Ρ. 3562. οὗἉ {818 γοϊυτηβ. 

2. Τῆ6 ΠΊΒΒΑΒΕ τΠῚ} τ ῖοἢ ἐθ6 ρα τ ἢ “08 ὙγὙ88 αἰ Π]οἰοα (. 7.) 
ἢ68 ΟΎΘΘΕΪΥ δχογοϊϑοά {π6 ἱηροπα ν οὗ οομημηθηΐδίοσθ, ὙΠῸ Παγυθ. 80- 
Ῥοβϑα 10 ἴο Ὀ6 {π6 σοπίαρίουβ Ἰθρύοθυ, π6 8118}} Ῥοχ, δῃᾶά ἴπ6 Ε1,Ὲ- 
ῬΗΑΝΤΙΑΒΙΒ, ΟΥὨ ἸΘΡΓΟΒΥ Οὗ ἴΠ6 Αὐδθιδπϑ. ὙΠ6 ἰαβῦ ορὶπίοη 18 αὐορίοά 
Ὀγ 18. Μοδά δαπὰ (ἀσοοά, δηὰ ὈΥ Μιςδ6]18, δηα ἀρρϑᾶσβ ἴο "6 δοβῦ 

ἢ 1088 οὗἉ πιοδὶ οἵ τ1ῃεῖν ἥπρετβ. ΟὟ ΠΌγδΒαπι 8 Ῥαϊεϑιίηθ, Ρ 45.) Αἱ Ῥατηδϑοῦβ ΠΟΥ͂Ν, 88 
ΒΠΟΙΘΠΕΥ δπιοης ἴπ6 6 ν8, ἰοροσβ ἃγὰ ποῖ βυ γα ἴο δηΓοΓ ἰπῖο 186 σαῖο οἵ [Π90 οἰ Υ, Ἔχοορὶ 
πηᾶογ οογδὶη Γαδ οἰ οἢ 8; δὰΣ ΠΟῪ ἀγὸ σοπῆποὰ ἴο 8 Υἱ]Π]αρὸ ουϊδίἀοθ ἴΠ6 νν8}15, Ἰπβανιιεὰ 
ΒΟΪΘΙΥ ΟΥ̓ ΒΕ ΒΈΓΟΙΒ {Κὸ (Ποιηβοῖνο, (ΕἸΠοὔ 8 χανε ἰῃ Αὐϑίτία, Ἐπδϑία, απ ΤΌΣΟΥ, 
γο]. 11. Ῥ. 395.) 

᾿ ΜιςἢΔ6 18᾽ 5 ΟΟταπηοῃ Αγὶοδ, το]. 1. ΡΌ. 278---287. 
ἘΝ 4 



ὅδ2 ύίβοαϑ65 πιοπϊοποῶ ἕπ ἔδιο ϑογίμέμγο5. 

Βιρρογίθα, ὙΤῊϊ8 ἀγα} τηα]δᾶν, τυ μῖοῖ {86 ἀποϊθηῦ τηθᾶϊοαὶ ᾿νσῖτο Ρ 
Ῥαδυΐϊυβ ΖΕ ρ᾽ ποία [88 δοουγαίθ Υ ομαγαοίογιβθα 88 ΔΠ Ὁπίγοσβαὶ Ὡ]ΘΟΣ, 
γγ8 παιηθα οἱ θρμδη 8818 Ὁ ὑπ6 σθοβ, ἔγομ 18 σοπαοσίηρσ (Π6 βία 
οΥ̓ 116 ραύοπῦ {ἰΚκα {παῦ οὗἨ 8ῃ δἰθρβδηΐ, βοδῦσγουβ δηὰ ἀδγκ- ο]ουγοά, 
δηὰ δυττον α 411] νοῦ ἢ τυθογοΐοβ, Ἰοδίβοῖλθ Δ}1|κὸ ἰο (λ6 ᾿Ἰηἀϊν! 4] 
δηὰ ἰο {π6 βρθοίδίογσβιυ. θη 1ζ αἰΐαϊῃβ ἃ οοσίδιη Ποισηΐ, 88 1Ἢ 8ρ- 
ῬΘΔΥΒ [0 μᾶῦθ ἄομπα ἰῃ [818 ᾿Ἰπβίλῃοθ, 10 18 ̓ ἸΠΟΌΓΑΡΪ6, ἀπά, ΘΟΠΒΘΑ ΘΠΕΪΥ, 
αἰἴογάβ [16 ΠΒΆΡΡΥ Ραίθηῦ πῸ ῥγοβρθού Ὀαυΐ ἰδπδί οὗ Ἰοησ-οοπίϊπυρα 

,, ΤΩΙΒΟΡΥ. οἷ 
3. με ΤΙΒΈΑΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΡΗ]ΙΙΙΒΤΙΝΈΕΒ, ΓΘ] οηΘα ἢ 1 ὥδῃ, νυ. θ. 

12. δῃά νἱ. 17., 88 Ὀθοη βιρροβοα ἴο Ὀ6 {π6 ἀγβϑηΐοσυ ; θαΐ 10 νγδϑ 
ταοβύ ῬγοΟ Δ Ό]Υ (ἢ6 Περιηοσγῃοῖα8 οὐ Ὁ]  αϊηρ 01168, ᾿π ἃ ὙΘΥΥ͂ 
γαϊοα ἄσρτθθ «δῆη, μουσθυθ, Θομβί 46 γ8 ἰξ 48 {86 οβίδοί οὔ {86 δὲέθ 
οὗ γβῃποιθοιβ βοϊριισαβ.ἶ 

4, Το ΠΙΒΕΑΒΕ ΟΕ ὅσῃ, (1 ὅδ. χυὶ. 14.) Δρρϑδγβ ἴο βανε θθθῃ 8 
γι τηλάηρββ, οὗ {Π6 το ἰδηοῇο 1ο ΟΥ Δ ΓΑ Δ ΥΊοὰΒ Κἰὶ πα, 848 {π6 δηοϊοηΐ 
ΡΥ βολὴ ἑοττηθα 10; {π6 Εἰ8 οὗ ψΒΙοἢ σοϊαγπθα ὁἢ. {π6 ἈΠΠΑΡΡΥ ταο- 
ΒΑΤΟὮ δὖὺ ὑποσυίμη Ῥουοα8, ἃ8 18 ἔγθαυ θη ]Υ [Π6 οα86 ἱῃ {18 βογ οὗ 
την. Τὴ ΓΟΙΔΘΑΥ͂ ΔρΡΡ]164, ἴῃ 186 Ἰυάρτηθηΐ οὗὨἨ Ἔχροσϊπορα ρἢγ- 
ΕἸ ΟΙΔη8, γγ88 Δ ΘΧΊΓΘΙΏΘΙΥ ὈΓΌΡΘΙ ΟΠ6, γ]Ζ. Αγ Ωρ οα 186 Βᾶγρ. Τ6 
ΟΠαγδοίου οὗ (86 τηοάδγῃ ΟΥΘηἴΆ] ΤΙ 816 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ, σαί Υ ἰδ 
ΒΟΙΘΠ6Θ: 8η4 [Ὁ ΤΔΥ Ὀ6 ΘΑΒΙΪΥ ΘΟΠΟΟΙγΘα ΠΟῪ Μ00|611 δααρίοα {86 υπ- 
δἰ ἀ!οα πὰ ἃγί]688 βίσγαϊηβ οὗ ᾿ανιὰ σψοσο ἴἤο βοοίβε 86 ρεγίυσθϑά 
τη οὗἁὨ 84]; τ βοἢ βίγϑιη8 ἡ γο Ὀο]ὰ δηα ἴγθα ἔγοτῃ ἢ18 οοῦγασο, 
διηα βοάδίθ {πγουρἢ ἢ]8 ῥ᾽ οἿγ ὃ 

ὅ. ΤῈ ῬΙΒΕΛΒΕ ΟΕ ΦΈΠΟΒΑΜ ΚΙνΝα ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, --- ΤΉϊ8. 80- 
νογοῖρῃ, ὙΠῸ νγβ οι Βοα υι ἢ (6 ἀουῦ]6 ᾿πέδταν οὗ Ὀοὶπρ' δ ὁπδ6 δὴ 
ἸΔοΙαἴθυ δηα. [6 τσ οΓο οὗ ἢ18 Ὀγοί γα, νγαβ ἀἰβθαβθά 1ηίθγηα!  ῦ ἔῸγ 
70 ΥΘᾶΓβ, 858 παὰ Ὀθθὴ ργοαϊοίοα ὈΥ {π6 Ῥγορμοῖ ΕἸ); δηα ὶδ 
Ὀον 618 Ἀγ Β8]4 αὖ ἰαδὺ ἴο πᾶνε ἔβι]θη ουὖ ὈΥ σϑαϑοη οὗ 18 β:οκῃθββ. (2 
ΟἼγοη. χχὶ. 12--Ἰὅ, 18, 19.) ΤΠ αἀἴβοαβα, Ὠγ. Μοβὰ βαυβ, Ὀθγομά 
811 ἀουδύ γγὰ8 (86 ἀγβθηίθσυ, δηα {πουρῇ 118 σΘοπύϊηιιποα 80 Ἰοηρ' 8, 
ὈΔΘ ὙγὯ8 ΥΘΓΥ͂ ὩΠΟΟΙΏΙΏΟΠ, 1ᾧ 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ Π16 88 ἃ ἰῃΐηρ' πημοατᾷ οἵ, ΤΠ6 
Ἰη αΒΌ: 68 ἴῃ {π|6 Ὀθοοιηα υἱοογαθα Ὀγ {Ππ6 ορογϑίοη οὐ {}18 ἀ186888. 
Νοῖ οἡἱγυ Ὀ]οοά 18 ἀἰϑομπαγροα ἔγομι [6 πὶ, Ὀαΐ ἃ βογῦ οὗ πχποοιδ Θχογο- 
τηθηΐ ᾿ΙΚαυν 186 18 [τόν ΟΥ̓, δη ἃ Βουηθ 68 8124}} ρίθοθβ οὗ {86 ἢ}βὴ 
1861; 8ὸ {πδῦ Δρραγθῃῦν (86 1ηὐδϑύϊηθ8 ἀγα δι! θα οὗ [8}} οαὖ, ὙΠΙΟᾺ 
18 Β Π οἱ οηῦ ἰο δοοοιηῦ [Ὁ ἴπ6 ΘΧΡΓΟβϑοἢ8 ἰμαὺ ἀγα 8604 ἴῃ {Π6 βἰαΐθ- 
τηθηΐ οὗ Κίπρ' « 6ογδιη ἀ!βθαβο. 

6. Τὴο 1ΙΒΈΑΒΕῈ ΨΊΤΗ ΜΉΙΟΗ ΗΕΖΕΚΙΑΗ ΜΑΒ ἈΕΕΣΙΟΤΕ. (2 
Κίηρβ χχ. 7. ; 188. ΧχχυθἝ!. 21.) 88 66 ῃ νΑΥΙΟΙΒΙΥ βαρροβαά ἴο 6 8 
ΓΟΌΠ, 1π6 ρῥΐαρσιιθ, [86 δ] αρβϑη 4318, πὰ {86 αὐΐπθαγ. Βυὺ Ὠγ. 

Θδα 18 οὗ ΟρΙΠΙοπ [Πα {Π6 ΤΑΙ ΔΥ νγὰβ ἃ ἔδυ γι ΒΙΟΝ ἰουτηϊπαίοα ἴῃ 
8. ΔΌΒΟΘΒΒ; δηα [ὉΓ ῥτομηούϊηρ᾽ 18 ΒῈΡΡΟΓΑΟΩ ἃ σαἰαρίαβηι οἵ ἤρβ γα 
ΔΊ ΓΆΌΪν δἀαρίοα. ΤῊ οαβ6 οὗ ἩοζΖοκίδη, μουονοσ, πη Ἰσαῖοβ ποῦ 
ΟἿΪΥ [86 Πα Ἢ Κηον]οᾶρο οὗ [86 «6 ΥἹϑῇ ΡὮΥΒιοΙΔΠ8 αὖ {πᾶ {1π|6, θα 

᾿ Μορδᾶβ Μοάϊοδ ὅδοτα, ρῃ. 1---11. (ΦὩοπάοῃ, 1755.) Οοοὐ δ ἰγαηῃϑ᾽ιίοη οἵὨ 70, ῥ. 22, 
3. Ατοβαοϊ. ΒΙδὶ, ὃ 185. 5. Μοιάδβ Μοαΐοα ὅ΄βδογβ, ὑρ. 20 -- 88. 
4 Μοεδὰβ Μοάϊοβ ὅδογα, ". 385 Φ4 μη ΑὙοο]. ΒΙῸ]. αὶ 187. 



ίδοαδ65 ηιοπίϊοποα ἔπ ἐδ δογὲμέμγ 68. δδ8 

αἶβο (αὶ 1πουρ (ἀοᾶ οδῃ ουχα ΟΥ̓ ἃ ταΐγβο]6, γοῦ 6 8180 ρίνϑϑ βαρϑοι ῦ 
ἴο ἀϊβοουϑὺ δπα Δρρὶυ ἴπ6 τπιοϑὺ πδίυ γα] γολ6 6168. 

7. Οοποογηίηρ ἴμ6 πδίαγο οὗ ΝΕΒΟΟΗΑΡΝΕΖΖΑΒΒ Μαάσάου (ΠΏ δη. 
ἷν. 2, 26. 31---5..}, Ἰοατῃθα σθῃ ἃ.6 ρσυϑαῦν αἰν! 464, Ὀαΐ [Π6 ταοβὶ 
ῬΓΟΡΔΌ]6 δοοουηῦ οὗἉ 10 18 ὑπαῦ ρσίνθη ὈγΥ ὕγ. Μοαὰ; ψ80 χοιιαγκβ {μα 
811 {π6 οἰτουτηβίδῃοοβ οὗ 10, 88 σοϊαίθα Ὀγ 1)4πῖ6], 8ὸ ρϑυθοι Υ ἄρτθα 
ΜΠ ΒΥΡροοδομαγιδοαὶ ᾿ηδάηθδ8, ὑμαῦ ἴο ἢϊπ 10 ἈΡΡΘδΓΒ ον ἀθηΐ, ἐμαὶ 
ΝΕΡΙΟΠΔΠΘΖΖΆΓ. γ8 Ἀ61Ζ6 ἃ 1} {818 αἸΒίθτ ΡΟΣ, δηα πάθον 118 ἴη- 
ἤυσηῃοθ στὴ ψΠ4 ἱπίο {86 86145; δῃὰ {μδὺ ἰδῃουῖηρ Ὠϊμαβ6]  ἰγϑηβ- 
ἔογπγχοα ἰηΐο δῇ οχ, 6 δα ὁῃ. ζ, 888 ἴῃ {Π|8 ΤΊΒΠΠΘΓ οὗ οαἰ!]6. ΕῸΥ Ἔν ΓΥῪ 
βοχῦ οὗ τηδάῃμθϑ8β 18 8 ἀϊβθαβα οὗ ἃ ἀϊβίαγ θα ̓ ππαρτπαίϊοη ; ἀπᾶον ποῦ 
{818 ἈΠΒΔΡΡΥ τδῃ ἰαθοιυγοα {1|}] βθύθη γθ8τ8. ΑἈἀπα {ῃσουρσῇ πορ]οοῦ 
οὗ ἐβκίπρ᾽ ὈΓΟΡΟΥ σᾶγὰ οὗὨ Ὠϊπλ861, Ὦ18 ΠαΙΣ ἃπα Π4118 ἸΘῪ [0 Δῃ 6 χοθϑ- 
Βῖνθ ἰθηρίῃ ; ὈΥ͂ τ μΐοἢ {πὸ Ἰαύξου στόσιηρ {πΊΟ ΚΟΥ δηα ογοοϊκοα σο- 
ΒΟΙΠ]6α 186 οἷαννβ οὔ υἱγάβ. ΝΟΥ͂Σ, {π6 δποϊθηΐβ 0416. ΡΟ βῸη8 αβδοίθα 
ὙΙ {818 ΒΡΘΟΙ6Β οὐ τηδᾶποβθ λυκανθρώποι (ιοοϊ-ι6Ή} ΟΥ κυνανθρώποι 
(ἀοφ-πιθη)}; Ὀδοδιδα {μ6Ὺ σγοηῦ ΔΟσοδά ἴῃ {π6 πιρῦ 1πλι αὐ πσ Ἰἡγο0] νγ 69 
ΟΣ (ορ8 ; ραγ ΘΟ] ΑΥ]Υ ἐηΐδπΐ ΡΟ ΟΡΘηΙηρ {Π6 ΒΘΡΌΪΟὮ το οὗ (6 ἀαϑῇ, 
δηἃ δα {πο ὶγ Ἰἰορβ σοι υ]ἱοογαΐθα, οἰμοῦ ὈΥ ἰγοαυθηὺ {8118 οὐ {Π6 
δ1168 οὗ ἀορβ.Σ [πῃ 11|κ6 βῆ 6 Ὁ ἀγα π6 ἀδαρίοῦβ οὗ Ῥχορίαβ το]αϊθα 
ἴο αν Ὀ66Ὼ τηϑΩ, ΠΟ, 88 ΥἹΓΡῚΪ Β6Υ8, ---- 

---- Πιρίεγιπί 7αἰδὶδ πιωρίἐἰδιι8 ἀσγοιὃ 

---- 1 πϊ πιο κ᾽ ἃ τηοοΐπρϑ 8116 ἃ {86 6148. 

ΕῸΓ, 825 ϑογνυϊιϑ ΟΌΒΟΓΥΘΒ, ΠῸ Ροββοϑϑθα {Π6ῚῚ ταὶη 8 ὙὙ1Π1 ΒΌ ἢ 8 
Βροοΐθϑ οὗ πηδάῃ6ββ, {παῦ ΓἈΠΟΥηρ ὑΠουλβοῖνοβ οουγ8, ΠΟῪ σϑῃ Ἰηΐο {116 
8.6148, Ὀ6]ονσϑα οὔΐθη, δῃα ἀγοδάθα {πὰ ρουρῆ. Βαῦ [8μ686, δοοοτάϊηρ 
ἴο Ονϊά, {μ6 Ρῃγβιοίδη Μα]Απιρι8, -- 

----- Ρὲν σαγηιθη οἱ λεγδαϑ 
Ἐτνίριες βιγιὶδ." 

ϑιηδίο᾽ ἃ ἤγτοια [86 ἔαγῖο68 ὈΥ͂ 8 ΟΠΔΥΤΩΒ δ ἃ ΠοΥΌδ. 

ΝΟΥ νγὰ8 {18 ἀἸβοτάθσ ὩΠΚΠΟΩ [0 {π6 Το οΥΠ8: [ῸΓ οι θηο κι υ5 
ΤΟΟΟΙ8 8 τοιρδγ Δ 0]6 ᾿ηδίδποθ οὗ 1ὁ 1 ἃ δυβθδπάμηδη οὗ Ῥαδάιι, τοῖο 
ἐπιαφίποαά ἐλαΐ ὧδ τσαϑ α τοοϊῇ, αἰξαολεά, απὰ εὐυθη ἀϊ θα βευογαΐ ῬΟΥ80}8 
ἐπ ἐδο Μοίάς; απα τολϑη αὐ ἰοπφίς ἦἧξ τοα8 ἰαλέπ, ἦδ »ογϑουεγϑα ἐπ ἀ6- 
οἰαγίπρ λϊπιβοῖ α τεαῖϊ τοοϊῥ, απά ἐλαξ ἐδ οπῖν αἰθεγεποο σοπδιδίοα ἵπ ἐδ 
ἱπυογϑίοη Υ ἀϊΐδ οἀΐη ἀπά λαΐγ.δ Βαῦ 10 τηᾶγ Ὀ6 ΟὈ]οοίοα ἴο [ἢΠ]18 Ορ! πο, 
{πα 18 τηϊβξοτία πο τγ88 ἔογοίο! ἃ ὑο π6 Κίηρ, 8οὸ {μπαὺ μ6 τηϊρῃύ μδνθ 
Ργθνοπίθα ἰῷ ὈΥ Θοτγθοίπρ ΐ8 τη γα]8; δηᾶ, ἱἐβογθίογθ, 10 18. ποῦ 
ῬγΟθΔ0]6 ἐμὲ 10 Ὀ6 [611] πηι τὰ 106 οουγβο οὗ παῖισο Βαυΐ γὰ ΚΠΟῪ 
{παῦ 1Πο86 {πὴρ8 σψ ῖοἢ (ἀοα οΘχθουῦῖθθ, οἰ. {Πγοῦρ ΟἸΘΙΔΘΠΟΥ͂ ΟΥ̓ 
ὙΘΏΡΘΔΠΟΘ, 816 ἔγΘαΌΘΠΟΥ ρογοσιηθα ὉΥ {16 αϑϑιβίδμοθ οὗ πδίιγαὶ 
οαι868. Τῆι, Βανιηρ {πγοαΐθποα ἩθΖοκιδἢ 1} ἀοαίῃ, πα Ῥοὶηρ; 
ΔΘ ΥγαΓ8 τπογϑα ὮὈΥ ἔθ ΡΓΆΥΟΥΒ, μα σοϑίογοα ᾿ΐπὶ ἴο [1{8, ἀπά τπδάβ 

δ Μαοάϊοι ὅδοζα, ἢ. 87. 
3 5,ρα Αοἴίηδ, 110. Μεάϊςεΐη. 110. νἱ., απὰ Ῥαϑμ]. ΖΕ σἰποεῖα, 110. 11], ὁ. 16. 
8. Ἐπ]ορ. νἱ, 48. 4 Μοίδιηογρῆ. χΥ. 32ὅ. 
δ Οὐεογναιοποβ Μοάϊςα Εδγ. ἀο ΤΥ σβπίμσορ. Οὔ. 1. 



δδ4 Τοέδοαδε8 πιοπιίϊοπο πὶ ἐδο ϑογὶμέμγ 68. 

186 οὗ ἢρἘ Ἰαϊα οῃ ἴμ6 ἰυταουγ, 88. ἃ τηθα]οῖηθ [ῸΓ 198 ἄϊδθαβθο. Η9 
οτἀογρα Κῖηρ Ηογοα, ἀροὰ δοοουπῃΐ οὗὨ ΠῚ8Β ῥγιάθ, ἴο ΡῈ ἀδνοιγοᾶ ᾿γΥ͂ 
ὙΟΤΙΏΒ. Απα το οὔθ ἀουβίβ Ρυὺ ὑπαὶ ὑΠ6 ρμίαρσιιθ, ὙΒΙΟΝ 18 σἜΠΘΓΑΙΥ 
αἰζτιρυίαα ὑο (6 αἰνπθ Ὑγϑῦδ, πηοϑὺ ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ͂ ΟΥ̓́ΘΒ 18 ΟΥ̓ σῚΠη ἴο 
σογτυρίδα αἱτ. 

8. Το ῬΑ ΒΥ οὔτδ6 Νὸν Τοϑίδιπθηῦ 18 ἃ ἀϊβοαβα οὗ σοσΎ ψ146 1π}- 
Ροτγῖ, δηὰ {πΠ6 ατοοῖς ψοσα, τ ΒΊΟἢ 18 80 ὑγαηβϑἰαίθα, σου ργθαηαθα ἠοΐ 
ἔδνσου ὑμὰη ἔνα αἰβογθηῦ πιλ]δα168, ν]Ζ. (1.) «“ἐρορίοσψ, ἃ Ῥαγαϊγεῖς 
Βοος, τ ΠΙΟἢ αῇδοίθα (Π6 Ὑγμο]6 Ὀοαγ ; --- (2.) “πεπιΐρίοσν, πἸΟΒ 
αἴοοίβ πα ρϑγα  γ 868 ΟΠΪΥ ΟἿΘ 8146 οὗ {π6 Ὀοὰγ ; [Π6 οΑ86 τπηθητοηθα 
ἴῃ Μαίί. 1χ. 2. Ἀρρϑᾶγβ ἴο βανα θθϑὴ οὗ {{18 βογῦ; --- ([3.) Ταγαρίοσῳ, 
ΜΥΠΙΟὮ ῬΆΓΑΙγ 808 411 (ῃ6 ρατίβ οὗ [πὸ βυβίθμῃ Ὀ6]οῦγ {86 προῖ:.--- (4.) 
Οαἰαΐερεν, ΝΜ ἈΙΟἢ 18 σαυβοα ΟΥ̓ ἃ σοπίγδοίοη ΟΥἮἨ 86 τηυβο168 ἴῃ {86 
ὙΠ0]6 ΟΥ ρατῦ οὗ {π6 Ὀοᾶγν; (16 Παπά8, [ῸΓ ᾿πβίδῃοθ. ΤῊ]8 18 ἃ Ψ ΥΥ 
ἀδηρθγοιβ ἀἴβθαβα; δῃὰ {π6 οἴἶΐδβοίθ Ἰροὴ {Π6 ραγίϑ βοὶΖϑα ἈΓΘ Ὑϑυῦ 
νἹοΙθηῦ δηα ἀρδάϊγυ. Τῆυδ, ΒΘ ἃ ῬΘΥΒΟῚ 18 βίσυοκ ἢ 10, 1 ἢΪ8 
Βαπα Βάρρϑῃβ ἴο 6 δχίβπαρα, 6 18 ὑη80]6 ἰο ἄγαν τὖ Ὀδοῖζ; 1 {Π6 
παπᾶ Ὀ6 ποέ οχίϑπιϊρα, τ᾿ ἤθη ἢ6 18 80 βίγυοϊ, ἢ 18 ἀπδῦΐϊο ἴο οσχίθῃά 1. 
10 βϑοιηβ ἰο δ6 αἰγηϊηβῃθα ἱπ 81Ζ6, δῃαὰ ἀγα ἋΡ ἴῃ ΒΡΡΘΆΓΘΠΟΟ : 
 θηοα ἴπ6 ἩΘΌΓΟΥΒ ΓΘ δοσιβίοιηθ ο 0411 10 4 τοϊλογοα λαπά. 
ΤῊ ᾿πηρὶουϑβ Ψ γοθοδ 88 βίγαοίς τὰ ΘΔ ΟΡϑΥ (1 αϊηρδ χα, 4---- 
6.); {π6 ῥγορῃοῦ Ζϑομβαχῖδη, διμοησ (μ6 ἡπαρσηηθηῖβ 6 νγα8 ΘΟΤΩΠ}}5- 
ΒΙοποά ἰο ἀθῃοῖποθ ἀραϊπδῦ {π6 ἑάοὶ βδερλογά ἐλπαΐ ἰεραυοίς, ἐς Ποοεὰ, 
{Ππγϑαίθηβ {πὶ λὲς αγηὶ δλαϊ δὲ ἀγίοα μρ. (Ζοοϊ. χὶ.. 17.) Οὐον ἴη- 
Βίδῃοαϑ οὗἩ {Π18 ἸῃϑαῪ ΟΟΟΌΣ ἴῃ Μαίί. χιὶ. 10. 8πα «“ὁδῃ ν. 8. ὅ. -- 
ἢ Τῆς αγαπιρ. ΤὨ18, ἴῃ οΥθηΐαὶ σΟΙ Γ16Β, 15 8 16 ΑΥΪ] τηδ]δάν, 
8Π6 ΕΥ̓͂ Π0Ὸ πηθ8ὴ8 υπίγοαποη, [{ οτριπαῖθβ ἤοπὰ ἴα 6}}}1}8 οὗἩἨ (Π6 
πἰσμῦ; {Π6 11π|ῦ8, Π6Π Β61ΖΕα 1 1, ΓΘΙΏΔΙΠ ΠΟΥ ΔΌΪΟ, βοιηο- 
{65 ὑυγηθα [ἢ ἀπα βομλθίϊπλθβ οὐ, ἴῃ (6 ὙΟΥΥ͂ ΒαΠπ16 ῬΟΒΙ ΠΟ. ἃ8 
γΠθὴ {ΠΟῪ ἡγογο ἢγϑὺ βεϊζο, Τὰ ρϑύβοῃ δῇιοίθα σοβθι Ὁ]. 8 ἃ πλ 
ἀπαἀογροίηρσ ἴπ6 ἰοτίαγα, Πα ΘΧΡΟΥΊΘἤ068 ΠΟΑΡΪΥ {Π6 βατης βασι σα, 
Τοδίἢ ΤΟ]]ονγ8 {18 ἀϊβθαθα ἴῃ ἃ ἴδ ἄᾶσα ΑἸ]οϊῃγχυβ νγὰ8 βίγιιοκ ἢ 
τ (1 Μδουο. :χ. 58 --- ὅ8.), 88 αἰδο νγδϑ (ἢ6 σϑῃζαυσιοη Β βοασναπί. (αι. 
γ11. 6. 

9. Ἢ ἄϊβθαβθ, ὙΠΟ. ἴὴ Μαῖί. τχ. 20., Μαῖκ νυ. 2ὅ., απὰ ΖΚ 
Ὑ}1. 48., 15 ἀοποιηϊηδίοα δὴ 1550Ὲ ΟΕ ΒΙΟΟΡ, ἰβ8 ἴοο νγ86}} Κηονῃ ἴο 
ΤΟΑΌΪΓΘ ΔΩΥ͂ ΘΧρἰδηδίϊοη, ΠΥ ΒΙΟΙΔἢΒ ΘΟ 688 1ὑ ἴο 6 ἃ ἀἸβογάοῦ ψ Π] ἢ 
18 νεῦῪ ἀἰβῆοι τ οὗ ουτο. (Μαῖκ νυ. 26.}2 ον ἀ068 {18 ΟἸΓουτηβίαποθ 
ΤΩΡ {πΠ6 ὈΘπ ον ]θηΐ τηΐγαοΐθ, τυγουρῦ ΟΥ̓ «688 ΟἩγὶδύ οῃ ἃ γοϊηᾶῃ 
0 δια Ἰαθουγοὰ ὉΠ6ΘΥ 1 [ὉΓ ἔνγοϊνο γοδτϑ] 

10. ΤΊ ΒΙΙΝΌΝΕΒΒ οὗ {Π6 βογδογοῦ ΕἸ γτηαβ (Ασίβ χα, 6----12.} 18 
ἴὴ ἽπΠ6 ἀτοκ ἀθπομιπαίθα ἀχλυς, ἀπά ψῈ ἢ στοαὶ ργορσγι ον, θεὶηρ 
ΓΑΙΒΟΓ δὴ ΟὈΒουγδοη {Π8η ἃ ἰοία] δα ποίου οἵ β'σῃί, [ὲ νγὰβ οὐ- 
οδϑιοηδα ὈΥ ἃ {μη οοαΐ ΟΥ ἴμη1601]6 οὗ μαγὰ βιθδβίδμοθ, οὶ βργοδά 
1186] ον δῦ ἃ ρογίίοῃ οὗ {μ6 δυο, δῃᾷά ἱπίογσιιρίοα ἴῃ 6 ρόοῦγον οὗὁὨ νἹ βίοι. 
Ηδποο {Π6 αἸ8θα86 18 ΠἸΚουν186 64]164 σκότος, οὐ ἀαγἦπε55. 1 788 ΘΑΒΙΪΥ 
ουγοα,, ἀπ βοιηθίϊπγηο8 θυ Πμϑα]θα οὐ 1186], που τοϑογίϊηρ ἴο ΔΠΥ͂ 
τ ρα ϊοα] ργοδου ρου. ὙΤΒογοίοσα δὲ. δὰ] δαἀρά ἴῃ 818 ἀδπυμοιδίϊοι, 

᾿ Μεάϊςα ὅ΄δοσα, ρῃ. 58--- 6]. 5. Φαδη᾿β Λτοβοϊοσία ΒΙ ] τα, 8. 199. 



ύϑοαδο5 πιοπέϊομοα ἐπ ἐδο ϑογίρίμγ68, ὅδὅ 

ταὶ [Π6 ἱπιροδίον 5λοιμα ποΐ 8.6 ἰΐλ σιπ ζ0᾽ α δραβδοη. Βαῖ {86 Ὀ]1πά- 
Ἠ688 οὗ [Π6 τηδῃ, ΟΥἩἮ ΤΥ ΠΟΒ6 πιγδου οι Γοϑύοσδ 0) ἰὼ δἰραῦ γγ7χ6 πᾶγα 80 
Ἰηὐογθδίϊησ 8Δῃ δοοουηΐξ ἱπ Φολη 1Χ., ἅ1χὰ8 ἰοΐα!, ἀπα Ὀοϊηρ' ᾿πνοίδγαίθ 
ἔγοια 818 τίν, νγᾶθ ἸΠΟΌΓΑΌ]6 ὈΥ ΔΩΥ͂ ἢ μη8ΔΠ γί οὐ 8Κ1]], 

11. ΤωΑΒ0}γ, 'ὰ [π6 Νὰ Τ οβίαπιοηῦ χα τηθοῦ ψ 1 τοροαΐθα ᾿ηβίδποοβ 
οὗ νι αὖῦ ἀγὸ ἰοτιηθα ΘΒ ΕΜΟΝΊΑΟΑΙ, ῬΟΒΒΕΒΒΙΟΝ. Τα στρ] Υ οὗὨ βυοῇῃ 
ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΩΒ Ἰηἀθεα ᾿88 θδθὴ ἀθηϊβα ΟΥ̓ Εοῖλθ δυΐδμουῦβ, πὰ αἰζθιιρίβ 
αν Ὀθθη πηαάα ὈΥ̓͂ Οοἰμοσγᾷ ἴο δοοουῃηῦ ἴον 1Π6πὶ, οἰ 6Υ 48 {Π6 οἴἶδοί οὗ 
ὩδίαΓΑ] αἀ186 886, ΟΥ ἴΠ6 ἰηῆϊιιθῃηοα οὗ ̓ τηδρὶ ΠΑ Ο ἢ. ΟἹ ῬΘΥΒΟΙΒ οὗ 8 Πϑυνοιβ 
Βαδιί. Βυῦ 1ὑ 18 τηδηϊοϑῦ, (μαὺ [86 ῬΘΥΒΟΏΒ, πο ἴῃ 86 ΝΥ Τ᾽ οϑίβιμμθης 
ΔΙῸ 8814 [0 Ὀ6 μοδβεδϑοα τοἰ(ἦ ἀευϊί (τΑοῦΘ ΘΟΥΥΘΟΙΥ 1} ἀΘμμΟη8) 
οδηποῦ ΘΔ} ΟὨΪΥ͂ ΡΟΓΒΟΏΒ Αἰ οίοα 1} βοῦλθ βίγδηρο αἴβθαβα: [ῸΓ 
ΤΠΘΥ Γ6 ΘΥἀΘ ΠΥ ἐτριρῦ ἵν. 88---86. 41.) ἀΙϑπρσυ μα ἔγοσα {ἢ6 
αἸβοαβοά, ΕὨγίδογ, Ομ συ 8 Βρθαϊκησ Οἢ. ὙΑΙΊΟΙΙΒ ΟΟΟΑΒΊ 08 0 ἢ) 686 
6] Βριγ]8, 8ἃ8 ἀϊβι ποῦ ἔτομιλ {86 ῬΘΥΒΟΩΒ ροβθθβϑθα ὈΥ {μοιὰ, ---- Π18 
ΘΟΙΊΔ Πα πρ' {μθ τὰ πα δβκῖπρ' ἰπ6πὶ απ θϑί!ο 8, Δηα ΓΟ Ι ]Ὼρ ΒΗΒΊΎΤΟΥΒ 
ἔτομλ ὑπθιὰ, οὐ ποὺ βυογιηρ (ἤθπὶ 0 ΒΡΘδΚ, ---- δῃα βϑυϑγαὶ οἰγουσα- 
Βίλῃ 68 το ]αίτηρ' ἴο (Π6 ὑδυσ} ] 6 ργοίοσμδίαγαὶ οἴβοίθ μι ἢ {πον Πδά 
ΡΟῚ (ἢ6 ρΡοββθββϑᾶ, δῃὰ (0 {Π6 τηδῆποῦ οὗ ΟΠ γΙβυ᾽ Β δυοκίηρ ἔμ τη, ---- 
ΡΥ ΟΌΪΑΥΪΥ ὑΠ61γ τϑαποβίλησ δπα ΟὈὐΔΙ Πρ ΡΟΥΤΩ 850 ἴο δηΐου (6 

᾿Βοχα οἔ βιπσῖπα (Μαίι. νι. 81, 32.), ἀπὰ ρῥγοορίδησ {π6πὶ ἰπΐο 16 
ΒΟΆ ; 8}1 {Π686 Οἰγουπηβίβῃοθβ Ομ πεΡΟ Ὧ6 δοοουηίοα ἔῸΣ ὈΥ ΒΔΗΥ͂ 
αἸδίθιη ρου ψβδΐονοσ. ΕὙγιμοΥ, “ [Π6 που Κη Βρ᾿γῖ8 ΚΗΘῪ δηα 80- 
Κηον]οάροα “6808 ἴο θ6 [πΠ6 Μαδββιαθ, θὰ ΤΠογ6 ΟγΘ πὸ ουὐνατά 
ΟἰΓΟ Πιβίδῃ 68 [0 σίγα {6 πἰηΐ ἴο {Π6 ΒΑΡΆΟΙΠΥ ΟὗὨ ἃ τχδηϊδο. (Μϑ. 
Ὑ1}}, 29. ; Μαιῖὶς 1. 834., 111. 1], 12.) ΠΕ [8686 δα θδδῃ [6 ἀφθοϊαγβ Ο ἢ 8 
Οὗ ΤΏ6 ΓΘ ᾿πΕ8 6 ῬΘΥΒΟη8, γΠδῦ ἃ δία] οὈ]δοίϊοπ" [10 γου]ὰ μάνα Ὀ66}] 
“το {Π6 ἀγρυχμαθηΐ πο 18 ἰδ οι ]ν ἀγάγῃ ἔγομι [ἢ 6 ὑδδιτωοηἹθϑ ὈΥ (Π6 
δνδηρο 8151 Απά «6808 ἱπιρατίοα {π6 ρονγοῦ οὗὁἨ Ἴαδβίϊηο ουἕϊ ἀθιηοῃ8 
88 ἃ ΤῊ ΓΔΟΙΪΟῸΒ Ἰ Ὁ ὕο 818 ἀΙΒΟ1 0168 1π ὕθστηβ ΘΧρ ΟΣ ΠΥ τθοορπηἰϑίηρ [ἢ 6 
ἔκοῦ οὗἨ τϑϑ] Ῥοβϑθββί οῃβ (Μαῖι. χ. 1.; Μαῖκ συ]. 17, 18.), απὰ {π6 
ΘΧΘΙΟἾΒ6 οὗ {π18 »Ἰῆ 88 ἃ νἹούοσυ οὐοῦ δαίδῃ. (0 χ. 17---20.}}} ΝὸΥ 
18 1Ὁ ΔΩΥ͂ ΤΟΑΒΟΏΔΌΪ6 οὐδ] θοίίομ δαὶ γα ἀο ποίΐ σα οὗ βιοι ἰγοαυθηὶ 
ῬΟΒΒΟΞΒΙΟΏΒ ὈΘίΌΓΘ ΟΣ Β'ποθ {π6 δρρϑδγύδῃοθ οὗ οὔῦγ Βθάβοιρε:. ὍΡΟΣ 
Θατί. Τὺ Βϑϑῖηβ, ᾿πἀθοά, ἴο ἤανθ Ὀθθὴ ογάοσζοα ΌὈΥ ἃ βρϑοῖαὶ ργουάθηςσθ 
{μαῦ ΤΠ6Υ Βῃου !ὰ αν θθθὴ ρογιηϊ 64 ο μανα ἐΐόπ θ6θὴ τοσΘ ΟΟτ- 
ΤΠΟῈ ; ἴῃ ΟΥΘΓ (Παὺ Η6, γὙο σᾶπιὸ [0 ἀδβίσγου {μ6 σουκβ οὗ ἐπ6 1) 6Υ]], 
ταῖς {Π6 ΠΊΟΥ6 ΤΘΙΩΔΥΚΔΌΪΥ͂ δ ηα ΥἹΒΙΌΪΥ Ὁ Ρ ἢ Οὐ ν αϊπὶ; δηα {μα 
[Π6 ταδοβι ἈΠ 0ὴ8 δηα ἀδνιοθθ οὗ ϑαίδῃ ταϊρῦ θ6 ΤΔΟΓΘ ΟΡΘΩΪΥ ἀ6- 
[βαἰεάᾶ, αὖ ἃ ἔθ θη {Π6]} ΡΟΎΟΙ γ88 δ 1(8 μιρμοδῦ, θΟΐἢ ἴῃ (86 
8018 δηα Ὀοά 68 οἵ πγϑῃ ; δῃά α͵80, {πδὺ ρ]αῖη δοΐβ τϊρην Ὀ6 8. 861- 
8:0 16 οοπξιίαίϊοη οὗ {6 ϑεἀάμπορδῃ οὐσοσ, σοῦ ἀσπιοα {Π6 οχιθίθησθ 
οὗἨἁ δηροῖβ οὐ βρὶ γἰἰβ (Αοίβ χχϑ. 8.), ἃπα ψΠΊΟἢ ργθνα θα διμοης [Π6 
ΡΓΪΏΟΙΡΑΙ τλθη ὈοΐΝ ΤῸΓ γϑηῖκ δηα ᾿δαυπιηρ ἴῃ {μο86 ἄγ 8. ΤῊΘ οα868 οὗ 
{π6 ἀδιηοηΐδο8 ἜΧρο]]οα ὈΥ {π6 ἀροβίϊοβ ὑοῦ σαθ68 οὗὨ γϑὰα] ροββββϑβίοῃ ; 
δηά [{ 18 ἃ Μ}6}1} Κπονσῃ ἔβοί, ὑμαὺ ἴῃ [16 Βοοομπά οϑηίαγυ οὗ ἴπ6 ΟἾγΙδ- 
{ἰὰΠ οῦα, {π6 δροϊορ δϑί8 ἔοσ {π6 ρουβοουϊθα ργοΐθββοσβ οὗ ἴΠῃ6 δι οἵ 
Ομγλδ Δρρϑαὶοα ἰο ἐποὶν ο)οοϊοῃ οὗἉ 6υ]] βρὶ γι8 45 ἃ ὑργοοῦ οὗ {π6 ἀϊνὶηθ 

"Ὁ γ. 7. Ρ. δηλ} ΕἾγδὶ 1η68 οἵ Ο τ διΐαη ΤἬΘΟΙΟΡΥ, Ρ. 336. 



ὅδθ Ττηοαξηοπέ 0} ἐδιο 7)εαα. 

οὐἹσίη οὗ {π6Ὶ} τε]ιρίοη, Ηδποα 10 15 ουάδηΐ ἰπαῦ (Π6 ἀδιηοηΐδοβ ὑγοσα 
ποῦ ΠΊΘΤΘΙΥ ᾿ΠΒ8Π6 ΟΥ ΘρΙΠΟΡΙΟ ραϊθηΐβ, θα ΡΘΣΒΟῚ ΣΘΔ]Υ δηᾶ {τῸ]}Υ 
γοχϑα δηὰ δοῃν βοα ΟΥ̓ πποίθδῃ ἀπο η8.᾿ 

ΒΕΟΎΤ. 1]. 

ἸΒΕΛΑΥΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΞ ῬΕΑΡ. --- ΕὔΧΕΒΑΙ, ΕΙΤΕΑ͂. 

80 βίγοῃρ; νγαϑ {ῃ6 Ἰονα οὗ 118 διηοηρ {π6 ΗἩῦγον δ, ὑμαῦ Ἰηβίδησοβ οὗ 
Β16146 4.6 οὗ οχ ΓΘ] Υ ΓΤΆΥΟ ΟΟΟΌΓΓΘΏΘΘ 1ἢ {Π6 ΒΙΒίοΥΥ οὗ (μαύ ρ6ορ]δ6. 
58], ΑΒΕ Πορἢ 6], απα [Π6 ὑγαϊῦου «υἀὰ8 ἀγα [Π6 ΟὨΪΥ ΡΘΥΒΟἢ8 σϑοογαθα 
ἴο Βαγα ]Ἰαἰά νἹοϊδηΐ μαπᾶὰβ προὰ ὑπμοηηβοῖνοβ, ἴῃ ἃ ἰ οὗ ἀδβροσγδίϊοη. 
(1 ὅδιη. χχχὶ. 4, ὅ, ; 2 ϑδῃι χυὶ. 23.; Μαί, χχνυὶϊ. ὃ---ὅ.) [ἡ (86 Ια8ὲ 
Ροσοά οὗ ἴπ6 “6 νσιβῃ βίδίθ, ον, (86 οπδίομι οὗὨ {86 Βοιηδηβ 8ρ- 
ῬΘΔΓΒ ἰο δαγα συθδγ ἰοββοπϑα (ἢΠ6 ΠΟΙΓΟΙ οὗ δυϊοϊάθ ἀπιοηρ Π6 “7685; 
θυῦ τὉπᾶὸῷ τηοϑύ ἰουτιῦ ]6 οὗὨ 811 ἀΐβθαβθβ, (π6 Ἰθρυοϑύ, βϑϑίῃηβ ἰο Ὦδύβθ 
ΤΟΠἀοΓρα 18 νἹ οὔ π8 υὐίου]γ τοραγ 1688 οὗ 1186. (000 νἱ!. 1.) 

Ι. Τα Ἡρορτονγβ, ᾿ἴπῃ ΘΟΙΏΤΏΟΙ ὙΓΠῊ ΙΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ δῃοϊθηῦ ὩΔί]ΟΠΒ, 
ΘΒΡΘΟΙΆΪ]Υ 1π {π6 ᾿ὐαϑ᾽, τοῦ δοσιβίομμθα [0 Γαργοϑοηΐ ἀθδίῃ ΌὈΥ νΑΥΙΟΙΙΒ 
[Ὁ 8 ὙὙὨ1Οἢ ΟΓΘ οδ᾽ου]αϊθα ἴο ταϊτραία {π6 ΔρρΔ]]1πρ᾽ ἱπηᾶρα 1ΠΒρΡΙΓοα 
Ὀγ ἰπαῦὺ ᾿ἰαϑῦ θηθτὴν οἵ πηδηκιπα, ποθ {πο Υ οἴϊθη ο8]]164 ἀθαῖ ἃ 
ΤΟΌΓΥΠΘΥ ΟΥ ἀδοραγύαγο. ()οβὶι. χχὶ!. 14.; 1 Κιηρβ 1. 2. ; οο 68. τ, 
1ὅ., νἱ. 6. ; Κα 11. 29.) ΕὙΘΟΑΌΘΏΓΥ 4180 ὙΠῸ Ὺ Θομιραγρα 10 ἰο 5166}, 
8η6 [ο τοδί δένογ (ἢ [0118 οὐὗὁἨ 116 οσα ουὸγ (ὅδη. χὶνὶ!. 80. ; 00 11]. 
13. 17----19. ; [δ5ὰ. χῖν. 8., [ν1}. 2. ; Μαίξ, ἴχ. 29., χχνὶϊ. δ2. : “088 ΧΙ. 
11.; Αοἰβ νἱ!. 60.; 1 Ὅὐον. χὶ. 30.; 1 ΤΏρ88. ἴν. 18.; 2 οὶ. 1}. 4. ; 
Ἐν. χῖν. 13.); δηά ἰζ νγ88 ἃ ὙΘΥΥ ΘΟΙΏΠΊΟΏ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙΩ ἰ0 Β4Υ, (δαί {Π6 
ῬΑΓΙΥ ἀοοραβϑοα δα φΌΠ6, ΟΥὉ ΜὙὰ8 ραίμεσγθα ἴο Ἀ18 {ίΠῸ.Β ΟΥ̓́ῚῸ ἢΪ5 
ΡΘορ 6. (ἄδῃ. χυ. 1ὅ., χχυ. 8. 17., χχχνυ. 29., χ]χ. 29. 88. ; Νυμῦ. 
ΧΧ. 234., χχυϊ!. 18., χχχὶ. 2.; Πραυΐ, χχχὶ δ0.; ΦΔυάρ. τ. 10.; 2 
ιηρβ χχὶ, 20.}} -. 
ΤΙ ΒΥ ἴπ6 αν οὔ Μοβεβ 4 ἀθαά ὈοαΥ οομνογϑᾶ ἃ Ἰοραὶ ρο]] οι 

οἐο δυύσυ {πιηρ (μαῦ τουπομρὰ 1, --- ονθὴ ἴο 1πΠ6 νεΥΎ Βουδα δηᾶ ιγη:- 
ἰαγα, --- ΨΒΙΟΩ οοπεϊπαρα βου ἄδγβ. (ΝΟ. χῖσ. 14, 1ὅ, 16.) Αηά 
[Π18 τᾶβϑ (86 γϑᾶβϑοῃ ΜΕΥ {π6 ρυϊθβίβ, οἡ δοοουπὺ οὗ {ποὶγ ἀδ1]Υ τα] ηδ- 
{ταϊϊοηβ π᾿ ΠΟΙ {πῖηρθ, χοῦ Του ἀἄθῃ ὕο δββιβῦ αἱ δὴν ἔπηθγαὶβ, Ὀυΐ 
(8οδα οὐ {πεῖν ἡθαγβϑδύ γοϊδέϊνοβ (μον. χχὶ. 1---4., 10---12.}; πᾶν, [86 
ὙΟΥῪ ἀοδά Ῥοπθβ, ἐμπουρὴ {πον ᾿δα Ἰαἰπ ονθῦ 80 Ἰοῃρ' ἴῃ (Π6 σταυθ, 1 
ἀϊρροᾶ Ὁρ, οοηνεγαα 8 ροϊ]υΐϊΐοη ἴο ΔΠΥ ὙΠῸ ἰουοπεα ἰμθ. ΤῊΪΘ 
οἰγουχηβέδῃςα 011} δοοοιηΐ ΤῸΣ «΄οβ᾽8}} Ἐ οαυδῖηρ [86 θοπο8 οὗ ἴλ6 [Ἀ]88 
Ῥυοδίβ ἰο θ6 θυγηΐ ὕροὴ {Π6 αἰΐασ αὖ Βϑίμοὶ (2 Οἤγοη. χχχὶν. δ.). ἴῃ 
ΟΥΟΡ ὑμαῦ (Π686 αἰΐασβ, Ὀοίηρ ἔπ ΡΟ] θα, ταρῦ 6. ΠΕ] ἃ 1ῃ (86 
στοαύον ἀοϊοβίδ! θη." 

Ὁ ἘῸΓ 8 ΒΕΙΩΤΊΔΙΥ ΟὗὨ ἴπ6 ενϊάδποο [πδὲ {86 ἀοτηοηΐδοδβ, πηθηἰϊοπαὰ ἱπ ἴμο Νονν Ταβίδσηοπῦ 
ὝΘΙΟ ῬΘΙΒΟΠΒ γεαϊΐϊψ ροδβεβδδοά ὧν ευἱϊ δρὶγίίθ, Βο6 Βρ. Νονίοπ᾿Β οὐκ, νο]. ἷν. Ρῃ. 256--- 
804., ἀπά γ. Τονηβοπὰ  Β ΗδτΙΟΗΥ͂ οὗ ἴπ6 Νονν Τοδῖ., νοὶ. 1. ΡΡ. 157---Ἰ 60, 

3 Φοβορῆαβ, [6 ΒΟΙ]. Φαά. ᾿ἰὉ. 11}. ο. 8, 88 4---7. 
3 Ῥαζοδιι, Απιϊαιυϊδ8 Ηοῦτ. ΡΡ. 468, 469. 
4 Ἡοιηθ Ηἰδβῖ. οὔἩ (6 2ονν5, νοὶ. ἥ. Ρ. 862. Μ|ςμαο]18. ἢ88 οχαπιϊποὰ δὲ Ἰοηρίῃ [δ 

ΤΟΆΒΟΙ δηὰ ΡΟ] ἰοΥ οὗ 6 Μοκαὶς βίαι αὐθῆ οἡ {Π||8 δι )οςῖ. (ΟΟσατηθπίλσίοδ, γο]. 1], ΡΡ. 822 
---5980, 
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11. Αἴἴἶεν {π6 ῥυϊηοῖρ]6 οὗ Πἴ8 τνδβ εχ ϊησπ μα, [πΠ6 [0] ὁ ηρ᾽ ο6- 
ΤἝΙΠΟΠ6Β ἼΨΘΓΘ ρου οστηθα ὈΥ {86 «6008: --- 

Ι. ΤΏ αγ68 οὗ [πΠ6 ἀδοθαβθα σγοσα οἱοβϑα ὃν {Π6 ποαγϑϑῦ οὗ Κἰη, ψγῇ0 
γ6 {86 ρασίηρ Κιββ ἴο ἴπ6 118]688 ΘΟΥΡΒ6. Τμυο, ῦ τᾶϑ ὈΓΟΙΩΙΒΘα ἴο 

Ἵκυῖ; θη δ6 ΤΟΟΚ 18 )ΟΌΓΠΘΥ ἰηΐο Εσγρί, [Π80 ΦΌΒΟΡΏ 8βου]ά ρεμέ 
᾿ΐς παπάς προη ἢΐδβ ἐεγε5 ((ἀθη. χ]νὶ, 4.) ; δῃὰ Δοοογάϊηρ]Υ γα τοϑα {παί, 
το η ΖΔ. οχρὶγοά, Φοβαρἢ γε] προη ἢΐδ ξασο απὰ ἀἰβεεα ἀϊΐπι. (πη. 
]Ι. 1.) τοῖα {86 6 νγ)18, Οὐ] πχθῦ Ὄὔβογναβ, {Π18 ργαοίϊοθ ραββθα ἴο [ἢ 8 
Ἀϑδίμομβ, 0 σάν {Π6 ἀγίῃρ 8 γον ἢ} ΚΙ88, δῃα τϑοοινϑα {ποὶγ ἰαβὲ 
ΒΘ ἢ, ἴῃ τοΐκοη οὗ {ποῖν δἴἼωοιοηδῦβ ἘΠΊΟΉ. 

2, Πα ποχί οὔιοθ νγὰβ ἴπ6 δοίιυἱϊοη οὗὨ [Π6 οοΟΥΡβ6, ν Βὶσἢ (θχοαρὺ 
θη 1Ὁ 8 Ὀυγὶοα ἱτητηθαϊαίθ] γ) νγᾶϑ ἰα]α οὗξ 1π Δ ὈΡΡΟΙ ΤΟΟΙΏ ΟΥ 
ομδθοσ, ΤῆὮυβ, τ θη ΤΑΙ ΒΑ α166, 10 18 Βαϊ, {μαὺ {Πα Ὺ τσαρλοα ἦδγ 
δοάψ, απὰ ἰαϊά ἐΐ π᾿ απ ἹΡΡεΥ οπαπιδεν. (Αοἰβ 1χ. 37.) ΤῊ 8. σιῦθ νγαβ 
σοΙηπῖοῃ δοιὰ ἰο ἴμ6 αὙτθοῖβ ἀπα Βοιηδηθὶ, ἴθ ὙΒΟΒ6 ΣΙ ΙΏρΡΒ 10 18 
ἔα ΘΠΕΪΥ τηθητοποᾶ, [Ι͂ἢ Εσυρῦ, Ὁ 18 81}}} [π6 οσυδίομι 0 νγαβϑὰ {88 
ἀοδα μον βου γΆὶ {1Ππ168. 

3. Το θοάϊ68 οὗὨ ΡΟΥΒΟῺΒ οὗ ἀἸβ Πού Οἢ. ἜΣΘ ΘΙ ῬΑ] πλθα: (18 Ῥγόοθβ8 
106 “6νν8 ὑργοῦδΌ]Υ ἀογινϑα ἔγομι ἐπ 6 Εὐρυρδη8, συ ο86 νδγίοιιβ τοί μΠοα8 
ΟΥ̓ οα δ]τηϊησ {ποῖγ ἀθαα τ] Βρῖο 68 δηα ὩΣ 8ΓΘ χηϊηαίοὶΥ ἀθβοσιθοά 
Όγ ἩΗεοτγοαοίυβ δηά 1)1οάοστιβ Θἰου]υε.; Τη6 Ῥδίσ το “904 000 τ 88 
ΘΙ ὈΑΙτη6α δοοοταϊηρ ἴο {π6 ΕΡΥΡΌΔΗ ὈΓΟΘΘΒΒ : Π1Β ΓΕΘ ΠΊΔΙ 5 ἰΔῪ 1Π ΠΙΓΘ 
ἐλϊγέν ἀλγ8, ἴον {π6 ρυτροδβα οὗἨ Ὗαὑγιηρ υρΡ 4}] Βυροσῆπουβ ἀπ ΠΟΧΙ ΟῚ Β 
τηοϊβίαγα ; δηα ἀυτίηρ ἰΠπ6 τοιηδιηϊηρ ἤογίψ ἀαγ8, (ΠΟΥ ᾿ογα δηοιηίθα 
ἢ σαπι8 Δηα Βρ1068, ἴο Ῥγοβοσυθ ἱπθπὶ; ὙΠΟ πποίϊοῃ, 1 ἈΡΡΘΆΓΒ 
ἔγοιῃ ασδη. 1. 2, 8., γγα8 {ῃ6 Ῥτοροὺ θα θαἰταϊηρ. ΤῊ ΤΌΥΤΔΘΙ ΟἸΓΟυ- 
δίδῃοθ δσρ]αϊηβ [Π6 σθᾶϑου ΜΏΥ ἰδ ΕσΥΡΟ ΔΒ πιομγποα Κ07Υ «᾽αςοῦ 
ἐλιγόοβοοῦγο απ ἐθπ ἄανϑ; ἴμι6 Ἰαιίοῦ Ἔχ Ϊ81Πη8 {Π6 τθδηϊηρ οὗ 186 “ογέψ 
ἄαγ5, σι ίοἢ ποτὰ {1816 ἴον [δ8γαο].8 

ἴῃ Ἰαίοσ ὕὄἄπηθβ, θογα ἴπΠ6 ἀδοθαβοα ραγίϊθβ ὙΘΓΘ ῬΘΥΒΟΏΒ ΟἹ ΤΠ ΟΥ 
ἔογίυηθ, ΔΈΟΣ νδϑϊηρ [86 ΘΟΥΡΒ6, [Π6 «7 6ν]ϑ ““ δι 4] πηρα 11, ὈΥ Ἰαγιηρ' 
811 ἀγουπά 1ὑ ἃ ἰαγρα αὐδητν ΟΥ̓ σΟΒΕΥ ΒΡΙΘ6Β δηα δγοσωδίϊο ἀγυρβ', ἴῃ 
οΥοῦ ἴο ᾿ρὶ]ῦθ δηά δοβοῦρ (μ6 δυπιοιτθ, δηα ὈΥ {ποῦ ἱῃπογοηΐ 
νἱγίι68 ἴο ῥγϑβϑοῦν 1 δ ἰοῃρ 88 ροββί 016 ἔγοῖα ραυϊτγοίβοϊου ἀπά 
ἄοολυ. Τδυβ να τοϑδα πα Νιοοάοτηιβ ὈΣΤΟΌρΡὮΪ ἃ τηϊχίυσα οὗὨ τηνυτῇ 
84 81068, δδουΐ ἃ Πυπατοα ρουπαάβ᾽ νγεῖρῃΐ, ἴο ρογίοστη {86 ουβίομλαγυ 
ΟΥ̓οα ἰο {16 ἄθᾶγ ἀθοθαβο, ΤῊ δια] πη! ρ γᾶ8. ὉΒΌΔΙΥ σαροαίθα 
[Ὁ Β6 θυ] ἀδυβ ἱοροίμοσ, ὑμαῦ {1π6 ἀγιρβ δῃηα Βρῖοθϑ ἰδπ8 Δρρὶοα 
τηῖρσῃΐ μᾶνο 411 ὑπ 1 ΘΠοΔΟΥ ἴπ {Π6 Θχϑιοοδίίοη οὗὨ [Π6 τηοϊβίασο δπά 
(π6 δαύαχο οοπμβογνδίοῃ οὗ [μ6 θοᾶγ. ὃ ὙΒΘΥ (μθη βυγδίμοα [86 οοΥρβα 

1 βορῆος 8 Ἐϊδοίγα, γοτβα 1143, ΨΊγ ΖΕ ηοϊά, 110. νἱ. 218, 219. 
3 ἩεγοάοίαΒ, ᾿1Ὁ. ἰἱ. ος. 86---88. τοπ|, 1ϊ. ΡΡ. 181, 182. Οχοηῃ. 1809. Ὠϊοάογτβ ϑἴουϊιϑ, 

}10. ἰ. ος. 91 ---98. οαϊε, ΒΙροηῖ. 
5 Ῥαχίοῃ  ΠΙμυβιγαϊίοηβ, νοΐ. 11]. ἢ. 949. δὰ οὐϊῇ. 
“ Μαῖί. χχυϊ. 12. Σὸν ἐπ (λαὶ δὴε λαίΐ Ροιιγεά ἰλὶα οἰπίηιεπέ ὁπ. πιν δοάν, εἦε αἰά ἐξ 70᾽ πῖν 

)ιποταὶ, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με, ἴο ΘΙ. 04]πὶ τη6. ΤΠΘ νογὰ ἀοοβ ἢοΐ ῬΓΟΡΕΓΙΥ 5 Ὁ Ὗ ἴο ὈΌΓΥ. 
ΤῊ ποῖδ οὗ ΒΒ ζα ἰ8 δοσιγαιθ Αἀ Γυπογαπάμπι τη6, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με. Ὑυΐϊᾳ. εἰ Ἐτα58- 
Τη18, ἃ τὴηὰ Βοροϊ θη ἄυπη), πια]ὶό. Νὴ αἰϊπὰ οβδὲ ϑάπτειν 418π| ἐνταφιάζειν : υἱ 1, Δἰἱηὶδ 
ΒΟΡΟΙ ἧτο δὲ Βαρυ ]σὮγΟ σοηᾶσθγο: [ΠΠΟΙΆΓΟ Ὑ6ΣῸ ΡῬΟΪ ἰπεῖγο, σδάδυοῦ ΒΟΡΌΪ]ΟὮΤΟ τηϑηἀδηάυτι 
Ῥγίυβ σῦγασο. ΒοΖὰ δὰ Μαῖίϊ. χχνὶ. 12. ᾽Ενταφιάσαι ο8ἴ ΘΟΥΡὰΒ δὰ {ΠΠη0}8 ΘΟΙΩΡΟΠ ΕΟ, οἵ ΟΥ- 
ὩΔΙΉΘΠ8 ΒΟΡῸΪ ἢ ΓΑΙ. Οὐπᾶτο. ΝΥ οἰδιοίη, ᾿π ἰος. 

δ Ἡδθορδῖ σοηδαοίμάο, πὲ σατβϑ᾽ πὰ οδρὶῖϑ, οὐ 4π8 ῥἰατγ πιὶ βογοηὶ οδάδυοσγα, ἤθη βοιμοὶ 



ὅ58 Ττεαΐζηιοηέ ΟΓ ἐδο Ζ)εαὰ. 

ἴῃ ΠἸΠ6Ὴ ΓΟΪ]ΘΓΒ ΟΥ Ῥδηάαρθδ, οἰ βου θη] ἀἸηρ' ἀπ τρριηρ 10 ἴῃ ἐπα 
Πα οὗἉ δγοτηδίο ἀσὰρβ σι Ὑ Β1 ἢ ΠΟῪ δα βυχγουπάρα ἢ. Τὰ πα 
ἤπα ἐμαῦ «ο86Ρἢ οὗ Αὐἱϊπλδίμθα δπα ΝΙοοάθιμβ ἑοοΐ ἐλ δοάν 9} ὕέδιις 
απά ιογαρέ τέ ἴῃ ἰΐπεπ οἰοίδοα τοϊέϊ, ἐΐια δρίοο8, αϑ ἐδ τιαπποῦ 9 ἐὴε ὕειος 
ἴ8 ἰο δισψ. (δ ολη χῖχ. 40.) ΓῊΪΒ οαδύοτα νγθ ὈΘΠο]4 αἰ8βὸ 1π (86 Εσγρ- 
[18 τη τηγη 168 (ἸΩ8}Υ ΟὗἨ ὙΓΏΙΟὮ ΤΩΔΥ Ὀ6 866} ἴπ {Π6 Βτι 8) Μυβθαμ), 
τουπαᾶ ψμϊοῦ, Τθνοποῦ ᾿πίοστη 8, ἴμ86 συρθδηβ ἤδνα ϑοιλθί πη68 
864 αὔονα ἃ ἱβοιβαηᾷ 6118 οὗ δ]]οίπρ, Ὀδβιάθ τ θμδὶ 88 σαρροά 
δου {μΠ6 οδα, Τῆι, ἤθη οὐν [ωοτὰ πα οτἹϑα τι ἃ Ἰουᾶ γοϊοο, 
“7 αξαγιιδ, ἐοπιο γοτίλ 7᾽ ᾿ῦ 18 βαια, ἐλ ἀεαά σαηιὸ ἔογέλι, δομπα μαπὰ απά 
οὐ ὧὰ σταῦό οἱοίδε8. (πῃ χὶ. 44.}) ΧΥΡδ Ἰθαγη ΠΌτη δου ρίυζσο, α]80, 
{18αὺ ἀρουῦ (16 Ποδα δπὰ ἴδοα οὗ [86 ΘΟΥΡΒ6 νγυ88 [0] 6 ἃ παριίη, τ ΒΊοἢ 
Ὑ7849 ἃ Βαραγδί {δὶπρ,, δῃά ἀϊὰ ποὺ οοτασηπηϊοαῖθ ἢ {86 οὐδοῦ Ὀαπάᾶ- 
ἈΘ68 ἴπ ὙΠΟ (6 ὈΟΔῪ νγὰ8 βυγαι μβοὰ. ΤῆὰΒ γα τοδᾶ, (μδὺ (Πς ἔλοο οὗ 
1,ΑΖΆτυ8 8 Ὀουπα δρουΐ τι ἃ παρῖκῖη (οδη χὶ. 44.}; δηὰ σ ἤθη 
ΟἿΓ Ιωογὰ νγἃ8 σίβθῃ, Ῥοίοσ, σγῆο ψοηΐ πο {π6 βαρυ]οῆγο, βαγ {Π6 
᾿Ἰπθὴ οἱοίμοβ 116, δπὰ {86 πδρῖκῖη ὑμπαῦ μδα Ὀδοη ζο] ρα χουπᾷ 18 
μοδᾶ, ποῖ ᾿γίπρ τ {π6 ᾿ηθη οἱοίμοθ, Ὀὰΐ τοδί μθα ἰοροίθοσ ἴῃ 8 
Ρίδοθ ὈΥ :ἰβο]ξ, Ἰγιηρ αὖ βοηθ αϊβίαδποα ἔγοσῃ [Π6 σ 6.8 ἴῃ νν Β1Οἢ. ἢ18 
ον μαᾶ Ὀθθὴ βιυγαίποα, δηᾶ [0] θα ὉΡ, δ χδοῦυ πῃ {π6 βίαία 1ΐ νγδϑ 
ὙΠ θη γϑὲ πυλρροα χουπά 18 μοδά." ( οη χχ. 7. 

Β681468 186 οπβίοπι οὗἨ ΘΑ] πλϊπρ' ῬΘΥΒΟῚΒ οὗ ἀϊϑιμποίίοη, {86 678 
ΟΟΙΩΠΊΟΙΪΥ υ86α ρστοαῦ ὈυΣΏΙΠρΒ ῸΓ ὑπο} Κίηρβ, οοιηροβοα οὗ Ἰαγσα 
αυδη 168 οὗἁὨ 411] βογίβ. οὗ δγοιηδύϊοβ, οὗ συ ΒΊΟἢ ΠΘῪ τηδ66 ἃ ΓΘ, 88 ἃ 
ὑγιυπηρῃδηΐξ ἔΆγοντ 6}} ἰὸ {π6 ἀθοδαβθα. [Ι͂ῃ {Π686 ΠΟΥ γα οηΐ [0 
Ὀυγη {πο} Ὀονγο]8, (Π 61 οἰοί 68, Δεπλοῦ, πα οὐμοσ {δὴπρΒ Ὀϑἰοηρίηρ 
ἴο ἴῃς ἀδοραβοᾶ, ΤΉυϑ, 10 18 Βα: οὔ Αββα, ὑπαῦ ἐἔέεψ πιαάθ α ὑοῦ στγεαξ 
διγηΐησ ζὸν ἀἰπι (2 ΟἼγοη. χνὶ. 14.}, σοι οου]α ποῦ μὈ6 τηδϑοΐ οὗ ἢ18 
ΘΟΥΡΒ6 ἴῃ {πα ἢγο, [ῸΓ 1 [Π6 Βαπ16 ψ 6 86 ἴί 15 8814, ἐΐεψν δεγίεα λΐπι ἐμ 
λὲς οἷο βορμίοῦγο. ΤῊΪΒ γα8 8180 ἀοπ δὲ {86 ΠΟΙᾺ] οὗ Ζοαβ κιδῃ. 
(9 εἦ. χχχίν, ὅ) Αμὰ 1ὖ γὰ8 ΥΘΥΥ͂ ῬΧΓΟΌΔΟΪΙΥ Ο6 ΤΘΆ80. ὙΏΥ, αὖ {Π6᾽ 
ἀραῖῃ οὗ Φοδοσγαῖα, {ἢ ρϑοόρὶθ τηϑάθ θ᾽ ὈυγΗΙ πο [Ὁ δὶπὶ ἰκ {}6 
Ὀαυγηϊηρ οἵ δ18 ἔλίμοτθ (2 Οἤγοη. χχὶ, 19.), θθοδιβθ 818 θον 618 Ὀοϊηρ 
ὉΪοογαιθα ὈΥ 19 810 πο 88, ὕμου 1611} ουΐ, ἀπ ἰο ρῥγονϑηῦ {π6 βύθῃοῃ, 
6͵6 ἱπμ] α!αύοΥ πίθου Οὐ ΟΕ 186 ἀἰεπο δὰ οὗ; 8ὸ {παὺ Π6Υ 
οου]Ἱὰ ποῦ Μ16}} Ὀ6 Ὀυγηΐ ἴπ {Π18 ῬοΟΙΏΡΟΙΒ ΠΊΒΏΠΟΙ δἰ δὶ8 ἀϑδί ; 
ἩΠπουρ ἢ 88 ἢ6 νγαβ ἃ Μ]ΟΚ α Κιπσ, [818 ΘΟΓΘΠΊΟΠΥ͂ Τρ ῬΟΒΘΙΌΙΥ ἢᾶνθ 
Ῥδθιι ομ6α οη ἰπδὲ δοοουηῦ 8180, 
Τὴ Ὀυγχπίηρ οὗ ἀ6δα Βοα 68 ̓ ῃ {ΌΠΟΓΑΙ 1168, 10 15 Μ6}} ΠΟΥ, νγ88 

ἰδηΐππὶ πηρογθηΐαγ, βεα βεορί8, ΡΙ τὶ θαπαπα σοπίπαὶβ ἀϊοῦαδ, ἄοηος Ἔχβι οσδίο, οἱ δρβογρίο 
ΥἹ δοϊηδίῃ τη ΟΤΠὶ ΓΟ] 0 ΠΟΥ, ᾿ττηο ἐαροίβοϊἃ Ἴδη αὐ ἀᾶ, οἱ 4 8ὶ δοποῦ τοἀα Δ, ἀϊῃ 
ΒΟΥΥΑΣῚ ρῬοββίηϊ ἱπίορτα οἵ ἱπασηπἷαᾶ ἃ Ρυϊγοΐπβοιίίομο. [κ|0Ὰ8 Βγαρδηβίβ, ἰπ Μδσο. χνὶ, 

1 Δεδεμένο- ----κειρίαις. ῬΒΔΥΟΤΙΠΙΒ ΟΧΡΙΔἰη8 Κειρία ὈΥ “ΑἸ ὴρ ἰμοπὶ ἐξιταφιοι δευμοι, 
ΒορυϊοὮγαὶ Ὀθδηᾶαροβ. Κζειρία σημαίνει τὰ σχοινία τὰ ἐντάφια, ἘΛΥτΩΟΙ. 

3 ο νοὶ ἰηΐο ἴμ6 δοραίοσο, δὰ ἐπθὴ ᾽6 Ρ]ΔΙ Ω]Υ βανν ἴπ0 ᾿ἰποη οἰοίμθθ, μόνα, ΔΙοῃο, ΟΥΓ 
ψἱθοῦῦ [πὲ θοάγ, δπὰ κείμενα Ἰγίῃρ, [πὲ 15, υπαϊδιατθοὰ, δπὰ δἱ [Ὁ}} Ἰοησιῖ, ἃ8 νυ θ 186 
ῬΟΑΥ νγὰϑ ἱπ ἰβοὰ. 186 οδρ, οὐ παρκίῃ, 6180, ψπΐοῖ Βα θοδη Ὡροη οὐν [τά Βοδά, Πο 
ἰοιιηὰ βοραγαῖθ, οὗ δὲ ἃ 1{{01|6 ἀϊβϑίδηοα ἔγοτῃ [86 ρθη οοδὴη ; Ὀπί ἐντετυλιγμένον, [ο]ἀο ἃ ὕ» 
ἴῃ τοδί ἢ 8, ἰῃ [86 ἴογῃι οὗὨ 8 οδρ, ΔΒ ἷζ δὰ Ὀθθη Ὡροῃ οἂν 1,οτὰά δ μοδά, 170.. Βθηβοι Β 121(8 
οἵ ΟἸγίβί, ρΡ. 524. Ὑγαρρεὰ ᾿οροῖμογ 1 ἃ ῃἷδοθ ὈΥ͂ 1156] 88 17 ΓΠ6 Ὀοὰγ δδᾶ πιϊγϑουϊουεὶν 
8] }ρὲ ουἱϊ οὗὨ ἰΐ, νν»ἰοἢ ἱπάοοα τὴα8 τς Γοδὶ ἔβοῖ, 1). ὙΥ αγὰ 5 1) βϑοσίδιοπβ, ἢ. 149. ἢδγ- 
ἸγοοάΒ Τηϊγοἀμςοιίοῃ, το]. 1ϊ, ΡΡ. 1385----187. 



ΤΡρεραταξίογιβ ΥὉΥ Ζηιἐ6}|6Ή. ὅδ9 

ἃ ουϑίοιῃ ρῥγδυδθηΐ δἀιλοηρ ἰδ (ἀτοοῖζθ δηα Βοιδηβ, 88 10 18 ἴῃ 1πάϊἃ 
ἴο {818 ἀαγ', Ὁροη ὙΏΙΟΝ ΟΟοδβίοῃ (ΠΘΥ͂ ΤΠΓΘῪ ἔΥΔΉ ΚΙ ΠΟΘ Ή86, ΤΑΥΤΤΉ, 
οα8818, 8πα οὐμοσ ἔγαρταηΐ γί ]0165 πο {86 ἤγθα: δῃηὰ {}18 ἴῃ βοὴ 
Θουπάδησο, {παὺ ΡΊΊΩΥ ΤΟΡΓΟΒοηΐΒ 1Ὁ 88 8 ῃῖ606 οὗἩ ργοίδῃθῃθβθ, ἴο 
βεβϑίον βυοἢ μοᾶρβ οἵ ἔγδηκίμοθηβα ὌΡΟῚ ἃ ἀοδά Ὀοᾶγ, ψ ἤθη {ΠΥ 
οἴἴεγοα 10 80 βραυιηρὶν ἴοὸ ὑποῖν σοάβ. Δπα ἱμουρῇ ἰδ6 68 τηϊριὺ 
Ροββίθ]γ ἰϑαῦπ ἔγομι (θὰ {Π6 ουδίοτῃ οὗ Ὀυγηῃϊηρσ [Π6 ὈΟΥ 618, ΔΥΓΊΟΙΓ, 
πᾶ οἴμποσ {πϊηρθ ὈδΙοηρίηρ, ἴο {Π6}Ρ ΚΙΏρΡΒ, 1ῃ Ρ1168 οὗἩἨ οἀοΥδσουβ 
ΒρΡΊσ68, γοϑῦ {ΠΟῪ ὙΘΓῪ ΤΆΓΟΙΥ, Πα ΟἿΪΥ [ῸΓ ῬΑΓΟΌΪΑΥ ταΆθοη8, Ὀυγηΐ 
{Π6 ἀ68α Ὀοάϊ68 ἐμϑήββαῖγεβ. Υ 6 δγθ ἰ0]4, Ἰπάθοά, παὺ [6 Ρ6ορ]6 οὗ 
[Δ Ὀ68}.- Ἰ]6δα ἐοοὰ ἐδε δοάϊοδ οΥΚΓ ϑαμὶ απὰ ᾿ιὶβ δοη8 (ἴγογη ἰἢ6 ρ͵δοθ 
ψ]οσα {π6 ΒΜ] ΙΒ π68 πδὰ ἤυηρ {μὰ 0), απά δαπι ἐο “αδεβἦ, απά 
δαγπὲ ἑβόηι ἐΐογο (1 ὅϑδϊω. χχχὶ. 12.)}; Ὀμὺ ὈΥ {818 {Ἰπη6 {πο} Ὀοα 68 
ται αν Ὀθθη ἴῃ βοὴ ἃ βίδίθ, (μδὺ {ΠΥ σοτα τοί Εὐ ἰο Ἀ6 θη;- 
ὈΔΙμηθα ; οὐ, ρδύθδρβθ, ΠΟΥ ὙὙΟΥΘ ΔΡΡγομθηβινο {παΐ 16 ἰΠ6Υ βῃου]ά 
δ ρΆ] τὰ ἰμ6ῃ, ἀμ 8ὸ ὈΌΓΥ {Π6πὶ, (ἢ6 ρθορίὶβ οὗ Βοίμβηδῃ τϊρΐ δ 
Βοπλ6 ἔαΐαγο πὰ αἀἰρ ἰμθὰ ἀρ, απᾶ Ηχ ὕπθπλ ἃ βθοοπᾶ {πη6 ἀραϊηϑί 
{ΠΟΙ 714118; δῃά, ἐμπογϑίοσγο, [Π6 Ῥθορὶβ οὗ «Δ θβῇ τσ ῦ Ὠληὶς 10 ΤΟΥ͂Θ 
Δαν Βα Ὁ] 6 ἴο τϑοθὰθ ἔγοιῃ {Π|6}Ὁ ΘΟΙΏΏΟΠ Ὀγϑοίϊοθ, δθα [ὉῸΓ ρταδίαν 
Βοουγιν ἴο Ἰταϊίαΐα (Π6 Βϑαίμθηῃ ἴῃ (818 ραγ ο. 8 Υ. ΑὙΊΟΒ αἶβὸ βρβικβ 
οὗ 16 Ὀυγπῖηρ οὗ Ὀοάϊεβ (νυ). 10.); Ὀυὺ 10 18 Ἔυνάθης ἔγοσῃ 186 πψογάβ 
{Ποιβοῖνϑβ, αμὰ ἔστοιῃ {Π6 σοπίοχί, ὑπαὶ 0818 γγ88 1 ὕπ6 ὑϊη16 οὗ ἃ ρστοδὲ 
ΡΘΒΏ] ησα, ποῦ ΟὨΪΥ ΒΘ η {Π6Γ6 6,6 ἔδυ ἴὸ ὈυΤΥ {Π6 ἀ6αά, θυ ψΠ ΘῈ 
10 νγ88 ηβαῖδ [0 ρῸ δργοδα δηὰ ροσξοσιη {π6 {ὈΠΟΓΑὶ συἱΐθβ Ὀγ ἱπίου- 
ἸὩθηΐ, 1 ἩΒΙΟὮ ο886 ὑπ6 ΓΗ Ωρ γγχα8 ΟΟΣΔΙ]Υ {Π6 Ὀ6δὲ Ἔχ ρραϊθηΐ, 

Ιῃ βοῖὴθ 68868 {Π6 Υἱΐοθ οὗ βαρυϊίαγο στ ποῦ Δ]]οὐγϑα ; δηά ἴο {18 
10 α8 Ὀθδηὴ {πουρῇῃύ {παῦ ΤΠ6ΥΘ 18 8 Δ᾽] 810 ἴῃ «(00 Χχγῖ!. 19. 10 
νγ28 [86 ορϊπίοη οὗ {π6 Ῥδρᾷμπ ΑΥ̓ΔΌΒ {πῶῤ, Ὅροπ {π6 ἀδαίῃ οὗἩὨ ΔῃῪ 
ῬοΥβοη, 8 διγα, ὈΥ̓͂ βοτὰ οἈ]16α απαΐ, Ἰδδυοα ἔγοτι {π6 Ὀγαῖη, τ ϊο ἢ 
Βαππίρα [86 Βαρυ ογα οὗἉἩ [πὸ ἀθοβαββε, υὐϑουϊηρ' ἃ Ἰαπηθηί80]6 ΒΟΥ ΔΙῚ. 
ΤΙΝ ποίϊοῃ, αἰθο, Ῥγοίββοσ (δ Υ]γ]6 ἐμ1 ΚΒ, 18 οΥἹ ἀθη]γ Δ] 64 ἰο ἴῃ 
00 χχὶ. 32., Ὑβοσο {π6 γνϑῃθσαῦΐθ ρδίσι γος, βροακὶηρ οὗ [86 ἔκία οὗ 
1886 ψιοῖοα, Βαγ8: ---- 

Ηδ 5841} δ6 Ῥγουσδὶ ἴ0 1Π6 σταυθ, 
Απὰ 8841} νσαϊο δ υροὴ ἴδ6 ταϊβεὰ ὩΡ Βοδρ.ἶ 

ΤΙ 76) βμονοᾶ ἃ στοαῦ τοραχα ον {86 Ὀυσιαὶ οἔ {πον ἀςβα, Τὸ μ6 
ἀορτινοα οὗὨ 10 νχὰβ Ἰπουρῃῦ ο Ὀ6 οπ6 οὗ {π6 στοαϊθϑί ἀἸβμοηουσϑ {Πα 
οου]ὰ θ6 ἄοπθ ἴο δὴν τῃϑῃ : δῃά, {πο γοΐοσο, ἴῃ ϑουιρίασα 10 18 γεσκοηοά 
οπα οὗ {π6 σβ]ατη 168 (μαὺ μου] Ὀοία}} (μ6 σιοκοα, (Εφο]ε8. νἱ, 8.) 
Τῃ 411} πδίϊοπβ ἔμασα γγ88 σΘΏΘΓΑΙ]Υ 80 τ πΟἢ ἈΌΤΏΒΗΙΥ 88 ποὺ ἴο ργανοπΐὺ 
{Ποῖτ Θῃθιμ68 ἔσο θυγγιηρ {ποὶν ἀοδα. ἜΠ6 ρϑορὶβ οὗ (ἀαΖᾶ 8] ον" οὰ 
Θατηϑομ σϑἰδίοπβ ἰο Θοτη6 δηᾷ ἰΔῖκ6 ΑἸΤΑΥ Ὠ18 δ (ϑυάᾶρ. χνὶ. 51.); 
{πουρὰ ὁπ ψου]Ἱὰ πᾶν {δουρας ἰμαῦ [Π18 ἰαβδὺ βἰδιρῃῦου νυ ὨΙΟἢ ἢ 
υιαὰθ διηοηρ ποῖα τρῦ μαννα ργονοκαα ἴμθπι ὑο βοῖμθ δοίβ οὐ οαΐγασθ 
δον ὑροη ᾿ι8 ἀοδα Ὀοᾶγ. Βιυΐ 68 ἢδ βίοοα δ᾽οῃθ ἴῃ ψμδὺ μα (16, 
ΠΟη6 οὔ {π6 1ϑγβθ 68. 7οἸπῖπρ τα Ππὶ ἴῃ ἢ15 ΘΠ  ΥΡΥΊΒῈΒ, ΓΠ6Υ ταρὶ 
Ῥοββιθ]ν θ6 δρργθῃθηβῖν ἐπαὺ, 1{ [ΠΥ ἀθηϊθα μἴτλ θυτῖαὶ, ἰμ6 (οὐ οἵ 

1 ΒοδοΥῖ8᾽ 8 Οτίθηξαὶ ΠΙυδιγαοτβ, ΡΡ. 242, 243. 
2. ΟΥγ]6᾽ 8 βρθοϊ 8 οὗ Ατδϑίδη Ῥοοίγν, Ρ. 14. 3α εἀϊῥ, 



ὅθ0 Ζτηοαίπιοπέ ΟΥ ἰδ 7) εααά. 

1βγδϑὶ, 8ο παδὰ ρίνθη Πῖτπὰ βυο ἢ ΟΧΙγΔΟΓΟΙΠΑΥΥ Βίγοηρ ΒΒ ἴῃ ἢΪ8 11{6- 
πι6, που]ὰ ποῦ [411] ἰο ἴδκα νϑηρσϑᾶμοθ οὐ {ποι ἴῃ {πὲ οδ86, δηᾷ, 
ἐΠπεγθίογθ, ΠΟΥ γΟΓΘ ἀΘΒΙΤΟΙΒ, 1 πηδὺ 6, (0 ρού τὰ οὗἩ [ιῖ8ϑ ὈΟΑΥ (88 
ΔΟΥ ΑΓΒ. {ΠΟῪ πογο οὗ {86 47), δῃᾶὰ ρἱδα, ρούδθαρβ, ἐμπαῦὺ δὴν οπθ 
νοῦ ἃ σϑηουα Βιι ἢ ἃ ἔουτ 80 ]6 οὔ]οοί ουἱ οὗἉἨ {Ππ6ῚΡ βισδί, «Θγαπδἢ 
ῬΓΟΡ 8168 οὗ “ 6Ποϊαἰκῖτα (πδὶ 6 βῃου]ὰ 6 Ὀυγιοα πῃ (π6 Ὀαγίαὶ οἱ 
Δη 888 ([6Γ. Χχῖ!. 19.}, πχϑδηΐηρ ὑμαῦ ἢ6 ϑῃοι]α ποὺ θ6 Ὀυτγίοά αἱ 4]], 
Ὀὰὺ Ὀ6 οὐδὲ ἔοσίῃ Ὀαγοπα {δ ραύθϑ οὗὨ «6. βα] 6, οχροβοᾶ ἕο {Π6 δὶγ 
δηα ρυϊτοίαοίζοη αθονα στουπα, 88 Ὀθαβϑίβ ἃγθ, ὙὙ ΒΙΟΒ. 18 ΤΊΟΓΘ Ρ] δἰ] Υ 
ΘΧΡΓΘΒβοα αἰνουαγάβ, Ὀγ (6]]ΠἸηρ᾿ ὰ8 (Παὐ λὲδ δοάν φλομίά δὲ οαδὲ ομὲ ἵπ 
ἐδε ἄαν ἰο ἐδς ἡεδαΐ, απά ἴπ ἐμε πίσλὲέ ἰο {λι6 ὥοεί, (ὅτ. χχχυὶ. 30.) 
ΤἼδ δυΐμον οὗ ὑπαῦ αδοίηρ οἰθργ, {86 βονυθηΐυ -- ἢ} ρβά]τα, ἤθη 
Θπυπηδγαίησ {Π6 ΘΟ] αΠ. 1168 τυ ΔΙΟἢ Π8α ὈΘΕΆΠ]Θ Πα Ὦ18 ἈΠΠΔΡΡΥ σουπέγ- 
τγ6ῃ, ρδγυϊου αν ΒΡΘΟΙΆ 68 [π6 ἀφηϊδὶ οὔ {16 τἱῦθβ οὗ βαρ ΐαγο, ἃ5 6η- 
Βαποίηρ {Π|6Ὶ. αὐλ!οίίοδα. Τῆς ἀεακ δοάϊεα οΥ ἐὰν δογυαπές ἤαυς ἐλογ 
σίυοῃ ἐο δὲ ἠιοαί μηπΐο ἐδ ὕοιοΐβ 917} ἀφαυθη ; ἐδ Πεδὴ 97 ἐὰν φαϊπί5 ὠπίο 
ἐλό δεαβίς 9 ἐ]ι6 φαγί. (Ῥ Βα]. Ἰχχῖχ. 2.) 

ΙΝ. Τῆς ΕΙΤΕΒ ΟΕ ΒΕΡΌΠΤΌΞΒΕ ΘΙ νΔΊΓΊΟΙ8 αὖ αἰ γῆς {1Π168, 
δηα 4180 δοοογαϊηρσ (ο {8π6 της ΟΥ βίδϊοη οὗ {Π6 ἀδοθδβοᾶ, 

1. Βεΐοτα {π6 ἀρὲ οὗ Μοβεβ, {π6 [ἈΠ 6γα] ὕοοῖκ ρ]αο6 ἃ ἔδνν ἀδγΥ8 δ 
ἀοαίμ, (θη. χχι. 19., χχν. 9., χχχυ. 29.) ἴπ Εἰργρί, ἃ ἸΟΠΡῸΓ {πὴ6 
οἰαρβοα Ὀοΐοσε (86 ἰαδί οἶοθβ ὑγϑῦθ ρϑγξοττηθα [ὉΓ εἶδοοῦ δπᾶ «οβϑρῇ, 
οἢ δοσοππηὶ οὗὨἨἁ {86 [ϊπη6 ν᾿ ΠΙΟ γὰ8 γααυ διὺθ ἴοσ {86 ᾿σγρθδη ῥγοοθβ8 
οὗ οἰ αϊπαΐηρ,, ἰπ ΟΥ̓ οΣ (παῦ {86 οοῦρβθ ταϊρξ ὍΘ ᾿ΓΘΒΟΥνΘα [ὉΓ 8 Ἰὸ 
(ταθ. (θη. χ]ῖχ 29., 1. 8. 24---26.) ΑΒ 10 18 ργοῦβθ!α ἐμαῦ 116 
Τ1βγδϑ ἴθβ, στ βθη ἴῃ Εργρί, μδᾶ Ὀδθη δοουβίομηοα ἴο Καορ ἐποῖν ἀοδά 
Ὁ ἃ σοῃβιάθγαθϊο ρογιοα, [μ6 Μοβδὶς ἰανγβ, τεβροοῦηρ (μ 6 ἼΠΟΙ 6Δ}- 
688 ὙΠΟ ἀγό86 ἴγομλ ἃ ἀ684 ὈΟΟΎ, σου] οοιαρθὶ {ἢ θη ἴο 8 ᾿ὩΟΥ6 
ΒΡΟΘαΥ ἱπίοσταθηῦ. Αὖὐ Ἰοησίῃ, δἰϑον [6 σγοΐαση ἔσο ἐμ6 Βαθυ]οη 88 
ΘΔρΟνΙν, 16 ΘΟΔΠῚ6 ΟἸΙΒΕΟΠΙΔΓΥ ἔῸΣ {Π6 “7678 ἴο ῬΌΓΤΥ {μα ἀοαᾶ ου ἴπ6 
ΒΆΠῚ6 ΟΔΥ, 8Πα 88 ΒΟΟΠ ἃ8 ῬΟΒΒΙ0]6 δέου (Π6 νἱΐβὶ βρατὶς γὰβ οχτη- 
βυϊδῃοα, Φ{δῃη αἴἔττηβ (Ὀαὺ ψ] Ποιὰ ΐ δββιρσηπρ' ΒΠῪ Δα ΒΟΥΙΥ͂ ἴῸΓ ἢϊ8 
ΔΒΒΟΥ 00) [μαὖ [Π6 “96γ7ὺ8 ἀ1α (ἢ]8 1π ᾿τηλδύοη οὗ {π6 Ῥοσβίδῃβ; Ὀαΐ 1 
18 πΊοσο Καὶγ {πα {86 ουβίομι ΔΓΟΒΘ ἴτοπὶ ἃ Βυροσβουϑ ᾿Ἰηἰογρτγοίδ- 
τοι οὗ Πουῖ. χχὶ. 22, 283., νοι αν Θη]οϊηοα {πδὲ (Π6 ὈΟΑΥ͂ οὗ ὁπ6 
γγ]10 πδα θ6θη παηροθα οἢ ἃ γα βου Ῥ6 ἰδκθῃ ἀονῃ Ὀαοίογα πἰρμῦ. 
ΤῊΝ ὈυχΑ] οὗἩ ΤΑΙ πα. τγδ8 ἀο᾽αγαοα, οη δοσουπὶ οὗὨ [86 α13610168 5Βεπά- 
ἴηρ ἴοσ [πΠ6 Αροβῇίε Ῥεϑίεσ. (Ασοίβ ἱχ. 37.) 

2. ΤΠ6 ΡΟΟΓΟΥ ΟἸαθ868 ἡ γῸ ΟΑΥΤΙΘα ἐΟΥ ἴο Ἰμἰοστηθηῦ ἸὙἹὴρ Ο 8Δῃ 
ΟΡΘἢ ὈΪΘΓ ΟΥ σοι, 88 18 [ἢ 6 ὑπὶνογβ8] ρυϑοῦοα ἴῃ [Π6 Εἰδϑὶ ὅο {818 ἀν, 
ποῦ Βογε γα ᾿Ἰηΐο ἃ οοἴἶη. [1π {18 τᾶν {86 8οη οὗ [86 ψἱὶάον οὗ Ναὶῃ 
γγα8. ΒΟΓΏΘ ἰο Ὦ18 στᾶνα ψιμουΐ [Π6 ΟἸΤΥ : δῃηᾷ 10 Βῃου]α βθϑπὶ ἰμαΐ {Π6 
ὈΘΆΓΟΓΙΒ αὖ ἰμαῦ ἐϊπγ6 τηουϑα τὴ 88 το ΤΑΡΙ ἸΟῪ 88 ΤΠΟΥ ὁ αἱ {16 
Ῥτγοβοηῦ {1π|6 διηοηρ {Π6 τηοάθτγη “96 08.1} ΤΠ6 το, δ ῬΘΥΒΟηΒ οὗ 

᾿ΝοΣς ἴα ἀοέ8}} τ86 οὐδβογυδίϊοηβ οὐὗὁὨ [6 δα  οΣ ἰγᾶυθ!]ογβ, ἰὑ ΤΊΔῪ Βα βῆῖοο ἰο δά ποῦ ἴσο α 
ἰπβίδῃοοβ ἤγοτῃ σοσθηΐ δηὰ ἐπι} ]  ζοηῖ ΕΠ] 5}. ΓΑ ]]οΓΑ. --- Αἱ Οαῖτο, βαγβ Μσ. Οδγηο, “πὸ 
τοὶ δῃ Ατὰῦ ΠΊΠΟΓΑ]: δθουϊ ΕΘ ΠΥ Ππηθῃ, (ΓΠ6 45 οἵἩἨ 16 ἀοοοαδβοά, δβἀνδησοὰ ὑπο ἃ τοὺ οὗἅ 
ΡΑΙπι-ἴγοο8, βἰρίηρ ἰπ ἃ τῃηουγηα] ἰοη6, δηἃ Ὀσατγίηρ ἴΠ0 ὑοάγ. Τα σΟΥΡΒ6 ψὰ8 {πδὶ οὗ 8 
ὙΝΟΙΊΔΠ ΠΟΛΕΪΥ ἀγοβδοὰ ἴῃ ἡ μϊΐα, δη ἃ ὈΟΓΠΘ οἢ δῃ ὁροπ δίογ, ΜΓ ΠῚ 8. 514}} αὐυπίης οὗ γοὰ βῖκ 
ΟΥΩΡ ἱτ," (1μδὐύογα ἤγοιῃ ἴμ6 Εἰδβί, Ρ. 109.) Αἱ Βαρῃιο ϑαγαὶ ἴῃ ἴΠ6 Οτπηοα, τ. ΗἩοηάούϑοη 
ΒΑ ἢ ΘΟΥΡΒΘ οοπγνογοα ἴο [86 ΡΒὈ]Ϊς σοπιοί ΤΥ οὗ ἴῃ. ΟἸ τ βδηβ: ἴὃ “ γα 8 Β᾽ ΠΡΙῪ πγαρροὰ 



Επηπογαὶ ᾿  ζο5. 566] 

ΓΔΕΪ,, 6,6 ΘΑΥΤΙΘα ἔοσὶδ ΟἹ ΤΏΟΓΘ ΘΟΒΟΌΪΥ Ὀ1ΘΥΒ. «7 βαρἤι8 τοϊαῦαδβ ἐπα 
16 Ὀοάγ οἵ Ηοτοα νγδβ ολυσϊθα οἡ ἃ ροϊάθῃ Ὀ᾽6Γ, τ ΟὮ]Ὺ Θ ὈΧΟΙἀΘΓοα ̓; 
8ΔΠἃ 6 ΤΩΔΥῪ ὈΓΘΟΒΌμ.6, (πα΄ [6 ὈΙ6Γ οἡ ΒΟΉ ΑἸΤΠΟΡ τγὰβ οδυτὶθα τνᾶϑ 
ΠΊΟΓῈ ΘΟΒΟΥ ἰῃδη {Πο86 ιϑ6α Ὁ ΟΥ̓ ΠΑΤΎ ῬΟΥΒΟΏΒ. (2 ὅπη. 111. 31.) 

Βυΐ νϑδΐθνον {Π6 της οὗ (86 ρᾶΓᾺ1658 ταῖρ ῦ θ6, [Π6 ΒΕ ρα ομ 6 η06 
Δη4 οὔδτρα οὗ ἰμ6 ἔμΠΟΥΑΙ ΟΥ6 Ὁπάογίδκοη ὈΥ {π6 πραγοϑὺ γϑ [08 
αηα {τἰοπάβ οὗἩ {ῃ6 ἀοοραδοα, Τῆι, ΑὈγδδδι Ἰηἰοσσοὰ ΘΑγϑῇ τη (ἢ 6 
οδνο οὗ Μδοβροΐδα (θη. χχὶῖ. 19.); 18886 ἀηα ΙΒῃγηδο] θυσοα ΑὈτα- 
αι (αοη. χχνυ. 9.); Εὐβαι δπα δοοῦ Ὀυτιοα ἴδαδο ((ἀθη. χχχν. 29.); 
Μόοβοβ Ὀυγιοα Αδγοῦ οὰ Μουπὶ Ηον (Νυιρ. χχ, 29.}); {Π6 ο]α ρῥτγο- 
ῬΒοΐ Ἰαἃ {86 αἸκοθοαϊοηΐ ρτορμϑὶ ἴῃ 818 οὐσῃ στᾶγο (1 ἔϊηρδ χα. 30.}); 
δ οΒ6Ρἢ οὗ Αὐϊπγαίμοα ἱπίογγοα ἐοβὰ8 ΟἸσῖβῦ 1ῃὰ Ὦ18 ΟὟ ΠΟῪ ἴοτὰ 
γῶν ΧΧΥΪ,. 69, 60.); δηα {86 1186010}168 οὗ Φομη (86 Βαρὺ ρογ- 
οὐτηθα {Π6 ἰαβύ οἶος ἴοτ {ΠΡ πραϑίοσ. Τη6 ΒΟῚ5 ΔΠ4 ΠυΙΏΘΓΟΙ8 Χο ]α- 
ἰϊοηβ οὗ Ηδοτγοα ἐΟ]]οντοα Ὠ18 ΠΟΓΆΪ ρσοοαβϑιοη. ϑοιηθίχηθβ, ΠΟΎΘΥ ΘΓ, 
Βουυδηΐβ ἴοοὶς [16 ομαγρο οὗὨ ᾿πύθγγιηρ ΓΠΟῚΡ Τηδϑύθυβ, 88 ἴῃ (86 6886 οὗ 
} οϑδῃ Κιηρ οὗ πάλῃ. (2 Εϊηρθ χχῖϊ, 30.) . ϑονουῦ πθῃ σαγγϊοᾶ 
Θίορμθη ἴο 818 Ὀυχδ]. (Αὐοὐβ νυ]. 2.) Τῆα ἔχμογαὶ ορβοαυϊθθ Τ6Γ6 
αἶβο δἰΐεπαβα ὃν {86 ἔγθημβ οὐὗὁἨ ἰῃ6 ἀδοθαβθά, Ὀο τγθῃ δῃηᾶ Ομ, 
ὙΠῸ χηλάς ἰοια ᾿Ἰδιηθηἑδίοηβ ἴῸΣ ἴΠπΠ6 ἀοοοαβθοα, δηα βοῖμα οὗ ψΠΟΙΩ 
Ὑ6Γ6 Ὠϊγοα ἔογ {πΠ6 οοοδβίομ. αν] δπα ἃ ἰαγρα ὈΟΑῪ οὗἉὨ [Π6 1βγδο 168 
μιοιγηοα δοίογα Αὐπεν. (2 ϑδγη. 111. 31, 32.) ϑοϊοπηοη τηθπίϊοηΒ {Π6 
Οἰγουτηβίδποα οὗ Ἰποῦσποῦβ ροϊηρ δρουΐ ὑπὸ βίγοοίβ (Εἴοο αβ, χὶὶ. δ.) ; 
ΠΟ, τηοϑὺ ῬΥΟΡΔΌΪΥ, 6ΓΘ ΡΘΥΒΟΙΒ Πιγοα (0 αἰξοπᾶ {π6 ΤΠ Οτα] οὔ 86- 
4υ168, ἴο γ7181} δῃα Ἰἰαηθηῦ ΦῸΣ {π6 ἀοραγίθα.32 ΕΎΟτα «67. ἰχ. 17. ἴὉ 
ΔΡΡΘΑΙΒ, (μαῦ τοῦθ 616 ΟΠ ΘΗ ομημρ]ογαα ἴον {818 ρυγροβα ; δπᾶ 
Δ] ΓΟΠΊ6, [ἢ 18 ΘΟΙΑΤΩΘΗΑΤΎ Οἡ {Ππαῦ ραββαρσθ, ΒαΥ8 {Παὖ [Π6 ργδοίϊοβ γγ88 
σοηϊηποαᾶ ἴῃ υἄξ 6, ἀονη ο δ18 ἀΔΥ8, ΟΣ {86 ἰαἰτον ρατί οὗ (μ6 ἔουγί 
οοηΐασυ.35 ΤΙ «6Γ. ΧΙ. 86., [86 186 οὗ τη 8104] ᾿πδίγα θη 8 ὈῪ {Π686 
ΠΙΓΘα ΤΛΟΌΓΠΘΥΒ 18 αἸΒ.Ι ΠΟΥ τοοορηϊβοα ; πα Αἰμοϑ (ν. 17.) Δ] 68 ἴο 
ΒΌΘΝ. τηουχηΐϊηρ' 88 ἃ Ὑ16}} ΚΟΥ Οἰιϑίομ. 

Ιὴ {86 ἔλα οἵ “688 ΟἾγίϑὺ δηα 18 δροβϑίϊθϑ, [Π6 διΠΘταὶ αἰγρθ8 
ΒΌΠΡ' ὈΥ ὑμ686 ΒΙΓΘα ᾿πΟΌΓΏΘΥΒ ΜΘ ΒΟΟΟΙρΡΔΠΙ6α ὈΥ τη βιοαὶ Ἰηβίχ" 
τηθηΐβ, ““ΤΠ]6 βοό  δῃα μ]αϊηῦνο τλϑ]οαγ οὗ {π6 ἤπιΐθ γγχὰ8 θιρ]ογοά 
ἴο μοῖσῃῦθῃ ὑμ686 ἀο]ο Ὁ} Ἰληχοπίδοη8 ἀπά αἀἰγροθ. δι πγὸ τϑαᾶ, 
{παὖὉ οὐ {Π6 ἀθδίῃ οὗ ἴπ6 ἀδυρβίον οὗ “δἰ γ8, ἃ ΘΟΙΊΡΒΕΥ ΟΥ̓ ΤΩΟΏΓΠΟΓΙΒ, 
ΜΠ} ΡΙΑΎΘΥΒ οα {86 ἢπΐδ, δοοογάϊηρ ἴο 1π6 «Θὲ ουβίομμ, αὐζοπαρα 
ὍΡΟΙ {Π|18 ΒΟΥΓΟῪ [ἃ] ΟΟΘΟΔΒΙΟΙ. ἤδπ «688 δηἰθυθα {Π6 ρΟνΟΣ ΠΟΥ Β 
μοιι86, 6 Βα {86 ταϊηβίγο]β δηα {Π6 Ῥ6Ορ]6 γϑῖ]ηρ στοαίγ, (Μαΐ. ᾿χ. 
23.) Τα ουϑίομα οὗὨ δ ρ]ουηρ᾽ ταιδ]ο ἴο Παὶρ θη ρ. Ὁ]10 δηὰ ρῥγῖναίθ 
στοῦ 88 ποῦ ἴῃ (μαΐ ἄρα ῥοῦν ἰοὸ {Ππ6 «6008. 6 δηᾷ (86 δυΐα 

τουῃ ἃ τ 1} ἃ Πϊΐα οἸοία, Ἰδίἃ ΡΟῚ 8 δέον ΟΥ δοαγά, αῃ ἃ ὈΟΤΠΘ ὉΥ ΟὉΓ πηθη ἰο ἔπο στᾶνο. 
ΤὨΪ8 τηοάθ οὗ ροτγίοτιηίηρ [0 ἔππογαὶ οὈβοααΐο5 ΟὈ ΑΙ Π5 6. 4}}Υ ἀπχοηρ τπ6 Φονγς, ΟὨ τί κεῖτ, 
δηαὰ Μοβδιητη  Δ}8 ἴῃ ἴΠ686 Ῥαγίβ, 1 [Π0 Ἔχοορίίϊοη οὗἩ πῃ ἘΠΓΟρΟΔη ΓᾺΔ 1165, τνῆο μη 8- 
ΓΌΓΔΙΥ σΟὨΟΥΠΊ ἴο [86 τἰΐα οὗ τΠΟἿΓ δηποσδβίοσβ.᾿ (ΒΙΡΙΠ1οΑ] Ποβοδγοποβ, Ρ. 304.) Μτ. ἀρὸ ον 
οὐδβογνοά 8 Βἰ πη Δ πηοᾶθ οὗὨ ἱπίοττηθηῦ ἴῃ ατοοσο. “ΤΉ ΟΟΥΡΒΟ 18 ΔΙ ΑΥ8 ΟΧὨἰ δ ἰ6ἃ το [1] 
Υἱονν : 10 18 ρἰδοθ ρὸπ ἃ Ὀΐδγ τ ΒΙΟἢ 18 ΒΟΓΠΟ 8] ΟἿ ἀροὴ τη Βῃοῦ] ἀ6Γ5, ἀπ ἰ8 ἀτοδεοα ἴῃ 189 
Ὀοδβὲ πα ραχοβὶ σαγιηθηΐβ ροβδοβδοα ὮὈΥ ἴμ0 ἀφοοαβοα," (ΠΟβοΆγΟο8 ἴῃ τορος, μ᾿. 118.) 

ὁ ΔΦοβορδαβ, Απὶ. πά. 110. χνὶϊ. ς, 8. 838. Β6]]. Φαυὰ. 110. 1. ς 838. 59. 
2 Ἠο]ἀοη Β {γβηβιμοη οἵ Εἰς] οβἰαβίοθα, ῥ. 171. 
" Ὅτ. ΒΙαν πον Β γαηδίαιοη οὗ Φοτοπίδῃ, Ρ. 270. ϑ8νο. οὐδϊι, 

ΥΟΙ͂,. {Π1. 00 



5602 Τηοαϊπιθηΐ ΟΥ ἰδ 7)εαά. 

α͵8Ὸ δι ρ]ουγϑᾶ αὖ (π6 ΠΟΙᾺ] 80] 6 πη 1168 οὗἨ [86 ΟὙΘΘΚβ ἀπ Βοιηδηβ, 
ἴπ ὑποῖν Ἰαιαθα 008 ἔο τ [Π6 ἀθοραβϑα, 88 ΔΡΡΘΑΙΒ ἔχου ΠΠΊΘΓΟῸΒ ἰοδίϊ- 
ΤΩΟΏ168 Οὗ οἰαββῖο. δυύβοσβ. ΤῊ βᾶτλθ ουβίοτῃ 8601}} οὐίδὶπβ διημοηρ, 
186 ΜοοΙβ ἴῃ Αἴοα, [π6 ΤΌΤΚΘ πὶ Ῥαϊθβίϊηθ, π6 Ἡ]παοο8 3, {π6 Εργρ- 
(δπ8ὅ, δηα {Π6 τηοάογῃ σθοῖθ “ Αὐ 4}} {Ποῦ ῥυῖποῖραὶ οπίογίβίη- 
ταϑηΐ8," ΒΆγΥ8 στ, Θ,ΔΥ, “ δηα (0 ΒΏΟΥ τοϊτίῃ δηα ρἸδάπθ88 ἀροι ΟἴποΣ 
οὐσαβίοηβ, [86 Ὑγοσαθῃ Ὑγ ]σοτα6 ἐπ|6 ΔΥΥῖναὶ οὗἨ Θδ οὶ συιθβῖ, ὈΥ βαυδὶ]πρ' 
οι ῸΣ ΒΕΥΘΙΓΆΪ ἰἶσλθβ ἱοροίδον, μοοΐἱ 1ζοο] ΤωοοΪ6 Αὐ {Π6ῚΣ ἔΌΠΟΣΑΙ, 
8.180, δα ὉΡΟῚ ΟΥΒΟΙ τ ΘΠ ΟΠ ΟΙΥ ΟΟΟΔΒΙΟΙΒ, [ΠΟΥ͂ τοροδΐ [Π6 Β8Π16 ΠΟΐΒ6, 
ΟἸΪΥ ΠΟΥ τ,8Κ6 1ὖ ἸΟΥ6 ἄθορ δῃηὰ ἢ0] ον, δηα δηᾶ οδοῖὶ ροσϊοα στὰ 
Β0Π16 γΘὨ ΓΠ]οαυουΒ βισἢβ. Τὴ ἀλαλάξοντας πολλά, ΟΥ ΤΙΝ ΘΔ ΕΪγ 
88 ΟἿΓ ὙΘΓΒΊΟΏ ΘΧΡΥΘΒΒ68 11, ΜΑΙΚ ν. 38.), ὕροι (86 ἀθαίδ ὁ πων 
ΔΌρ ἰΟΡ, γγαθ, ὈΓΟΌΘΔΌΙΪΥ, ΡΟΥ ΟΣ α ἢῃ [}18 ΤΆΠΠΘΥ. ΕὟῸΣ ἴΠ6Χ6 δΓΘ 

ΒΟΥΘΓΆΪ Το θῃ, Εἰγοα ὑὸ δοῦ ὍΡοα ἰμ686 ᾿υρυρδτίουβ οσοββίοτθ, πγἢ0, 
.κὸ {π6 ργαδεῶ, ΟΥ τιουσηῖηρ; σοσλθῃ οὗἉ ο]4, δτὰ Ἂἀὶζμϊ ἐπ ἰαπιεηέαξίοπ 
(Αἴωοβ νυ. 16.), δπᾶ ρτϑαῦ τα ϊβίσββθοβ οὗ {Π|686 ΘΔ ΠΟ ΠΟΪΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊΒ : 
Δηάᾶ, ᾿ἸπΠ4 664, [ΠΥ Ῥογΐοστα ὑμὶν ραγίβ 1} ΒΟ ῬΓΌΡΟΣ βουπάβ, σο8- 
ὑᾳγ68, ΒΠἃ ΘΟΙΑΠ]ΟΙΟΏΒ, ὑπαὺ {ΠΟῪ ΤΆΓΘΙΥ [81] ὑο ΤΟΥ ἊΡ [86 ἈΒΒΘΙΔΌΪΥ 
1ῃηἴο βοὴ δχίγδογ ἸΘῪ ΡΙΓΟἢ οὗὁὨ {πουρ δι] 688 πᾶ βούτονσ. ΤῈ 
ΒυΘΘἢ ἰλοίοσυ 88 οἵδῃ Ὀθθὴ ὙΘΣΥ͂ ΒΘΏΒΙΌΘΙΥ ἰουομοὰ τ {Π686 
Ἰαυθη Δ 1 0Ή8, ΠΥ ΒΘΏΘΥΘΣ [ΠΟῪ ἬΘΙΘ τΩ866 ἴῃ {Π6 μεὶσουσίηρ Βουδβα8β.᾽ 
ΤῈ6 Βον. ὙΠ] πὶ « ον, ἀυτίηρ' μἷ8 ἔγανθὶδ Ἰὰ ῬΔΙΘΒΏ6, αγγινθα δἱ 
{π6 ἴον οὗ ΝΆΡοΪοθθ, τ Β]οἢ ϑίδηαβ οα [86 βιζ6 οὗ [86 δηοϊθηὺ δ5[6- 
οἤοτα, ᾿πτηθἀ!δίου δέον ὑῃ6 ἀθαί οὗὁἨ {μ6 σονθσποσ. “Ἅ Ομ οομΐῃρ' 
ἢ βισῃὺ οὗ {86 ραΐο,᾽} πο τοἰδίθ,, “" τὸ ρογοοϊνθα ἃ ΠυχΏΘΓΟΊΒ 60Π1- 
ῬΘΩΥ οὗ ἔδιρβίββ, ἍΠΟ ΜΌΙ͵Θ ΒΙΩρΊΠρ' 1π 8 Κιπα οἵἁ τοοϊίδίνο (ὯΓ ΠῸΤΩ 
ΤΊ ΠΟΒΟΪγ, δηα οαϊπρ πὴ6 πιῇ {ποῦ Βαηάβ. ΟἿ ΟἿΣ τϑϑοδῖι 
186 ρσαίθ, 1. νγᾶθ Βυ θη Θχο;αηρθα [ὉΣ ταοϑὺ μιάθουβ ῥ]αϊπίβ ε] 
ΒῆσιοΚβ; σοῦ, 1} {86 ἔθο!ηρ (δαὺ τὸ Ὕογο οπηἰουϊηρ ἃ ΟἹΤΥ δ΄ ηὸ 
{τλ6 οΟἸΘὈγαϊθα ἔῸγ ΗΒ ΠΟΒρΙ Δ] γ, δίσυοΚ ἃ ὙΘΓῪ αἰδηλαὶ ᾿ΤΩΡΥ Ββῖοι 
ὩΡΟΏ ΤΩΥ͂ Π1Π6, ΤΏΘΥ ΔΟΟΟΙΡΔηϊΘα 8 ἃ ἴδ Ραόθϑ, ὑυῦ 10 ΒΟΟη ἃρ- 
Ροαγοα ἱμαῦὺ [86 ραΐθ γγαὰϑ (861 βίαϊοῃ ; ἰὸ στοῦ, μΒανϊὴρ σγϑοοινοα 
Δοίηρ ἔγοτα Ὁ8, [ποὺ στοϊασπθα. 6 Ἰοατπθα ἴῃ (6 οουγδ8 οὗ {86 
δνθηΐηρ, ἐπαὺ [686 ὙγΟΓΘ ΟὨΪΥ͂ 8. 5128}} ἀοἰδομυηθηῦ οὗ ἃ ὙΘΥΥ ΠΟΠΊΘΓΟΙΙΒ 
Ὀοᾶγ οἵ ομμηΐμφ τροπιεπ, ΜΏῸ τγογο Δ]]Πὴρ [ἢ6 ΤΒΟΪ6 οἱἵΥ τι {6} 
ΟΥ168,---ἰαλίη ὩΡ α τοαϊϊἶπο ὙΜ{ [86 ἀοβιρη, 88 οὗ οἱα, ὕο τραϊζα {86 
ἜΥ̓68 Οὗ 4}} {86 ᾿Ἰπῃαθιίβηΐθ σι ἄοιοπ τοϊξἧ ἐθαγ8, απα ἐλιεὶν ογεϊὶά5 σιιδὴ 
ομέ τοΐξή, τοαΐογ6. ( 6χ. 1Ἰχ. 17, 18.) ΕῸσ [818 ροοά βοσυῖοθ μου που]ά, 
{[π6 ποχῦ τηογηΐηρ,, υγαὶῦ ροπ (86 ρονοσημπλθηῦ δηαἃ ὈΓΙΏΟΙΡΑΙ ΡΘΓΒΟΏ8, 
ἴο ΤΘΟαΙ͂ψΘ βοη6 {ὐἸῆϊησ ἴ66.)5 Τῆς ον. Φομη Ηδγίίου, ἀυτίπρ' πὶβ 

! ἀἰγρυρλουν Ιηϊτοἀιποείοῃ, γο], ἰϊ. ΡΡ. 182. 184., ΠΘΣΘ γα ΣΟ 8 ῥα δϑαρεβ οἵ οἸαβδὶς δας Βοτα 
8[Ὸ οἱ 

3. ῬοδοΣί8᾽ 8 Οτϑηίδὶ Π]ἠπβΓαςΙ0Π8, ΡΡ. 2348---249. 
8 1.Δῃθ᾽8 ΜΆΑΠΠ6Ι18 δηᾶ (πβίοτῃϑβ οὗ ἴῃ Μοάοστ ΕΡΥΡ ΐδηΝ, το]. 13. ΡΡ. 2386, 287. 
4 Ὧτ. ὅμδὺὴ οομοοῖνοϑ ἐδ 18 Ἰτνγοτὰ ἰο θ6 ἃ οογγιρίζοη οὗ ΗΔ]16}1} 8}. Ηΐδ ΧΟΙΏΔΓΚΒ, Αλαλη, 

ἃ νοσὰ οὗ [80 'Κο δουπμᾶ, τῦαϑ υδοᾶὰ ΟΥ̓ ΔΠ ΔΙΤΩΥ͂ ΟἰὮΠΟΓ ὈοΐΌγο ΠΟῪ ρζανὸ [89 ΟὨδαοῦ, ΟΥὁ τ ΏΘΏ 
[06 δεᾷ οδίδίμοα 186 υἱείοσγ. ὙΤῈΟ ΤΌΣΚΒ ἴο (818 ἀδγ 68}} ουΐ, ΑΙ]δἢ 1 ΑἸ]Δἢ 1 ΑἸΙΔῈ] 
προη 106 1 οοσαδβίοη. ΤΓανοΐδ, νοὶ]. ἱ. ἢ. 485. ποίβ ". (ϑνο. οἀϊϊ.) 

5 Τοϊὰ, ρὑν. 485, 486. 
6 Τονοίιδ Ομ γι βϑείδη ΕΒ ϑθασοθοθ ἰη ϑ'γτίϑ, ἢ. 194. Τἢο χππουχηΐηρ οὗ [πΠ6 Μοπίθῃορτίῃϑ 

ὈΟΔΥΒ 8 ζτοδὺ γΟβοΙ ὈΪδῆοο 10 (πᾶὶ οὗἨ ἁ[Π6 οΥ ΘΗ 4] παιΐοηθ, Οπ ἔδο ἀθδιὶὶ οὗ ΔΩΥ͂ ΟΏ6, 
ΠΟΙ ΐηρ 18. ποατὰ Ὀπὶ ἴθ 88, οΥἿ68, δ ἃ ῬΤΌΔΩΒ ἔγζοπὰ [80 Ὑ20]0 ΤἈΤΑΙΙΥ : 1[1|0 ννοσλθῃ, 1 ΡδΣ- 



Ἐπ πογαὶ Ἀπ ΐο8. δθ3 

ἐγαυθ}8β ἴῃ ασϑοοο, τοδίθ {παῦ, ΟΠ6 τλοσηῖπρ, ὙἈ116 ΤΑΚΙΏΡ᾽ ἃ 80] Δ ΥῪ 
ναὶ Κ 'π Ζρίπα, (Π6 τηοϑῦ Ὀ]δπνο δοσθηΐβ [611] ἌΡοπ 18 ΘᾺ Ρ τ ΒΙοἢ Β6 
Βδα ουοσ μβοασά, Ηθ [0] ονγϑα 1ῃ {π6 ἀϊγθοίίοι ἔγτομι Ὑγ 1 Οἢ 18} βου η8 
Ῥγοοθοαοά, δα [ΠΥ οοπαποίοα Πὶπι ἴο {86 πον] -ἸηΔα6 ρτανα οὗ 8 
οὔπρ᾽ πδη, ουὐ ἄονγῃ ἰπ {π6 Ὀίοομι οὗ 118, ΟΥ̓ ὙΠΟ ἃ ΜΟΙΏΔΠ, 

ζἰνοὰ ΟΣ [88 ΟσΟΑϑΙΟΏ, νγὰ8 Ῥουσίπρ οσί ἰαπιοπέαζίοπ απα πιοιιγπῖπς 
απ τοοο, αἰ ἢ Βα ἢ 4ο]6(] βγη δηα 166 ]1Π08, 88 σου] ΒΟΔΙΌΘΙΥ Παγθ 
Ὀθθη βυρροβοά οἰμοῦ (μδῃ βἰποθγο. 

Τῃ φῬγοροσγίϊοῃ ἰο 186 τϑηῖς οὗ [16 ἀροθαβοα, δηᾶ [Π6 Θδϑυϊτηδίϊου ἴῃ 
ὙΠΟ ἮΪ5 ΤΩΘΙΠΊΟΣῪ γ788 μ6]4, νγ88 {π6 πυμα 6. οὗὨ ὈΘΥΙΒΟῚΒ ὙΠΟ αϑοϊβίρα 
αὖ Ἦ18 ἔΠΘΓΑΙ ΟὈΒθα 168, ἈΟΥΘΟΔΟΙΥ͂ ἴο (Π6 ὙΘΣῪ δῃποϊθηΐ ουβίοτα οὗἁὨ (6 
Εδϑὶ, Τῆυθ, αὖ {π6 ἔππογαὶ οὗὨ «8460, {π0γ6 ὝΟΣΘ Ῥσχϑϑαπῦ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ΦΟΒΘΡΆ δηᾶ {Π6 ταοϑί οἵ [18 ἔβγα ν, Ὀαΐ 4180 {Π6 βουυδηΐβ δπα 6] 618 (οὐ 
ΒΌΡοΣΙπἰθηοηίβ οὗ ῬΠΑΓΔΟΝ Β μου 86) πα {86 ῬΥη61ρΑ] Εργρῦδηβ, ἢ Ὸ 
αὐϊοπάρα ἰο ἀο Βοποὺγ ἴο ΗΪ8 ΤΘΙΊΟΤΥ, 8η4ἃ Ὑ{0 δοοοιῃρδηιθα {86 ρΡΓῸ- 
οοβϑίοι ἱπίο ἐμ6 ἰαπά οὗἨ δηδδη. ((1θῃ. ]. 7---10.) Αὐ [πὸ Ὀυτῖαὶ οὗ 
ΑΡ πον, αν δοσηηδηαοα «080 8π4 81} [Π6 Ρ6ορ]ο (μαὺ γγογ6 τ Πα 
ἴο Τοπᾷ {ΠΟ ἿΣ στη ηΐΒ, πα ροἰγὰ {πϑιηβϑῖνοθ ὙΠ} βδοϊκοϊοί, δπα ἴοὸ 
ἨΙΟΊΤΤ δοίογο ΑἸ ΠΟΥ, ΟΥ τλλῖκα ἰδυηθη δ 0η8 1ῃ ΒΟΠΟῸΣ οὗὨ [μαὖ ρσΘΠΘΓΑΙ ; 
Δηά {π6 Κίηρ Εἰταβο } Ὁ (Ὁ]ονσοα {86 ὈΙοΓ, (2 ὥδιμ. 111, 81.) 41 “ιμάαῖῆ 
απά ἐδ ἱπλαδίἑαπέα 07 ϑετιιδαίοηι αἰά Ἀοποιῦ ἰο ἩδΖο κι αὐ λὲβ ἀφαέῆ. 
(2 ΟἌγοη. χχχῖ, 33.) Μαοὶ ροορῖο 9 ἐλ οἱΐψ τοογὸ ιοἱἐΐ, ([λ6 σἱᾶον οὗ 

Δ1Π, ὙΠΟ τγδϑ Ὁ] Ωρ ΠΟΙ ΟἸΪΥ 800 ἴο [86 ρστᾶνϑ. (Κα νἱὶ. 12.) 
ΦΟΒΟΡ 18 ̓ ΠΌΤΤΩΒ τι8 ἐπαὺ Η ΘΓοα γγὰβ δὐϊοπαϑα ἰο Ἡ ετοάϊατη (ἃ )ου ΠΟΥ 
οὗ ὑπϑηΐγ- να ἄδγ8), ὙΠοσΘ ἢ6 Βα Θομπητηδη 64 ἐμαῦ Β6 Βῃοι]α Ὀ6 1η- 
(οΥτοα, γβί, ὈΥ 18 ΒΟΏΒ Δπἃ 18 ΠΌΙΩΘΓΟΊΒ ΤΟΙ 0.8; παχὺ, ΕΥ̓͂ Ηἷ8 
δσυλγαβ, πὰ δου [861 ὈΥ {86 γγΠΟ]6 ἈΥΤΩΥ, ἴῃ {Π6 ΒδΙη6 ΟΥ̓ΔΟΣ 88 6 η 
ΤΏΠΘΥ το Πα ουὐ ὕο γγὰγ ; δῃηὰ {παὺ {πΠ686 Ἴογα [Ὁ] ονγοα Ὀγ ἔνα Βυπ- 
ἀγοὰ οὗὁὨ μὲθ ἀοπιοϑίϊοβ, σΑσΥἹπρ᾽ Βρ1068. 

ἐἰοΌ Αγ, θθδὲ ἐΒθσηβοῖνοδ ἰῃ δ ἐγ ρὨ α] τιληποῦ, ρἰποῖ οἱ ὑμοὶν Βαὶν δηὰ ἔδασ [λοῖγ [4668 δηά 
Βοθοίηβ, ὙὍηο ἀοοραδοα ῬΘσβοὴ 8 ἰδϊὰ οιἷἱῦ ἴῸΣ θη γ-ΟΌΥ ΠΟΌΓΘ, ἰῃ 106 Βοῦθ0 ὙΏΟσΟ ἮΘ 
ΘΧΡΙΓΕΒ, τ ἢ 186 ἔβοα υηοονοτοᾶ; δηᾶ 18 ροσίιητηοα τ ἢ ΟΒΒΘΠΟΘΕ, δηα βίτοσσεὰ 1 ΠονγΟΥΒ 
Δη4ἃ Αγοιηδεὶο ἰοανοδ, δος (80 οὐδίοτῃ οὗ ἴΠ6 δβηοίϊοηίβ. ΤΏΘ ἸΔοη Α οἢ8 ἃγο τοπονοᾶ 
ΟΥ̓ΘΣΥ͂ Τηοταθῃΐ, ῬΑΣΕΟΠΪΑΣΙΥ οἢ ἐπ6 ΑΥσῖναὶ οὗ ἃ ἔγεϑῃ ῬΈσϑοη, δῃἃ οβρθοίδιῦ οὗ 186 ῥγίδβῖ. 
Ψυδὶ Ὀδοέοτο (Π6 ἀοἴπησξς 18 σατο ουὖϊ οὗ 1πΠ0 Ὠοιδο, ἷ8 γο δίϊο 8 ὙΠΙΒΡΟΥ τη ἷβ 667, δῃὰἃ 
εἶνο Ηἰπὶ ΘΟΙΏΣΒΒΙΟΏ8 ΤῸΣ [᾽6 ΟΥΠΟΥ ποσ]ὰ, ἴὸ μοῦ ἀοραγιθα γοϊδεϊνοβ οὐ ἔγίοπάθ. ΑΠΟΣ 
[8686 δ Πρ ]ν δ οα868, ἃ Ρ6]] ΟΥ̓νὶ παρ᾽ δῆοες 8 ΤΠ σοῦση ΟΥ̓ΘΡ [Π6 ἀθδἃ ῬΘΥΒΟΏ, ὙὙΠΟΒΘ 
ἔδοο σου 68 πποονοχοᾶ, δηὰ ἢθ 18 ἰἸοὰ ἴο σατο ῦ: Ὑ8116 οἡ {Π0 τοβὰ {1 ΠΟΥ, ΤοϊηΘΏ, 
ἰγοὰ ἴοσ [Π6 ργροβο, ομδηὶ δἰ ὑσϑίϑεβ, δσηϊὰ {πο ἴθασβ. ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἴο ἀοροβίεπρ' Εἰπι ἰπ 
ἴδιο στουῃά, ἔπ ποχὲὶ οὗ Κίῃ {ἰ60 ἃ ρἷϑοϑ οὐ οδκὸ ἴὸ 18 ποῖ, δηὰ ραϊ 8 Ῥΐἷθοθ οὗ ᾿ΠΟΏΘΥ ἱπ 
Ηἷβ παπᾶ, δῇοσ [86 ἸΏΔΏΠΟΡ οὗ ἔδ6 δποίοη! αἀτϑακθ. ᾿ατίηρ [ΠῚ ΘΟΓΟΙΔΟΉΥ, 88 αἰ8ὸ υὰ]]6 
ΤΟΥ͂ ΓΘ ΘΑΙΤΎ ΩΣ δἷπὶ ἤο 116 Ὀυγ1]-ατοπηά, ἃ νυν οὐὗὁἨ δροβίσορηθθ 16 δ ἀγοββοά ἴὸ {6 
ἀεοδιηοῖ, τ οἢ ἀγὸ ἱπίοσταρίθα ΟὨΪΥ ὉΥ͂ ΣΠΟΌΓΙΠΙΙ βοῦ8, δδκίηρ Εἷἰπὶ ὙὮΥ ἢ6 αυἱ ρα ἸΠοτὴ ὃ 
ὙὮΥ [6 δραπδοηδὰ μΐ8 ἔβτ1]}γ  ---- Ὦ6, ΏΟΒ6 ῬΟΟΥ ὙΠ Ἰονθα ᾿ἰπὶ 80 Το πο συ, δπα ὑτο- 
νἱὰοα ΘΥΟΙΥ τὨΐηρ ΓῸΣ Ηἰπὶ ἴο οδὺ 1 ψἢο860 ΟὨ ]άσθη οὐογοα Ὠἷπὶ σ] ἢ δας τοβροςῖ, ΉΠῸ 
ὯΪ8 ἔτοηἀβ βιιοοουγοὰ δὶπὶ τ ΒΟΠΘΥΟΣΥ δ τυδηϊθα δϑϑἰβίδησο ; ὙΠῸ Ῥοδβϑαβϑοά βιιοῖ θοδπει 
Βοοῖκα, δὰ 4}} ἢοθα ποσί κίηρϑ γοτο ὈΪοδβοὰ ὉΥ δάσο} ὍΒοη (Π6 [ἈΠΘΓᾺΪ ΓἱΐοΒ ΔΓΘ 
Ῥοσίοιτηοα, 10 ουγαῖο δηἃ του ΤΏ οΥΒ γοίαΣ ΠοΙ6, Δηἃ Ῥασίδκο οἵ ἃ σταπᾷ οπίογίδ πηγοηΐ, 
ὙΓΒΙΟΉ ἰβ ἔθ αΘΕῪ ἰη οτττιριοα ὉΥ ἸΟΥ]41] 80 6.8, ἸῃΓοττΤΩϊΧοα τ] ῬΤΆΥΟΥΒ ἴῃ ΒΟΠΟΙΤ οὗ [ῃ6 
ἀεοοραϑοᾶ, Οπθ οὗ [06 σιιοδίθ ἐβ σοση "88: οηΘα 0 Οἰδηΐ ἃ “Ἰβιαθηῖ ᾽ ἱπιρσοτϊηρίιι, νυ ἢ ἢ 
ἸΒΙΔΠῪ ἀγα8 ὕἴδατϑ ἴσο [Π6 ΜἘΐΟ]6 ΘΟΙΩΡΘΗΥ͂ ; [86 ῬΟΓΪΌΤΤΩΘΓ 18 δοσοιηρδηϊεὰ ὈΥ̓ ἰΠγῸ6 ΟΥ̓ 
ἔοαῦ τηοῃοοδβοτάβ, τ ο86 ΠΑΥβἢ ἀἰβοοσγαὰ ὅχοτο 8 ὈΟΓΒ ΔΙ Ἤ ΕΓ ἃπαὰ ἴθ δ γ8 αἱ [6 βδης {ἰπ|6. 
ψόογᾶρο ΗἸἰδβίοσίαπθ οὲ Ῥοϊπίαθο ἃ Μοπίοηερτο, ρὰγ Μ. 19 Οο]οηοὶ ΥΊΔ] 14 ἂς ϑοπιιηϊὸγοβ, 
ἴοτῃ. ἷ, ΡΡ. 2375---278. ῬΑγίθ, 1820, ὅνο, 

᾿ ΗαδγοΥ 8 ἘΠ ΘοΆσΟΒ68 ἱπ ατοοθςθ, ΡΡ. 119, 120. 
3 Φοδβορῆμϑ, Απΐ, Φπἀ. ᾿ἰδ. χΥἹ;, ο. 8. ὃ 8. 
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δθ4 ΤΖτεαϊπιεηξ 47 ἐλ 7) Φαά. 

ΕΤΟΥΣ, 10 νγα8 ἀδυδ]ὶ ὑὸ ΒΟΠΟῺΣ [Π6 ΤΑΘΙΛΟΥΎῪ οὗἉ ἀἰβυϊ σι ]δῃθα Σηα1- 
υἱάσι ]8 ΌΥ 8. [ἌΠΟΤΑΙὶ ΟΥ̓ΑΙΟΩ ΟΥ Ά Ῥορὰ: ἰδ Πλανιἃ ῥγοποιπορᾶ 8ῃ 
Θυ]ΟΡῪ ονοῦ [Π6 στάνα οὗ ΑΌπογ. (2 ὅϑιη. 1. 88, 84.) Τύρου [Π6 ἀφϑα 
οὗἩ δὴν οὗ {π61} ῬγΊΏ668, ὙΠῸ Πι84 αἰ ρ ]Βμ6α {ΠΘυηβοῖ 68 1 ἈΥΤΩΒ, ΟΥ 
ΠΟ, ὈΥ ΔῺΥ ΤΟ]ΙρΊουΒ ϑοί 0:8, ΟΥ ὈΥ͂ {86 Ῥτοιηοίοη οὗ οἷν] ατίβ, δά 
τηογιθα τγ6}1} οὗἨ {πεῖσ οουηίτγ, ἸΠ6Ὺ υδοα ἴο τχβκα Ἰαταθπίδιϊομβ ΟΣ 
ΤΩΟΌΣΏ ΜΙ] ΒΟΏΡΒ ἴῸΥ ἔμο, ΕἾΟΠι 8ΔΠ Θχργθϑβίοι ἴῃ 2 ΟἸτοη. χχχνυ. 2ὅ. 
Βελοϊα ἐλον αγὸ ιογίξέεπ ἔπ ἐδ6 ],απιοπέαξζίοηδ, 176 ΤΑΔΥ ἱπέον {μαῦ {867 
Παά οοτγίαϊη ΘΟ] οο 8 οὗ {Π18 Κιπᾶ οὗ δσοτπηροβιέϊοπ. ΤῊ6 δυΐμοσ οὔμ6 
θοοϊκ οὗ ϑαμπημϑὶ μ88 ρσθβογυϑα {πὸ ὀχαι βίον Ὀθδα 1] δηα αθοίησ 
ΘἸοοΎ 81ο} Πλαν]α σομηροβθα ομ οσοδβιίοη οὔ {Π6 ἀδαίῃ οὗ ὥὅ'δι] δηὰ 
Ζοπαίπδη; θα νὰ ᾶγα πο σϑιηδῖηβ οὗ {π6 τηουγηι} ροοτα, τ ΒΙοἢ 46- 
ΤΟΙ ΙΔ ἢ τηϑθ Προ {86 Ἰπηπηαύαγα ἀραὶ οὗἩ [86 ρίοιιβ Κίηρ'  οβίδῃ, τηϑη- 
ὑϊοηοᾷ 1η {π6 Ἰαδὑ-οἰὐοα Παρίου : ΒΟ 1088 18 {Π6 τόσο ἴο θ6 ἀδρ]ογρά, 
μδοδιιδθ πὶ 411 ρσοΑὈΙΠΥ 10 τγἃ8 ἃ τρϑβϑίογσριθοα ἱῃ 18 ΚΙπά, βῖ ποθ ΠΘΨΟΣ 
γ788 [6,6 ΔῈ ΒΌΪΠΟΥ ΤΟΤῈ ἀΘΟΡΪΥ αϑδοίοα τὰ 818. βυ] θοῦ, ΟΥ ἸΏΟΤ 
ΘΆΡΔΌΪ6 οὗὨ οαγγυῖπρ; 1 Τῃτο σ᾽ 411 [86 ὑθηάου βθηθτηθηΐβ οὗ ΒΟΥΤΟῪ ἀπ 
σΟΙΙΡΆΒΒΙΟΙ, ἴδῃ. εἰ ἀγθιγδῃ. Βῦ ΠΟ ΠΟΙΆ] ΟὈΒΘα 168 6.6 ΘΟὨξοστοᾶ 
ου ὑποβα 80 αἱ νἱοϊθηῦ μδηα5 οα {ποιηβαῖνθβ: ἤθποα ψγ6 Ὧο ποΐ γτϑδά 
1πδὺ {πὸ ἐγαϊίον-Β 10 116 «6188 γγ88 ἰαταθηϊοα Ὀγ (μ6 «οτγ8 (ας. χχυὶ!. 
4.), οΥ ὈΥ 818 6] ον - 180 10168. (Δοίβ. 1. 16.) 
᾿ς ΑἸΩΟΙΡ ΤΔΗΥ͂ 8Ποϊθηῦ ΠΑΓΟΠΒ, ἃ Ουδίοτῃ ῥγονα]οα οὗ {πσοστησ 
ΡΙ6668 οὗ Εοὰ Δα βι]νοῦ, ἱοροῖμοσ τ] ΟἾΠΕΣ Ρῥγθοϊοιβ ἀγ(16168, Ἰηΐο 
ἴπ6 ΒΟρΌΪ]ο,ΓοΒ οὗ {πο86 πὸ 6 γα Ὀυχὶοα : {Π18 ουδίοτα νγὰ8 πού δἀορίοα 
Ὀγ {π6 Φονγ8. Βιυῦ ἵπ ΕΖΕΙς, χχχῖ 27. ποσὰ 18 δὴ δ] υβίοη ἰο {86 
ὀπδίοπα ὙΒΙΟΔ ΟὈίαϊηεα ἀπηοπρ' δἸτηοβὲὺ 811 δποϊθηςβ παίϊομβ, οὗ δἀοσγηΐην 
{Π6 Βαρυ ]οἢγο8 οὗ μοῦοθδ ΣῈ {Π6ῚῚ Βυγοσ8 δῃα οἰ Π6Γ Τ}}} ΔΓῪ {χορ Β 168. 
ΤἼΘ ρῥγορμοῦ, ἔοσϑίθιηρ {Πμ6 [Ἀ]] οὗ Μμερλοοῖ απα Τ᾽ μδαΐ, ἀηα 411 Πα 
τα εἰ ἀ6, Ββαγ 8 ἰπαῦ ἐΐόψ ατὸ σοπθ ἀοιοπ ἐο ἤοἶϊ (οΥ 16 ᾿πν1810}16 βίαξο 
εοΐέλ ἐμεῖγ τσεαροπϑ 9 τρσαῦ ; απά ἔλεον λαυο ἰαϊά ἐξεὶγ διρογ δ 67 ἐιεῖγ' 
λεαάς. ἴπ Μιηρταϊία, δῖ. Φόομη ΟἸΒαγαϊὴ ἱπΌστΩΒ π18, ΠΟῪ 8}} β' δ ρ 
ὙΠ} {Π6ῚΓ δισογας ἩΠΟΕΡ ἐλεὶγ ᾿φαάδ, δα ὑπ ὶῦ ΟΥΠΟΥ δυτὴβ ΟΥ̓ {ΠΕΣ 
81468: ἀπ {μον ὈΌΓΥ ὑμοπὶ ἴῃ {π6 Βᾶπλ6 ΙΩΔΏΠ6Ι, ὑΠΟῚΓ ΔΤΙΩΒ Ὀοιηρ; 
Ρἰαοοα ἴῃ [86 βϑῖηθ ροβιίοηῃ. 1}18 ἔλος ρσυθδίν 1Ππβίχαῦθβ {Π6 ρ49-- 
Βαρσο 8Όονα οἰἑοα, ϑῖηοθ, Δοσογαϊηρ (ο Βοοδατγί, δἀπα οἴου ᾿θαυποα ρσθο- 
στΆροῖβ, ΝΜ βῃθος δηά ΤΌΡαϊ ταθδῃ ΜΊΏρΤΟ]1α, ἀπα [86 οἰΓΟ τ ]δοο πΌ 
οοπηΐγυ.ἷ 
. Ἧμο τηοβὺ Β 010 ΤΟΜΒΒ ΟΥ τηοπυτμηθηΐβ οὗ οἷα οοπβιβϑίρα οἱ 

ΠΠΠΟΟΪΚΒ οὗ δασίμ, μοαρθα ἊρΡ οὐοῦ [Π6 σσδᾶυθ, οὗ σι βιοῦ 16 μᾶνς πὰ- 
ΤΩΘΥΟΙΒ ΘΧΘΙΏΡΪ6Β 1Π ΟἿ ΟὟ ΘΟΠΟΥ. [Ι}ἢ {μ6 Εαβί, ψΉΘΓΘ ΡΘΓΒΟΏΒ 
αγο θη τηυγαθγοά, ἤΘΆΡΒ ΟΥ̓ βύοῃββθ ἃ΄6 σϑὶβθα Οὐϑσ {πϑῖὰ 8ἃ8 δφηϑδι 
Σ [ο 1818 ουϑίοτα ἰμ6 ργορμοὺ ΕἸΖΘ 16] ἀρρθᾶσθ ἐὸ 81046. (χΧχχῖχ. 
16. 
ΤῊ δαυ]δδῦ ΒΘΡΌΪΟὮΥΘΒ, ἴῃ 411 ργ Δ ὈΠ1γ, ΤΥ οάνοσηβ. ΑὈΥΆθδτα 

Ρυτομαβρα [86 οανο οὗ Μδοβροίδῃ οὗ Ερβγοι [πὲ Ἠλ16 ἴῸΓ ἃ (ἌΤΩΣΥ͂ 
ὈυΓ4] ρἷδοθ. ((ἀθῃ. χχὶϊ. 8---18.) " μὲ ὝΟΥΟ ἰηΐοστοα ΑΡΥΆἤδτα 
8Δη4 βαγδῇ, ἰβδαᾶς δηὰ Βοθοαῃ ; Ποσο αἷβδο “4οοὸῦ υγιοα 1,68}, δπὰ 
ομαγροᾶ Π18 Βοη8 ἴο ἀδροβιῦ δὶ8β γοπγχαῖηβ, (θη. σ]χ. 29--32.,1, 18.) 

" Ἠαστηοτβ ΟΡϑβογναίϊοῃβ οἡ δογιρίασο, νοΐ. 111. ρρ. δ5, 56. 
3. δηδνν8 ΤΤάνο]8, γνο]. ἱ. Ῥτοῖ, ῥ. χυ!. 



Τοηιδα. δθὅ 

ΤῊ δποϊοηὺ “6079 Βθϑὰ ἰο αν αὐϊδοβοα τοῦ ἱπρογίδησα ἴο ἰηΐογ- 
ταθηῦ ἴθ {86 βαρυϊοῦγο οὗ {Π6}} ἔδίμοσβ, ἀπ Ῥαγ οι αν ἰὸ Ὀοϊηνσ 
Βυχιοά ἴη {π6 6π4 οὗ (ὐαπαδὴ ((δη. χὶνι]. 30., χἱῖχ. 29. ]. 26.), ἴῃ 
ψ οἢ αἰδοίίῪη ἴοσ {86 σουπίγυ οὗ {Π6ῚῚ δηοοδϑίύοσβ ΠΥ 8.6 ποὺ 80- 
Ῥαββϑα ὃν ἐμοῖγ ἀδϑοοπάδηΐβ, [86 πιοάθσῃ 6 υ78.} [πὰ Ῥβαὶ]. Χχυ, 1. 
ΟΧἑΣ, 7., πα Ῥτον. 1. 12. [86 γΤάνθ 15 σΣοργθβθηΐθα δἃ8 ἃ ριῦ ΟΥὁ δ ΤΏ, 
Ἰηἴο ΜΈΙΟΝ ἃ ἀοβοθηῦ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ; ΟΠ ἐΔΙΠΙτρ ἀΟΥΤΩΙΓΟΣΪ65 ΟΥὨ Βοραγαΐθ 
6618 ἔοσ τϑοοϊνιηρ (16 ἀ6δα ἕω χῖν. 16. ; ΕΖΕΙς, χχχὶὶ, 23,}, 80 (αὶ 
ΘΔΟΝ ῬΘΙΒΟΙ ΤΩΔΥ͂ δ6 Β414 ἴο 116 'ῃ 18 οσῃ ὨουδΒ6 (188. χῖν. 18.), δῃὰ 
ἴο ταβύ ἱπ 818 οσσῃ Ὀ64. (1588. 1ν1}. 2.) ΤΏ686 βορυϊοῦγαὶ νϑυ]}8 Βθ6 πὶ 
ἴο Βανθ Ῥθθῃ δχοαναΐθα ἴον (Π6 υ86 οὗἩ [16 ῬθΥΒοῃΒ οὗ Βιρἢ τϑηὶς ἀπᾶ 
{Ποῦ ἔμη1]1686. ὙῈΘ νϑημν οὗ 5μθῦηδ, σῆῸ τγᾶϑ γσϑργουθα ἴοσ 10 Ὁγ 
1βα 8}, 18 βοῦ ἔουί ἢ ὈΥ 18 ἜΝ 80 βίυ]ουβ ἀπᾶ οΑγο[Ἃ] ἴο ἤανα ΒΒ 
ΒΟΡΌΪΟὮγα οἡ ΒΙΡὮ, ῃ ἃ ἸΟῪ νϑαϊύ, ἀπα, ῬΡτο Δ ΌΪΥ, ἴῃ δὴ οἰἱθναίοα βι.ι- 
δίϊοη, (μαΐ 10 τρις Ὀ6 {86 τροσα Θομβρίουοαβ. (188. Χχὶ!, 16.) ΟΥ̓ 
{818 Εἰπά οὗἩ βαρ οῦγοϑ ὑπο γθ ΔΓ ΓΟΙλΔ1:8 58.1}} οχίδην δ᾽ «ΘΒ ] 61), 
ΒΟΙΩ6 ΟὗἨ ἁψΙΟΙ ἀγα σερογίβα ἴο θ6 {πΠ6 βαρ] ισοβ οὗ {π6 Κίηρβ οὗ 
π604}}8, ἀπά οἴμαγθ, μοβα οὗ {πὸ Φυαρ68.4 
ΤῊ [Ὁ] ηρ; ἀοβοσ ρθοι οὗ (86 ΣΡΕΝ οὗ [6 ΚΊπρΒ (88 1Π6Υ δ.6 

(οττη 64), τυ ΒΊΟἢ ἀγὸ δἰ ὑυαϊοα ποὰγ (86 ν}]ὰρὸ οὗ Οσουγμου, οα (6 νγοϑὶ 
Ὀδηκ οὗ {86 τῖνον Ν}]6, .1}} ΜΠ πβίγαῦα ὑπὸ πδίαγο οὗ {πΠ6 ἀποὶθηῦ βθρὰ]- 
Οὔγοβ, ΒΟ. ᾿οΓα οχοαγαίθα ουὔἵΐ οὗ 6 τηουηΐδιη8Β. ““ ΕἸΣ ΠΟΥ ἴῃ {πὸ 
ΤΘΟΘΒΒ6Β οὗ {Π6 τηοτπΐδῖ 8, Δ.6 [86 ΙΏΟΤΘ τηδρηβοθηΐς Του οὗ {ΠῸ 
ΚΊΏΡΒ ; δαοῖ δοηβιϑίλπρ ΟὗὨἨ ἸΔΩΥ͂ ΘΠΑΠΊΌΘΥΒ, δἀοσηθα 1} ΒΙοτορὶν- 
ΡΠΙΟΒ., Τὴ6 βοθῆθ ὈΥΪΠΡΒ ΤΩΔΗΥ Δ]] ΒΊ 08 οὗ βουιρίασα ἰο {86 πιπὰ ; 

: ΤῊΘ τηοάοτῃ Φον8, ἰῃ [86 εἰπηοὸ οὗὨἩ ἘΔΌΡΙ ϑβοϊοσμοη ϑασοῖ!, Ὀυσοα (ποῖνρ ἀοϑὰ ἰσχητης- 
Διἰδῖοὶγ, δπὰ ραὶ ποοάδθῃ ῬΣῸΡΒ ἐπ [86 Ομ ὉΒ ὉΥ ἐποὶν δἰ 6, ὈΥ Ἰοδηΐηρ οὐ ψὶςἢ ΠΟΥ πγον]άὰ 
6 ΘΩΔΌ]Εἃ [0 ΔΥΙ86 ΤΏΟΓΘ 6881}7Υ αἱ [86 Τοβυστοσίζοη οὗἨ τηϑηκὶπᾶ ἤἔτοτῃμ ἀθδίῃ, ΤΈΘΥ τί δον 
Ῥογβυδαο ἐμ δβοῖνοβ ἰμδὲ 411 [ὴ6 ὈοάΪ68 οἵὗἉἩ ὅον.ν8 ἀγίηρ ου οἵ ῬΑ]οδίη6, ὙΒΘΥΟΥ͂ΟΣ ὉΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ͂ 
Ὀὸ ἱπίογγϑα, ν71}} Ῥδυοστη ἃ Βα ΘΥΥΆΠΟΟΙΒ ἸΟΌΓΠΘΥ ἰπῖο Ῥαϊοδίΐμο, ἰῃ ογάοτ (μαῦ ΤΏΘΥ ΠΙΔΥῪ 
Ῥδγιοἰραῦθ ἰῃ 1Π6 τοϑυσγοοιίίΐοη. 8. Φδσοῖῆὶ οὐ θη. ΧΙΥΪ,. ---- ΑΙΡΟΙ, δὲ. Π τα. οι. Τοβῖ. 
ἴοπ,. ἷ, Ρ. 319. 

2. Βρ, Γονῖδ οα ᾿ἸΞαϊδῃ, νοἱ. 11. Ρρ. 120. 170. 328, 329. 
5. “ΦΑΡοΥ͂Θ ΒΑ] 8 τη 1]6 ἤτοτῃ 186 νγι]}" οὗὨἨ Φοσηβαίοτῃ “ Δτὸ ἴ1Π0 ΤΌΤΩΡΒ οὗ [6 Κίηρβ. [Ι͂π 

τηϊἀβὺ οὗἉ ἃ ΒΟ]]οῦν, ΤΟ ΟΚΥ διὰ δἀοσποᾶ ἩΪ]Ὼ ἃ ἴδον ἴσθθβ, ἰ5 [π6 Θῃίγϑδηςθ. Υου ἰμθη πὰ ἃ 
Αγρὸ δρδγίπιοηΐ, δῦονο ΕΠῪ δος Ἰοηρ, δ ἴ86 βίάθ οὗ τς ἢ ἃ ον ἄοογ 1688 ἰπίο ἃ βουῖθδ 
ΟΥ̓ Β118}1 ΘΒΑΙΏ ΟΣ, μόγῃ οαΐ οὗὨ 1[ῃ6 ΤΟΟΚ, οὗὨἩ ἴδ 526 οὗἩἍ 1860 Βυτηδη ὈΟΩΥ. ὙΠ ΟΙΟ ΓΟ 5Χ 
ΟΥ̓ ΒΘ ῃ οὗ [Π686 ἸΟῪ δηᾷ ἀλΥκ δραγίσηθηΐθβ, ἴῃ ἩΙΟΝ Δ͵’Ὸ ΒΘΎΤΠ ΤΟΟΘΟΒΒ6Β ΟΥ̓ Αἰ ΒΌΓΟΠΙ Βῆδροβ 
ἔοσ 186 τοοθρἔοῃ οὗ Ὀοάϊ69,7) (ΟδγηοΒ 1 ίίοτβ ἔγοση ἰδθ Εαδβῖ, ἢ. 294. ΤΉγοο Ὑ͵ΘΘΚΒ ἴῃ 
ῬαΪοβίίηθ, Ρ. 75.) Ῥαχίοῃ Β 1,(ἴ6γ8 ἔγτοση Ῥαββῖηθ, ὑΡ. 181, 182, ΟἿΟΣ Ποβουρεοη8 οὗ 
9 ΤΟΙΩΡ8 οὗὨ ἴμο Εὶπρβ ΤΥ Ὅδ ἰουπὰ ἴῃ [80 Νίαγγαιίνο οὐ τς βου 8} Μίββίοη ἴὸ ἐδ 
“ενν8, Ὁ. 161.; δηὰ οβρθοῖδ!γ ἴῃ ΜΥ. Βανι οὐ 8 ὙΥΑΙΚΒ δϑοις (ῃ6 ΟἿ οἱὗἩὨ «ογΏβδ πη, 
ῬΡ. 14] --144.; ΤΟ Δη᾽8 Νατταῖδνο οὗ ἃ Ὑ 1310 [0 Φο γι βΆ] τα, ΡΡ. 78, 79. ; Δ π 8 Φουτ- 
ΠΟΥΪΏρσΒ ἴῃ 186 Γ,Δηα οἵὨ Ιβγβϑοὶ, ὑ. 121.; 18 ογαρο ἴο Μαδοῖγα, 8.ο., ῬΡ. 478---482.; 
Ὧγ. Ὑ ΠἸΒοη ΒΒ 1Δηαβ οὗἩ (86 Β10]6, νο]. ἱ, ΡΡ. 426---430.; διὰ Μτν. ὙΠ Δπ588 ΗΟΪγ ΟἸιγ, 
γο]. 1, ΡΡ. δ18---522. 

4 “« 7}}6ὸ ΒΟΡΌΪΟὮΓΟΒ οἵ (πὸ Φυάζεβ, 580 οδ]]ο, δτὸ βἰἰπαδίοα ἴῃ ἃ υ]]ἃ βροῖ, δδοιὶ ἔτγο τὰ ῖ]68 
ἔτοτα ἴδ οἰἷἵγ. ΤΟΥ ΘΑΓ το ΓΟΒΟΤΑΌΪΔΩΟΩ ἴο0 (Πο86 οὗἨΪΒ6 Κίπρϑ, θαϊ ἀγα ποῖ 80 μδπᾶ- 
ΒΟΙΏΘ ΟΥ̓ΒΡΘΟΙΟΙΒ." ((ὐΔτπο Β 1,οἰἴοσβ τοχα ὑπο Εδδβῖ, ὑ. 394.) ““ Νο ββδάον, ποῖ ούθῃ οὗ 8 
ΤΌΟΚ, 18 βργοϑδὰ οὐοὺ {8.686 Ιοῆρ οπάυτηρ το]168, ἴῃ ὙΠ] Οἢ ὑγδα!οη 85 Ρ]αοοα [Π6 45}|68 ΟΥ̓ 
ἴδ ΓΆΪΟΥΒ οὗ 18γ86 1. ὙΠΟΥ σοπβίεξ οὗ δβούοσαὶ ἀν 8:08, ΟΔΟ ἢ σοπ δἰ ἷπρ᾽ ὅν χὸ ΟΥ ἴῆτοο ἀρατγῖ- 
πιαηῖθ ουΐϊ οὐϊ οὗ 186 5ο͵1ἃ τοοῖκ, δηἃ Δ Ὀ]Δ αΥΟ 8 ἀχὸ σαγγνοαὰ ἩΠῺῸ ΒΟΙΏ6 5ΚῚ1 οὐδϑσ τὴς 
οηίγϑηςο, ΝῸ ΤἹΟΔΪΥ οαγνοα το] 168, ΟΥ̓ ΤΓΔρτα ἢ 8 Οὗ ΒΑΓ ΟΡ Παρὶ τουπηδῖη ἤΠοΓΟ, ἃ8 ἴῃ {86 ἰΟτῃ 8 
οὔ Πο ΚΙΠΡΒ; δηᾶ {πο ῖγ ΟἼΪΥ τιδὸ 15 10 ΒΏΟΙΓΟΣ {Ππ|Ὲ νη ἀοσίηρ Ῥαββοπη σοῦ οὐ τὰς Ῥοηϊρπίοα 
ἰγανο Ἰοτ, 1ὸ δ η58 πὸ ΟΥ̓ ΠΟΥ σοϑιϊηρ- δος ἴῃ (ὸ νυ] ἃ αγουπᾶ. ((λγηοβ ΤοΟΟ]] οὕ Οἢ8 οὗ 
{1|ὸ αδῦ, ΡΡ. 135, 136.) Δ πιοτὸ οχιοπάοα ἀοβογιριίοη οὗ {ΠῸ τΤουλὺδ οὗ {πὸ δ αὔὐροβ ἰ8 ρσίνοῃ 
ἴῃ δίγ, 1 ο8 όογεαρο τὸ Μαάοῖγα, ὅς. ὑν. 488 ---480. 

οο 8 



δ06 Ττεαϊηιοπὲ 0 ἐδ ])εαή. 

Βοῖ 848 ΜΚ ν. 2, 8. ὅ., Ὀυῦ ραγου σὴν [βαϊδὴ χχὶ, 16. ΤΆοι λαεί 
Λειοοά ἐλόο ομὲ α δβοριζοΐγο ἔστ, αδ ἠδ ἐλαΐ ᾿οιοσίς ἢϊπι ομξ ἃ δοριζοῦγο 
οἡ ἀϊσλ, απὰ ἐλαΐ φσγαυείδ, α λαδιξαξϊοπ ΚὉ7 ᾿ήπιδεῖ ἵπ α γοσΐ ; ἴῸΣ ΤΥ 
ΟΥ̓ [π6 βι18116 7 Βθρυ οὮγοθ ἀγο ὀχοασαύθα ΠΘΑΣΪΥ Ὠ8]} ὙΆΥ ὉΡ [Π6 τουη- 
ἰαῖπ, ἩΠ1ΟὮ 18 γΟΣΥ Βῖρῃ, ὙΤη6 Εἰηρθ παν {ποῦ τιδρητβοοηῦ Δροᾶθ8 
ΠΘΑΙῸΣ {16 ἔοοὐ οὔ 6 τηουηΐδ!ῃ ; δηα Βθθσὰ, δοοοσαϊηρ ἴο [ΒΔ ΙΔ χῖν. 18., 
ἴο Βαγθ ἰδίζθῃ ἃ ῥυϊὰθ ἴῃ χαβύρ' 88 Τρ ΠΟΘΠΕΥ ἴῃ ἀθαίδ 88 86 Υ μδὰ 
ἄοπα ἴῃ 118--ΑὔἦΝ ἐδε ἀἴπρϑ 9 ἐδ παΐϊοπϑ, ουεη αἷΐ 9} ἐλοπι, ἴϊ6 ἐπι οἷονν ; 
ΘΌΘΤΉ Οπ6 ἴπ ἢΐδ οἱ ἤοϑοό. ΤᾺΘ βίμῃοοοθα νν8}18 τ λιμΐῃ ἄγ οογογοά 
μὴ ΠΠΙΘΡΟΡΊΥΡΒΙοΘ.Ό. ΤΆΘΥ οδηποῦ Ρ6 Ὀοέϊοσ ἀθβοῦιθοα ἰμδὰ ἴῃ {86 
ψοτθ οὗ Εζο Κιοὶ, υἱἢ}, 8---10. Τεπ φαϊὰ ἦδ ὠπίο Ἰιθ, ϑοπ ὁ πιαη, 
ἀρ ποι ἴῃ ἐδ τοαϊΐ; απὰ ιεοἦδη 1 ἠαά αϊσφοά ἐπ ἐδ τοαϊϊ, δεϊιοϊά α ἄοον. 
«πα ἐδ δαϊά μπΐο πι6, σὸ ἑΉ ; απὰ δελοία ἐδ ωἱολοα αδοπιϊπαξέοπα ἐλαξ 
ἐλον αἀο ἦογθο. 80 1 ισϑπὲ ἐπ, απ βαῖο : απὰ δελοϊά φυογν ζόγπι ὁ ογεερ- 
ἐπ ἐλίπσϑ απα αδοπιϊπαδίο δοαϑέ5, αμὰ αἷΐ ἐδ ἑήοἷϑ 0 ἐδ ἤοειδο Ο Ἰδγαεῖ, 
γοιγίγαψο ροπ ἐῤα τοαῖ τοιπα αὖο. ὍμῈ [βγϑρ] 168 τόσα Ὀαὶ 
ΘΟΡΥ Βίϑ : {Π6 τηδβίου--Θἰκοίο 68 ἂἴο ἴο ὈΘ Β66} ἴῃ 8}1 [89 δῃηοιθηῦ ᾿οΣΏ 168 
δηῃα ἰοχῦϑ οὗ Εργρι᾽"" 

ἘΑΥίμογ, “10 ΔΡΡΘΔΓΒ ἔτοπι [89 βοσὶ ρίασοθ, ἐμαὺ (86 «6 ν78 μδὰ ἕδη] ν 
ΒΟΡΌΪΟΝΓΟΒ 1π Ὀ]4 068 οοπθσυουβ ἴο {Ππ6ῚΣ οὐ Ποῦδ68, δηἀ σΘΠΘΙΆΪΥ ἴῃ 
{πο ῖν ζαγάθη8 : ἢ δπα {Π6 Βαηθ ὑβαρα ΟὈἰΔΙπ6α διμοπρ ὑΠ6 Τλοχϊηδηβ δηα 
οἶμοσ Ὡδίομβ. “ς ΘΌΟΘΙ νγ88 [86 ρυἶδοθ ἴῃ ΒΊΟἢ 1. ἈΖΑΣῸΒ γγὰ8 ἰῃὐοστοᾶ : 
δηα ϑύοῖι, 4180, νγᾶϑ (89 ρτὰνϑ 1 ψΒ1οἢ [116 ὈΟΑῪ οὗ οὺἦσ 1μοτὰ νγ88 ἀ6- 
Ροβὶίοα, «΄οβϑρὶ οἵ Ασιτηδίηθα, ἃ Ῥϑσβοι οὗ ἀϊβιϊποίΐοι, ὈῪ δῦ. Μαγκ 
08116ἃ δῇ ποπουγΆ]0 ΘΟΌΠΒο]]οσ," (Μακ χν. 483.) ΟΥΎ ταθθοῦ οὗ ἴδ 
Βα ἢ ατπ, “ χαϊ [Ὁ] οὗ δῖβ τηοτία! τυ, μ8α μόνῃ οὐυὐ οὗἁὨ [86 τοοῖκ ἴπ 
[18 ραγάθῃ ἃ βϑρυϊοῖγο, ἱπ οι ἢ6 Ἰπίοηἀοα 18. οὐσαι Σουδῖ 8 βμου]ά 
Ὀ6 τοροβιίθα, δοιο ἐπ ἐδθ ρίασο τιοΐόγε ὧδ τοαϑ ογιοΐποα ἐΐόγο τσαϑ α φα7- 
ἄδη, απὰ ἴπ ἐΐδλο σαγαἀθη α πεῖο δορεϊοΐτο, ιολογοίπ τοα8 πὸ πιαπ ψεΐ ζαϊῶ. 
ὝΒθΩ “86ρὲι, ὑπογϑίογθ, βδα ἕδίκθα {86 Ὀοαγ οἵ «6808, δῃα τγαρροά 
1 ἰπ ἃ οἰθδῃ Πἴπϑὴ οἱοί, ἢ6 οαττὶ θα 1 ᾿πύο [86 ἴοτ τ Ιοἢ 6 Πα ᾿Δίο Υ 
ΒΟ] ονγθα ουὖ οὗ {16 τοοῖκ ; δπᾶ χο]]ϑᾶ ἃ στοδῦ βίοῃῃϑ ὕο ἴδ ἸΟῪ ἀοογ οὗ 
186 Βορυ]οτο, οἰδοίυδ!Υ ἰο ὈΪΟΟΚ ὑΡ ἰῃ6 δῃΐγβποθ, δπα βθοῦσο [86 
ΒΔΟΓΘα ΟΟΥΡΒΘ οὗ [80 ἀοοδαθθα, Ὀούδ ἔγοτη (89 ἱπάϊρτ 168 οὗ Ηἷ8 ἴ068, 
δηὰ (8}6 οἰοϊουδηοβθ οὗ [ῖ8 ἔτ θ. ϑοιλθετωθθ, 8180, [86 Ὺ Ὀυτοα 

1 Φονοῖθ᾽Β ΒΘΘΟΔΙΌΒΟΒ ἰη [86 Μοὶ ΘΙ Δ θϑΠ, Ὁ. 18. 
3 ΤΉπ5, ἐπ6 Μαδυβοϊθατῃ οὗ Απρτιδίτιϑ γγα8 ὀζοοίθα ἰῃ 8 ζαγάθῃ, Ὦγ, ΜΌπυοΣ [8.48 οο]]θοϊο ἃ 

ὨΏΓΤΉΘΓΟΏΔ Ο[4.58108] ἐπβοΣ ΡΏΟΏΒ, ὙἘ]ΟὮ δἰξοδὲ 186 πὐ χέρα οὗ ξατάθῃ8 ἴο δορύϊ ταὶ ΡΣ -- 
ΕΣ (βγιωθοϊθ δὰ [ζΤυϊεγρτγοίαίἑομοτη Εσδηρο 1! ΦΟμδητΐ8 ΟΣ Μασταοσίθαβ, ΡΡ. 39, 80.) 

6 τηοεσῃ ἐμηδοι δηῖ8 οὗ Μουπὺ ΤΘΡδηοι μᾶγο μοῦ ΒΘρΌΪΟΣτοΒ ἰῃ ραγάθηβ. Ὑ06 Βον. 
Μύυ. ϑοποῖς, ἀπτγίης ἷ8 νἱβὶὲ ἐο ἢ οἷτ.61- δίων, (6 σλρὶ[4] οὗ 0 Ὀγτιιδοδ οα ἐμαὶ τηουπίδίι, 
88Υ8, [Πδὺ ΜὮ116 τϑϊκὶπρ οὖ οπ6 Θνοπὶης ἃ ἴον ἤ6] δ᾽ ἀἰδίδπος νεῖ (ἢ [86 80η οὗἉ δἰβ Βοπὶ, ἴο 
860 ἃ ἀοίδοποά ραγάθῃ ὈοΙοηρίην ἰο 818 ἔβεμον, ἴὯ0 γοπηρ Ταδῃ Ῥοϊηϊοὰ ουΐϊ ἴ0 Ἀἷπὶ ΠρδΓ ἴδ ἃ, 
8181} 80114 δίοῃϑ ῬΪ] ἀΐη ν᾽, ὙΘΣῪ ΒΟΪΘΙΏΠΪΥ δὐάϊης, “ Καῤδαν δεῖν --- ἰὯ0 Βορυϊογο οὗ ΟΣ 
ἴδια γ." Ιὲ Βδὰ ποίεποσ ἄοοσς ποῦ πίπάον “ Ηο ἴδθη" (ΔΔἀ8 Μτ. 4.) “ ἀϊτεοοϊοά Τὰ 
διτοὨοἢ ἴο 8 ΠΟΙ Β᾽ ἀ0Γ8 016 ποτηδοΣ οὗ Βίγη ας ὈΌΣ ΔἸ ηρΒ δὲ ἃ ἀϊδίδηοθ; τ ΒΟ (0 [Π10 ΟΥ̓́Θ ΔΣΘ 
ΘΧΘΟΙΪγ Εκὸ μοῦθοβ, Ὀπαὶ το ἢ 8.6, ἴῃ ἔδοξ, ΤΆΣΩΣΙΥ τηδηδίουβ ἴοσ 116 ἀθδ, ΤΉΘΥ ἢδγθ 8 
Ταοδὲ ΤΩ ΘΙΒΏΘΠΟΙΪΥ͂ ΒΡΡΟΆΓΔΏΟΘ, τ ΙΟὮ τηδὰς δἰτῃ δα ἀοΣ Ἡ8116 πα ἀχρίδίηθα (ΠΟ σ 86." .. 
“ῬΟΓΠΔΡΒ6. Π΄8 ουδίομμ, ἩΙΟΝ ὑσγϑυδίθ ὑδσθ ον δἱ 1) οῖν- 61 - την, δηᾶ ἴῃ [86 ἸΟΙΟΙΥ͂ 
οΙσουσΐηρ᾽ Ρασὶδ οὐ Π0 τηουηΐδίη, ΤΑΥ͂ Βανα Ὀθοη Οὗὁ τοδί δη ΠΟΥ, δη ἃ ΤΏΔΥ δβοῖγὸ ἴοὸ 
ΘΧΡΙαἰπ βοὴ ϑουρτιγο Ρἤγαβοθ, Τθ6 Ῥγόρῆοὶ 536 η106] τγγ88 διγίεά ἐπ ἠϊΖε δοιδε αἱ απιαῖ 
(1 8διῃ. χχυ. 1.); ἰξ οουὰ μαγάὰϊγ θ6 ἰῃ Πὶθ ἀν] ηρ-οῦδο. υοαῦ τσαϑ δισιρα ἴκ ἠδδ οἱσπ ἔουδε 
ἵπ ἰλε τοϊϊδεγπεδ5. (1 Ἐίηρο 1,1. 84.) δονοῖθ δ ΟἸσιϑιίδη Βοϑοδγοῖθῶ ἰῃ Ῥαϊοδίίηο, ὑ. 280. 



ΖΤοριδε.  δ67 

{μον ἀοδά ἴῃ Η16]48, οὐνοὸσ βοτὰ [86 ορυϊοηὺ δηᾷ ἔΆ}1}168 οὗ ἀϊδίλπούϊοῃ 
ΤΣαΪΒΟα ΒΆΡΟΣ δπα οδβίθηίδίϊουιβ τποῃυηϊθηίβ, οὰ ΜΆΙΟΒ {ΠΟΥ ᾿αν]βμοα 
τοδὶ ΒρΙ μου δηα τηλρτῆοθηοθ, δὰ τ ΏΟἢ (ΠΟΥ 80 το ριουεν 
ταδὶ ἰδ πο ἴτοῦὶ σηθ ἴο ὥπηθ ἴῃ {Ππ61 ᾿σιβίϊηθ Ῥϑδυΐυ δηᾶ ρίονγ." 
Τὸ {88 ουδίομλ ΟΡ ϑαυοὺγ 81.468 ἱπ {86 [0] ονηρ αρέ σοπιματίβοῃ : 
ἤροε υὑπίο ψοῖι δογίδοες απὰ ΤΡλαγίδεοδ, υροογίίε8] ΧὉΥ ψὸ αγὸ ἰΐλε υἱπίο 
ιολιξοα δορμζοΐγοδ, τολϊοἢ ἱπάοοα ἀρρϑαῦν' δεαιξ με ομζισαγά, δμέ ατὸ ιοἱξλίῃ 
ἡμἰὶ 9} ἀοαά πιεπ᾿5 δοπεβ, απὰ 97 αἷϊ μποίδαμηθβ8. Ἐυξη 80 ψὲ αἶ8ο οτἕ- 
τυαγαΐν ἀρρϑαγ γἱσλίδοιιβ (0 πιδη, διιξ ιοϊίλῖη ψ6 αγὸ Κεἰ οΓ᾽ ᾿ψροογὲδψ ἀπά 
ἐπι μέν. (Μαῖϊ, χχιῖϊ. 27.) Βυὺ πουρὴ [86 ϑορα ]ογοβ οὗ {Π6 στοὰ 
ὝΘΙΘ ἰπυ8 Ὀοδυ ΠΗ64, [86 ρτανοδ οὗ ἰῃ6 ΡῬΡΟΟΥ ἼΘΓΘ οἴγοη Πλ68 80 πορ- 
Ἰοοιοα, {πδῦ 1 (86 ϑίομϑθ ὈῪ ὙἩΙΘΩ ΤΠΘΥ ΓΘ ταυκοα Βαρροηθα το (8]}, 
ΤΠ6Υ ΘΓ ποῖ βού ὉΡ δραΐῃ, ΟΥ̓ ὙΠΙΟΣ τθϑηβ (Π6 στάνθθ ὑπ ΘΠλΒΟ 1 γ68 
ἀϊὰ ποῦ ἄρρϑαγ:; [86 ὺ ψσο ἄδηλα, ἰμδὺ 18, ποὺ οὈγίοι ἴο (86 βρῇ, Βὸ 
1δαῦ τρθὴ πῆρ ἰγοδα οἱ ὑμθπὶ ᾿μδανοσίθπγ. (1υ1Κ6 ΧΙ, 44.})} ΕἼὙΟΙῚ 
6 Υ. χχν]. 23. γχᾶὸ ΙΊΔΥῪ ΟΟ]]οοὐ μαὺ [86 ρορυΐδοθ οὗ (16 Ἰονϑβέ ὁἭσάδσ 
(Η.". δοπ8 οὗ οἰϊϊάγοη οὗ ἐδ ροορί6) ὑσθῦα Ὀυχιθα ἴῃ ἃ ρ]10 Θοτμθίοσυ 
Βανπρ ΠΟ αἰδυϊποῦ ΒΟΡΌΪΟΝγο ὑὸ ὑποιλβοῖ 88, 88 811} Ῥύβοῃθ οὗ σϑῃκ δῃὰ 
Οδαγδοίθσ, δῃα ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οὗ 80 ΒΟΠΟΌΓΣΘΙΘ δ ΟΥΘΣ 89 {μδί οὗ {86 
Ρσορβοίβ, υδοα ἴο δανϑ." 

Αὔἶον (86 ἀοοραβοὰ μβαδὰ Ὀδθϑῃ σοτϊημι6α ἰο ἐμ6 ἰοπῦ. 1 α8 ουδ- 
ΤΟΙΩΔΓΥ διοπρ (86 ΟἼὙ 6 ΚΒ δθὰ Βοιηδηβ, ἰὸ ρυῦ [86 ἔθαγβ βῃθὰ Ὀγ {86 
ΒΓ γΙηρ, τοἰδίλνοϑ δπα ἐγ η 48. ἰηΐο ἸΔΟΙΤΥΤΩΔΙΟΣΥ ὑγη8, 8η4 μἷδοθ 
[Π686 οα [Π6 ΒΘΡΌΪΟΙΓΟΒ, 88 ἃ ΤΟ ΣΙδὶ οὗ {πον αἀἰβίσθεβ δῃὰ δοίη. 
Ετοτὰ αὶ]. [νυ]. 8. 10 βου] ϑϑϑῖὰ ἐπαὺ {μ18 ουθίοτη τγαϑ 8.}}} τποσο 
ΒΠΟΙΘΏΤΥ ἴῃ 86 δτιημοηρ [86 φαϑύθσῃι ὨδίζΟΏ8, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ [ῃ6 ΗδΌτονβ. 
ΤΠ686 γ688618 γογθ οὗ ἀΠἴδγθηΐ τοδίοσία]β, δα 6 γα του ]ᾶοα ἱπίο αἸ- 
ἔοχϑηΐ ἔοσαβ. βϑομιθ ΤΟσΟ οὗ ρἶαββ, δῃὰ βοιὴθ Ὕ6ΓΘ οὗ βασί ΠΟΉ ΑΓ ὅ, 
Ὀαίηρ ἀἰμιϊπυϊνο ἰῃ 8126 δηᾶ οἵ ἀθ]ϊοαΐθ τοσ Κιδηβῃΐρ. 

Σ Ἡαγπνοοὰ [ηἰτοἀποϊοῃ, τοϊ. 1, ΡΡ. 189. 141, 142. Τ0 ΞΘΡΌΪΟΝτοΘ, ἀοθοσὶροὰ βηὰ 
ἀρ] ποαιθὰ Ὁ Μτγ. Εσλοσβοιι, σοπ Ρ]ΟΙΟΙΥ οἰποίά 419 (ἢ6 ἔοττα οὗ ἴπ6 Φον 8} ἰοση 8. Ια ἰίοτβ 
ἔτουι ἴ9 Ζὕροδβῃ, το]. 13, ὑρΡ. δ5--- 59. 

2 ΤῊΘ ζΟ]Πονίη Ῥάαδδαρα ἔγοιῃ τ. Βμδννθ ὙΥΑναἷθ αἰογὰβ ἃ ϑισί κίπρ 11] γϑιίοη οἵ 
Μαῖῖ, χχῦϊΐ, 27. “1 τ͵ Ὕχοθρὶ ἃ (6ὉῪ ῬΟΣΒΟΙΒ, ὙὯΟ δ΄ὸ Ὀυσίοα τ] [πὸ Ρῥχοοίῃοιδ οὗ 
πο βδῃοίθδυίοβ οὗὨ 1ΠΟΙ͂Σ ΤΔΥΑΡ 8, [86 Τοδὺ δ.Ὸ οδιτί οα οἷ δ᾽ 8 51}8]} ἀἰδίδῃοο ἔγουῃ {ποΐγ 
οἰκο δηὰ υἱ]αρσθδ, ἩΒΕΙΘ ἃ στοδὶ ὀχίοης οὗ χζτουμὰ ἱ5 δ᾽]οι θὰ ἴὉ: {86 ραγσροβθο. Ἐδοἢ 
ΓΆΤΑΪΥ ὯΔ8 ἃ ῬΑ ΟΌΪΔΥ ρατὶ οὗ ἰὲ ννδ]ϑὰ ἐπ, ᾿ἰκὸ ἃ βαγάϑῃ, βοσο 86 ὈΟπ66 οὗ ἐδοὶγ 
δΔηρσοδίοσθ μαγθ σοι θα ΖῸΣ ΤΩΔΗΥ͂ ζΟΠΟΣΔΙΟΠη8. ΕῸΓΣ πὶ ἴ{|080 ἱΠΟ]ΟδΌΓΟΒ ἴΠ0 σταυοδ δ1Ὸ 4]]} 
ἀἰδϑιϊποὶ δηα βοραγδαίθά, ϑδοὶ οὗ ἔμθπ) Βανυϊηρ ἃ δίοῃθ ῥ]δοϑᾶ ἜΜ ἴσῃς ΒοΙἢ δὲ [86 μοδὰ δηὰ 
ἔοορι, ἰπηβευθοα υῖο 86 Ὡδλθ δηὰ εἾ}16 οὗ ἀοοοραδοὰ ; ὙὮ110 [80 ἱπίοττηθάϊδιθ βδρϑοθ ἰδ 
ΟἶἸΠοΓ ρἰδηῖθα τὴ βόνγοσθ, θογάετοὰ σοπηὰ τ ἢ δίομοϑ, οσ ραγϑὰ Ὑγῖ 6165. Τθθ ρὑταυοθ 
οὔ ἴΠ6 ῥυἱηςίραὶ οἰ σθ ἢ 8 τὸ Ταγ ον ἀἰδεϊηρο βιοα, ὈΥ Βαυΐϊηρ ΟἸΡΟΪΔ8 ΟΥ γι δὰ ΟΠΔΣΏΡΟΥΒ 
οὗἉἨ ἴἰγθ6, ἔΟΌΓ, ΟΥ ΙΏΟΤΟ β40ΔΓ6 γαγάβθ Ὀ1}}} ΟΥ̓ [Ποῖα ; δηὰ 88 (686 ΥΟΙῪ ΠΘΟΑΠΘΏΓΥ 119 
ΟΡΘΙ, δηἃ ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ͂ ΒΒ ὑΟΓ 18 ἔγομλ ἴ86 ΠΟ] ΘΙΏΘΠΟΥ οὗὨ [86 τυϑϑίμογ, (Ὡ6 ἀθηηοηΐδο (ΜΚ 
ν. δ.) τὐϊχοῦ τ Ῥγ ΡΥ οηουσὰ μανὸ ΠδΔὰ 8ῖ8 ἀν Πρ ὑαῦλον Ὁ φεὰ ̓ΟΙΩΌΒ : δηὰ οἰποῦδ 
ΔΥῸ Βα] ἃ (188. Ιχνυ. 4.) ἴο χεπιαΐῃ απιοτρ ἰλε σγαυό8 απὰ ἰο ἰοάσε ἐκ ἐλὲ πιοπιιριεηίδ (πιοιηπίαϊη8). 
Αμπὰ 88 4]} [Π680 ἀἰ δ τοης βοσζίϑ οὐ ὑοσ 8 δὰ δορυϊοῖγοθ, τὴ (0 ὙΘΣΎ γ7 8118 ᾿Πκον ἶθοὸ οὗ 
ἘΠΟΙ͂Γ Γοαβρϑοϊϊνο σαροϊαβ απ ἱποϊοδηζθθ, δ.ΓῸ σΟΙΒΊΔΏΥ Κορὲ οἴοδη, τ μϊνονγαδμθᾶ, δηὰ 
Ὀοδυι ρα, {ΠΟΥ σοπείπῃθ ἴο 11} ϑέγαῖθ [Π080 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ οὗ οὖσ 'δυοοσ ὙΠΟΤΟ ἣθ ΣΩΘΠΈΟΠΒ 
186 ζαγῃϊβῃϊησ οὗἁ Βορυ]οὮγοδ, δηὰ ΟΟΙΏΡΑΓΟΘ [86 δοσῖῦο8, ῬΠΑσίδοοϑ, δη ἃ Βγροοσίϊοθ ἴο 
γε Ὠϊτοἀ ΒΟΡΌΪΟ Το, νυ δ] ἢ ἱπάθοὰ Δρροασ Ὀοδυ ἃ] οαὐναγὰ, Ὀπὲὶ τὶ ΐη πόσο 1} οὗ ἀοδὰ 
ΤΘΠ 8 ὈΟΠΟΒ 8ηἃ 81} ὉΠΟΙΟΔΏΏ688,) ΘΔ Β ἼΤΎΔΥΘΙΒ, νο]. ἱ. ΡΡ. 8395, 396. 

3 Μροκηΐρ 8 ΗδττηοηΥ, βοςὶ, 87. γο]. ἰΐ, Ρ. 47. 
4 7)γ. ΒΙαυμοΥ ΒΒ Φογοιιίδα, Ὁ. 8349. 
5. Ὁ) γ. Ομδηά)οτβ 1106 οὗὨ Πανὶ, νοὶ. ἰ, Ρ. 1006.5.ἁ Αχιοην [6 ναἰυδ 0]. γοπδηϑ οὗ διιοϊοηὶ 

γι ΓΟΠ]οοὐρά Ὁγ Ὁγ. Εἰ, 1). ΟἸαγκα ἀπιοηρ [μΠ6 τὰ π8 οὗἩ ϑίογοη, ἰῃ 110 Ῥο]ορομηόβιι8, ν οΙο 
00 4 



δ08 Ἐππογαῖ εαΞείς. 

Τὴ οσάοσ ἴο ἀο ΒομΟῸΓ ἴο {Π6 ἸΠΘΣΔΟΥῪ οὗ (π6 ἀοαα, ὑπ 6ῖ]ν ΒαρΌ] οἢΓοΘ 
ὝΘΙΘ Βουλθίληηθβ αἰβιϊ ρῸ ἸΒῃ 64 ὈΥ τηοπππιοπίβ. ΤὨ6 ουδίομι οὗ δαγθοῦ- 
1ηρ (6886 Βθοιηβ ἰο ἢαύθϑ οδίδι θα ουθῃ ἔγοτῃ [16 ρα ΠΆΓΟΙ ἃ] ἀρσὸ. Ἔα, 
δοοῦ ογθοίοα 8. 011ὰΓ ἀροὰ {Π6 στάνα οὗ ἢ18 ροϊονθά σι Βδοθο]. 
(ἄξμῃ. χχχνυ. 20.) Τμῖβ 15 186. οδυθβῦ τηοπυτηθηΐ το ΠοηΘα ἴπ {6 
ϑουρύυγα: 1ὖ 16 ουνἱάθμί ἔγσοσα {παὺ ραβϑαρα ὑπαύ 10 νγγᾶ8 βίδπαϊηρ θη 
Μοβοβ ντοία ; δῃᾶ 18 βιΐδ βϑοῖὴβ ἴο να Ὀθθὴ Κῆόντῃ 1π [6 πη6 οὗ 
ϑαϊαι6] δηά β΄ϑυ]. (1 ὅδῃχ. χ, 2.) Τμὸ τποηυμαθηῦ ΠΟῪ βΒῃόνῃ ἴῃ {δα 
νἹΟ ΠΥ οὗ ΒΟ]  μοα, 88 Βδομ οὶ Β ἰομλῦ, 8 ἃ τηοάθσῃ δηὰ ΤΌΣΚΙβἢ 
βίγιοίασθ, Ἡ ΒΙΟἢ πᾶν, Ῥουβαρϑ, 6 186 τὰ ρῥΐαςα οὗἁ ΠΕΣ 1ῃηὐοστηθηί." 
Τὴ Ἰαίθῦ χηθθ, που ρΟη8 ἈΡΡΘΆΡ ἰὼ δᾶνθ θθθὴ μἰαοθα οἱ ἰομῦ- 
Βίοιμθ8, ἀδποίϊηρ ἐμ ῬΘσβοὴβ ὙὯῸ ὙΈῚΘ ὑβοσο Ἰηίθσσοαῦ. ϑθΟἢ ττὰ8 
{λ6 616 οὐ ᾿πβοσὶρίϊοι ἀϊβοογεγοὰ ὈΥ «οβίδμ, ἡ μ]οὴ ρσονϑα ἴο ΡῈ {ΠῸ 
Ὀυχ] -Ὀ]αοα οὗ [86 ρῥγορμοῦ σῇ τχαϑ βθηῦ ἴγοτῃ πἀδ ἰο ἀδῃοῦποα 
1π6 αἀἰνίηθ λυαρτηρηΐθ ἀραϊηδὺ {16 αἰΐαν Μ Ὠ]οἢ «Ἔσο οι ᾿δα ογθοίθα 
τλογο ἔπδῃ ἰὮγθα οαπίυγιθβ Ὀοίοσθ. ὅϑιπιοῃ Δίδοοδβοιι8 01] ἃ Βρ6η- 
αἸΙὰ τηοηυτηθηῦ δὲ Μοαὶῃ ἴῃ ΒΟΠΟὺΣ οὗ 18 ἔμ. ἀπα 18 Ὀγοίγοη. 
(1 Μδοο. χ"ὶ, 2ὅ---80,)ὺ ἴῖπ {86 πιο οὗ «6808 ΟἸγιϑῦ, Ὁ ΔρΡΡΘΆΓΒ 
{παὶ 86 ὨΥΡροοσ 1641 βου δηα ΤΊ μαγβθαθ γοραὶγοα δηα δἀογῃρα 
[Π6 ἰοχιῦ8 οὗ {86 ρσγορβοίβ πολ ἐπὶ δηοθβίοσβ ῃ8α τηυγάογοα ἴον 
{861 (ΔΒ ] 688, ὉπῸΣ ἃ Βαμα πο ποι8 ρρθάσαμοα οὗ ταβρθοῖ ἔοτ 
{ΠΟΙΡ ΤὩΘΙΔΟΥΥ. Τ6 δηοιαπὺ ΑσᾺΡ8 σγαϊβοα ἃ ΠΘΔΡ οὗ βίοῃμϑβ οὐδὺ {μ6 
Ῥοᾶαγν οὗ (πὸ ἀοραᾶ (0). χχὶ 32. πιλγσῖηδὶ σοπἀθγιηρ), ὙΒΙΟΝ τγ88 
δυλταρα, [π (86 γοὰν 1820, Μτ. ἴδλο ΥΥ̓ 1] ]8Βοη οὐβογνυθα οἱ ἐπ ρ]δὶη 
οὗ Ζορυΐυη, πού ἔᾳ ἔγσοτα (ὑδηδ, ρ1168 οὗ βίοῃϑβ σουθυϊηρ ΟΥ̓ΘΣ ΟΥ̓ ΤΔΔΙΚ- 
ἱπρ' {86 ρῥίαοα οὗ γσγαῦθβ. τ Σν ΟΔΙΓΏΒ, 8180 {Π6 ΓΘΙΩΔΙη8 οὗ σϑιηοίθ 
ΔΩ ΑΟΣΥ, οχὶβὺ οί ἴῃ ΕρΙ πα ἀπ ἴῃ ϑοοι δα. Ατηοησ {Π6 
Ηδφῦτγονϑ, ρτοδί ἤ68ΡΒ οὗ βίομοθ Έ͵Θ σαϊβοα οὐοσ {Ππ086 8086 ἀθδίῃ 
ΑΒ ΟΙΓΠΟΙ ἸΠΓΔΙΏΟΌΒ, ΟΣ αὐξομ 64 ὙΠ} ΒΟΙΏΘ ὙΘΣῪ ΤΟΙΛΆΓΚΑΡ]6 ΟἸγοιτη-- 
Βίδῃοθθ. ΘΌΟὮ ΘΓ [86 ΒΘΆΡ8 ΤαϊΒθα οὐ ῦ {86 στανϑ οὗ Αοδδῃ (9 Ό5Ἐ. 
Υἱ!. 26.), οὐοσ ὑπαὶ οὗἨ {86 Κὶπρ οὗ Αἱ (νυν. 29.), ἀπά οὐϑγ {πα οὗ 
ΑὈβδίοῃῃ (2 ϑδιμλ. χυἹὶὶ, 17.γ; αἴ ΒΊΟΝ ΟΓΘ ΒΟΡΌΪΟΝταΙ τηοπυπιθηΐβ 
ἴο Ρεχροίυδίο {86 ρΪδοθ οὗ (μθὶν ᾿πίοσταθηΐ. 

ΥΙ. Α ΕἘὌΝΕΒΑΙ, ΕἜΔΑΒΥ ΘΟΙΏΤΊΟΗΪΥ Βαοοσοαοα {88 “6 188} θα ΤΊ Δ ]8. 
Τῆυ8, Δα  ΑΌΠΟΥΒ [ΠΟΥ] τγ88 80] 6 Π]η15664,, {πΠ6 ρΘΟΡΪο οατηα ἰο αν 
(0 οαῦ τηϑϑῦ τὶ Πἰτ, Βουρἢ ἰμ6 Υ οοὐ]ὰ πού ρογβαϑαα τὰ ἴο 40 8ο. 
(2 ὅδ 111. 36.) Ηδς νγᾶϑ {π6 οἰϊοῦ ἸΟΌΣΙΘΣ, απα ργορΆὈ]Υ Βαᾷ Ἰην ρα 

ἸΔΟ] ΤΥ που 68 ΟἱὐΓἹ τηοτῸ ΔΠΟΙΘΠς [ογπι Δη ἃ πιδίοσυίαθ ἐλ ἢ ΒΗΥ͂ (Ὠΐπρ Βα ἢδᾶ σας Ὀοίοσα 0Ὁ- 
8ΒΟΓν 4 ΟὗΤΠ0 βδίηα Κἰπὰ ; “80 ἸΔΟΠΥΥ τ ΔΙΟΣΥ ΡὨΐΑ18, ἴῃ γΐς 186 5 ογοπίδη8 ἰσοδϑασο ὰΡ 
πεῖν ὑοαγβ, ἄθβοσυο σϑῖθοῦ [86 πδπιο ΟΥ̓ δοίεΐδα; ἸΠΟΥ ΓΟ πἷπο ἵποθθ8 ἰοηρ, ἔτῦὸ ἵποθοβ ἰπ 
αἰ Α πλοῖο, δηα οοη δίη 88 τηποἢ} Πυἱὰ 88 τνου]Ἱᾶ Η}] ἃ ῬἢῃΪΐΑ] οὗὁἨ (᾿γοὺ ὀυηο68 ; οοῃοϊδεϊηρ οὗ 
[86 σοαγβοδί τηβίο συ 18, ἃ ΠΘΑΥΥ ὈΪ.6 ΟἸΑΥ͂ ΟΥ̓ ΤΩΔΓ]Θ.. . . . Βοιμοῦπηο8 {π6 νβ86}8 ἰὉππὰ ἱπ 
ΒηΟΙΘη ΒΟΡΌ]ΟὮΓΟΒ ΔΓΟ Οὗ Βπ0}} αἰ πη Πα γο 8126, [Παὶ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΟἸΪΥ͂ ΠΆΡΑ Ϊς οὗἁὨ Ποϊϊηρ ἃ ἔδυ 
το οὗἉ βιὰ : ἴῃ (Π666 ἱπδίδῃςοβ 1Π6γῸ ΒΘΟΙΠΒ ἴο 6 ΠΟ ΟΕ 86 [ὉΓ ἩΠΙΟΝ (ΠΟΥ ὑΤΟΓΟ 
βιιοά, ὅ8π|}}} ἸΔογγπιαὶ ΡΒ 1418 οὐὗὨἨ ρ]δβθ ἢν Ὀθθη ἐουηᾶ ἰη 18 τοτηῦβ οὗ ἴῃς Ἠοπιδηδ ἴῃ 
τοδὶ γαίῃ ; δηὰ {π0 ον! ἄἀθπὲ αἰ βίοη ἴο τμἰβ ῥγϑοῖῖοθ ἰπ τ δαογοά βου ρίυγοϑ ---- δὲς 
δλιοιι πῖψ ἰϑαγδ ἱπίο ἐὴψ ὀοξεία (Ῥ84]. Κνΐ. 8.) ---- βοθπβ ἀδοϊβίγο 48 ἴο [1πΠ6 Ῥάτροβο ἴοσ ψ πο ἢ 
{ΠἸ086. γ058015 τγοτο ἀοδρηοα," ἘὙτανοΐβ ἰπ ναγίουβ Οὐπηίτγίοβ οὐὗὁἩ ΕὔτοΟΡο, ὅζτο., νοϊ]. τὶ. 
ὉΡ. 541, 5642. 

' Μαδιαν 6}}᾽ 5. ΦουσποΥ ἴγοπὶ ΑἸΟΡΡοΟ, Ρ. 117. “ΤῈ ἢ85 411 [Π6 Δρροάσγδαῃοο οὗ ὁπο οὗ ἐβοβα 
[οτ}5 οἴϊοπ ογοσίοα ἴο ἔπ ΠΙΟΠΊΟΓΥ οἵ 8 'ΓυγκΚίδῃ Βαηίου." Οδγηο᾿β Γοι(οΥδ, Ὁ. 277. 

Ὁ Ἰὰλο ὙΥ5οπ 8 Τγανοῖβ ἐπ της ΗΟΙΪΥ ΤΔπᾶ, νο]. ἰϊ. Ρ. 5. τιϊγὰ οἀἰίοπ, 



λουιωπίηφ. 869 

{πο ἴο (δὶ8 θαπαυοῦ. ΟΥ̓ {818 “δ γοσωϊδῃ βροδκθ (χν!. 7.), σι ογο Π6 
(8118 10 (Π6 οἱ 47 σοπδοϊαξίοη, τολϊοΐ ἐλοεν ἀγαπὰ ζὸγ ἐλεὶτ ξαΐδεν οΥ' ἐλεῖγ 
ηιοίλογ ; δια ΒΟΟΟΓΤΑΙΏΡῚΥ (μ6 ροΐδοθ 6 {818 ἔΠΘΓΑΙ θη ου δἰηιηθηῦ 
Ὑγ83 ΙΔ 66, 18 64116ἃ 1π [16 ποχῦ γϑῦβθ ἴθ ἤουδβα οἵ οαβδίϊησ Ηοβοα 
64118 10 1Π6 δγοαά 9} πιοιίγπετϑ. (Ηθοδβ. ἰχ. 4) ΕἸΠΟΓΑΙ Ῥαπαποίβ ἈγῸ 
8.21] 1 186 διμοηρ' [6 οτἹθηΐαὶ ΟΠ τ βδηβ. 

ΤῊΘ υδυλ] ὑοΚοὴθ οὗ τηουγηϊηρ ΟΥ̓ Τ ΒΙΟᾺ [86 «“6ν)77]8 Θχργϑββοα {πον 
στοῦ δα σοποοσα [Ὁ [ῃ6 σαί οὗ {μοὶν ἔτη 8 ἃπὰ στ δοηβ, ἡγ σα ὉΥ͂ 
ΥΤΟΠαΙπρ' {μποῖν ρατσταοηΐδ, δΔηα ρας πρ' Ομ Βϑοκοίοίῃ (εῃ. χχχυὶϊ 34.) 
ΒΡΓΏΚΙτηρ' ἀυδύ ὁπ {ποῖς 6848, τυθδσίηρ᾽ οὗ τη ΟΌΓΩΙΩσ᾽ Δρράγοὶ (2 βδμη. 
χιν. 2.), δῃᾶ οονοσῖηρ [86 ἴΔ66 ἀπά [86 μοδα. (2 ὅδ. χῖχ. 4.) ὙΤΠοῪ 
ὙΟΥΟ δοοιυβίοτηθα δ͵8ὸ ἴῃ {Ππὴ68 οΟὗὨ ρυ}16 τλουγηϊηρ [0 ρῸ ὕνΡ ἴο {δ6 
Τοοῖβ ΟΥ Ὀ]υξοστβ οὗὨ ὑποὶγ μουβ68, ἴμοτο ὕἤο 6811 {Π6}} Τα] ΒΙΟΥ ΓΠ6Β, 
ὙΠΙΟΝ ρυδοῖοθ 18 ΤΠ ΠΟΠΘα ἴῃ 188. χν. 3. Δπα χΧχὶ. 1. ΑΠΟΙΘΠΙΥ, 
{Π6Γ6 τγᾶ8 ἃ ῬΘΟΌ] ΑΓ 8ρηο6 οὗ {1π|6 8]]οὐτοὰ ἔοσ Ἰατηθηθηρ (π6 ἀροοραβοά, 
τ ΒΙΟὮ. [ΠΟΥ οΔ1164 ἐλό ἄανε οΓ πιοιιγπῖπσ. (δεῃ. Χχν. 41. δηὰ 1. 4.) 
ΤὨυΒ (86 ΠΡ ΒΝ Ἢ ἕῳ Ὑ00 Πιδά ἃ ργοδί τοραγα ἔοσ {ἢ 8 Ῥδίγιαγο “8000, 
Ἰατηθηΐδα Πὶβ ἀδδίῃ ἐΐγϑοβοογε ἀπά ἐόπ ἄαψε. ((ἀοη. 1. 3.) ΤΊ 1βγδο ΐθβ 
γορύ ἴον Μοβββ ἴῃ ἐπα μη οὗ Μοδ ἐλίγέψ ἄαψε. (Ἰ ει, χχχῖν. 8.) 
ΑΥασ σατ8, ἀηοηρ (86 εἶ οτνΒ, (86 ἔπ ΓΑ] πο ΓΏηρ᾽ γγ88 ΠΘΏΘΙΆΪ]Υ ΘΟη- 
Βηρᾶ [ο ϑεῦεπ ἄαψβϑ. Ήδποα, Ὀ681468 {π6 Του ΓΙ Ηρ; ΤῸΣ 6000 ἴῃ Εργρὶ, 
δ οΒορἢ δηα Β1Β ΘΟΙΏΡΘΗΥ δαὶ δραγὺ δευθη ἄαψϑ ὕο ΤΑΟΌΓΩ ΤῸ [18 ἰλίῃοσ, 
θη {Π6Ὺ ΔΡΡτοδο θα ὑπ6 ογάδηῃ τι Π18 οοΥρβ6. (απ. ]. 10.) [Ιὴ 
τ[Π6 πη6 οὗ ὑπῆθι, 10 τῦδϑ Ουβύο ΔΎ [ῸΓ ὑπ6 πραγοδὲ σοἰδίννο [0 νἱδὶΐ 
{6 σγᾶνθ οὗ {1| ἀδοδαβοά, ἀβὰ ἴο χορ ἔμοσθ. ΤῈ “68, ὙΠῸ δά 
οομ16 ἴο Θ0040]6 τι} ΜΑγυ, οὐ {πΠ6 ἀολίῃ οὗἁὨἨἁ Π6Γ Ὀτγοίμοῦ 1 ΆΖαγαϑ, οα 
Βϑοίῃρ' ΠῈΣ ρῸ ουΐ οὗἁἩἨἍ {π6 Ποιιδθ6, οοποϊυἀοα μαῇ δῇ γγαβ ροϊῃρ (ο {86 
δτανθ ἰο τσδρ ἰλογο. (Φολη χὶ. 31.) Τὴ ΘΥΤΙΔΠ ὙΤΟΤΏΘῚ ΔΓῸ 861} δο- 
ουδίοτῃθα, ΘἸΠΟΙ ΔΙ 6 3, ΟΥ ΒΟΘΟΙΩΡΒΒΙΘα ΌὈΥ͂ Βοιηθ αὐξοῃδηΐβ, [ο νἱβὶΐ 
[πΠ6 οπιῦβ οὐὗἁἩ {Π6ῚΡ σοϊαίϊνθϑ, δηα τηουσῃ ὑπ 6 }Γ 088: δηα ἰἢ6 ΒΆΠὴ6 
τιϑαρσα Οὐαὶ ἢ αἰπγοϑῦ ἱβγουρσμουῦ {86 Εἰαδί, διποηρ “6078 88. ν716}] 88 
ΟἸτιβύίδηϑ δηἃ Μοβδιαηθλῃ8; «απα 'ἰπὰ Ῥοῦβια, Εὐσγρίδ, αὝγΤτθδθοο, 
ΠΒαϊπγαῖα, Βαυϊρατῖα, Οτοδῦδ, ϑογνΐα, Υ ΑἸ] δ μα, δρα 1 γτίδ. 

1 Ἠαστηοτ δ Οὐ βογν δι ΟΉ8, νοΐ. 111. Ρ. 19. 
2 ὁ Α ἴδιγδιο, ὙΠ Ρατὶ οὗ ΒΟΥ τοῦο ἀγαῖνῃ οὐοῦ Ποῦ οϑδὰ, οὐ τ θᾶ, γ88 866} δοδίθα ὮΥ 

1Ππ0 τοι 8 οΥ̓ ΒΟΣ Γοϊδιῖνοϑ Οἡ 106 δυτηπὶὶ οὗὁἩ Μοιπὶ Μοτγίδἢ, ΟΥὨἨ ΔΙοης 118 δἰά4685, 1.;δὲ ὈΘΠΟΔΙἢ 
[Π6 τ᾽ ἃ}}5 οὗ Φογιβδίο." ΟΣ ΘΒ 1,5 ΕΟ ΓΒ, Ὁ. 8332. 

8. « γα αὐτὶ νοὰ " (δῖ οὔθ οἵ ἴδμο Ὑἱ]]γ08 οἵἩἨ ΕἸΘΡΒΔΗ δ, δὴ ἰβδηᾶ ἴῃ 116 ΝΙῚ]6,) “πδὲ ἴῃ 
εἶπιθ ἴο τὶ π688 ἃ οογοπασἧ, ΟΣ ΜΑΙ ΤῸΓ τ186 ἀοδὰ, Α ῬΟΟΣ ποσηδῃ οὗὨ [86 ΥἹαρο δὰ 
1πδὲ τηοτηΐηρ τοοοϊγοὰ ἐδ6 τη 6] Δ ΠΟ ΠΟΙΥ ἱη 06] Προ ησα ἴδ: ΒοΥ δυβρδηὰ πδὰ θδθη ἀσουπαὰ ἴῃ 
100 ΝῚ]θ. Ης Βεᾷ Ὀθθη ἱπιοστοὰ τἱϊπουῖ ποῦ Κηον]θάσο, ΠΘΔΓ [86 δροῖ Βογο [86 Ὀοὰγ νγ88 
τουππὰ ; δηἃ 5886, ΔΙοηρ τὶ ΒΕΥΈΓΆΙ οὗὨἨ ΠΟΥ ἴδιηδὶο ἔγίοπᾶβ, τνα8 ραγίηρ [16 πηδυδ] ηρ 
τῦῖδαϊο οὗὁἨ Ἰαπιοηβείοη ἴο ἷβ ἀοραγίοα διδαάο." (Εἰοδασάβου᾽ 8 ΤΎδνεὶβ, νοὶ]. ἱ, ὑ. 855.) “πὸ 
ΤΙΟΣΏΣΏΡ,," ΒΒΥ5 [16 8816 1ΏΓΟΙΠ χοηΣ γᾶν] ]οῦ, “ βδὴ διίδηίηρ δηοηρ ἴΠ6 χα ΐη8 οὗἩ [ἢ6 
ἀποίσης ϑγθηθ, ΟἹ 1Π6 ΤΟΟΘΚΚΥ͂ ΡΓΟΙΠΟΠΊΟΣΥ ΒΌΟΥΘ 186 ΓΟΓΓΥ, 1 ΒΔῪ 8 ῬΑΙΙΥ οἱἨ [ὨἰγίοΘη ἔθΙΏ 8168 
ΟἴῸΒ8 ἴῃ ΝἸ]6 ἴο ρΡογίοστη [9 σι τουβ ἀἰτροὸ δὲ [16 τηδπδίοηβ οὗ 186 ἀοβδὰ. ὙὍΤΈΘΥ βοῖ ΠΡ 
8 Ὀἰτοουϑ νγα}} οα οπίογίηρς [Π6 Ὀοδῖ, δ΄ σ ὙΒΙΘΒ ΓΠΟΥ 41} οοτγοσοὰ ὉΡ ᾿ορο ποτ, νυσδρὶ ἴῃ 
ἐποῖν αἰγὶ τοῦθβ οὗ ὑοίθραη, Οἡ ᾿ἰδηάϊίηρ, (ΒΟΥ πουηὰ [Ποῖ] ΓΑΥ 5ΒΙ]ΟΥΪΥ δηκ δ᾽] ΟΠ1)Ὺ δ οηρ, 
{μ6 ουϊδίὰθ οὗ [8:6 γγ8}18 οὐ ἰδ δποϊθηϊ ἴονγῃ, {11} ΠΟῪ αττὶ γοὰ δὲ (μεῖς ῥἶδος οἵ ἀῤβιϊηδίίοῃ, 
ἸΥΠΘΠ ΒΟΙῺΘ οὗἩ [ἢ6Πὶ Ὀἰδορά 8 βργὶξ οὗ βοννοσβ οὴ ἴῃς στᾶγο, δηὰ δαὶ ἀον 8.16 ΠΕ} Ὀδ5146 ἱξ; 
ΟἰΠοΥΒ οϑδὲ (ΒουΊ86 1 γ68 οἡ ἴδ στουπὰ, δηὰ το ἀυδβὺ ονογ τἰεὶς μοδά8, υἱοτίηρ τπιουγη αὶ 
Ἰαπγχοηίδιίοηβ, ἢ ἢ (ΠΟΥ σοπεϊηυοᾶ ἴ0 τορολὲ δὲ ἰμίογνηθ, ἀστίηρσ 1π6 Βμοτί τἴπ|ὸ 1881 1 
ΥἸηοδ8οα τΓΠοῖτ ρῥγοσοάατο," (ΤΟΪ 4. νοὶ]. ἱ. Ρ. 8600.) Μτ. Φοννοῖξ νυιποδϑοά ἃ Βί "Δ Ὁ ΒΟῸΠΟ 
οἱ Μδηΐίοιοαϊ, αὶ πιοτὸ τοιμοίο ἴον οὗ Ὄρρον Εσνμι. Ομινϊδιιη Το ϑολγοῃοδ ἴῃ τῆς Μοάϊῖοτ- 



5610 ΜΗσιγπίησ. 

Τὶ ἀοο8 ποῖ ρρθδγ {πδὲ ὑποτθ Ὑγῶ8 ΒΏΥ ΘΌΠΘΙΑΙ ΤΟ Γ μη σ ΤῸΣ 54] 
δηἃ ιῖ8Β Βοὴ8, ψθοὸ αϊθα πῃ Ὀαίο: αΐ δ6 παίϊομδὶ ἰγοῦ}]68, τ ϊοἢ 
[Ὁ] ονγθα ρομ ͵8 ἀθαίῃ, ταὶσηῦ μανθ Ῥγονθηίοα 1Ὁ6, αν, ᾿πᾶροά, 
δηῖ ΗΪΒ πλθῃ, ὁ). Ἀθατῖηρ [86 ΠΟῪ οὗὨ ἐποὶν ἀθϑίδι, πιουγτιθα δπὰ ντορὲ 
ἴου ἴβοῖὰ ὑη8}] ονθῃ. (2 ϑδϑιῃ. 1. 12.) Απά {86 τηϑῃ οὔ “40 68}- 1] 6 δὰ 
,αςίοα ξον ἐλόηι δευοη ἄαγε (1 ϑδια. Χχχὶ. 18.}, στ 10ἢ τησδῦ ποὺ θ6 ὑπ- 
ἀεγβίοοα πὶ ἃ ϑὐσίοῦ 8686, 88 1 (ΒΘΥ ἴοοκΚ πο ἔοοά ἀυτηρ [πδὺ {{π|6, 
μαῦ μα (μον Ἰινοα ΨΘΣΥῪ δρδίθιμϊουβὶν, δἵθ 1116, δηὰ εἶν Β6Ι ἄομι, 
πβίηρ᾽ 8 ΙοῪ ἀπα βρᾶγο ἀϊοὺ, δῃὰ αὐιακθε ὙϑύΘΥ ΟΠΪΥ. 

Ηον ἰοηρ τψ]άονβ τηουγηρα [ῸΣ ὑποὶν Ὠυβθαῃ 8 18 ΠΟΤ 10] τ ἴῃ 
βοτρίασο. [{ 18 γϑοοσάαϑα, ἱπαθ66, οὗ Βαίμβμθρα, [μδὺ τολϑη δὴ λεαγα 
ἐλαὲ ὕγίαλι ἔεν λμιδδαπά τοαϑ ἀεαά, ει πιοιιγποα {07 ἀΐπι (2 ϑὅδτα. χὶ, 20.) ; 
δαὺ {18 οου]α ποῖον ὈΘ ἸΟΠρ ΠΟΥ ΨΘΥῪ ΒΊΠΟΘΓΟ. 

ΤΆΠΘδη, Ὁ. 162. ΑἸΒΟΓ, [πὶ. Ηοστῃ. οὶ, Τοδί, ἴοπι. 1. ΡΡ. 811---319. ΟὐαἸπλοῖ, Ὠ᾿δϑογίδεϊοα 
ΒΏΌΓ ἰ65 Επηόγα! 168 465 ΗδΡγοΌΧ, Πἰβϑογί, ἴοτῃ. :. Ὁρ. 290---809, Ῥάγοδὺ, Αηῃαιὶῖα5 
Ἡοταΐοδ, ΡΡ. 472---477. δ, Αὐομθοὶ, ΒΙΌ]. 88 204--2}11, ϑίοβοι, Οοιηροηάϊυτα 
Αὐομβοϊορίοθ (ΣΠοποιηΐορο Νουὶ Τοδιδυηθηῖὶ, ΡΡ. 121]---192. ἘΒτγαπίηρβ, Οοπιροπάϊαπι ΑἸ- 
εἰφυϊίαύππι Οὐθθοδσαπι, ῬΡ. 888---400. ; δηἃ 8 ΟὐτΩροπάϊατη Απιᾳαϊλέπαπι ἩΘΌτεραγιτω, 
ῬΡ. 257---264. ὙΠΟ βυδ᾽εοῦ οὗ ΗΘΌΓονν ΘΘΡΌΪΟΝΤΟΒ 18 ΥΟΣῪ ΚΠ ἀἰθουδθοὰ ὈΥ ΝΊΟοΪ αὶ, ἰῃ 
διῖ8 (τϑδίϊθο 9 βορυϊο τῖβ Ἡογοσυῖ ([λιχά, Βας. 1706), τι ΐο ἢ 18 ΠΠυϑἰταιοὰ τ ἢ θονεσαὶ 
συχίοιϑ Ρ]δύθδ, δοσλα οὗ ὙΔϊοΝ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ἰῷ τατιϑὲ 06 οοῃίοδθο, δῖθ σαῖθιοσ ἴδῃς 1]. 



ΑΡΡΈΕΝΘΏΙΧ. 

1. ΤΑΒΙΕ ΟΕ ΓΕΙΘΗΤΥΒ, ΜΕΑΒΌΒΕΒ, ΑΝ ΜΌΟΝΕΥῪ ΜΕΝΤΊΙΟΝΕΡ ΙΝ 
ΤῊΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. ὔ 

11. Α ΟἸΕἸΒΟΝΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΤΆΒΙΒ ΟΡ ΤῊΒ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΕἸΥΕΝΤΒ 
ΒΕΟΟΒΡΌΕΡ ΙΝ ΤῊΒ ΒΟΕΙΡΤΠΒΕΒ. 

111. Α ΟΟΝΟΙΒΕ ΠΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ΟΕ ΤΗῈ ΞΥΜΒΟΠΙΙΟΑΙ, ΑΝαῦΑΘΕ ΟΕ 

ΤΗΒ ΒΟΕΒΙΡΥΘΕΕΒ. 
- 

ΙΥ͂. Α ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ͂, ΗἸΙΒΤΟΒΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟἸΟΘΒΑΡΗΉΙΟΑΙ, Πιο- 
ΤΙΟΝΑΒῚ ΟΕ ΤῊΒ ῬΡΒΙΝΟΙΡΑΙ, ΡΕΒΒΟΝΒ, ΝΑΤΙΟΝΒ, ΑΝῸ 

ΟΟΥΝΤΕΙΕΒ ΜΕΝΤΙΟΝΕῈΡ ΙΝ ΤῊ Κ'ΟΕΙΡΤΥΒΕΒ. 





ΑΡΡΈΝΘΙΧΣ. 

- - φὉ τ᾿ 

Νο. 1. 

ΤΑΒΙῈΒ ΟΕ ΜΨΕΙΘΗΤΙ͂, ΜΡΑΒΌΒΕΒ, ΑΝῸ ΜΟΝΕΥ͂, ΜΕΝΤΙΟΝῈΡ ΙΝ 
ΤΗΝ ΟΒΤΕΥΤΟΈΕΣ, 

Ἐσυαοίεά εὐϊον ἤγονε ἰδὲ ϑεοονάὰ Ἑαϊοπ 9. Ὧν. πὐΝεΝ νος Ταδίεε ςῳ «πεοϊεπέ (Οοὶπε, 
Μείρλι, ακὰ “Μεαεντοθ.. 

[Βεοίεσσοὰ ἴο ἴῃ ρᾶρε ὅ82, οὗ {818 οΪυπι6.} 

1. «Τεισίελ Ἡροϊρλέε τοἀκοεὰ ἐο Εησίϊεῖι Τρον Ἡγεϊσῆι. 

ΤΠ βογβ, οὔδ- ἐπ ϑηξ θεῖ οἵ ἃ βμεϊκοὶ . - - Ὁ Ὁ 
Βεΐκαἢ, Πα] ἃ βῃεοὶ - ι:ι. “- - - 0 0 

ΤὮσδ 5Βδοῖίκεὶ - - - - - - 0 0 
ΤΗδ τηδηοὶ, 60 5386 68 «- - - :ὖῦὺ Ὁ ῷ 8 

0 Τῇ ἰδ]οηῖ, ὅ0 πιδηοῖ ογ 8000 8[ιεἶοβ π- - . 11 1 
- 

θοῦ οΚ 

2. ϑογίρμίμγα Νπάπεδδε φ' ΠῚ γοάμοοα (ὁ Ἐποίϊδλ Μεαξιτε. 
Ἑπςξ. 
ἔεει. 

Α ἀϊρῖς - - - «- - - - - :[.090 
- - - “» - - 0 
- - - - . - 0 

24] ὁ] 8|4 ουδῖι - - - - - 1 
90] 94)]Ὶ 68] ῶ] Α δι ἤου -:ι - - 7 
1.7 86] ΙΣ 14] 86] 19] 6] ΙΔ] ΕΖεκ 6] ] ΕΖοκίο  κβ ἐμαὶ - - - 10 
ΠΕ ΎΝΣ ΤΙΝ ἸΠΚΉ ΠΗ 48 ΒῚ Ξ ΙΔ [ Αῃ Ατγαθίδη ροὶα - - 14 

1990] 480] τοῦῚ 80 20 | 131.|10} Α βεμαῦῆυβ ΟΥ τηδαδυγίηρ πα 145 

. 8. 7λὲ ἰοὴσ δογίρίμγε Μεαδιτοε. 

Ἑωᾳ. 

Αοδ - τ φφὐς Ὁ Ὁ 
400 [ Α βἰδάϊυπι ογ [τοπσ - - - - 0Ο 14 

000, δ] Α βαῦθβε ἀδγ᾽ 5 ἸΟΊΓΠΟΥ - - - 0Ο 729 
4000} 10,4 92| Αη φδβῖογη πηῖὶδ - - - 1 403 

12000] 40, 6᾽Ι 8] Α ρμαγββδαὴξ - - - 4. 168 
90000] 9401 458) 54. 8|Α ἐδγ᾽Β᾽)οιγπον - - 833. 112 "ωπον ἢ ΞΘ ΘΚ δὲ 



δ14 Ἡνεϊσῆΐς, δήεαειγεε, ϊοπεν, δ. 

4, ϑογίρέμγο οαεινοε 9. Οαραοὶίν (ον Ζφωξαε, τοἀμοοα ἐο Ἐποίιἢ πε 
ΜΜεαξιιγο. 

Οι].. »ρμίηϊ. 

Α «ἂρ  - - - - - - - . Ὁ. Ὃξ 
1Ὲ| ΑἸος ΝΥ ΞΕ ΞΕ Σ ὦ 

4|ΑΧᾺ οδὉ - - - - «- - - 0 8: 
ο ΟῚ 6. 19] 8| ΑΜ “- . - . - 1 ῷ 
32 β 94] 6| ΒΕ Ἐπ τς - - - - 9 4 
96 172] 18 8 χὐμ σε, - - - 7 4 

960 | 7920] 180 δ τ ΓΤΟῚ Α ἴον οἵ οοΐοδ, οοπιοῦ ΟΣ ΠοΣ - 795 ὅ 

ὅ. ϑοτίρίωγο λίοαδωνοι 9 Οαρασιίν ἴον ἀγν Τλῖηρε, τεἀμοεα ἐο Ἐπρίϊδὴ 
Οὐνη εαδιγε. 

Ῥοοκδ. 861... μρμέπία. 

Α φρο - -τ τὸ τὸ πὸ φ -|9.»ϑ99. οὑρῇ 
90] Α οϑδῦ - - - . - - - 0 Ο 28 

- - .- Ὁ. 0 δι 
- « - Ι 0 Ι 

.- « . 8 0 3 

- - - 16 0 0 

[30] 10] 2|4 εδοπιοῦ, μοιηεσ, κοῦ, οἵ οοΐοβ 832 0 ] 

6. ειυϊεὴ οπεν τεαἀμοοα ἕο ἐλε Ἐποιϊ ἢ ϑιαπάατα. 
4 8. 4. 

Α ρογβὴ . . - - - - - 0 0 ΣΝ 

“Π10] - - - - - Ὁ 1 Ιχν 
- - . .-. Ὁ 3 ϑ8ὲ 

0] Α πιαπεαῖι, ΟΣ πιΐπἃ Ηεργαῖσα - -. δ 14 οὲ 
ὁθ000 8000) 8000] 60] Α ἰεἰεπὶ - - . -.82' 3. 9 

Α βοϊϊάυ δυζϑῦυβ, οὔ βαχίιϊἶα, 88 τόσ ἢ - - “ 0 19 οὲ 

Α εἰεἴιβ δυγεῦυβ, Οὐ βῃοκοὶ οἵ εοὶά, Ὑ88 ΤΟΣ “ . - ιῖ 16 6 
Α ρουῃά οΓ πιῆ - - - - -.88ὃ5.ϑ 3 6 
Α αἰεὶ οἵ ροϊά νγδβ σοῦ “ ᾿ - . «δ 5 0Ὁ 0 

Ἴ, Πποπιαπ απὰ Οτεοκ ἰέψι "πεπεοηοα ἐπ ἐλ λει Τορίαηιεηέ, τοαμοοα ἕο 
ἐλε ΤῬησιοἢ ϑίαπάατγα. 

ΠῚ ε. 4. ͵ζᾳν. 

Α πὐῖϊα (λεέπτον οὕ Ασσαριον) “ - - - Οϑὃ»ΡὁὉ 0 Οιϑβς 

Α (υτμΐηρ (Κοδραντης) δρουΐ “ . - - 0 υ 0 ΕῚ 

Α ΡΘΠΩΥ οὗἩ ἀσπαγῖιβ (Δηναριον) “ . - 9656.ὉΟϑ Ὁ 7 8 

[π 16 ργεοεάϊης τα0}}6, Αἰ ν Γ 18 ναϊαοὶ αἱ ὅς. ἀηὰ ροϊὰ αἱ “4: ρὲγ ουῆςα. 



δ] 

Νο. Π. 

Α ΟἨἩΒΟΝΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕ 

ΟΥ ΤῈΒ 

ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΕΥ̓ΕΝΤΒ ΒΕΟΟΒΌΕΡ ΙΝ ΤΗῈ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. 

Φ." Τῇῆε ἔγωε αίε 0 ἐλὲ ΒισιΑ οΥΓ ΟἈτγίεὲ ἰδ ϑοῦΒ ὙΕΛΕΒ δείοτε ἰλα οοιεδιοπ ΖΈΤα, ον Α4.}. 

ΡΑΒΤ 1. 

ἙΕΒΟΜ ΤῊ ΟΕΚΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗᾺῈ ῬΕΒΑΤΗ͂ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ.:!; 

ῬΈΠΙΟΡ 1. 

πτοηι ἐλ Ογραζίοπ ἰο ἐλ 7)είωσε. 

1 ΙΤῊΕ ογοδοηῃ. 4004 
Ενθ, ἰοηιρίοὰ ΟΥ̓ 16 Ββοσροπὶ, ἀϊβοῦθυγβ οὐ, δηὰ ρμοῦϑυδθα ἢῸΓ 
ἀραμρὰ Αἄδῃῃ ἰο ἀϊδοϊεδάϊεηος αἰδο. Θοά ἀτίνϑ (θη οὐ οἵ ρα- 

4 | Ο βίη Ὀοτγη, Ααδ8πι8 οἰἀδϑδὶ βοῃ. 3998 
4.) Ανοὶ ὕογη, Αὐδη} βοοοηά δβοῃ. 3997 

198 | Οδἰὴ Κι} }6 ἢϊ5 Ὀγοῖμογ Αδοὶ. 3876 
130} δεῖ Ὀογη, βοῇ οἵ Αάδπὶ δβηὰ Εν. 3874 
9"}5] Εποβ Ὀογῃ, δοη οἵ ϑειῇ. 3769 
395 ] Οαἴηδη Ὀοτγῃ, βοῃ οἵ ΕΟ. 3679 

Μαπδία]οοὶ θογῃ, βοὴ οἵ (ἰδίηδηῃ. 
Ψαγϑά ὕθογῃ, βοῃ οἵ Μαϊ αὶ ϑεὶ. 
ΕἘποςῖ ὈοΥΠ, δοη οὗὨ δαγοι,. 
Μειμυδοϊδῃ Ὀογη, βοὴ οὗ Ἐπμοςῆ. 

8174. ,μαιηθοὴ Ὀογῃ, βοὴ οὗ Μοιμιβοίδῃ. 
930 | Αάδπι εἶ65, αρϑὰ 930 γριγβ. 8074 
987 1 Εηοοῖ ἰγαπδἰδιθα : πα παὰ ᾿ϊνοὰ 865 γρδγβ. 3017 

2962 5εῖ} 6168, ἀροὰ 912 γοΏΓΒ. 
1056 ] Νοαἢ ὕθοτῃ, βοη οἵ 160, 
1140 | Εποβ ἀΐε8, ἀρβὰ 905 γοδῦβ. 986. 
1935 | (δἴπδη ἀϊ68, αρεὰ 910 γοαγε. 9769 
1290 | Μαμαϊαϊθοὶ ἀϊ68, δβρθὰ 895 υϑαγβ. 2714 
1429 |7}γεὰ ἀϊ65, αροά 962 γθᾶγϑβ. 2582 
1585 ] (οὐ ᾿ηΐοτη!8 Νοαῖι οἵ ἐπ πιξαγα ἀεἰτρο, δηὰ σΟΠηΠ 8510 5 ἢΐπι το ργολοῖ 9468 

Γορεηΐδηςα ἴο τηδηκίηά, 190 γοδγβ Ὀείογα {86 ἀεϊιρα. 
1651 |1μαπιϑοὶ ἀΐ68, ἔπ ἔβέμπογ οὗ Νοδῆ, αροϑιὶὶ 777 γϑᾶγβ. 3353 
1665] Μοιμυβοϊδῃ ἀ165, (Πα οἰἀοδὶ οἵ ᾿ηθπ, ἀροὰ 969 γεδγβ.0 Νοαῖν, δεϊηρ 600 2349 

γθῦγη οἷά, Ὀγ αἰνίπα σοπηδης δηΐογβ ἴῃ 6 ἀγκ, νν ἰοἢ πα ἢδα θεδη [20 
γϑδῦδ ἴῃ ργερδιην. 

ι ΤΉ Εἶσβε Ῥατὶ οὗ 8 ΟΠ γοηοίοσν ἰ8 δυτίἀσοὰ ἔγοπι Αὐομθίβῃορ ὕὕδμογ 8 ΔΉ δ818 οἵ 
{116 ΒΙΌΪ6. 



ὅ176 Ολιτγοποίοσίοσαὶ 7πά62. 

2018 
2083 

2083 

2085 

209] 
2093 
2094 

2101 

2108 

2133 

2148 
2168 
2183 
ὙΦ 

[9216 

2289 

ῬΕΒΙΟΡ 1]. 

γοηι ἐλ εΐμσο ἰο ἐς Πδιγέλ ὁ Αδνγαῆδαηι. 

ΝΌΔἢ ἀπά ἢΐ5 ἔδιηῖν αυὶϊ Π6 ΑΥκ. Ηδς οβὲγβ βδογίβοαββ οἵ [μδη Κβρίν!ηρ. 
αὐοά ἀρροϊπιβ {6 ταίηρονν ἃ8 ἃ ρϑάρα ἐμαὶ δ νουϊὰ βοηὰ ΠΟ πηογα 
δ υπϊνοΓγδβαὶ ἀδίιρε. 

Αγρδαχϑά ὕοτζη, ἔπ 6 βοη οὗ δ}6π). 
ΘΔ ΙΔ ἢ ὈοΓΏ, βοὴ οὗ Αγρἤῃαχϑα. 
Ἡροροῦ Ὀοτγῃ, βοη οὗ βαίϊδῃ. 
Ρπαϊορ Ὀογη, βοὴ οὗ Ἠθῦσγ. 
Τα θυϊἀϊπσ οΥ̓ ἐἢ6 ἔονγογ οἵ Βδθεϊ. 
Τῆς οσοηἤιδίοη οὗ ἰδηρυᾶραδ, ἀπά ἀϊβρογβίοη οὗ {Π6 πδίϊοιβ. 
Τῆς Ῥερίππηίηρ οἵ (6 Βαρυ]οηΐδπ ΟΥ Αββυγίϑη πιοπδγοῦυ ὈῪ ΝΙΓοά ; 

δηὰ οτη6 Ἐργρείαδη δαηρῖγα Ὀγ Ηδπὶ πα ἔβῖΠογ οἵ Μ|Ζγαίπι. 
Τα για] οἵ 790 ργοδδϑὶν ἴοοῖκ ρίδεα δρουὲὶ (ἢ 15 {{π|6. 
Ἄδα Ὀοτη, π6 βοὴ οἵ Ῥ[ιαΐορ. 
ϑογὰρ θογη, βοη οἵ Εεσυ. 
Νῆοῦ θογῃ, βοῃ οὗ ϑεγιιζ. 
Τογδῇ θοόγη, ἔπ βοὴ οἵ Νδῆογ. 
Ηδγϑη ὕοτῃ, {Π6 βοη οὗ Τεγδῇ. 
Νοδὴ ἀϊε8, αρβὰ 950 γϑᾶγβ. 
ΑΡγδῆδιῃ Ὀότῃ, Π6 δοη οἵ Τογδῇ. 

ῬΕΒΙΟΡ 11]. 

ΤῬγοηι ἐδ Μιγίλβ 9.0.) Αδγαλαπι ἰο ἐδε Ζεραγίμγε 9 ἐλε 
]ναοίίξος ομὲ 9.7 Ἐσυρέ, απά ἐλεὶγ Ἰἰοέμγη ἱπίο ἐΐθ 7,απά 
95) (ἀπααη. 

ϑασζγαὶ ὕογη, νν]δ οὗ ΑὈγδἤβηι. 
Το ςα}} οὗ Αὔγδῃῃ ἴοι ὕτ οὔ τὰς (δὶ 668 ἰο Ηδγαη ἰη Μεβοροίδιμῃϊβ, 

φίογα ἢ ἔδίμον ΤΌγδἢ ἀϊοά, ἀροά 206 γρδΓα. 
Το βοοοηὰ ςδ]] οὔ Αὔγβδηι ἴγοιι) Ἡδγαηῃ. ---- Ηθ σοπηθ8 πο (ΟἰΔἤδββη 
σι ἢ ϑαγαὶ ἢἷ8 τ ἰδ, δηά ἴ,οἱ ἢἷβ πορίιαν ; δηὰ ἀνν 618 αἱ ϑδιοῆθηι. 

Αὔγϑῖι ρορβ ἱπίο Ἐργρὶ ; ῬΠαγδοὶ ἴαῖκαβ ἢ18 νι, ὈὰΣ δοοιΣ Γαβίοσγαβ 
Ποῦ δραΐηῆ. ΑὈγβηι γοϊυγηβ [ΓΟΏΣ Ἐεγρὶ ; δα δῃὰ 1,οἱ βεραγδίβ. 

ΑὈγβιη 8 Υυἱοΐοσυ οὐϑγ (Π6 ἥν Κίηρβ, δηὰ τϑβοια οἵ [μοΐ. 
ϑαγαὶ ρῖνοβ Π6Γ πἸαϊὰ ΗδραΓ ἴοσ 8 ψἱ ἴο ἢδΓ Ὠἢυβυαπα ΑὈΓΆΠΙ. 
[βῆ πηδϑὶ Ὀογῃ, ἴΠ6 βοὴ οἵ Αὔγδαῃι δηὰ Ηδρασγ. ΑὈγδπι νν88 86 γϑᾶγβ οἱά. 

(αεη. χνὶ. 16.) 
Τῇδ ἢδνν σονγοηδηΐ οὗ πα 9 πῸ τ ΑΡγαμδ. (ἀθφη. χνὶ!.) ϑοάοχι, 

Οοηογγϑδῇ, Αἀπιδῆ, δηὰ Ζεροῖπι, Ὀυγηΐ ΌὈΥ ἤγα ἔγοπι ἤδανοη. [οἱ 18 
ὈΓΟΒΟΓΥΘα; ΓΘΕΓΟΒ ἴο ΖΟΔΓ ; οοΟΙαπ8 ᾿ἰποθβϑὶ τ ἢ δΪ8 ἀδυρἤίογβ. 

ἈΤΡΗΔΠΙ ἀεραγὶβ ἔγζοπι [86 ρῥἰδίῃβ οὔ Μβιηγ ἴο ΒϑογἍ.δβεῦδβ. [5886 
ΓΏ. 

ΑὈγϑῆδηι οὐδ β ἢΪ8 βοη 1βᾶδς ἔοσ ἃ ὑθυγηϊςοβδγίηρ. 
γα ἀϊ68, ἀροα 127 γϑᾶγβ. 
Ιβᾶδο τηᾶγγι68 ΠθροκΚδῇ, 
ϑαοοῦ δηὰ Εϑαι Ὀογη, ἴβαλς θαΐηρ 60 γεϑαγβ οἷά 
ΑΡγβϑῆδπι ἀϊ68, ἀρεὰ 175 γϑᾶγβ. 
18.δς ὑ]6 5865 Φδοοῦ, ψῆο πάγον 8 ἱπίο Μοβοροίδιηηἷδ, ἕο ἢ8 υηοΐα 

Τιαῦδη ; απά πΑγΓοδ ἢγϑὶ θδἢ, δπὰ {ἤθη Ἠδοδοὶ. 
72 56ρἢ), θοΐπρ 17 γοδγβ οἱ ά, [6118 ἢ15 (τ ον 7ποοῦ Π15 Ὀγθίγθη 8 ἔδυ 8 ; 

{Πογ Παῖς ἢϊπι, 8πὰ 86}} Πῖππι ἴο βίγαηρογβ, ψῆο ἰ8Κ6 πίη Ἰηῖο Ἐργρί. 
Ψοκορῇ 8ο]ὰ δσαῖῃ, 85 ἃ βίανα, ἴο Ῥοξρῆδγ. 

ῬΠάγο 8. ἀγεδιηβ οχρίαιποά Ὦν Ζ2όβορῃ, το 18. τηβθ σονόγηοῦ ὁ 
Ἰσγρί, 



Ολτγοποϊίοσιεαϊ Ζιάος. 

2588 

2558 

2584 

256] 

2599 

2719 
2156 
9519 

2908 
2909 

2911] 

294] 
2949 
2981] 

Φοβερ᾽ 5 ἴδῃ Ὀγείβγεη οοπιε ἰπῖο Ἐεγρι ἴο Ὀμυν σογῃ. Ψοβερῇ ἱπιργίβοῃβ 
ο διπιθοη. ἰδ Ὀγείζῆγεη γοΐιγη ; ὡοβθρῖ ἀἸβοονογβ ἢ 56], δ δη- 

αροδ ἴθ ἴο σοπια πο Ἐργρὲ τ τῆ εἷγ ἔδίμογ Φδοοῦ, 16 130 
γΘΔγ5 οἷά. 

Α τενοϊυκξίοη ἰῃ Εργρι. ΤΠ ᾿5γϑ  Ἰε8 ρογβεοιιεά. 
Μοβεβ Ὀογῃ ; Ἔχροβϑά οὐ ἴϊ6 ὑβηΐβ οὗ ἴ6 ΝΙϊα ; δηὰ ἰουπὰ Ὀγ Ῥἢδ- 
ΓΔΟΪ 8 ἀδιιρῃίογ, νῆο δάορμίβ ἢ π). 

Μοϑβεοβ Κ|}}8 δὴ Ἐργρίίΐδη; ἤδθεβ ἱπῖο Μιάΐβῃ ; τιδγτῖοδ Ζιρροτγδῖ, τῆς 
ἀδυρπίεῦ οὗ δεῖῆγο ; ἢδ5 ἴννο δοῇβ Ὀγ ἤεγ, (Σεύβῆομι δηὰ ἘΠ] ζογ. 

Ασςοογαϊΐηρσ ἴο ἀγομὈϊδῆορ [9}5Π6γ, τπ6 {Γ14] οὗ 59 Ὁ ἴοοῖκ ρ]δςβ. 
Μόοϑε8, σοηγη)πδοηδα Ὁγ αοά, γεϊυγηβ ἰπῖο Εργρὲ. ῬδαγδΟἢ γείπιβθδ ἴο 

δεῖ 1π6 [βγβθ! 658 δὲ ᾿ἰθοσῖγ. Μοβεβ ἰῃμῆϊοῖϊβ ἔε ρίασυοβ οἡ Ἐργρῖ; 
δίϊοσ σοῖς {Π6 βγδο  ε8 ἀγὸ ᾿ρογαϊεά. 

ῬΒάγβοῖ ρυγδυο8 [6 [ϑγβθ] 68 τ ἢ [118 ὉΓΙΏΥ, αη Ονογίδκοβ ἔπ δὴ δἱ 
ῬΙ-Βδῆίγοιῃ. Ὑπὸ πδίευβ εἰν ἀθὰ. [δβγαοὶ ροθβ τῆγουμ ΟἹ ἀτγὺ 
δστουθὰ. Τίια εἰδη8 ἀγονηξά ; 218ὲ οἵ τπ6 ἤγβι τηοπῖῃ, 

ΤΊ ἀο! ΙΝ οσν οὗ ἐπα ἰανν, συ ἱἢ ναγῖουδ οἰγουπηϑίδηςεδ ΟΥ̓ ἴοστονγ, ἄζο. 
ΤΙΣ ροορ]α γεβοῖνα οἡ δηϊογίηρ (δηδδη, Ὀὰὲ ἀγα γερυ δε ὃγ {Π6 Απιδ- 

ἸοΚιῖο5 δπὰ {π6 Οὐδηδδηΐϊοβ. Ἐ 5.0} ]Βηπηθπὶ οὗὨ [86 ργιοϑιῃοοά, ἄς. 
Τῆδ βοαϊιίοπ οὗ Κογδῖ, Παῖμαη, δηὰ ΑὈΪγαπ), ἷβ διιρροδεὰ ἴο ἤδνε 

Βερρεοηδά δροιξ 1}}15 {{π|6. 
ΤΙ [βγϑα! το οηΐοῦ Οδπδβη. 
Το ἀεβεϊ οἵ Νίοβεβ, σίιο ἰβ δυςοοεάρα Ὀγ Φοβἤμδ. 
ϑοβῆιδ βεηἀβ βρῖ6δ ἴο εγίςο. 

ῬΕΈΒΙΟΡ ΙΥ. 

Τποπι ἰλε είαγη ὁ ἐδλο ]εγαοϊίἑοα ἱπίο ἔδε 7 απά 90), (ἀπααη 
ἐο ἰδὲ ἘξΞίαδίἰδηπιεπέ ὁ ἐλ Ἠεσαὶ ϑίαΐε, μπάον ϑαμί, 
Παυϊά, απα ϑοϊοπιοῃ. 

Τα ρεορὶδ ρ888 ἴδε γῖνογ ογάδῃ. --- οβἤῆυδ Γεβϑίογεδθ οἰγουπιοβίοῃ. -- 
Φεγίοδο ἴδίκθη. ---- ἯπΠ6 ΟἸθοοηΐξοβ τα ἃ ἰδῆσὰθ ψ ἢ Φορῆυδ. --- 
γῶν οὔ τ ἔνα Κίηρβ ἀρδίπβε αἰρθοη, νἤοηι Φοβῆυδ ἐοίραῖϑβ ; {Π6 δ η 
δη4 πηόοῦ δβίδηα 51}}}. 

Ὗ αν οἵ  οδῆυδ δρδίηϑὲ (ῃς Κίηρβ οὗ (δῆδδη; σοπαυοδβὶ δηὰ ἀϊν᾽ βίοη οὗ 
ταὶ οουπίτγγῃ, ἄς. 

Φοβῆυα τοῦθ ἔπ6 οσονοηδηΐ Ὀεϊνθθ ἴἢ6 [,ογὰ δηπὰ ἐδ ἴβγδϑὶ 68. -- 
Φοβίνυα ἀἴε8, δρὲβ 110 γϑϑγβ. 

Αἴον Ὠϊβ ἀεαῖῃ τῃ6 εἰάεγβ ρονογη δῦουϊξ εἰρῃϊθβοη οὐ ἔννθηΐν Ὑθδγο, 
ἀυείηρς ν᾿! ἢ ιἰπγα πάρροη ἐπο νὰ γβ οὗἩ υπάδὴ πιῇ Αὐἀὐοπὶ-θοΖεκ. 

Ῥυγίηρ [6 δυςσεραϊηρ δπδγοῦγ Ὠαρρεηεά τ ἰάοἰαίτΥ οὔ Μιίεδῃ, δηὰ 
18:6 ΨΨῈΓ οὗ [ἢ ἔινεῖνα {ΓΙ 065 δρεϊηβὶ Βαϑη)διηΐῃ, ἴο τενεηρε (ἢ 6 ουΐγαρο 
σοι δὰ οὐ ἔα νἹδ οἵα 1,ονϊῖθ. 

οὐ δομὰβ ἢὶ8 ργορῃείβ ἴῃ νϑίῃ ἴο γεοϊαίπη ἴῃ6 Ἠθῦγενσθ. Ηδ ρεογ 8, 
ἐποτγείογο, ἰδὲ ἐδον βῃουϊὰ (8}} ἰῃο βίδνογυ ἀρ άδσ τΠοῖγ δῃθιηθδ. 

Ὀεδογαῇ, Βαγαῖ, δηὰ οἵδογβ, Ἰυάσα εἶα [5γας  1ἴ6 8. 
ΟἸάδοη ἀεἰϊνοτς [5γδεὶ. 
(οἀ ταΐβεβ υμ ϑαχιβοη. 
ΤὨα δειίοηβ οὗ δδιηβοῃ. 
ϑδιγοῖ ᾿ροδ [βγϑεὶ]. 
Τῇ Ἰβγβε τε δακ ἃ Κίηρ οὗ ϑαιθυεὶ. ὅδ} 18 δρροϊηϊθά δῃὰ Ἴοη- 

δοογαίθα Κίηρ. 
Ὗαγ οἵ τπ6 Ῥ Ηαεΐπεβ δρδίηδβὲ ϑδυϊ, ψἢο, πανις ἀϊδοῦεγεα ϑβασημο} 5 

ογάογβ, 8 γεὐθοϊθά Ὀγ ἀοά. 
881} 8 βεοοηά οἴξδηςξ. 
Βανι ὰ δυςοδδάδ ἴο ὅδ} οὐ {86 ἴἤγοηο οὗὨ [βγϑεὶ. 
Αὐϑβδίουη᾽ Β γεῦει !οὴ δρδιηδὲ ἢ8 ἔδίῃον αν αυδεῃθα. Τα γαβίογα- 

ἔίοη οἵ Ὠανὶά. 
ΨΟΙ,. 111- ΡΡ 
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678 Ολιτγοποϊίοσϊοαὶ Ϊπάᾶ62. 

ἈΑ. Μ. 

2990] Αἀοηϊαι αδρῖγοϑ ἴο ἴῃ6 Κιηράοηι. αν ὰ οδυδεβ ἢἰβ βοὴ ϑοϊοιιοῃ ἴο 
Ὀ6 σγοσηδα, το ͵β8 ργοοϊαἰπηδὰ Κὶηρ ὈΥ 8}} ἰβγβεὶ. 

ΤΗα ἀδαίῇῃ οἵ Παν!ά, ἀρεὰ 70 γϑδγβ. 
ΒοΪοσηοῦ γοῖρβηβ δίοπθ, ἢανίηρ γεῖρηοα δδοιυιϊ βὶχ πιοηίδῃβ ἴῃ {Π6 116 Ε]π|ὰ 

ΟΥ̓ Πϊ8 ἔδιπος θενὰ. Ηδ τεϊρῃθά ἴῃ 811 40 γεαγβ. 
3001 Τῇ τεπιρία οἵ ϑοϊοπιοῃ βηΐβῃαα, θεΐῃν βαυθ γεβγ8 δπὰ 8 [4] 1π "υ}]- 

ἵπρ. ἴι8 ἀραϊοσδιίοῃ. 
3029) ΤΏ ἀδδῖῃ οὗἩἨ ϑοϊοτηοη, δοοοβδίοη οὐ Ἐδῃοῦοδμ, δηςὶ ἐπα γονοῖς οὐ τῆς 

ἴδῃ ἐγὶθο8. Φεγορθοδα ἴ[Π6 δοη οἵ Νεῦαὶ δεκπον]εαχεά Κίηρ οἵ ἴῃς 
ἴδῃ ΓΕΒ. 

ΡΑΗΒΤ ἢ. 

ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤῊΣ ΕΙΝΟΡΟΜ ΟΕ ΡΑΗ ΑΝῸ ΟἿ ΙΒΕΛΕΙ,, ἘΠΟΜ ΤΠΈΤΗΕ 

ἙἘΒΤΑΒΙΙΒΗΜΕΝΤ ΤῸ ΤῊ ΒΕΤΌΗΝ ΟΕ ΤῊΣ ΕΒ ἘΠΟᾺΣ ΤῊΒΞ ΒΑΒΥΓΟΝΊΒΗ 

ΟΑΡΤΙΥΙΤΥ͂, ΑΝῸ ἸΗΕῚΙΒ ΒΕΤΤΙΓΈΜΕΝΤΟ ΙΝ ῬΑΓΕΒΤΙΝΕ.ἶ 

ῬΕΒΙΟΡ [Ι. 

Ολγοποίοσυ ὁ ἐδ ᾿ιπσάοπι ὁ μάαϊι. απὰ 9 ]εγαεὶ, 

ἈΛίπράοηι 90 «μάαλ. Αἰϊηράοηι Ὁ Πετγαοεί. 
Β. ο. 

975] Βεδβοῦθοδηι δοκηον)οάροα 88 ἰκΐηρ οηἱν [ Τιε Τϑη {τἰρεβ οἤοοβα Ζεγοροδηὶ Κίηρ. 
θγ Φυάδῃ δηὰ Βεοηϊαπιίη. Απιπιο  [ Μοβδθίξεβ βιιθ]θεὶ ἕο (Π6 Κἰηράοσμ οἵ 
68 δηά Ἑαομ)ΐξο8β βυ})θςῖ ἴο ιπἀκἢ.] [5γϑεὶ. 

970 Ἰηναβίοη οὗ Ζυάδι Ὁγ ἴ!6 Ἐργρἕδηῃ 
Κίηρ 8 5181, 

957] Ανηαῆ Κίηρ. δεγοθοδπὶ δηραροβ ἰῃπ νᾶ δραϊπεὶ 
ΑὈϊ ΔΒ. 

955 Α588 Κίηρ. 
Ζεγδὴ ἐπ Οὐδηϊ (Οβογοβοη οἵ {ππ ᾿ 954. Ναάαῦ Κίηρ, 
294 Ὀγπαβίὶγυ ἢ) ἱηνδάεβ ΨΦυάδῃ, θιιὶ 
15 ἀεἰεδίεά, 

953, Βδδβῆδῇῃ Κίηρ. 
διάδῃ ἴῃ Ἰδασιιθ στ Βοηδαύδα 1.,} γεν Ὀεΐνοοη Φυάαΐῖ δηὰ [5γαο]. 

Κίηρ οΥ̓ ϑγγιδ- .δμδβοι8. 
930. ἘΠΑ4} Κίηρ. 
928. ΕἸαἢ Κι οἀ. Ζίμιγὶ δπά Οπητὶ 

οσοηζοπα ἕο τ 6 ἤγοπθ, Οπιγὶ Κίηρ. 
Τιθηΐ γῖνδὶ Κίηρ. 

994, Τοαῖῃ οἵ ΤΊ η!. Οπιγὶ οηἶΐγ, Κίησ 
(ἴῃ Τίιγζα ἢ). ϑϑϑιπδγία, ἃ8 8 γὔογδὶ 
γοβιάθηςθ, Ὁ}, ἰῃ 923. 

914 )εοβῃδρἢδῖ Κίηρ. 
Ὀπίογιυπδεθ ψτὰγ οἵ δυάδι! δἀπὰ Ιβγϑοὶ [ 918. Αμπαὺ Κίηρ. {Ζ2}6Ζθῦε], ἃ Ῥῃωηὶ- 
ψῖἢ ϑγγῖα- Παπιδβοι, εἶδ ρῥγίμςεδ8, ἢ18 αυδεη. 

ὁ Ἑγοτὰ ἴπο ΟἘΣΟΠΟΪορίοδὶ ΤΔΌΪ68 οἡ ΒΙὈ]1ςα] Η! βίοτυ, ἱπϑουίοὰ Ὁγ Ὧσ. α. Β. Ὑγίηοσ, ἴα 
ἴη6. Ββοοοηὰ γοϊαπιθ οὗ μὶβ “ ΒΙΌΠ180 68 δ] Ὑ͵οτίογθας ἢ," (ηἰτὰ οἀϊίοη, Το ρσίς, 1848, 
δηὰ ἰγδηβίδιοὰ ἴῃ ἴπ6 εἰχί Ὑυοϊυτοθ οὗὨ τὸ “ ΒΙΌ] οἰ ἤθο 8 ὅδοσγα δπὰ ΤἼθοϊορίςδὶ πδνίον, "ἢ 
Νον ὙοΥκ, 1849 : τΠ6 οὐϊΐοῦ οὗἩ το Φουγηαὶ, Ῥτγοίδθδβουῦ Β. Β. Ἐσταγάβ, οὔ Απάουοῦ 
(Μαββδομυβοι8), μ85 1π51}Ὶ οΠαγαοίογίϑαοὰ ἰξ 88 “8 σοηνθηϊοηῦ ΒΏΓΤΩΠΊΔΥΥ ΟΥ̓ [Π6 τόϑυ]} 5 
οΥἩ [Πὸ αἰεὶ ἰηγοδι  ἰΐοπ8 οὗὨ ΔΙο μΘΟ] οὐ ἰβί8 ἀπ σοχητ η ΔΙΟΥΒ ἴῃ σοϊδιϊοη ἰο 118 Βα )εςϊ.᾽» 
(Ρ. δ58.) 



Οἠγοποϊοφίςαϊ 7η6ἴος. δ19 

᾿ Απιράοηι ὁ σμααλ. 

ΑἸηπιοηϊξοβ δὴ Μοαδθιῖθβ, ἱπνδάϊηρ 
διάδῃ, δὰ ἀἠοίρεϊθ, ΡΠ βεπ 65 
τηβα τι θυ ΆΓΥ. 

ἴβγαοὶ δηά Δυάδῃ διἰξθιηρὲ ἴο βιθάυς 
1ὴ6 Μοδθὶῖθβ ψιτουϊ βιιοο 688. 

889 Ϊεἰογατ Κιηρ. 
7Ζεῃογδηη πιϑγγῖεδ ΑἸ ΔΙ ἢ, ἀδιρῇῃίογ 

οὔὗἨ Ψ4εζοῦθὶ, δηὰ τῆι: οοπηθα ἰηΐο 
ςοῃηθδοίϊοη ψ ἢ {Π6 [ϑγϑο εἰδὴ οουγῖ. 
Τὴ Εδοπῖνεβ θαοοπθα ἱπάδροπάδηϊ. 
ῬΠΠβεῖπε8 δπἀ Αταρίδπβ ρἰυπάδγ 
Φογιιβ8]  ,. 

885) ΑΠαζΖίδῃ Κίησ. 

884 ΑἸΠδ] αἴ, τπιοῖδποῦ οὔ Αμαζίδϊ, δἴϊενσ [ἰδ 
πλιγάεσ, ὑδυγρβ ἢ 6 ἐΠΓΟΠΘ. 

818 ΑἸΠαΙ ἢ ΚΙ]]64, «Ζοιβῆ, ἢοῦ ρταηάβοη, 
Ταϊβϑά ἴο ([Π6 τῇγοῃθ ὈῪ {Π6 ργιαθβίδ. 

8600 [ Ῥγτορἢεὶ 2οεὶ. 

840 Τῆς βυγίδῃβ Δρρθαγ Ὀείογα «}Ἐγιβα] 6") 
δη οχδοῖ 8 ἐγιθυῖο, 

838  Ϊοδδβἷ} πηιυγάδγο, ἊΑτηαζίδῃ Κίηρ. 
ΑπιαζΖία τη κο8Β νᾶ Γ οὐ Ἐϊίομη δηΐ 

ἴδ Κο8 8] ἢ. 

809 ὕζΖίαῃ Κίηρ. δοονοῖβ {π6 ΕΔομπιῖτα 
ΒΕ -ρογίβ.υ Αἰπηπιοηϊϊεβ ἐγ δυΐδγυ. 
ῬΠΠ δι ηθ5 συθ θὰ, 

Ῥγορδεοῖθ Ατηοβϑ δπὰ ἤοβεν. Τδα Ἰαβὶ 
ἢουτγίβῃδ8 ὑπάοσ (8 ἀπά τ τῆγαα 
[Ὁ] ονηρ γεϊρηβ. 

758] δοίδαπι Κίηρ. 
[βαΐδῇ ργορἤῃθβίεβ ὑυπάεγ τ 18 δηὰ ἐῃ6 
ἵνο [οἰϊονίηρ Κἰηρδ. 

741 ΑΒΖ ἰκίηγ. 
ΑΙΙαΖ, αἰΐδοκθὰ ὉΥ βυδοὶ δηὰ ϑυσία, 

Ρυγοθα868 αἰὰ οἵ Αδϑδγγῖα. 

Ἑάουϊίεα τενοῖϊδ Τῆς δε 68 
861ΖῈ ου ἃ ρεγὶ οὔ ἴῃ6 νυϑδί οὔ 7υἀδῇῃ. 
διά ἀδροηάδηϊ οα Αββυτγῖβ. 

ΡΡΩ 

Καιράοηι ὁ Τεγαεί, 

ΤΏ ργοόρῆοὲ ΕΠ δ. 

897. ΑἸιαΖίϑ Κίηρ. 
ΤΙ Μοβδρθίζεβ γείῃβα ἴο ραγ ἰγίρυϊρ. 
896. Φογβηι Κίηρ. 

Ἐχροάϊπίοη οἵ διιάδῃ πὰ ἴδβγβεὶ δραϊηβὶ 
ϑυγῖδ- Παπιδβουβ. 

ΤἼΘ ργοόρῃοὶ ΕἸ βἢδ. 
7Ζεῆι Κίηρ, δἴεγ {πῸ ἀδδίῃ οὐ 7ογαπι. 
ΓΗ δπιβοεπα- ϑυγίδηβ βαῖζα οῃ 186 

ΠΟΙΠΊΓΥ δαδὶ οὗ τῆς Φοτγιίδη. 

856. Ζεμιοαίναζ Κίηρ. 
Τῆς ἰαπὰ Βαγὰ ργεββθά ὃγ (ἢ 8.- 
ΤΔη8. 

810. 7οκβῇ Κίηρ. 
ΥΥᾺΓ πῖτἢ {Π6 ϑγγίβηβ. 
Τῆς Μοβθὶῖοβ διίδοκ Ιεγαοὶ, 
Ὗγαγ θαίνθθη [ἴδγαεὶ δηὰ 7 άδῃ. 18- 

ΓΘΘΙ 68 ῥ᾽ υηάεν Φογυβα θη. 
825, Φετοῦοβιι 1. Κίηρ. ϑγτγίδης οἵ Πὰ- 

ΤΏΒΒΟῸΒ ἀαἴδδίθα. Κίπσαοπι ρονοῦ- 
[0] δηὰ ἢουγίβηΐης. Μοαρίιοβ πδάς 
(ΓΙ ΔΓ ὃ 

184. Ὠεδίῃ οἵ δεγοῦθοβϑηι 11. Απαγοῦν. 

112. ΖΔοΒαγδ, βδὸη οὐ ζ7εογοθοδιη, 
Κιηρ. 

7171. ΖΔΟδ Αγ ἢ πιιγάογοιί, ΘΑ] πὶ 
Κίηρ, 
5ΠΔΠ]Ππὶ, ἰῺ 1 πηοπίῇ, πραγ ογοι, 
Μοηδἤῆεπ) Κίηρ. [δγιαὶ {θα ἴΓγ τὸ 
Αββυγίϑ. 

760. Ῥεκαβίαῃ Κίησ., 
158. ῬεϊκΔΒΐλῃ Ἰηυγάογοά, Ῥεκδῇὴ Κίηρ. 

Τὴ Αββντίδηβ σοη]υθῦ (ἢ σουπηίτυ 
Ἑ. οἵ εἶα Φογάδη, δηὰ Ν, Ῥα]οβίῖπο, 
Δη4 ἴ5Κε οσαρτίνα {ἢ ρεορίο. 

7388. Ῥδίδὴ πιυγάογοα. ΑπΠδσοῆγ 
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Ασδιράοιι ο Χ]υάαλ. 

ΗἩεζοϊκκίπῃ ἰκίηρ, ὅσμιὲβ βυςςο 55} 11} 
{πὸ ΒΗ δε 65. 

Τῆς ργορδεῖ ΜΙςβῆ. 

ΑἸ] απο ἢ Ἐργρί, 85 8 ἀείεμπος 
δρείηβὲ Αϑββεγτγίδ. 

Τῆε Αβδγγίδηβ δαβίεσε δεγιβδίθηι, Ὀυΐ 
δ. ἀθο ν γαϊγαβδῖ. 

Ιβαϊδῃ Ἵουηβοίϊογ οὗ {πὸ Κίηρ. 
Α Βαδγ]οηίβη εἰῦδδϑυ δἵ 9 γυβδ] θη. 
Μδηδϑβϑὶ Κίην, 

Οαγγιθὰ οδρενα, ὈῪ ἴΠ6 ΑΞβυγίδῃβ, 
το Βαργχίοη, θυϊ δεῖ ἔγεα. 

Ατροῦ Κίηρ. 
Αἴθοῦ πιυγάεγο. 4οϑίαϊι Κίῃρ. 
Ψεγοιηϊαῃ ἀρρυδΆγΒ 85 8 ργορπεῖ, δπά 

Ργορ θβῖ6β ἀσσῃ ἴο τπ6 ἀδσδίγυοιίοη 
οἵ δεγυδδίοπι. 

Ῥγορμεῖβ Ζεριιδηϊδῃ δπὰ Ἠλθδκκυκ. 
Πἰβοονεγυ οἵ 8 ἕορὺ οἵ τμ6 Ὀοοκ οἵ 

{π6 ἴανν, ἴῃ ταρϑιγίηρ τ (δπιρία. 
ΤΠοτγουρῇ τγοίογπι οἵ ἴῃς (ΒΘΟΟΓδοΥ. 

Ῥτορδεῖ αγαη αι ὑερίηβ ἴο ργορῇεδυ. 
Φοβίδῃ. ἰβ βίαι ἴῃ ὑϑῖ!]Ὲ ἢ τἢ6 

Ἐργρίίαμ8, ποὰρ Μερίἀο. Φ2εδο- 
ΔῈ 2 Κίηρ ἴδγεα τποηῖῃ8. Αἰἴδγ 
Φοποιυῖαζ 185 ἀοεῃγοηδα, Φεῇ οἶδ Κ᾽ πὶ 
ρΡἰαςεὰ Ὁγ 16 Ἐργρίίδη Κίηρ ὁπ ἴῃ 6 
τῃγοῦθ. 

Ποδίῃ οἴ δεἰιοϊακίαι. Φομοίδοῖη Γεῖσἢ8 
(ἤγαα πιοηί 5. 

σοι 9 1εταεὶ. 
129. Ἠοδβμοδ Κίηρ, τὐἰρυΐαγν ἴο 45- 

δΥΓΙΔ. 

122. Ἠοβῆεα, γεϊγίης οὐ (6 δὰ οἵ 
Ἐργρὶ, αἰϊειρὶβ ἴο ἴδγονν οδ΄ (ἴα 
Αϑϑγγίδῃ γ0Κ6, οσοδϑίοηβ 80 Αβδυ- 
τίδη Ἰηνδβδίοη. ϑϑαιηδγὶδ δεβίορες. 

121. ϑασηδγὶδ ἰὅάκοθη. Κίηραοπι οἵ [5- 
ταοὶ ἀσβίγογθοσα. Τζ7ῃθ6 ἱπμαθιϊδηῖς 
εσασγίθα ἱπῖο εχὶϊθ.Ό Τα ἰδπὰ εοἰο- 
πἰδοὰ Ὀγ ἴθ Αϑββγγίδβῃβ. ΜοβδῦϊτοΣ 

τοδὰ ονδγ ἔπε σουηιγγ Ἐ'. οἵ τἰλὸ 
ϑογάδη (εαγίεγ 2) 

Νεν Αβδυγίδῃ οοϊ]οη δῖβ ἰγϑῃβ, ἰαπτο 
ἴο ἴβγϑοι ὈὉγ Ἐδαγῃδαάάοη. 

Αἰξο 'ἰπ ἴα εἰκῖοβ οὐ ἴδγβϑοὶ, “οϑὶαὶ 
ἀεβίγογβ ἴϊ6 γειηδίηβ οὗ ἱΔοἰαίΓγ. 

Φαγυβαίοπι ἰδκδη Ὀγ [6 ΟΠδΙἀδδπηβ ; 186 τορὶα ρἰυπάεγεα ; Φεοϊδοιη δά 

ΤΔΏΥ 768 οαγγιεὰ οαρεϊνα (δμοηρ ἴπεαὶ ἘΖΟΚΊεΙ). 
Ζεάεκίαιι Κίηρ. 
Εχοκίοὶ ἀρρθᾶγβ 88 ἃ ργορδεῖ ἴῃ Βαυυ])οπίῖδ. 
Τ)δηΐοὶ πη τα Οπαϊάσδδη σουγῖί. 
ῬῊ6 ἱποιϊηδιίοη οὐ Ζοάοκίαῃ ἴο βεεκ δἱά ἴτοπι Εσνυρὶ οσςδβίοπβ δῃ ἰηνϑβίοη ὈΥ 

τῆ6 ΟΠαϊάδδηβ. Ζεογιβαίεπι θθβίεσεά. 1μδθουγδ οὔ {16 ΠΡΡΝΕΕ Ψο γε 8ῃ. 
τη. Ζογυβαίεπι ἴακθὴ δὰ ἀσειτογοά, Ζοαεκίδῃ ρυΐ ἴο ἀξ 

οὔ τῆς ὅδνν8 σαντο ἴο Βαυγίοῃ, 
ΤΙδ ργααῖεῦ ραγὶ 

Θεὐα!αἢ, ἀρροίϊητεά ρονεγποῦ οἵ Τυάθα ὃγ [ῃς Βαργ]οπίδῃβ, 18 τηυγάεγοί, αἴϊοςγ 

ἴνο πποηῖῆ8. Μβδὴγν ον δε ἰπῖο Ερυρί. Φεγοπιίδ δοςσοιηραῃεβ ἴΒεπὶ. 
[,ω.81 ἀεροτγίαιίοη οὔ με δεν 5 το Βαῦυίοη. 
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πξεεε ἐπι ποτ το -ἰ ---- , οὐ» κςς ς- - ὅτις 

ῬΕΚΙΟΡ 11, 

ἔτοπι ἐδε ᾿είμγπ οὗΥΓἹ ἐλ6 “ειος ἥγοπι ἰλ6 αδγίοπίε]. Οαρέϊυϊέν, 
ο ἐδε Ἐπά ὁ} ἐδε είσπ ὁ ἐδε “4πιοπααη γίποσβ, οὐ ἐλιὸ 
"Μαεεαδεες." 

586] Ογγιβ δβοεπάβ ἰῈ Μεάο- Βαυγ]οηίδη τ γοηθ, δηα ργαηΐβ ρογηϊδβδίοη ἴο ἐπ εν» 5 
ἴο Γαίυσῃ ἴο Ῥαϊθβῖίῖϊπθο. ἢοίυγη οὗ ἴδε ἤγξε σοήρδηυ, 96 }718 δηὰ 1], Ἔνια, 
Ὁηάεγ Ζαγαθραροὶ. Φοβῆια 18 μ!ρ}} ργεβέ. 

534. 41 Ὀυϊϊαΐηρ οὗ τπ6 βοοοπά ἐειηρία θορίηβ. 
529 ΤῊ ἀδβιῇ οὐ Ογγυ8. Οβηῦνβαβ Κίηρ οὗ Ῥεγϑβίδ. 

ΤἼΘ ϑαπιαγιίαηβ, θοΐηρ Ἔχε δὰ του ἰαἰκίηρ ραγὶ ἴῃ Ὀυ ] ἀϊησ ἐπ 6 ἐθπιρία, οα] απ)- 
ηἰδῖα 6 ὅενβ δὲ τ[ῆ6 Ῥεγδβίδη οουτγῖ. 

ΤΙ Ρυϊαϊηρ οἵ ἐπα ἐεπιρία ἴδ ἱπιεγαϊοϊθα Ὀγ ἃ γογβϑὶ ἀθοῦθα, 
ὅ25 ἔρνρε δηὰ δα πεϊρῃθουτγίηρ σουπιγῖθ8 ἃγα σοη]υεγεα ὈὉγ (ἢ 6 Ῥογβίδηβ. 
δὲ Ἰ Θηιθγαῖβ, ἃ Μαρσίδη, ββοθηάβ [π6 Ῥεγδίδη [ἤἄγσοπθ. ΤΠῸῈ ἀδδι οὐἩ Οδιθγ 868. 
5} } ὅπη 8 ἰβ τηυγάογοὰ, δγίυ8ϑ Ηγβίδβρθβ Ἵμοόβϑη Κίηρ. 
ὅ20 | Τῇε Ὀυϊαΐϊηρ οὗἉἁ {16 ἐοηηρ]6 8 γεβυπιεα. Ηδρραὶ δηαὰ Ζϑοβαγίαι ργορ αδυ. 
816] Τῇ τδηρ]8 σοπιρὶ εἴθ δηὰ ἀεφαϊςειοά. 
ἜΒ6 Πεδῖὶ οἱ Παγυ9. Χογχαβ βδυοοθαβ ἴο {Π6 ἰἤγοπο οὐ Ρεγβία. Ἐϑίμπεγ, Μογάδοαὶ. 
4605  ΧοΓΧΕαΒ τυτάεγο. Αγίδθδηιδ. Αγίδχογχοβ 1ωοΠρΙ ΠΠΒΠι18. 
448 Α δβεοοηὰ φοπιρβηγῦ οἵ εν υπάογ ΕἶΖγα δγγῖνα ἴῃ Ἐ δ] βίη 6, 
115|᾽Ν Ἀταδυυ (ἢ γογαὶ νίσθγου ἴῃ Ῥαἰθϑίϊῃθ, σοῃγι}8 δ δγγδηροθ ἴῃς εἶν! δα γα 

οὗ 186 ενν8. 

-.4 Ἰ Σεῖχεβ 11. ἀπά Ὠαγυβ Νοίδπιυδβ βυσοαβϑίνεϊ υ Κίηρβ οὔ Ῥετγβῖδ. 

ΣΕ ΘΙΗΙΕΣ ΘΟΠΊ6Β ἴδ δεοοῃά ἰΐπι6 ἴο Ῥα οϑίϊηα (ποὲ ὑείοτε 411), δπὰ γείογπιβ 
8Ό0ι11868. 

Τῆς ργορῆοὲ Μαίδοῆ. ᾿ 
Α 7εν δῇ ργίθβὲ, νῆο δά πηδγγϑὰ “8 βέγαπρο ᾿γοπίδη,᾽" Ὀδηΐβῃοά. 

332 Αβρουϊ {μΐ8 τἴπηα ἔῃ 6 ϑαπιδγίἔδηῃ ἔεπιρὶβ νγαβ δας οη Μουπε ΟεγίΖι πὶ, δοοογάϊηρ 
ἴο Φοδορῇιβ. 

328 | Οπίδ 1. Β!ρἢ) ργῖδβϑὲ οὐ ἔῃ ὅεννϑ. 
Ῥιοϊεπιν 1. Ἰμεριιδ, νίσογον (πὰ δἰϊογνγαγάβ Κίηρ) οἵ Εχγρέ, οσειρίεβ 96 γι 8816 πὶ 

δηαὰ Ῥα[εβϑεῖηθ. Μδηγν 726 }018 νοϊυπίδλγι!νγ ρὸ ἰηἴο Εργρί. {76νν8 αἷ5ὸ πηϊρταῖθ 
ἴο Γυγθϊα δηά Ουτοηα. 

814 Απεΐϊξοπυβ, οἠα οἵ {Ππ᾿| σαπογαΐβ οὐ Αἰθχαηάον τα Θτοϑῖ, βεῖζεϑ ου Ῥῃαηίεῖδ δηὰ 
Ῥα βϑεϊηθ, δη4 ἴδ ἰηγοϊναά ἰῇ ἃ 82 γ στ ῬιοΪδηγ. 

806 ἀν λολντη 8.85:1Π168 ἴῃ 6 {π||6 οἵ Κίηρ, Τῇ οΟἴμαῖ νἱσθγουβ οὗ ΑἸοχαπάογ (οἱϊον 5 
Ἔχαπιρῖθ. 

801 ] Ριοίεπιν 1αρσυ8, πον Κίηρ οἵ Επγρί, τείδοβ Ῥα[θβίπο, 
ϑιηοη ἴΠ6 Ζυ8ῖ, Πἰσῇ ῥγίθβί. 

300 ἃ [1 Τμε 9 ενγβ γεπῖουα ἰηΐο ϑ'υγίβ, δπὰ οδίδίπ ἴπ6 γἰρα 5 οὐὨἨ οἴ ΠἸΖΘΠΒΐρ, Ἔβρϑςῖα! 
γδαῖο δὲ [6 πονϊν ἔουπάρα οἰἵγ οὗ Απεΐοςἢ. 
284 Περί οὐ Ῥιοίδιηγν 1. ἸᾶρυβΒ. Ῥιο απ 1Π, ἘΠΕ ΕΠ, Κίηρς οἵ Ερνρι. 

Τνδηβίβιίοη οἵ (6 δοεριυδρίης ατεεκ νοτβίοη οἵ τῇς ΟΪὰ Τοδβίνμμεηϊ. ἘΠΕΔΖΑΓ 
ἰἰ σὰ ργιαβῖ, 

2648 
[9]. γα θεΐνγθοη Ἐργρὶ δηὰ ϑυγῖὶα 8 1οὶ Ῥαϊθβεΐηα αἷδο. 

Ἴ250) Ὁπίδβ Π. 186 ζυβε, Βίρᾷ ῥτίοεδε (ϑοβερῆιβ, Αηξ, χὶὶ. ἱν. 1.). 
918] Απιϊοοσδι5 ἴῃ 6 ἀτλαι, ἀίην οὔ ϑυγεῖα δῃά οἵ Αϑβίβ, δὲ σαῦ ψ ἢ Ῥιοϊειγ ν΄. ῬΗΪ]- 

ἰοραῖογ, Κίηρ οἵ Ἐμγρῖ, 561Ζ658 ἴῃ 6 ργεδῖεγ ρασγὶ οὗ Ῥαἰεβιϊπο. 
9]7 [ Ῥαϊεβεϊπα δρυΐ ππᾶοῦ Ἐργριίδη γυ]6. Τῆς {Π|γὰ Ὀοοῖς οἵ Μαρσοαῦδεβ. 
902 | Απεϊοομυβ ἀραῖῃ ἴ8 685 ἢ θβεῖηθ, πὰ ἰγαπερδηβ τηδηγ αν ἴγοπι Βαυυ]οηΐα 

Ἰηΐο Α518 Μίπογ. 
199] Τῆς ἘΕργριἊδη8 δϑαῖη σοπαιεῦ ῬΑ] 6.6. 

1 ΤΏ οὐοηῖϑ ἴἢ (18 Ῥογιοα αἵὸ οομπάἀοπβοά ἔγοπι ΥΥ ἰΠο γ᾽ ΟΠ ΓΟ ον οὶ ΤΆ]ΟΒ. 
ΡΡΙΡϑ 
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Απιϊοεδ οπς6 πιογα [Κ68 Ῥαϊδβϑιπθ, θὰ ργουη865 το γεΐυγῃ ἰξ το Ῥιοίδμν Υ', 
Ἐρίρθϑποβ (ννῆο δὰ δβοοπ θά ἴῃς τἤτομα οὗ Εργρὶ Β. ο. 204), 88 8 τηδγγίδρο- 
ἀοντΥ ἴο 8 ἀδυρῆτον, ννῆοπι Ῥιοϊθτην πιδγγί θά. 

Ιῃ οοηβοχυβθηςα οὗ 1ἢ]8 πηᾶγγίαρθ, Ῥαϊθβιπα γενεγίβ ἴο Ερσγρί, 
Ῥαϊεβιίηθ βυθἠθοϊεὰ ἰο ϑ'γείδβ. ὅοῃ οἵ δίπιοη {1{. διρῇ ρῥγιθϑί. Ηε]ὶοάογυς 

αἰϊοτηρίδ ἴο ρἰυπάον [6 τοιηρ]6. 
ζαβοη, τπ86 Ὀγοῖμογ οἵ Ουΐδβ, ρυγοΐδδθ8 ἔοσ ἢ πη86 Γ 16 Πρἢ ῥγίεδιβ οἷἥοα, δηὰ 

Ὀαοοπιαθβ ἴῃς Παβά οὔ ἐμ ““ἀτεοκ " ραγν δπιοηρ ἴῃ 7ενν8. 
ΤΙια πἰχῃ ῥγοδεβ οὔϊοθ ἐγδηδβίεγγοά ἴο διοπείμης (Ομπΐδ8), γγῇο βυϊβααιθην 

Ρἰυπάογοια εἰ)6 ἐγεδδβιγαβ οὔ ἴΠ6 τ6πιρί6. 
Απεοσῆυδ ΓΝ. Ἐρίρῃδησβ, Κρ οἵ ϑυγῖία, Ὀεϊῃρ ἱπίοσιηθα οἵ [6 γερε! ἰουβ σοη- 

ἀυςοὶ οὔτΠα ὅοννβ, ρ᾽πάθγ (ἢ 6 ἰ6πΊρ]6, δηὰ εδ.865 ἃ γτοδὶ βἰδιρῆζεσ δαιοηνσ ἴδ ς 
εν. 

Α ϑυγίδη ΔΓ υἀπάονὺ Αροϊϊοηΐυβ 861Ζ68 εγυβαῖοπὶ δηά ἱηῆϊοῖϊβ σγοδῖ ογιο 165 
ρου ἴῃ 7εγ8. 

ΤῊα πογβῃΐρ οὗ Ζεονδῆ ργο δ᾽ ἐθα, ἀπά ἃ βίδίις οὗ Ζυρίτογ ΟἸγιηρίυ δεῖ ὑρ ἴῃ 
16 ἐιρῖο. 

Ιηβυγτοοξίοη οἵ ραγὶ οὗ πε δὲν πη ος Μδιδι 88, 

ΤῊΒ ΑΒ ΜΟΝΖΕΑΝ ῬΒΙΝΟΕΒ, ΟΚ ΜΑΟΘΟΛΒΕῈΣΒ. 

Οη ἴπ6 ἀφβϑίῃ οἵ Μαδιδιἴαβ, ἢ18 δοῃ 5υἀκ5 (βΒυγηαπιοὰ Νίδοσδιδθι5) ὈΘΟΟΠΊ65 ἃ 
Βιισοαδβδία! ἰεδάθγ οὔ [Π6 Φενίδιι ραϊγίοῖβ, δηά οὔϊδηΒ νϑγίουβ βιισοθβ865 
ἀρδιηδὲ ἴῃ 6 ϑυγβη8. 

Φεγυβδ θπι ἰδκϑη Ὁγ (Π6 ὅενβ. ΤΠ6 ἰδρ]α ρυγδοά. ἘΕἸγδὶ οἤδγίηρ οὐ (πῸ 251} 
οὔ τ86 πιοπῖμ ΟΠ βου. 

υΐδβ Ποδὰ οὐ ῥγίηςθ οἵ 116 ςοῦμίγυ, δηὰ ππάογίαϊ οβ ὀρογδιίοηβ δραίηδὲ ἴῃς 
περ! θουγίησ {γἰῦ 68. 

Της εν Ὀδβιίεσα τπ6 (ΟΥγοβ8. ἴῃ ζεγυδαίθηι. Α ϑυγίδη ΓΙῚΥ δηΐογβ (ἢ6 ἰδηά. 
Απποοδιβ Ν. Εὐραῖοῦ (νῆο δυοοροάεθὰ Απιοοῆυβ ΕΝ. οὐ πα τῆσγοηθ οἵ 
ϑγγία τἢ}}|5 γ6 8) τη καΒ ρέβο στ ἢ Ζυά 65. 

ΑἸεΐπιι5, ἴΠ6 Παδὰ οὗ 8 “ τε "ἢ ραγίυ, 18 ςοηῇῆγπιθά 85 ἢρἢ ργίεϑὲ Ὁγ Ποπια- 
ἐγῖ5 (ϑοίῖθγ), δηὰ 15 ἱπίγοἀυσεὰ ἷν ἃ ϑυ7γίδη δῦῃγ. ἍΖιάεμ8β Μδοσδθειβ ἀε- 
ἐκ ρῃ ὑγ τη 5), γδη8 δηὰ δβίδιη. Φοπαΐμδη ἴδεβ ἢΐ8 ρίαςα, 88 ἰΙεδάονρ οὗ ἔπε 
δνν8. 

ΑἸοΐπιι8 αἀἶε8 βιιάάθηϊγ. Τὴ δεν ἴἷἶνα ἴῃ ρϑδοα ΠῚ (ἢ 6 ϑγγίαπβ [ῸΓ βοπλο 
ΥΟδΓΒ. 

ϑοηδίβδη, φοΐπρ ονεῦ ἴο ἴη6 ρεγῖν οὐ Αἰεχαπάθγ Βαἶδβ, (ῃ8 σῖνβὶ οὔ Ἰειπείγιυβ 
δοῖεν [ὉΓ ἴππ ἴἤγοπα οὗ ϑγτία, 18 παπιδὰ ἢιρὰ ᾿γίθβε ὈΥῪ ἢ πὶ. 

Φοπαίμδῃ, 88 δὴ δἰϊγ οὔ Αἰδχδηάοθγ, ἴδ κ68 {πῸ βεϊά δραϊηβῖ Ποιηοῖγίι8. 
Φοηδίπδῃ ροοβ ονοῦ ἴο Πειηδίτιιδ, Ὁν Ψ οπὶ ἢ 6 15 ΠΟ ΠΊΘα ἃ5 ἢ] σἢ ῥγίθεε; Ὀυϊ {Π 6 

δυγΔἢ 5 58{}}} πο] ἃ τῇ [Ὀγέγεββ δὲ δογιβαίεπι. Φοηδίπαη 5648 ἰγοορβ ἴο [6- 
πιοῖΓῖ}18 ἀσαϊηϑὲ [6 ΑπΕοσἢΔῃ ραγίγ, νῃο Πδά γενοϊ το ; Ὀυῖ ἢ6 Βοοῦ ἀδοία γε 5 
ἴον Απιϊος!8. ' 

Φοπεῖθαι (ΚΘ ῥγδοῦοῦ Ὀγ ΤΥγρῆοη. δίπιοη ἰεϑάες οἵ (86 ΜδἼοςσαρθοβ. {0- 
πϑίθϑη βοοῇ δ[:6" τυ γάογοά. 

δίπιοη 7οἷη8 Ποπιοῖγί8, δηα ργοοϊδὶπηβ {Π6 7 8 ρθορ]ο ἔγοα ἤρου ἐγίθυϊο. ΤῊῸ 
,)νεξ γεᾶν οἵ εν ἢ ἰγεθάομι.Ό Ῥδδοθ δά γϑίυγηϊηρ ρΓΟΒρΡΟΓΙΥ ἰο {πὸ 6 8. 

διπιοη ἴακα8 δηὰ ἀσπ)ο 568 {πΠ6 ἰογίγεϑβ ψῃϊοῦ Απιϊοουβ Ερίριδηοβ δδά 
δγοοϊθα ἴο ουτγὺ Φογυ δά! οπι, αηςἰ ἰονοὶς {Π 6 11} οὐ ψῃϊεϊι ἱξ δῖοοα. 

δΠηοη ἰ5 πειγάσγοαά νυν ἱτἢ ἴνὸ οἵ ἢ8 βοηβ ὉγῪ Ῥιοΐδηιγ ἢΐ58 βοῃ“ἰηἰανν, δηὰ ἰ5 βδυς- 
᾿πθνας Ὁ [18 δοὴ Φόδῃ, δυγπαιηθα Ηγγοβηυ8, 85 Πρ ἢ ργίοβϑὲ ἀπὰ ᾿ἰοϑογ οἵ τῃ 6 
ΕΥγ8. 

σομη Ηγτγοδῆιβ δ8βογίβ ἢ ἱπάεροηάθηον δραϊηδί (6 ϑγγίδηβ, δβηὰ ἀεβίγογβ δε 
ταπηρ]6 οὐ Μουηὶ ΟεγιΖίηι. 

Ης εὐηπιεῖβ ἔα 1 ἀϊιπηθδαηβ οὔ ἘΔοπιϊῖεβ, οι 6 σοιηρεδ ἴο Ὁ εἰτουϊης πε, 
δα ᾿ἸΠΟΟΓρΟΓΒΙΘΒ ἔπ πὶ δπιοηρ ἴΠ6 εν γ8. ; 
Ατγιϑίοθυϊαβ ἀπὰ Απιίϊσοηυβ, δοη8 οἵ Ηγτγοδπι, ἰϑν δίερε ἴο ϑϑηπ)αγία, ἢ ο ἢ 
} εἰν 118 ἱπίο ἴη6 ἤδη 8 οὗ Ηγγοδηιβ ψι ἢ 4}} (4166. 
Πεβίῃ οὗ Φοδη Ἡγγοδηιβ. Ηβ 18 βυσοδθάθα Ὀγ ἢὶβ δἰ ἀοασ βοὴ Αγίβέορυϊυβ, ννο 

ἢγϑι δϑβυτη θα τΠ6 ᾿πδβχηΐα δηα {116 οἵ Κικο. 



Ολγοποϊορίοαὶ 7πά62. δ88 

[ἴὐγαα οοηαιετοά Ὀγ Ατ᾽βίοθυ]ιβ, νῆο ἀἴ68, δηἀ 8 βιιοςοθι θά Ὀγ ἢ Ὀγοῖθοῦ 
ΑἸδχδπάθν ζ8ηῃδει8. 

Α πιυξΐηγ οὗ τῃ6 “6 ν᾽} αἱ {Ππ6 ἴοηρῖε οὗἨ Ζαγυβαῖοπι δραϊηβὲ ΑἸοχαποῦ ζδηπδθι8, 
ὙΠΟ βἰδγβ βὶχ Ὠυπαάγθά πηϑῃ. 

Ης βυθάυεβ ἔ6 ἸημεαιΔη8 οὗ ΟΠ] εδὰ δηὰ ἴπε Μοδθὶϊοβ. 
ΤὮο ἀσαῖὶ οἵ ΑἸἰοχδηοῦ 8ηπεει, δἰδοῦ ΤΏΔΩΥ διιοςο 8865 δηα Τγ6] 165. ἮΤ [18 

δυςοοοάδά οὐ ἴδ ἰπγοπα ὈΥ 8 ψἱδ Αἰεχδηάγα; το, σοηβυϊεηρ τπΠ6 Ῥδδ- 
ΤΊΒΘ 68, ἡ ἢ ἀρᾶς ΉΠΟΣ ἴο ἴ6 οηἀ οὗ Ποὺ 1Π|6. 

Ηγτοδηυϑ 11, τηϑὰ 6 ἰῇ ργίεϑὲ ὈγῪ ΑἸεχαπάγα. 
Το Ῥἢαγίβθαδβ, Δ ΠΘρΊΩρ ἴπ6 αῇἶθὶγβ οὐ ΑἸοσχαπάγα, ρτιθνουβὶν Ὄρρῦοβα ἔπε 76 ν8. 
Τῆς Ηοιηδηβ ῥγοδῖϊν οχίοπα {πεῖς σοηηυδδβίβ Ὀοϊῃ ἴῃ Αδῖ8 δηὰ ἴῃ Αἰποδ, δηὰ 
᾿ ΤΘάσο6Β ΓΩΒΗΥ͂ ΓΕΡΊΟΙΒ ἰμἴο [Π6 ἔογιι οὗ ργονίποεβ. 
ΤῊ θίγῃ οἵ Πογοά, δἤεογιναγάβ ςδ᾽])οά τ ατγεδῖ. 
ΤΙ ἀεβεῃ οἵ ΑἸἰοχδηάγα. Τῇ Κίπράοιι βεϊζθὰ ὈΥ Ηγγοβηυβ, ννῆο 18 βοοὴ ἀ6- 

ργνοά οἵ ἴῦ ὈγῪ Ατιβίορυϊυβ ἢϊ8 γουηρον Ὀγοί ἢ Γ, 
ϑγγίβ γοἀυσοά ᾿ηῖο ἐπα ότι οὗ ἃ ργονίησα ὈὉγῪ ῬοιυροΥ ἴπ6 Ογοδῖ ; 
)ο, Ὀεϊηρ δρροδίε ἰο Ὁγ Ἡγγοδηυβ δῃὰ Ατίβεουυυβ, δηὰ ρῥγομἰβίηρ ἴο 8γὺ]- 

ἰγαῖθ θεϊΐπσθθῃ ἤδη), ἀϊδεονεγεὰ ἰδὲ Αγ ϑίοῦυ8 88 ργοραγίησ [ῸΓ ννᾶγ. 
ῬομΡΟΥ πιδγοποὰ ἜΕΠΕῚ ογυβα οπι, Ὑ Ὡς ἢ ἢδ σαρίυγοά δἰἴἕεῦ (ἤγαα πῃοπΕ ἢ 8᾽ 
βίερβ, δηὰ γεδίογοαά Ηγνυτγοδηιβ. 

Ἡϊβευγθαποαθβ γουδαὰ ἴη δυάδοα Ὁ Ατἰβίοδυϊυβ ἀπὰ ἢἷβ βοὴ ΑἸοχδηάογ, ἢο ψογα 
γϑπαυϊδῆθα ὈὉγν {πΠ6 Ἐοτηδη σοιηηδηάογ Ομ ]ηϊμ8. 

Απεϊρδῖογ, δὴ [ἀυπιδοδῃ οὐ Εἰ ἀοπιΐξα, πιδα6 γιΐοῦ ουογ ἴῃ 768 Ὀγ Ζυ}]} 8 Οαεβαγ, 
ΠΟΙ ΏΔΙΪγ ὑπάον Ἡγγοδηυδ, Ὀυὲ ἴῃ ΓΘΔΠ ΠΥ βιιρογβθάϊηρ ἢϊη). 

ΤΙια ν᾽ 8119 οὗ Ψϑγιιβαίθιι γοῦν τ Ὀγ Δητρδῖογ, ΌὈΥ̓ ρογιηϊβδίοη οὔ Ἐουηδπα. 
Πεδι οἵ Απεϊρδῖεγ. 
Απερσοπιβ, ἴλ6 δοη οἵ Αγίβίοθυιβ, Ἵσχοἰῖοβ ἀϊβευγυδηςοβ ἴῃ Ζιἀδ5α ; Ὀυῖ ἰ8 νδῃ- 

ᾳυϊδηοα Ὁγ Ἠετγοα. 
Ἠγτγεδηυβ πιδάς ΤΊΡΟΒΕΙ ὈΥ ἴΠ6 Ῥαγιίδηβ, το δρροῖπὶ Απίροηι5 Κίηρ οἵ 
ἼΡΕΝ Ηεγοά ἤδεβ ἴο ἤοιῃηθ, σἤογε ἴἢ6 βεπδία ποιηϊπαία ἢϊπὶ Κίηρ οἵ {δε 
ΟΥΒ. 

ΗἩογοα ἰακοβ “9 ογιιβαίθηι, ἢ οἢ Πα πδά Ὀεδίορεοα ἔνγο γϑᾶγβ Ὀοίογα. 
ΑἼΔΠΟΪ 118, δὴ οὔδουγε Βαδυ]οπίδη, δρροϊηϊεά ἰρἢ ρυὶθβϑί. 
Περοδίείοη οὗὁἨ Απδθςὶυβ. ὙΤὴδ6 τογβὶ Ἰπίδης Αὐβίοδυ]ιι5 πδπϑά Ὠἰρὰ ᾿γίοβέ, θυ Π6 

Ψ 88 8000 δἴϊεγ τηυγάογοα Ὀγ Ηεγοά. 
Ηδεγοὰ οοπῆγιηεδα ἰῃ ἢ}8 ἐαῤεμεν Ὁ με Ἐοπίδῃ δἴἤρεγοῦ Αὐριιδβίι8. 
Ηεγοὰ Ὀερίη5 ἴο γεῦυϊ ἃ τα ἐδαιρ]6 δὲ εγυδβδίθι. 
ΤῊδ ἐαπιρία σοτηρ]εῖαα, 
Τῆς Ὀϊγιῆ οὗἁἩἨ δοδη ἴπὸ Βαρεϊβί. 
ΤὨα σοηβι8, οὐ γερίβεγαοη οὐ δδίδἝοβ δα Δ .}}}1ε8 ἰπγουρπουΐ δυάεεα, νγαβ8 πιδὰα 

δῦους τ Εἰπ)6; Ὀπὲ [Π6 ἴδχοβ γε ποῖ ἱπιροδεὰ ογ οοἰϊεοεϊεὰ υπῈ}} βοιηςε 
ΥΘΆΓΒ ΔΠῈΓ 



ὅ84 (Ἰινοποϊοσίοαί πάρι. 

ΡΑΒΒΊ ΠΙ|. 

ΤῊ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΕΥΕΝΤΒ ἘΠΟΣ ΤῊΝ ΒΙΗΤῊ ΟΕ 59Ε808 ΟΠΕΒΙΘΊ ΤῸ ΤῊΞ 

ῬὈΕΒΤΈΌΟΤΙΟΝ ΟΕ σΕΕΌΒΑΙΕῈΕΜ. 

᾿," Τῇλε Ολτγιρέίαπ Ζπγα δεσὶπδ ΟΕ ὙΚΔῈΒ αὔῆεν ἰδε γεαὶ Τίπιε τολεπ «7εεως ΟἈτιεί 
τσαϑ δοτΆ. 

16 | ὕοδῦ 
Μυχασὶ οἵἴ 
τα. 1] 2.0 

1 ΙΤἢἂς Ναενγ οὗ εδβυβ ΟΠ γὶϑὶ δὲ Βϑι Π]  ἤθι. 
ΤἼΘ ρῥγοδοηϊδίοη οὗ 9688 ἰὴ τ6 ἐδηρ]6. 
ψιίδῖς οἵ δε Μεη ἴγοτῃ ἔπε Εδδὲ δὲ ᾿Βει εἠεῖα: 
Ηετγοὰ ἴῃ ναΐῃ αἰζεπιρῖβ ἴο τυγίογ ἔπε ἱπίμηϊς ϑανίουγ, Ὀὰϊ οτγυεῖν 

[8558 065 ἴῃ σἢϊϊ ἄγοι δὲ Βοι ἢ θῆθμι. 
8] 3. |δδδβι οἵ Ηοσγοά. Αγοβοῖδιιβ ἐρροϊηϊοά ἘςΒπαγοῦ οἵ Ζυάεεα. Φοδβερὴ δηὰ 

Μδγυ, σοιυγηΐηρ ουἱ οὗ Εργρῖ, δείεα δ Ναζαγείῃ ἴῃ Ο811166. 

12 | 8 | Ατκτοεδεΐδυϑ ἀδροββὰ ἴον χη βἀπιϊηϊδεγαίίοη, δηὰ οχίϊδὰ ἰο ὅδυϊ. Ζυάεα 
τη 6 ἃ ῃγονίηςε οὗ ἐς Ἐοπιδὴ Ἐπιρίγα Ὀγ Θυϊγὶπΐυϑ οὐ Ογγεηΐυβ, 
δον γοΥ οἵ ϑ'γγία, σἢο Βγβὶ ἰανίβα 16 ἴαχεδ δοοογαϊηρ ἴο [Π6 σδηδι 
θείοσε πιβάθ. 76 δάπιϊηϊβιγαιίοη οἵ Φυάξοα ψ8δ ρυὶ Ἰηἴο [Π6 Πδηι 5 
οἵ ργοουγδίογβ, ἴῃς ἤγδβὲ οὗ ννῆοπι 88 (οροηΐυβ. 

12 ]| 8 |9680ὺ5 ψοηϊ ὕρ ἴο ΨΖ76γυβαί θη, δπὰ δὲ {π6 ἐδπΊρ]6 δαὶ ἱπ {Π6 πιϊάδὲ οἵ {δε 
Τοδοδοῖβ οὗ ἐπα 18, Ὀο(ἢ οατίηρ ἐδ δης δδκίηρ ἴπεπ) 4υεδ.]0ῃ 8. 

7 | 31 ΠῬΡοῃηξίιιδ ΡΙδία ἀρροϊηζεα Ῥτγοοσιυτγεδῖοῦ οἵ 7.ἀ4868. 
29 | 323 [Τῇ πιϊηϊβέγυ οὗ ὕόμη {πῸ Βαρέεϊβι. 
80 | 38 [ΤΏ Ὀαριεῖδπι δηα τετηρίβείοη οἵἉ 3685 Οἢγῖδβί. 

Εἰπδτ Ῥαβθονεπ. -- Ογῖβε ρυγρεβ εἰἰὸ Τδρ]6 δηἀ ργεδοῦ 68 ἴῃ δυάεοδ. 
[ρτϊδοηπηεοηὶ οὗ Φοῆη 1Π6 Βαριϊδβι. 

81 | 834 [|βϑξοοκρ Ῥάββϑουεξ. --- Τῇ νεῖν δροβδίϊθβ βεπὶ ἔοτίῃ. Φοῆη (ἢς 
Βαρτῖδι Ὀεπεδάεα, 

82 | 35 ἸΤΗΙΆΡ ῬΑΒΒΟΥΕΒ. --- ϑενθητΥ αἰδοῖ ρ]68 δεηΐ ἔογίἢ. 
Τυιληββρυγαίίζοη οὗἉ 7εβὺβ ΟΠ γΙδῖ. 

4332 | 37 ᾿ΕΟυΚΤΗ ῬΆββονυεε. --- ΤΠ6 ογυοϊβχίοη, ἀσδβίῃ, γοβυγγοοιϊίοη, δηὰ 85- 
Ἑσρηδίοη οὗ γεδὺ8 Οἢγὶβί. 

Ἐδαϑβὲ οἵ Ῥεπίθοοί. --- Παβορηξ οὔ 6 Ηοὶγ βρίτϊιξ. 
834. |. 38 Τῇ ΟΠ γιβείδη Οδυγοῦ ἱπογθβδβεα. 
86 | 39 Π᾿ΤἢΕ πιαγίγγάοηι οὗ δίερἤθη.--- Σ γδέ Φ νν8ἢ ραγβθοικίοη οὗἉ 6 Οδυγοῇ. 

ΤῸΝ ΤΟΥ ων οοπνοζβίοη οὗ 88]. 

39 | 44 | Πεγοὰ Κίηπρ οἵ διυάεξεδ. 
44. 47 | ϑεοοηά “εν 8 ρογβδουείοη οὐ τ6 ΟΒιγοῆ. 
δ8 [6] ΠῬαυὶϊ ἱπιργίξοηδὰ δὲ δεγυ βίη. 
61] | 64 [Ῥαυὶ] βεῃῖ ἃ ργίβοηεγ ἔο ἤοιῃεδ, δηὰ βῃϊ!ρντεοκοὰ δὲ Μαϊιδ. 
62 | θ6 |ἔπε δετγῖνεβ δὲ οπι, δηᾷ Ἷοηιπυεβ ἴἤογα ἃ ΡΓΙΒΟΏΘΓ ἴννο γέδγδ. 
68 | 66 ['!Ῥαυὶ δεῖ εἰ ΠΠρεσίγ. 
64 | 67 [|ὈῬαυ] ςομιαθβ οὐ οὔ [{λ]γ ἱπῖο Ψυάδρα; υΥἱδβῖῖιδ 6 σῃυγοθοβ ἰῃ Οτγεῖς 

Ἐρποβυβ, Μδεοθάοηϊα, πὰ τεοςα. 
65 | 68 |, ϑενογαὶ ργοάϊρ᾽θβ δὲ δογυβαίθιη, [Π]8 γϑᾶγ, ἀυτίηρ [ἢ 6 ρββδβονοσ. 

Ῥαυὶ χοοβ ἰο ἤοπι ἴδε ἰαϑὲ {1π|6 ; 18 [εγα ρυὲ Ἰπῖο ργίβοῃ ; αἰδο Ῥείεγ. 
ϑοοοηά Ερίϑεἰς οἵ Ῥϑὺ] ἰο ΤΙπιοιἢγ. 
Τίιιο Ερίβε]ε οἵ δυάδ νγίϊέθη ἴῃ {818 οὐ ἴῃς (οἱον ἴῃ γϑᾶγ. 



61 

68 

“0 

71] 

Ολτγοποϊοσιεαϊ Ϊπάε:. ὅδ 

69 [ᾧὈῬαδι] δεπὰ Ῥείες Ρυὶ ἴο ἀεδέϊ δὲ Ἐοπισ. 
Οεβεῖυ8 (8118, βρονθσγηοῦ οἵ ϑ'υγία, οοπιθδ ἴο 76γιιϑδίθπ ; δηυπιογδῖθϑ {}}6 
δεν δὲ [6 ρϑββονεγ, 

Πιϑευγῦδηςοδβ δὲ ξβεῦσγεδ, δηά εἱ 9οὉγυβαίθῃ. 
Εἴοτγυβ ρυῖβ δβονογαὶ ὅενν5 ἴο ἀδβίῃ. 
Τῆς σεν τγίβα δηὰ Κὶ}} τῆς Ἐοπιδῃ ρΑΓΓΊβοη δὲ «6ΓιιΒ8] 6}. 
Α τηᾶββδογα οὔ ἴ 6 εν δὲ (ξεβαγεα δηὰ ἴῃ Ῥαϊθδιΐηβ. 
ΑἸ] τὰς σεν5 οἵ βεγίῃοροὶ!α βἰδΐπ ἰῺ οπα ηἰρῃῖ. 
Οεδβεῖιβ, ρονθγηογ οἵ ϑ' υγίδ, οοπηδβ ἰηἴϊο διάδεα. 
Ηπε ὑοδίορθβ ἴἴε ἰθρὶς οὗ  εγυδαίεπὶ ; γεῖῖγοβ; ἰδ ἀείεδίεἀ Ὀγ {ἰππε 
ον. 

ΤῊς ΟΠ δεϊβηβ οὐ 76γιιβαθπ), βθοῖηρ ἃ ΨΓ δῦουϊ ἴο Ὀγεβκ ουΐ, Γεϊ γα ἴὸ 
Ῥεῖ, ἰπ Ἐπ 6 Κίηράοπι οὗ Αρεῖρρα, Ὀεγοπὰ ογάξη. 

Μεβρβδβίδη δρροϊηεθαὰ Ὁγ Νεγο ἴογ ἴδ6 δεν δῆ ΔΓ. 
Φοδβθρῆυδ τηδάβ ρονεγηοῦ οἵ (8116 6. 
Μεδραβίδῃ δθη 48 Ηἷβ βοῃ Τὶ ἴο ΑἸαχδηάγίδ ; σοπηθ8 ἢἰπ186] το Απεοοῖ, 

δηἀ [ὈΓΠῚ8 ἃ ΠΟΠΊΘΓΟΙΙΒ ΔΓΏγ. 
εβρδδίδῃ δηΐεγβ 9 ἀδρα ; βυράυεδβ Θ4]}166. 
Τιθογίαβ δηὰ Ταγίοἢεθα, ψηϊοῆῦ παὰ τανοϊ θὰ ἀραϊπδὶ Αρτγίρρα, τεάυςοα 

ἴο οὐεαΐεηςα ὈνῪ Μεδβραβίδῃ. 
Ὀ ν᾽ βοη5 ἴῃ Ψεγυβδ]οπι. 
ΤΠ Ζεδίοῖβ δεῖξε [Π6 τθπιρὶ6, σοπητοῖξ νἱοΐθποθα ἰΏ 9. τ Βα οπι, δη δεπὰ 

ἴον ἴδε [ἀυϊπδβδηβ ἴο βυσοοὺγ “9Έ6Γυ δα] θη. 
Μ εβραβίδῃ ἴδ 68 8}} ἐπα ρίδοβ οὐἁἨ βίγεηριῃ ἴῃ δυάδα δθουΐϊ 76γυβδί ει. 
ϑίπηοῃ, δοη οἵ Θἱογεηβ, γαναροβ διάεεα δηὰ [6 δουζἢ οὗ [ἀππιδεᾶ. 
ἴῃ τηῖ8 οὐ {πε ἕο] οίηρ γεαγ Φοδη τυγιῖθβ ἢἷβ τἤγες ἘΡ 86}68. 
Τιϊὰβ πιδγοἢ 68 ἜΡΘΗ ΘΓ ΒΑ] ἴο ᾿εδίθρε ἱξ. 
Οοιηεβ ἐόση ὑδείογα 7εγυβαίθπ) βοπλα ἀδγβ Ὀεΐογα ἴΠ6 ρϑββονου. 
ΤΩ ἐοΙΟἢ8 υπϊξα δὲ ἤγβὶ δραϊηβδὲ 186 Βοπιδηβ, Βαϊ αἰ οΓΆγαβ ἀν] ς 

ΒΡΈΙΗ. 
Το Ηοιηδηβ ἴδκο ἴπα ἤγβε ἱποίοβυγα οὐ Ζογυβαίθῃ; ἴἤθη [ἢ6 βϑοοπά : 
ΠΟΥ π8 Κα ἃ νν8]} 81} τουπὰ τῆ εἰέγ, ννῃϊοἢ 'ἰ8 τράυσοα ἴο αἰβίγεββ ὉῪ 
[Δυ)]η6. 

Ζυϊν 17. Τῇ ρογρεῖυ αὶ 5δοῦ ῆσθ σο8565 ἰῃ (ἢ ἐειηρ]6. 
Το Ηοχαδηβ Ὀδοοπ6 τηδδίοῦβ οἵ ἴῃ 6 οουγὶ οὔ ἐῆα ΟὐδηἘ}}68, απ «εἴ ἤγα 

ἴο τῇς ψ8}} 6] 68. 
ΤᾺ Βοππδῃ βοϊάϊον βείβ 188 [ερ}6 οἡ ἤγα, ποῖν ἢ δίδηαϊης Τιτυ8 οοτ- 
τη 8 [6 ΠΟΠΙΓΕΓΥ. ᾿ 

Τῆς Εοπιδηβ, θεϊηρ ον πηαβῖογβ οὗ ἴδ εἶν δπὰ (θηρία, οὐδε βου ῆςε8 
ἴο {Πεῖὶγ ροά8. 

Τῆς ἰδΔϑ81 ἱποϊοβυγα οὗ τῆς οἱἐν ἴβκθη. 
Τίτυϑ ἀαπιο} 5Π6 ἃ τπ6 τεπιρὶα ἴο 118 γεγῪ (ουπάαδιϊοη. 
ΗἜς αἰϑο ἀθηιο  ἰδῃθά τῃ6 οἰἐγ, γεβεγνίης ἴῃ 6 ἰόντε οἵ Ηἱρρίοοβ, ῬΠδᾶ- 

Ζζϑοὶ, δηὰ Μαγίδπιπα. 
Τίτυβ. γοϊυγηβ ἰο Βοπια τ] Ὠἷδ (Δι Πογ Ὑ ἐβρϑδίδη ; [Π Ὺ ΓΙ ρἢ ΟΣ 

Ζυάξα. 
Φομη Ὀδηιβῃθά ἴο Ῥαβιπιοδ. 
Φοῖίνη ἰδ ̓ θεγαῖθα ἔσο οχῖϊο, δὰ ψυγῖοβ ἢἷ8 Θοδρεὶ δηὰ Ἐδνυοϊδίου δρουὶ 

[ἢ 58 εἰπια. 



Νο. 1Π. 

Δ ΟΟΝΟΙΒΕῈ ΙΟΤΊΟΝΑΒΥ 

ΟΣ ΤῊΗΞ 

ΝΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ΠΑΝΟΌΘΑΘΕ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΝ. 

[Βείοττεά ἴο ἰῃ Ραρὸ δ22. οἵ ἐπἰ5  οἴαταο, δπὰ ἀρεϊμτιοὰ ἐο ἔδοὶ  ἐϊδῖο [86 Ῥόστιβαὶ οὗ 186 
Ῥοοιίοαὶ δηὰ Ῥσορδοίῖοδὶ Βοοῖκβ."Ἱ 

ἈΑΒΟΜΙΝΑΤΊΟΝΒ. 
]. 8΄π ἴῃ ρϑῃογαί. ---- ἴδα. ἰχνὶ. 3. Τλεὶν δοιιΐ 
ἀεἰϊαλίεἰὰ ἐπ ΔὈοτ Δ. ]Οῃ8.--- ΕΖΕΚ. χνὶ. ὅ0. 
Τάεν . . . οοπιπ εα ἀὈοταϊηδίίοι δεῦγο ἢιε. 
66 εἷἶ5βο νοῦ. 5]. 

ῷ, Αἡ [Ιἀοἱ]. -- 188. χῖῖν. 19. δλαὶξ 7 πιαζο 
ἐλε γεεϊάπιδ ἐλετεοῦ απ δροιηϊηδέίοη ὃ ὅ66 
αἶβο 3 Κίηρϑ χχὶν, 13. 

8. Τῆς τγίϊθθ δηά Ἷεογριηοηΐοβ οὗ ἴπῸ 1ά4οΪ8- 
ἴγοιιβ δηά οοττυρῖ ἐπυγοῦ οἵ Εοπιο.--- ον. 
ΧΥ͂Ι, 4. Ἡουὶπς α ροίάδη ορ ἐπ έν λαμά, 

ΟΥ̓ ἀϑοηιϊπαιοηβ. 
4, Αδονιέπαίίοη ὦ εεοίαδοη. ---- ΤῊ Ἐοπιδη 
ἈΣΊΩΥ, 80 οἰ ἰ6ἀ οἡ δεοοιηὶ οὗ [8 Θῃ 5, 5}}8 
8η ᾿πηᾶρ 68 τ οὶ ΕΠ|6 δο] ἀΐογβ ψογβῃϊρρεά, 
δηὰ νηοῦ γογο δροπιηδοϊα ἴο {6 ὅδνν. 
--- Μαῖίι. χχὶν. 1ὅ. ἤλεη ψὲ εὐαϊΐ ἐεε ἐλε 
δὐθοιιϊηδέίοη οἵ ἀσβοϊβιίοη ὡροζεη ὁ ὃν 
Ταπὶοὶ ἐλ Ῥγορλεί, 
Ασούκβεν. 
1. Βενοῖοά ἴο ἀρείγυςϊΐοη. Φ4οβῇ. νἱ. 17. 
φῳ, Αοοιγβοα ἔγοπι Οἢγιϑί. Εχοϊυἀοα ἔγοπι 
ἰῃτ γοοῦΓβο, ἔθ ον Βῃ]ρ, δηα ΔἸ δηοα τ ἢ 
ΟὨεῖβί. - ἔοι. ἰχ. 8. 

ΑὐυλΈΝΕΒ8, οΥ Ἡδεὶοῖ. --- ἢ δροβίδία 
σἢυτοῦ οὗ ΟΥ̓ ; ραγιουϊαγὶν (ἢ 6 ἀδιρἢξεῦ 
οὗ Τογιυϑαίθπι οὐ ἴπ6 7268) ἐπ υγοῇ δπά 
τάν μα τα 1.91. Του ἐε δε αμλω εἰν 

οὐπις α παῦῖοῖ ἢ ὅδε Ζεγ. 11). 6. 8, 9.; 
ἘΖοκ. χνὶ. 92., χχῖϊ 7. [Ιῃ ον. χνυὶ!. ὅ. 
Βαῤὀυίοη ἦς Οτεαί, ἰλε Μοιῖδεν οὗ Ηδιϊοίβ, 
τηθδῃ8 ἴπ6 ΙΔοἰδίγοιβ 1,διΐη οπυγοῆ, 

Αὐυντεπκοῦβ Οδπογδοη (Μαῖί. χὶϊ. 39., 
χυΐ, 4.; Μβικ νἱϊ. 38.) ; 8 δι] 658 πὰ 
πηρίοιδ σϑηδγβίίοῃ. 
ΑΡΟΣΤΕΒΥ. --- ΙΔΟἸΔΙΊΓΥ δηὰ δροβίδξυ [γοπὶ 
{πὸ ψγουβῃρ οὔ τπ6 ἴσια 6οα. --- 6 Γ. 111. 8, 
9. Ῥγλεοη δαοκεϊάμιρ 7εγαεὶ σοπιημίεα δα ι]- 
ἴΘΓΥ . . . τυ είοπεες ἀπά εὐἱλ εἰοοῖε. 866 
αἰ5ο ἘχζΖεῖς. χνὶ. 32,, χχὶθ!. 37.; Εν. 11. 92. 

Αικ, Υιπά, Βγϑβϑίῃ. ---- Τὴ Ἡοίν δριίτὶ. -- 
Φοπῃ 11. 8. 7Τλε σὶπαὰ δίοιυεία εὐῆετε ἰὲ 
ἐμίείδ ; ἀπά ἰλοιι ἀξαγεεί ἐδδ εομπα ἐλέγεοῦ, 
διιὲ οαπεέ ποί ἐεἰ εὐλόπος ἐξ οοπιείλ ἀπά 
εὐλδεν ἐ ροείλ; 80 18 ΘΟΥΟΙΥ Οἠδ ἐλαέ ἐξ 
δογη οὗ ἐἦς ϑριΓὶιὶ. -- Θοἢπ χχ. 92, ἣε 
Ὀγοδῖμοα ομ» ἑήενι, απάὰ εταϊὰ επέο ἑάφηι, 
“« Πεοεῖσε γε ἐλε Ἡοὶγ Οδιοκὶ.᾽ --- Αςῖδ 11. 
2. 4. διάδεηίν ἑδετε οαπὶὸ α εομπᾶὰ 7 Γπι 
Ἡδεαυξη αε οὗ α τιμλῇήηρ πισλίν πἰηὰ.... 
Απά ἐδεν ὠὡετὸ αἱ βίἰορα εὐ έλε Ἠοὶγ 
Οἷποβῖ. --- Βεα ΡΕΙΝΟΕ. 
ΑἸΡΗΑ δηὰ ΟΣΕΟΑ, 8η δρρεϊϊδίϊοη τ θοῇ 
ὅεβιι8 ΟἾγῖδὲ Βρργοργίαϊθβ ἴο ἢ πιβαῖ; ἴο 
ἀδηποῖα παῖ, 88 6 18 {π6 ΟΥΓθδίογ, 80 8 
Ψ}}} "6 1η6 Βηαὶ Ἰυάραε οἵ 8}} πη ρπ.--- ον. 
Ι. 8. 7 απὶ Αἰρῆα δῃηὰ Οπιερα, ἐλθ δερδι- 
πῖηρ απὰ ἰδὲ ἐπάδπις. 
Αμεν. 
Ι. Τιιῖῖ πὰ (αἰ βι]η688 ; ἃ εἰπ|6 οὗἩ (ηγῖδῖ. 
-- Ηον. 1,14, Τήμα οαἰλ δε πιεπ; 
Τευιῇ, ἱ. 6. 16 ιυῦο ἕὲ ἐγμὸ ἑαψε, ὅτε. 

2, 80 ὕε ἴξ: 8 ἴογπι οἵ υιβῃϊη, δρργονίης, 
ΟΥΓ ῥγδυγΐηρ δὲ (6 δῃὰ οὗ ἃ βεηΐεῃοα. 

1 Βοβίδοβ [π6 δι οΥ 168 οἰτα ἃ [07 Ῥαγ ον πογάε, (ἷ8 ὈσΕΪΟΠΔΥΥ οὗἨ [86 Ῥτορδοιῖο οἵ ϑυτη- 
Βοὶΐςαὶ ᾿δηρτιαρσο οὗ ἴπὸ ϑοσὶριυσοϑ ἢ88 Ὀθοη ἄγαν ὍΡ, ΔΟΥ ἃ ΟΑΓΟΙῺΙ ροττιδ8ὶ οὗ [1:0 το πιατκ8 
οὐ τιΐ8 δα )οοὶ ὉΥ [τ βὰς Νοπίοπ, Βίβιορβ τί απὰ Ἡμσυτγάᾶ, ([π6 Οοτμπηοηίατυ οὗ 1] ἰΔ τὰ 
Τόν οὐ ἴδ6 Ῥτορδοῖδ, [6 Βδν. ὙΠ ατὰ 9 οηοδ᾽Β ΚΟΥ ἴο ἴπ6 Τδηρπαρο οὗ Ῥχόρδοον, Ὁ) 1. 
Τληοδδίοσ Β δαὶ γ Ὁ] ϑυτα ο] 8] ΑἸἹΡΒΑθοιο Δ] ΠΙο ΟΠΑΙΣΥ͂ ῥὑσοῆχοα το μἷ8 ΑὈτίἀρτηςπὶ οἵ 
Ὀδαθα:᾿Β Ῥαγροίπδὶ (ὐοτη ΠΟ ΠΙΑΤΥ οἡ ἴπο Βογυοϊδεῖου οὗ 85ϊ. ὅομη, ΕΟ ηβοπ᾿ 5 ατοοῖκ 1 χίοου ἴο 
1Π6 Νενν Τοδίδιηοηΐ, δπὰ Ὦγ. Ὑοοάδουδο᾽ β Νοῖδβ ἴο "ἷ8 ΤὙβηβίδιίοη οὗ ἴπ6 ΑΡροςδῖγρβϑδο. '“ΓΒΟϑθ 
ΒΥτα 018, ἀπ ἱπίογργεϊβίϊοηβ οἵ βυτῃ 8, ἡ ἰο ἤδνὸ ὈΘοη [86 8υὈ])6οῖ ΟΥὮ ΠΟΠΙΓΟΥΘΥΕΥ͂ ΔΙΠΟΠΣ 
ΒΟΙΏΘ ΔΘ ὙΤΣΊΟΥΒ ΟἹ. ὈΓΟΡΉΘΟΥ, δγὸ ἀεεισπεαάίΐῳ οταϊιοά. 



ϑγηιδοίϊοαϊ Ζαπφιαφε οΥΓ ἐλ ϑεγιρέμγεϑ. 

Τλοπι. 1. 95.; 64. ἱ. ὅ.; Ἐρῆ. 1}. 3]. ; ῬΆΕ]Π]. 
ἷν. 20. ; 1 Τίπι. ἱ. 17. 0 8 ουδβίοιωδγυ 
διηοης ἴπΠ6 ον, ἤδη ἴῃ6 ῥγΓΙεδὶϑ ΟΣ 
οἴδιοῦ ρογβοηβ οἴδεγεά ἃρ ΡγΆΥΘΓΒ ΟΥ̓ ὈΓΔ868 
ἴο οὐ ἴῃ ρυῦ]ῖς, ον 6 σῇ ο]8 8856 η}}}ν 
ἴο τεβϑροῃὰ Απηθη. Νυπιῦ. ν. 22. ΤῊ] εἰι8- 
ἰοπὶ 88 δάορι6α Ὀγ ΟΠ γβιϊδηβ ; δπά ἴῃ 
Αἰ υϑίοη ἴο ᾿᾽ Απηθῃ οσουΓε 1π 1 (ΟΥ. χὶν. 16. 

ἈΝΟΕΙ͂,. 
1. Απηρεῖ οΥ̓ {Πὸ ΙΟΒΡ. --- 6508 ΟΠ γϑί. --- 
Ζες.. 1. 12, 76 δηρεὶ οἵ ἴἢ6 [0 ἘῸ αη- 
διυεγεά απά «“αἱά ... ὅε6 οὐ 5 (ὐὐπ:- 
ΤΊΘΠΙΈΓΥ, ἐπ ἰοο. ᾿ 

2. Τῇοβα ἱπιο ]!] δοιαὶ δηα ἱπιπηδίογιαὶ Β6- 
ἴηρβ, σιῇοπ ἴ6 ΑἸΔΙΡΠΕΥ δρίουβ, 88 {6 
ΠΗ] ἰδῖο ΓΒ οὗ ἢὲδ ἸΌΝ ἡσπτα οὗ οὗ Πϊ8 ἦιάρ- 
Ἰη6η.8.--- εν. χν. 8., ΧΥΪ. 1. δεῦεη Αηροῖΐβ. 
--χχὶ!. 8. 7 δὶ ἀοισπ ἐο ιυογελῆρ ὀδείοτε 
ἰδε [εεὶ οΥΓ ἰὰς δηροὶ τολο ελοιυεά πιε ἐΐεεε 

Σ. 
8. Τῆδ ρῥγοδιϊηρ σηϊη βίο οὐ Ὀϊϑῆορδ οὗ 
1Π6 σπυγοῆ. -- λον. ᾿ϊ. 1. Τ.δ δηρεὶ οὔ ἐδε 
εἰμγοὶ οΥ ἘρΡάεειδ. 8366 αἶδο 1. 8. 12. 18., 
1.1. 7. 14. 

4, ἘδΙΊοη ϑϑρ1Γ [8. -- Μαῖξ. χχν. 4]. Ευεν- 
ἐπείη βγο ργεραγοά ὼγ ἰδὲ 1ευὰϊ απὰ δ 
Δηρείβ. 
ΑἸ. 
Ι. Τα ἱπβηϊξ ρόονψεγ οἵ αοἀ ἱῃ ογϑαίης 
τΠ6 ποῦὶα. - ον. χχνῖϊ. ὅ. 7 λαῦε πιαάδς ἰἐς 
εαγίλ... ὃν πῖν ρτεαΐ ροιυόν, απά ὄψ "ν οἱξ- 
εἰγείοἠεά αἴ. 866 ε80 76Γ, Χχχχὶϊ. [7. 

2. Τα ρονεγ, βίγοηρίῃ, δηὰ σηγϑςο 68 οὗ 
ΟΠ εῖδθι. - 168. 11}. 1.; Φοδη χῖὶ. 88. Τὺ 
«σάοπι ἐξ ἐδε αὔτὰ οἵ (6 Ἰμογὰ γευοαίςα ὃ 

8. Υκοη Φεμονδῇ ἴἰ5 δα! ἃ ἴο πιαζε δαγε ἀὲὲ 
ἀοίψ στη, ἴξ τιββῃβ ἴμδὲ ἢ μδὲῃ ἀἰβρίανθαά 
ἢ8 γρτοδὲ μόνε, ΨὭϊοἢ ἰῸγ ἃ Ἰοὴρ Εἰπι6 
βϑοιηθά ἴο ΡῈ πιάάδη δηά υπειηρίογαα. --- 
1538. |11.10. Τής Ζιογά δαίή ταδὰθ θᾶγα ἢ! 5 
ΠΟΙΥ ϑγῃηι. 
Ακμουβ.--- ϑυοῖι σταςεβ δβηὰ βρίγίἴυ δὶ τυθὰ- 
ΡΟΠΒ 88 δΓῸ [ὉΓ ἔπ ἐδίδηςε οὗὨἉἍ τ1η6 δβουϊ, 
8η4ἰ Ὁγ ψ ῃϊοἢ ννὸ ΠΠΔῪ Ὀ6 Θηδυϊ]οά ἴο σοιη- 
"δὲ τὶ ΟἿΣ δρι γι] ΘμθπΊῖ 68. -- Ἐοιη. 
ΧΙ. 12, 1,εέ τῷ μέ οπ ἐδδ δγτηοὺγ οὐ Ἰϊρῆι. 
---Ερῖ!. ν᾿. 11. Ζῶ οπ ἐδό ν ἢ] 6 δγπιοῦγ 
οΓ σοα. 

Ακβοῦν8. 
1, Οαἰαπη ῖα8, οὐ Σά ρτηοηΐβ οὗὨἩ Θοά. --- “οὐ 
ν]. 4. Τ᾽ ἠξ ἈΓΓΟῪΒ οὗ ἰδ Αὐἐρηρλίῳ αγὸ ιυμλὶπ 
ἢϊ6, ἐδε ροίξοη ιυλεγεοῦ ἀγὶπχοίλ ἐρ τὶν Ὁ αμβεῖ 
- ὃ ὅαπ). χχὶ!, 14, 15., σοπραγθ 88) 
ΧΧΧΥΙΙ, 2, 3. δι ΕΖοΚ. ν. 16. ΤἬδὲ ςδἰα- 
ΠΤ} 168 δΓΘ Γεργεβθηϊοα δηηοης ἴα δαδίθγῃ 
ὙΥΓΙΓΕΓΒ 88 {Π 6 ΔΥΓΟῪΒ οὗ [ἢ 6 ΑἸπΙρἢ Εν, ΜῈ 
ἤανα δουηάδβηϊξ ρῥτοοίβ : ΟΠδ δβίησίο Ἰῃδίβηςα, 
ἔγοαι ἴἢ6 πε βαγίῃρ δϑογ "θα ἴο ΑἹ (οῦ 
Ααἰν), ἴδε βοῃ-ἢ-ἰδνν οὔ τῆ ἱπιροβίογ οἵ 
Ατγβῦϊα, Ὑ0}}} Πϑέγαςα ἐἢ 15 Γοηοσκ. “1 
ἵνᾶ8 ΟΠ606 ἀεπιαπάρσα οὗὨ ἴδ (ουγΓἢ ΚΙΔΙ 
(Α11), οα ψῆομπι 6 Εἶἰ6 τΠΈΓΟΥ οἵ [ἢς 
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Ογοδίογ, 1 τ 6 σΒΠΟΡΥ οὗ ποανθη Ψεγα 8 
ὈΟΥ͂ ; δηα {τῆς οαγε γα ἴῃ 6 οσοΓὰ ἰἢοτο- 
οὔ; δηὰ 1ἴ ςδἰ αι} 68 τ ΟΓΟ ΔΓΓΟΥΒ ; {{πηδη- 
Κιπὰ ψογὰ ἔπ τηδγὶκ ἔοσ [ἢο86 ΔΓΓΟ 5; δηι 
1 ΑἸτϊρῃν Οοά, τΠ6 ᾿γεπηθπάουδϑ δηὰ τἢ6 
Βἰογίοιιβ, σεῦ (ἢ 6 ὈΠΟΥΓΙΠΡ ΔΓ ΟΡ, ἴο 
νοι οουἱά ἐπα βοῇ οὗἁἩ Αὐδι ἢοε ἰοῦ 
ρΡγοϊεοιοη Ὑῶθ ΚΠΔΙΙΡ βηβνδγεα, 88γ- 
Ἰη6, " Τὴδ βΒοη8 οἵ Αὐδπηὶ τηυβὶ δα ιπῖο 
8 [οτὰ.᾽ Τΐδ ὅπα ἱπιᾶρα 900 Κϑερβ ἴῃ 
νον (νἹ. 8, 9.), ν]δῃΐηρ ἴηδὲ 1Π6 υπεγγίηρς 
ΤῊΒΓΚΒΠΊΔΗ πιᾶν ἰεῖ Ηγ ἰἴ686 δύγον8, ἰεῖ 
Ἰοοβα πὶβ μαῃά, ἴο ἀδϑίγου δηὰ εἰὶ ἢΐπὶ 
οἵ-. Ὁγ. Α Οἰαγίκα οἡ Ζοῦ νἱ. 4. 

ῷ. “διμὲυνε ον εἰαπάετγοιιδ ἐἰυογάξ. ---- ῬΑ]. ᾿χὶν. 
ἃ. ἈἍ͵λο δεπά τἴοῖγ Ὀον 8 ἴο βῃοοϊ ἐλεῖγ α᾽- 
γοιῦξ, ΘΟΥΘὴ ὀίἑέεν τσογάς. 

ὶ .- Ἀβᾳ]. οχχυὶ. 4, ὅ. 44 ἀγτοιῦξ 
ΓΘ ἐπ ἐδε δαπά οὕ α πιίρλίψ πιαη; 20 ἍΤ 
οὐνάγεη ὁ ἰδὲ ψοιδά. Ησρρῳ 18 ἰδδ νιαη 
ἐλαέ λαίλ δὴ φιβῦεν ζεΐ οὐ ἰόεηι. “ Τῇ 
ΟΥΘΏ[8]5 ἀγα δοσυϑιοτησα ἴο ο8}} Ὀγανα δὰ 
γ᾽ ἰϑηξ 8008 {Π6 αἀγγοιῖῦε δη( ἀαγίε οὗ {Πεὶγ 
ραγθηΐβ, Ὀδοδυδα ἔΠΕΥ γα δὺϊς ἴο ἐείεπι 
Π6π]. Τὸ τλαγροη αἀγτοιῦε, ἴο πιαζε «λαγρ 
αγγοιῦξ, 18, διηοης ἴἤσπι, ἴο ξεὶ Ὀγᾶνε δηά 
γ᾽ δηξ 808." [Βιιγάεγ᾽ 5 Οὔδθηΐδὶ 1μἱτοτα- 
ἴυγα, νοὶ. 11. Ρ. 883.) 

Α5ΗΕ8. 866 3υδτ απά Α5ΗΕ8. 

ΒΑΒΕ5. 
Ι. Εοο] δ δηὰ ἱποχρογθησοα ῥγίηςεδ, --’ 
88. 11}. 4. 7 εὐἷἱδ φίυε οὐλϊάγεη ἴο Ὀδ ἐλεῖν 
»γδιοοξ. ἃπὰ Ὀδὺδβ (οΥ ἰηΐδη!8) ῥα γμΐδ 
οὔεν ἑΐεηι. ΤὮΪ8 τοϊ δίογυ ργοαϊοςο νν885 
ΓΟΠΪν δοοοπρ  ϑμεὰ ἴῃ πὰ βιιςορβδίοη οὗ 
ΨΘῈΚ δὰ σὶοκοὰ ῥὑχίηοθα σῆο τγεϊρηθά 
οΥοῦ 86 Κίηράοιι οἵ δυάδα] ἔγοιη [6 ἀσδιῇ 
οἵ Ζοπίδῃ ἴο ἔα ἀαϑιγιοιϊίοη οὗ τῆ οἿὙ 
δηἀ ἴδηρῖθ, δὰ τῃς ἱακίηρ οἵ Ζεάεκίδ}, 
ἴῃ Ἰαδὲ οὗ ἰμοπὶ, σαρεῖνα ὉῪ Νορυοπδά- 
ὨΘΖΖΑΓ, 

ὦ, Τποξα νῇο 86 ψϑαὶς ἴῃ ἰ [6 ΤΑ ΓΊ ΠῚ 
ἢ δὰ Κηονίεάρεο, Ὀαϊηρ ᾿Ἰσηογδηῖ δηὰ 
ἱπεοηβίδηϊξ, Κα ἰηδηΐῖ8.--- } Οοτ. ἢ]. 1. 4πά 
1, ὀγείλγεπ, οομίά ποὲ ὡρεαῖβ ὠπίο ψοιε .. . 
δωέ αἬ. ... ὑπίο ὈδΌ6Β ἐπ Οὐγ(εί. ---- Ἠευ. 
ν. 13. Σὸν ἀξ ἱὲ α ὈδΌὈ6. 
ΒΑΒΥΓΟΝ. --- Ῥηραὶ Ἐοαπια τ 18 8}} ΠῈΡ ἰάο- 
ἰαῖγουβ σἐ68. -- αν, χὶν. 8. ΒδΌυ]οη ἐς 
ψαἰϊεη. ὅδε εἶδο δν. χνἱϊ. χυῇ]. 
ΒΑΓ ΑΑΜ, οςοίγϊηθ, ΕΥΓΟΣ, ΟΓ ἯΔΥ οἵ. ---Αα 
ἀείεοϊίοη ἔτοπι για γαϊρίο ὑπο Ψ ἢ 
ἱπηπιογαὶ δη Ἰαβοϊνίοιβ ὈγΘΟΙΪς 68. --- ον. 
ἰϊ. 14. ΤΆάοις λαεὲ ἰλεηι ἐλαέ ἀοίά ἰδ ἀοε- 
«τη οὗ Βαΐαδδηι. --- ὅυἀ46 1]. 7Τήεν ἀαυε 
οὐ γὰρ ρτεεαϊν αἴεν ἰδ οττοῦ οὗ Βαϊδδηι. 

--ὦ Ῥεῖ. ἢ. 15. Τοἰϊοιυίης ἰδς “Υ οὗ Βδ- 
ἰδδτη 

ΒΑιάνοε. 
1, Τῆς Κπον βυιῦο)] οὗ ἃ βίγὶεὶ οὔβογνα- 
εἰοη οἵ ͵υδεῖοσα δηὰ ἔαϊν ἀδαδϊϊησ. -- Ῥγον. 
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χὶ. 1. 44 (πίεο Ὀαϊδῃσς 18 αδοπιέπαξίοπ μπίο 
ἐὴς ]νογα. ---- Ῥτον. χνῖ. 1]. Α λι:ὲ ευεῖσλέ 
απά Ὀδίδησα αγό ἰλε 1,οταἾ . 88:6 αἰδο 7οὉ 
χχχί. 6. 

2. )οϊπεά σι πγιροΐβ, ἀδηοίηρ (Π6 5δἷ8 
ΟΥ̓ οογῇ δηὰ (τιϊῖϊ8 ὈΥ πεΐρϊ, ἃ Ὀαϊδῃςα 
Ὀαοοιηθ5 86 βυηῦοὶ οὗ βοδγοὶν. --- [μὲν.Ψ 
χχνὶ, 96. ἤλεπ 7 λασε ὅγοζεη ἐδε εἰαῇῇ οὗ 
Ψψοιν ὄτεαά, ἐξεπ τροπιεπ «λαί δαζε ΨΟΊΤ 
ὀγεαὰ ἕπ οπθ οὐέη; ασπά ἔλεῳ ελαίΐ ἀεἰ θεῖ 
ψοις Ὀτοδά δραὶπ ὮΥ Μψεϊρῃϊ, δῃὰ ψο «λαΐ 
εαὶ δηὰ ποῖ ὃ6 8ε[5ῆθα, --- ἘΖεϊς. ἵν. 16. 
7Τήεν ελαἰΐ εαἱ ὄγεαά ὈΥ “εῖρῃς δηὰ ν τῇ 
ξᾶΓΘ. 

ΒΑΙΌΝΕΒ5. --- Π)εδίγυςείοη. --- 56Γ. ΧΙ, ὅ, 
Βαϊάμποβδ ἐς οοπις ἐροη Οαξα. 

ΒΑδΗΑΝ,. ὅ,46.6 ΚΙΝΕ, ΟΑΚ8. 
ΒΕΒΑΞ1. 
1..Α δΒεδίβοη Κίηράοπι οΟΓ ρονεγ οὗ {πε 
Θδγῇ. -- δ. νἱῖ. 11. Τ΄σες ρτεαί ὈΘαΒῖ5, 
εὐλοὶ ἀγεὸ (οι, αγτὲ ἔ. ζίπρε. 

9, ΤὮς “Με ῖς δηῖὶς ὑμέων ΗΝ ΧΙ, 2. 12. 
Βεῦ. --- ατοδὲ {τἰθυ ] δοη δηὰ δηρυϊδῇ. ---- 
εν. 11. 22. 7 ευἱδὶ οσαεί ἀξν ἱπίοα Ὀδὰ. Το 
6 ἰογιηρηϊοά ἰῃ Ὀδὰ, ἤογα τηθῃ βοοΐς 
Γαβῖ, ἰδ ρϑου ἰαγὶγ ρτίενουβ. ὅθε 88ὶ. νἱ. 
6., χὶϊ. 83. 188. ΧΧΥ]. 90. 

Βιπρ οἵ Ργογ.---- ἃ Βοβίῖ δα ὉΣΙΩΥ σοπηρς ἴο 
ΡΓΕΥ ὕροῦ 8 βἰὰυ εα ἡ δι ααρ χῖνὶ. 11. Ομ 
ἐπ ἃ ταυεποιε Ὀϊγὰ βοηι ἐδ εαεί; Ογτυβ 
δηἀ [5 δῦωγ. ΟὐμΊραγα 96 Γ. χὶϊ. 9.; ΕΖεκ. 
ΧΧΧΙΙ, 4. δηά χχχίὶχ. 17. 

ΒιτΤΈΕΗ.--- ΒΙΤΤΕΝΝΕΒΒ. --- ΑἸ οἰἴΐοη, π]- 
ΒΕΓΥ͂, 8ηἀ δαυνϊςια6. --- Εχοά. ἱ. 14. Τῆεν 
γ»ιαάς ἰλεὶγ ἔδεε ὈϊκΓΟΡ τομὴ λαγὰ ὀοπάαρε. 
δε 276Γ. ἰχ. 1ὅ. - Οαὐΐ ὁ. ὈϊτίδΓη 658. 
(Αςἰβ νἱῖ!. 938.) Α 5ίαῖε οἴξηξίνε ἴο ὅοα. 

Βιλοκ. --- ΒΙΑΟΚΝΈΒΒ. --- ΑΠΠΙοΙοΏ 8, ἀϊ8- 
δδίεγβ, 8η6 διρι 8Βἢ. ---- 76 Γ. χῖν. 9. ωμάαλ 
"πομτπείδ, απαά ἰδε ραέες ἐδετεοῦ ἰαπριίελ; 
ἔμεν ἀτός Ὀΐδοῖκ ἱπίο δε ρτοιπά.---ὅοεἱ ἰϊ. 6. 
Αἰ ἤμοεε ἐλαί ραέξλεν Ὀϊδοϊκ 688. --- ἢν. νἱ. 
ὅ. ΔΒελοίά α Ὀϊαοὶς ἤοτβθο. ὙὍὯΤῃ6 Ὀἷδοκ 
εοἴουγ οὗ τη 6 Ποῖδβα ἴῃ τΠ|8 ρἷδοα ἱπάϊοδιθβ 
τη δὲ {π6 ρυ δ] οδιίοη οὗ ἐπ ἀοερεϊ, δὲ Πα 
τα δ υἀδθὰ το, ψ||}}, Ὁ ψΥ οἵ ριιηΐβῃ- 
πιδηΐ ὑροη 6 διεδίμεηβ, ἕοσ σεξιβίηρ ἴὸ 
ἤδαγ ἱϊ, Ὀς6 διϊθπ θὰ σἱτῇ στοαὶ δ! οτιοη. 
[ΘδυθιΖ δηά ͵οοάδουμβεα, ἐπ ἰοο.] 

ΒιηΈββινα (Ουρ οἵ). ὅδε Οὐ», 9. 
ΒΙΕΙΝΌΝΕΒΒ. --- δηϊ οἵ υπαάογβίδηάϊηρ ἴῃ 
ἀἠνίηθ νυν]βάοῃι. --- ἰ88. χχῖχ. 18. 75 ἐλαΐ 
εἶα ..... ἰδδ ευεε ὁ ἐδό Ὀϊϊπὰ «ἠαϊἑ δες οἱέ 
οΥ οδεοιγεέῳ, ἀπά οι οΥ ἀαγἔπεεε. 

Βιιοῦ. 
1. ϑ᾽δυρῆτεῦ δηὰ πηογία γ.---ἶδα. χχχὶν. 8. 
1116 πιομπίαϊης εδαίέ δὲ πιοίίφαά εὐἱλ Ὀϊοοά. 
ὅες ΕΖεϊς. χχχίϊ. 6. 

2. Οὧιγ παίυγαϊ ἀδδεθηΐϊ ἔγοπὶ Ομ 6 σοπιπΊοη 
(Αγ ΐν. --- Απά λαίλ πιαάε οΓΓ οπε Ὀϊοοά αὐ 
παΐϊοης ο πιέη, 70. ἐο αϊυοίί οπ αἰ ἰλε ὕπος 
οΓ ἐἦς εαγίλ. (Αεἰβ χνὶϊ. 36.) Ἰδεὴ απά 

Α Οὐρπεῖδο Τιοἰϊοπανψ ὁ ἐδ 

δίοοά 15 ἀῃ Ἔχργοβείοη τῇ] οἢ βρη! ῆο8 τα 
Ὀτγέβοηὶ πδίιγαὶ βίδιθ οὗ τηδῃ, υπαϊάδα ὮΥῪ 
αἰνῖπο ρταςοθ. Ὕοη Ῥδὺυὶ νὰβ οοηνογίθα, 
ἢ6 οἷά ποὶ σοηβυϊε τὴ “εεὴ απα δίοοί. 
(Οἱ. 1. 16.) Ὑδεη Ῥεῖεος ἐδεϊαγοά 15 
Ὀοϊτοῖ, ταὶ ἢἰ8 Μαςοσ να8 (ἢ γδὲ, ἢ 6 ϑοη 
οὔ τ ᾿ἰνίηρ αοά, ὑεεω σπειυεγεά απὰ εαἱά 
μπίο ἀϊπι, Βίεεεεα αγέ λοι, ϑιπιοη 38ατ- 
“οπα; ῶῶὃὅν Πεβῇ απὰ ὈΪοοά λαίλ ποί τευεαίεά 
ἐξ μπίο ἦτε, διιξ πιν Ταίλετ τολϊοῦ ἐξ ἐπ 
ἄεαυεη. (Μαῖϊ. χνὶ. 17.) Δ΄ δα δϑϑυγρὰ 
παῖ ἤσθϑῃ δηὰ Ὀἱ]οοά οδπηοὶ ἱππογιὶ τα 
Κιπράοπι οἵ (ἀοά. (1 ον. χν. 50.) 

8. Πρδιῇ. ---- Το γεσίεέ εἰπίο δίοοά, ἰΒ ἴο ςοῃ- 
ἰεπά υπίο ἀεαέό. (Ηεῦ. χι!. 4.) λεη 1 
Ῥαειεά ὃν ἰἧεε, απᾶ ε«αιυ ἔδεε »οϊμμεά ἐπ 
ἐλὴπο οιἵὐπ ὈϊΪοοά, 7) ε«αἰά επίο ἐλεε, ἐσλξη 
λοι τυαεὲ ἐπ ἐὰν Ὀϊοοά, Ζύε. (Εξεκ. χνὶ. 
6.) Τὸ δῇεα ὑἱοοα ἰ8 ἴο πηιγάεγ : ἤδποα 
ἃ ΟΓΆΘΙ τη Γάθγεῦ ἰ8 σα] δὰ ἃ ὈϊοΟάῪ πιδῃ. 
Το ρῖνα ἴπ6 τίοκοά δἱοοά ἰο ἀτγίηκ, ἱς ἴο 
ρυῖ ᾿πῖο πεῖν ἢαηὰ ἴΠ6 ουὺρ οἴάοδιῃ. Τῆς 
το δρἢουῖςδὶ ἴδγῃῃ 18 Βοιηθι Π|68 δπιρἰογοι 
ἴῃ ρεγβοηιβοδοη. ͵λαί ἀασεί λοι ἄοπε 
δ8:ά αοα ἴο (πη. 776 σοῖο οΥΓ (ὃν 
ὁγοίλετ᾽ ε Ὀϊοοά ογίείλ ἀπίο πις ὕγοπι (δὲ 
δτοιπά. (Πεη. ἵν. 10.) ΥΚέε ατε σοπις ίο δε 
Ὀϊοοά οὐ Ὡργίπλίπρ, ἰλαί ἐρεαζείλ δεί!ετ 

πρε ἰλαπ (δαί οΓ 4ὀεἰὶ (Ἠϑεῦ. χὶϊ. 234.) 
4, Το δυβεγιηρβ δηα ἀδδίῃ οἵ (γί, οοη- 
δἰάογθὰ 85 δη δἰοποιηθηΐ [ὉΓ ἴῃ 6 δοιι]κ5 οὔ 
δ'ῃποΓβ. Βεῖπρ λιαηἔ[οα ὃν ἀΐ ὈΪοοά, εσε 
δαί δδ εαυεά ἔγοπι εὐταίδ' ἐλνοιισὰ ἤἀξϊηι. 
(Βοπι. ν. 9) 'Τῆο (ΟἸονίηρ ἐχργοβδίοῃβ 
ἴῃ τπ6 Νενν Τοδίδπιεπε ἄγ δ] υϑΐοπβ ἴο 
1Π6 ἔγρίοδὶ υοοά, νν δ! οἢ 'νν88 80 ρ] πε} } ν 
βῃθά υπάογ ἐπ ΟἹά. ΟΠ τσ δπδ ἀγα ἴδυρῆς 
(ο γεϑβοῦ ; ἐλαί ἐ ἐλε ὀίοοά ὁ διμὶς, ἀπά οὗ 
δοαίε, απά δε αεὴξε οΥΓ αη λεῖξεν ἐρτὶπλίνις 
ἐδε πηοίξαη, ταποίβείλ ἰο ἐλε μεισι γἱηρ οὗ 
ἐδε Μεεὴ ; λοιυ πεμοὴ πιοῦε δλαίί ἐλ Ὀϊοοὰ 
οΥ̓͂ Οσῖϑὲ, ευὴο ἑλῤλτοιρσὴὰ δε εἰεγναέ ϑιρισὶἐ 
οἵενεά ἀϊπιδοῖ  τυμλοιὲ ἐροΐ ἰο Οοα, Ρυῖρε 
ΨοΙΓ σοπδοίεποεε σοπι ἀεαά εὐογάς ἐο τετῦς 
ἐλο δοὶπρ Οοαῇ (Ἠϑεῦ. ἱκ. 13,14.) ἀοά 
Πιδι1ἢ δεῖ ἰογὶἢ 5 6δι8 Οἢγίβὶ ἴο Ὀ6 ἃ ργο- 
ἐεϊαιίοη, 1παὶ νὰ τρδὺ πᾶν ἔμ [ἢ ἢΪ5 
ἐοοά ; τῃϊ 15, [δὲ γγα παν Ὀε εν τη 1Πς 

ΘΙ ΔΟΥ οὗ [58 δίοποπιθσηῖ. ἣε λατε τὸ- 
ἀεηιρέιοη ἑλγοισὴ ἀὲε ὈΪοοὰ ; ερθπ ἰδὲ γ- 
δίσεπεες οΥ εἰης, ἀσοογαδις ἰο (δε τιοῖεε οὗ, 
ἀξ σταοε. (Ἐρῃ.1. 7.) ζ΄ ιὐέτὸ ποί τοὸ- 
ἀεεπιεά εσἱἱὴ οογτιρέδίε ἐλίπρε, αε εἰἰσεν απά 
δοία, διέ ιυἱμὴ ἰλε Ἀγεοίομε Ὀϊοοὰ οὗ ΟΠ γϑῖ, 
ας οΥ α ἰαηιδ ευμλομέ δίοπιεδ, απά ιυἱδοιέ 
Ροί, (1 Ῥεῖογ ἱ, 18,19.) ἴη {πὸ ϑοεγῖρ- 
ἴυγο5. (η6 υ]οοά οὗὨ ΟἸγίδε 18 ϑοπιεῖ! πη 3 
Γοργοβθηϊθα 85. ἴπ6 ργοουγίηρ οδυδ6 οὗ 
ΟἿΡ 7υδιἸΒοδιίίΊοη. ΜΜμολ πιο δεὶπρ 7με1}- 
,εα ὁν λὶε Ὀϊοοά, τοό «λα δὲ “αυεά [πε 
ιὐταΐδ ἰδτομρὴ δῖε. (ἔοπι. ν. 9.) Τῆς 
ἴογηὶ ὑἱοοά, ψῆδθη υϑοὰ ἴῃ {δ15 86Π86, 



δυκπιδοϊϊοαὶ Σαπσμαφο ὁ ἐδ ϑογίρέμωγοϑ, 

ΤΏΘΒΠΒ 1πὴ6 προγὴς οΓ Οὐγί εἴς αἰοπεηιοηί. 
Βιυῖ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΕΓ ραβϑβᾶρε, ΟἿἹἿΓ βδηςι βοβίϊοη 
18 ἱπιρυϊεα ἴο τη υἱοοά οὗὨ ΟἾγίβι. Τοιν 
πιμοὴ πιοῦα τλαίἑ ἰδ Ὀϊοοά οΥΓ Οὐγίεί, τυὴο 
ἑλτοισὴ ἐδε εἰεγπαῖ δριγὶἐ ογέετγοαά ἀϊπιεεί 
ιυἱἱλοιιὲ ὡροέ ἰο Οοά, ρεῦρε ψοι σοπεοίθηοο 
οι ἀεαά ιυοτᾶε ἰο ἑεγυς ἰὴὰς ἢυϊπρ Οοαάϑ 
(Βεῦ. ἰχ. 14.) Τῇ δδϊηϊδ ἀγα γεργεβεηϊθα 
88 ναἰκίηρ ἰῇ Ψ ὮΙ; Ὀδοδυδα ἴπον Πδά 
ψΑδποά τπεῖγ τοῦρεβ ἴῃ ἴπ6 Ὀ]οοά ογ ἐἠς 
1: απ. (εν. νἱῖ. 14.) ΤΠ ἴογηι, ἤθη 
υϑοαὰ ἰπ τἢ 8 ρυγαῖϊνα 86η86, οὐ θη] 
δ η1 8685 [ἢ 6 ἀοοίΓη68 οἵ ἴπ6 ΟΓΟΒ8 ; ψδίου 
δῖα ἴμ6 ργϑδὲ πηόδη οἵ ρυγιγηρ ἴΠ6 Ὀ6- 
ἸανογΒ Ὠδαγί, δίοιν ψόὸ ἄγε οἰεαπ, βαϊὰ 
ΟὨγίϑδὲ ἴο 8 15. 1ρ0165, ἑάγοιρὰ ἐδε τυογά 
εὐἠλιοὴ 1 δαυς Φροζεη ὠπίο γορ. (Δοῃη 
χν, 8.) 

ὅ. Βίοοά οὔίλο οουεπαπί.---(Μαῖϊ. χχνυὶ. 298.) 
ΤῊς Ὀἱοοὰά οὔ ΟἸγίϑβε, νῇο εϊθὰ ἴῃ οοπ- 
ΒΕαυΘΠησα οἵ ἃ οσογεηδηΐ ἴο γαάθειη β[η- 
ὨΘΓΒ. 

ΒοΟΥ. --- Α δοοίϊεϊγ ; ἴῆ6 σἢυγοῖ, ᾿ῖΈἢ 118 
ἀἰδεγοηϊ πο πη ῦ 6 Γ8.----] Οὐν. χὶϊ. 90---27. 

Βοοκ οἵ 1,ωἴδ. ---- Ἰΐον. 111, δ. 7 εὐ ποὲ δίοί 
ομὲ ἠΐῇε παπιδ ομέ οὔίδε Βοοῖκ οἵ 1,16. “ Α5, 
ἴὼ βίδίθβ δηά οἰ68, ἰῆοβο νψο οδιδι ρα 
τεθάοιῃ ἀπαὰ [ε]] ον δἢΐϊρ να γο δῃγο] δα ἴῃ 
τ6 Ρυῦ]]ς γαρίβῖοσ, ψῃ]οῖ δηγοϊπηθπὶ 188 
τη εἰσ {1016 το 1Π6 ργίν!οραβ οὐ οἰ εἰ Ζθη 8, 50 
ἴῆε Κίηρ οἴδβοανθη, οὔ ἐπα Νανυν δογυβδ θη), 
δηραζαδ ἴο ρΓαβεγνα ἴῃ ἢ]8 γορβίεῦ δηὰ δῃ- 
Γοϊηδηΐ, ἴῃ {ἰἰ6 Ὀοοκ οἵ 6, 1πῸ πδῆη658 
οὔ τμοβα νῃο, ᾿ἱκα τ ροοά ϑαγαΐϊδηβ ἴῃ ἃ 
σοττυρίοα δϑηἀ δβυρίης δοοϊεῖυν, 83[|8}} ργθ- 
ΒΕΓ 6 δ]ορίδηοα δηὰ ἃ ἔβιεῃέι} ἀϊδοίδτρα 
ΟΥ̓ τποῖγ Ομεϊβειδη ἀυϊ165. δ σ|}} οσση 
[Π6πΔ 88 ἢ8 [οϊον - οἰ Ζηβ, ὑδίογο τπθη 
δη4 δηροὶβ. ίϑδιϊ. ἰχ. 32.; 1κὸ χὶ!, 8. 
δ'θε δἷδο 88). ἰχῖχ. 98. ; Ἐζοῖ. χὶϊ 9. 
Ἐχοὰ. χχχὶϊ. 33.; ἢ,βη. χὶϊ. 1. ; Μαίὶ. 11]. 
16.: κὸ χ, 90. [ςὈό8ὴ Ῥοοάδποιιξα 
οη ἕδν. 11. δ. 

ΒοτΤΤτΙ ΕΒ. ---- ΤΠ6 ἱῃΠδὈ  δη8 οὐἉἍ 76 για] ἐπ), 
νοι; οὐ τΠγεβίεποα ἴὸ 411] υἱεῖ τη6 
ψἿΠ6 ΟὗὨ ἴΕΓΓΟΓ. -- ὐογ, χΧῆ, 12, Ευέγῳ 
ὈοίΕ]6 8}}8}} ἐδ Μ ξά ευμὴ ευΐπε. 

Βον. 
1. ϑιγοηρίῇῃ, -- ΦοὉ. χχίχ. 906.Ὀ Μν ον 
Ψ 85 Γοπειυεα ἐπ ῖν λαπα, 

2, ἱείοτγ. -- Εδν. νὶ. 3. Ης ἰλαί εαέ οἡ ἀϊπι 
λαά α Ὀον ; ΨΈΏΘΓΘ ἴδ 8:ρη!ῆ 68 [Π6 ργορτδδ8 
οὔιΒα Οοϑρεϊ, νν»ῃ!]οἢ 88 δβδίδιθα Ὀγ βυ ὰ- 
ἄδθῃ δπὰ υπεχροοῖδα δηὰ πϊγαρυϊουβ αἱὰ 
βηὰ ἀεἰἑνεγαποδ. 

ΒονΕΙ,3.--- ῬΗγ, οοπηραβϑίοη..---ἰἴνιζκο 1, 78. 
ΤΑτγουρσὴ ἐδε ἑεπαάδν πιετοὸν (ἰἸτα γα ἱγ δοιυείς 
οὗ πιέτον) οἵ ουῦν ἀοὐ. 
Βπανοα. ὅθε ΤΒΕΕΒ, 3. 
Ἐκ Αβ8. --- ΒιΓΘΩΡΊΗ, -- ᾿ῬΒδ]. ονἱϊ. 16. "-ς 
λαίὰ ὀγοζθη ἰδθ ραίδε οΥΓ Ὀτα85 ; {παῖ 5, (86 
ΒίΓΟΏΡ βαῖε8β. ὅ86ς ἴβα. χὶν. 2, [ἢ Ζετ. 1, 18. 
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δηά χν. 30. ὄγαχεη τυαίδε 5ΙρῊΪΠΥ ἃ βίγοπρ 
δηὰ ἰαβιϊηρ δά ινεγβασυ δηἀ ΟρροβϑΊ. 

ΒΒΕΑΡ οἵ ἔοοῦ. 
]. Τῇ νογὰ οὔ οα.---- ρου. γῇ]. 3.; Μαῖί. 
ἵν. 4. απ ἀοίὴ ποί (οΥ ελαϊἱ ποἰ) ἔνε ὃν 
Ὀγοδὰ οπίψ, διέ εὐογά ἰλαέ }γὸ- 
οεφάείλ οἱέ οὗ ἐδε πιοιμδ οἵ Οοά. 

2. Οπε ὑὈτεδα. (1 ον. χ. 17.) Τῇε υπίοη 
οἵ γοαὶ Οἢγβεϊδηϑ. 
ΒΒΕΑΤΗ. 8566 ΑἸ. 
ΒΗΕΤΗΒΕΝ. --- ΟΠ γι βιίδηβ υηϊϊοὰ ὈΥ τπΠοῖγ 
ργοίδββιοῃ. --- ἤομ,. χιὶ. 1. 7 δεεθοοὴ ψοιι, 
Ὀγεῖῆγθη. ὅ6ε Αοὶδβ χχὶ. 7. ; 1 (ογ. χν. 6. 
ΒΒΙΑΒΒ. --- ΜΙβοϊανουβ δηὰ Ὠυγί[ι! ροΓ- 
ΒΟΏΒ. --- ἴ58. ἰ'ν. 135. 7ηπεεαά οΓ ἰδο ὑτἱαῦ 
814} σοηὶ τῷό ἰἦδφ νιψγίίξοίγεο. δὲ 
ΤΉΟΕΝΒ, 9. 

Βκπιρε. --- Τὴ Ὠδανο ΠΥ 26Γυβδ θη). --- εν. 
χχὶ. 9. 7: ὑτῖαοα, ἦς 1,απιδ᾽ς ιυἱξε. 
ΒΕΙΘΕΘΒΟΟΜ. --- (ἢ γίδῖ, 88 ἴῇ 6 βρουβο οὗ 
πα σἢυγοῆῇ. --- ον. χχίὶ. 9. Θ6. εαἷἶ83ο 
ΨοΙΟΕ, 1. 

ΒΕΙΜΒΤΟΝΕ. : 
Ἰ. Ῥεγραῖυδὶ ἰογβθηξ δηὰ ἀδβίγυοίίοη. --- 
Ζοῦ χνὶϊ. 15. Βυπιβίομα τα ὅς εοαί- 
ἐεγεά μροη ἀδε δαδιἑαέϊοη; τιναῖ 15, ἢ ἢουδα 
οΥ δι  5}|8}} ὑ6 ἀεβίγογθι (ῸΣ ὄνεγ ὈΥ 
δὴ ἱποχιπρυϊδηβοϊα ὅγε. Οοιηρδγε ἴκδ. 
χχχὶν. 9,10. ; Ερν. χὶν. 10. ὅτο. 

2. Οοτγγαυρῖ, ἱπξδγηδὶ, πὰ ἀαδβιίγυςεῖνα ἀοο- 
ἘΠῚ η68. --- Εσν. ἰχ. 17. Ομ οὗ ἐλεὶγ πιομίῇ 
ἐεειιοα ἥτε ἀπά Ὀτὶταβῖοπθ. 8.66 νϑγβα 18. 

Βυ1.1,8.--ΟῸΝ τἸοκοά, νἱοἰοηξ πιοη.--- 8]. ΧΧῆ. 
12.ὡ. Μαπυν Ὀυ115 λαυε οοπιραξεοά Ἦιϊδ; 
δίγοη [δι 8] οΓ Βαελαπ λαῦὲ δεεεί τις 
γομπά : ἰῃδὲ 15, τηΐηα ΘΏΘΠ168, Ῥνῆο0 8ΓΘ ἃ8 
(τίου δηὰ [ον δῦ ]6 85 τη 6 ὑ1}}}8 [δὰ ἴῃ 
1ῃ6 τἱοἢ ραδβίιγοβ οὗ Βαβῆδη, Ὀδδεῖ πη6 οὐ 
ΘΥΘΓΥ 8146. 

Βυκνινα. 8δεα ΕἸΚΕ, 2. 
Βυγν. Τὸ αἰϊαίη ἴπ ργείεγεποα ἴο βϑγΗ]Υ 
τἰοῃθ8. ὅ66 [58. ἵν. 1. ; Ρχγον. χχῇῆἕ[. 13.; 
Ἐδν. 111. 18, 

ΟΑΙ,, --- ΟΛτΕ --- Ολτ να. 
]. Τῆι ἰηνιτατίοη το αοὐ Πο]ἀ8 ουΐ ἴο 
[ἢ ἴο σοί 8δηὰ δηΐου ἴῃ ὑ]εβδίηρβ 
αἰ οἢ ἤονν ἰτγοιὴ ἃ βίῃοεγα γϑοθρίϊοη οἵ 
ἰἴ6 ΟἸτβείδη γεϊρίοη.---Ἐρ. 1. 18, 1 λαΐ 
γε πιαν ἔποιν τὐλαὲ ἐε ἐλε ἴορα οἵ ἢιΪ8 ς8|}- 
ἴηρ: παῖ 18, ψ παῖ ἰ8β ἴπ6 ἡδίυγα οἵ τπδῖ 
δορα, πο ποθ ψῆο πᾶνε Ὀδεη 1η- 
νἱιοὰ ἰηῖο τῆς αἰνίπα ΚἰΏρ(ἋΟΠΙ ΤΠΔῪ ρΓΟ- 
ρΡεγὶγ ἰμάϊμα. ᾿ 

ῷ, Τὸ (ς8}]} ἐο 8ηγ ἀυν ; {πδ8ἴ 15, ἴο δρροϊηΐ, 
σοηϑβεϊαυξο, οὐ οἤοοβα.--- Οαὶ, 1. 156. Ἡλο 
οαἰϊεα πε, οἤοβ6 ἴη6, ὃν δὲ βργασε, νἱ2Ζ. ἴο 

Ὀ6 8ῃ δροϑίϊε, 
ΟΑΝΡ: ἘΒΤΙΟΚ. 
(ΕΡΑΒΒ8. ᾿ 
1. Θτγεδὶ τηεῃ. -- Ζες. χὶ. 3. Τἧε Ἴσθι δν ἱ 
γαϊίοη. 

566 [,ὰμν". 
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2, Οράατε οὗ 1 εδαποη. --- ἹζΊηρ5, ργίηςεβ, 
δηὰ ποὉ]685 οἵ Διιάδῃ. ---- [5.1]. 183, 746 
αν οΥ ἐλε Τιοτά ελαϊῤ ὁε. .... ἱροη αἰ ἐδς 
οϑάδΓβ οὔ ᾿κεθδποῦ. ᾿ 

3. Τὸρ οὔίλο ψοιπρ ἐισὶρε οἵ σοάδζδ. --- ΤῊ 6 
Ργίπια ΠΟΌ] ΠΥ δηὰ 8016 βοϊ ἀΐεγγ. ---- ἘΖεκ. 
χνὶ!. 4. δε ᾿τορρεά οὗ ἰδὲ ἰορ οὗ ἐδε 
γοιηρ ἔν σ8. 

Ομ ΑΕΕ.-- -Πργοβίδο]ο δηὰ που 688 πηθη. 
--Ῥ 881]. ). 4. Τ7ῆε εἰπροαϊΐῳ ατὸ. .. ἐζε ἐδ 
οΠ ΔΗ͂Σ εὐλιοὴ ἑὰς ιυὲκαὰ ἀγτοείλ αἰυαν.--- αῖι. 
1). 19. τ υὑἱΪ δῳγη ὧρ ἦε ςἰαῇῦ υἱδὰ ὧπ- 
φμεποδαδίες ἥτε. 

Οπλιν. - Βοηάδρε οἱ δϑ])ιοιίοη. --- [ωμ8π|. 
}}, 7. 4116 λαίὰ νωιαάδ πιψ οἢαϊῃ ἄδαῦψ. 
Οσηι, ΟΗΙΠΏΒΕΝ. 
Ι. Τῆοβα ψῆο δαᾶνο γοοεϊνϑα {ποῖγ το] ρῖουβ 
Κηον]εάρα, οπαγβοῖογ, εἀμοδιίοη, δίς. [ΓΟΠῚ 
ΒΥ ΟΠ6: ἐ- 6. ἃ θαϊονεοά ἀἰδβεῖρὶε.---2 Τί. 
'. 2. Τηποίλῳ, πιψ ἀεδαγίῳ δείουεά οἰ Ἰὰ. 

2. Ομάγεη )οπθά τ ἢ 1ΠῸ παπιθδ οὔ οἰἶ68 
ἀεδηοῖο ἢ εἶν Πα Ὀ Δ η 8 ΟΥ οἰ ΖΘ η8.--- Μδῖι. 
ΧΧΙΪ. 37. Οὐ εγιβαίεηι. . . . . οι οἤξη 
τυομἑά 71 λατε ραίδετγεα ἐν οἰ] άγοη. 866 
αἰβο ἴωυκα χὶ, 34. χίχ. 44. ; 6]. ἵν. 98. 

3. Ομ άγοη οὔ ()οἀ: ἴΠο86 ᾿νῆοπη ἢδ ΓΘ6- 
βάγὰβ τ ρδγθηΐδὶ οἰξδοίίοη, πὰ οἡ 
ν᾿ ἤοπὶ Π6 ὑδϑῖονβ ρεουϊίαγ ἰανουτ.---Φοἤη 
Ἰ. 19. “Δ πιαην αε γεοσεϊοεα ἀΐηι, ἰο ἰάφηι ὧδ 
δαῦε ἐδ ρνϊυϊερο ἐο δεοοηθ ἰδε εἰνιϊάγοη οὔ ἰ 
αουύ. 

4«. Ομ! άγοη οὔ Οοά δηά οδι ἄγε οὗ ἴῃς 
ἀδν}}, ἴῃ 1 Φοδη 1]. 10., ἀγα ᾿ἴῆοβα ἢ Γ6- 
βϑιηθῖα οὐ, δῃηὰ ἔποδα ψῇο γοβθηῦ]8 
ϑαΐδη. 

ΟἸπούμοιϑιον. -- πη δηραροπηοης Κα ἐπὶ 
οἵ Ὀαριεΐδπηι, ἴο γοωουηςα ἴΠ6 ἤρβῇ δηὰ ςἰγ- 
συ πιοίβα ἴῃ 6 Ὠαϑγί. -- θυ. χ. 16. ΟἿν- 
συπιοῖδα ἐλεγείογε ἐδ [ογεεζίη ὁ χουν ἀεανί. 
-- δου χχχθ. Τάε Σιονά ἐὰν Οοἀ ελαὶϊ 
εἰγουπιοῖδα ἐλέπδ λδατί.---- οι. 11. 29. Οἱτ- 
οὐπλοἸδίοη ἐς ἐλαέ οΥ δε ὀεατί. 
Οιαυ ἰὴ τῃ6 Πδηἀβ οἵ πὸ ρμοῖίογ. --- Μδη ἴη 
εἶα απάβ οὗ ἢΐ8 (ὐγοδίοσυ. ---- 158. ᾿χῖν. 8. 
οι, Ο Ἰἴ,οπΡ, ἐδοιε αγτί οἱ» αέλορ; ΜΘ 
αγὸ ἐδε ΟἸΑΥ ; απᾶ ἐδοιε ΟἹ" ροΐΐζοῦ, δηά 
ΜῸ δ΄Γ6 8}} ἴΠ6 ψόοῦκ οἵ ἐγ ἤδη, ὅδε 
αἶἰδο οι. ἰχ. 2]. 

Οιουτῦ5. - Μυϊεϊευ 68 δηα δγπιῖ68. --- ὅ6γ. 
ἷν. 15. 1͵Ἴε εὐαίί οοπὶ 0 αε οἹουά8. --- 
ῖ8α. ἰχ.8. πο βγὲ ἔῃοβα ἐλαέ ΜΨ ας 
8 οἰουά Υ ---- Ποῦ. χί!. 1. Α εἰουὰ οἵ εὐἱὲ- 
ποεῖ. 
Οοιῦ.---[ποοπδίδηξ ἴῃ ΔἸ οἰομβ, ρυγροιο, 
δηὰ εοπάυοεῖ; ἐεπετυϊε οἔἉ ἔξγνθης ρἱεῖγ 
δηᾶ Ποὶγ Ζοαὶ. δν. 111, 15, 16. 
Οομῦνν. ὅδ ΡΙΣΙΑΒ. 
ΟΟΒΝΕΒ- ϑΤΟΝΕ. --- 5 5ὺ8 ΟἾ γιβὶ, γῇο ἰ5 
σοπιραγεὰ ἴο ἃ Οογπειϑίοπα ἴῃ [ἴἤγοα 
Ροϊηϊδ οἵ νίονν ; ΥἱΖ. 

λ. ΑΒ {Π|8 βίοης [165 δὲ ἐδ ἰουιπάβίίοη, δηά 
ΒΕΓΝΕΒ ἴο ρῖνα διιρροτὲ δῃηὰ βίγεηρίῃ ἴο ἰῃς 

Α Οὐηεῖξδε 7)ιοξέοπατν ὁ ἐδο 

θυ] ἀΐηρ, κο Οἢγῖϑέ, οὐ (6 ἀοοίγϊπε οὗ ἃ 
ΘΑ ΟΙΓ, 18 ο8}16ἀ ἐήε ολὲεῦ σον πετ-δῖοῃ δ ἢν 
ἘρΡΠ. 11. 390. ; Ὀδοβδυδβα (815 ἀοεϊγιηθ 8 δ 
τηοβὲ ἱπῃιρογίδηϊ ἰδδίυγαε οἵ τῆς (γί βείδη 
Γοϊ σίου, δηὰ 18 ἰῃς (υπἀδπηεηῖδὶ οὐ͵οςξ οὗἉ 
Αἰ! τ1π6 ργεοερῖβ ρίνεη Ὀγ {Π6 Δροβιεβ βπὰ 
οἴποῦ ΟΠ γιβιδη ἰθβοῦογα. . 

Ὡ. ΑΒ {Π6 σογῃποῦ- 06 Οςοιρίο5 8η ἱπιρογί- 
δηῖ δηά οοηῃϑρίουοιυϑ Ρἶδεα, ὅσδβιι5 18 οπ!- 
μμλξο ἴο ἴὸ ἴῃ 1 Ῥεῖ. 11. 6., Ὀδοβιιβα αοά 

τηϑεία πὶ ΠΙρὮΪΥ δδιθθανθά (οΓ ῥγο- 
εἴουδ), δηὰ Πδ8 δάναπερα ἢϊΐπι ἴο ἃ ἀϊφηΐιν 
δηἀ σοπδρίοιοῦβη685 δῦονα 8}} οἵδε. 

ἃ. δίποα πιϑῆ οἴϊθῃ δέἐιπιδὶε δραϊηδὶ ἃ ργο- 
ἡοοηρ σογηογοβῖοπο, Οἢγῖβὲ 18 ἐἘβογαίογα κὉ 
σα] θὰ (εδὶ. Ἴχνυῖϊ. 923., Μαιί. χχὶ, 49... 
8 πα ρδγδ 6] 68}, Ὀδοδυδα ἢἰ8 σ05- 
Ραὶ ψ}} θ6 τῆς Ἤοδδε οὗ πρρταναίθα εοη- 
ἀεδιηηδίίοη ἴο ἴποβα ψῇο να} γ τε εςῖὶ 
11, (Βορίηβοπ᾽ β ἱμοχίοοη, ρῥ. 31.) 

(κποϑ8. 
]. ΤΏ ἀοείτγπα οΥ̓ {Ππ6 ογοβϑ, 1Πδὲ 15, οἱ 
ΟἸεῖδὲ ογσυοϊβεα. 7712 ογοῖς Γ᾽ (ἡτίε, ἐδὸ 
φῬγεαολίηρ οΓ᾽ ἰδδ στοδε, ΟσςῸ ἴῃ 1Π18 δοῃ5ε 
ἴῃ 1 Οογ. ἰ. 17,18. ὅεα αἰϑο Ἃμὶ. νυ. 11]., 
νἱ. 12. 14.; ῬΒ]]. 11, 18. 

ὥ. Τὸ ἴδΚ6 ὉΡ οὐ ὕδδγ οὔθ᾿ β σΓΟϑβ, ἴῃαῖ 15, 
ἴο θ6 ΓΕδγ ἰο ὑπάογρο ἴῃ6 βονογοδῖ (γδὶς, 
ΟΥ ἴ Ἔχροβα οὔδθ᾿Β 86} ἴο ἴῃ πιοβὲ 1π}- 
τηϊηθηξ ἀδηρογβ.--- Μαῖῖ. χ. 38.. χνὶ. 95., 
Μαγκ νἱϊ!. 84., χ. 91.; {μ0Κ6 ἰχ. 233., χὶν. 
217. 
Ομονν οὗ 1,18, ἃ ἐγ ρμδηϊ ἱπηπλογί δ} γ. 
- ἴον. 1. 10. 386 ἐδλοι ἑαμλύω πἐπίο 
ἀεαίή, σπα 7 εἰ σίοο (δεέ α εγονῃ οἵ ἸϊἸἴα. 

συν. 
]. Τῇα Ὀ]οδβίηρα δηὰ ἰανουγα οἵ ὅσα. --- 
δαὶ. χχὶ!. ὅ. ἵν εὺρ γεπποίλ οὔεν. 
ΤᾺ οὺρ οἱ δαϊοαξίοπ, ἴῃ Ῥδεα]. οχνί. 18., ἐς 
ἃ ορ οἵ τπδηκερίνιης, οΟΥ ὑἰοβδίηρ ἐδ 6 
Ι,οτάὰ ἴον 4}} ἢΐβ τῃϑγοῖεδ. Ξ: ἐν 

ῷ,. Τὴδφ οσμρ ο ὀἐεεεῖπα.---- ΤῊ 6 Ρϑβοῆαὶ οἰ 
88 τα δὰ τ (6 ον {π 6 Ομ οὗ δίεε:- 
ἑηρ, Ὀδοδυδβα ἘΠΕΥ βαποι βεά ᾿ξ Ὀγ ρίνιην 
ἈΠβηΚ8Β ἴο αοἀά ον ᾿ξ. Το 118 ὅδε 
Ῥβὺ] αἰϊυιάθβ ἴῃ 1 Οοσγ. χ. 16. σίδη ἢ 
ἴογπι8 ἴΠ6 εδϑογαηθηῖαὶ οὺρ ἴΠ6 οὰρῷ οὗΓ 
ὀέεδείης. 

3. ΑΒ]ιςοῖοη5 οἵ βιβενίηρβ, ἐπ εβξδοῖβ οὗ 
ἴῃ6 σαι οἵ Οοά. --- δα. 11. 17. διαπάᾶ 
μρ, Ο “εγιμαίξδηι, τυλἑοὴ ἀσεί ἀνιπὶ αὐ ἐδλδ 
λαπα ὁ ἰλε Ἰοπὸ ἐς οὐρ οἵ ἢῖ5 ἤιγυ. 
Τάλοι λαεέ ἀγιπζεη ἰλς ἄτερε οΓ ἴδ εὑρ οὗ 
ἐγεηιδέπρ. Μαῖϊι. χχνὶ. 39. 42. 

4, Ἰ)εδῖῃ. -- ΖΓ ἱ δ ροεεϊδίε, ἐεέ ἐλίς σὰρ 
Ῥαεε ἤοηι πιςΌ0 ὅ6ε ἮΙΝΕ, 2. 

ΒΑΆΚΝΕΒΒ. 
Ἰ. δ'η δῃὰ ἰρῃογβησο. --- οι. χὶ. 19. 
7ιεί τις οαεέ οὐ ἰλ6 ινογλδ ὁ ἀδτκη 658. 

9. ΑΒΤ]Ιοιΐοπ, τηΐβεγυ, ἀπά δἀνογβίιυ. --- ἔστ, 
ΧΙ, 16. Ο᾽οθ ρφίογν ἰο ἐδε Ἰομῦὺ ψοιν 



ϑινηιδοϊέοαὶ Πιαησιασο οΥΓ ἐδ ϑογίρίμγες, 

ΟΘοά, δείοτε δδ σατο ἀδγκυεββ. 86 ΕΖΕΚ. 
χχχ. 18., χχχίν. 12. 

8, Παγίκποββ οἵ ἴπα δι, τοοπ, δηὰ βίδῦβ. 
ἰδπογαὶ ἀαυκηθδβ δπὰ ἀεοβοίδηου ἴῃ ἴα 
φονδγηπιθηΐ. ---- [3α, ΧΗ. 10. Τὴς βῖδγβ 
9 λεαυεη, απὰ ἰδ οοπείοἰ  αίϊοπς ἰλέγεοί, 
“ηαἱ! ποὲ ρἶνα τοῖν Ἰρῃς ; ἐδ βιιῃ βἢδ}] 
Ὀ6 ἀαγκοηεὰ ἐπ ἀΐξ ροίϊηξ μένα απά ἐἠε 
πιοοῦ ἐλαϊ ποῖ οαιιδα Βα ῦ ἰΐρῃξ (ο βῃϊπε. 
5866 ἘΣεῖ. χχχῖϊ. 7. δηά 2οεὶ 1, 10. 31.) 
1. 15. 

ΒΑΥ. 
Ἰ. Α γεϑαγ, ἴῃ ρῥγορδβϑῖῖςοϑὶ Ἰ᾿δηριαρο. --- 
ἘΖοῖκ. ἰν. 6θ.ἁ ΖΤάοι εἠαὶέ ὅξατ ἐδε ἐπιφιξν 
Ὁ ἐλὲ λοιιδε Γ᾽ υμααλ [ΟΥῚΥ ἀδγπ; 1 δαῦτο 
σρροϊπέεα ἦτε ΘΔ. ἢ ἀδῪ α γϑαῦ. 
αἰ8ὸ ἶβ8. χχ. 8. (Βρ. [κοστἢ Β νογϑίοῃ 
δ ηἀ ποῖεδ.) --- ον. 1.10. Κε εἠαϊ ἦστε 
ἐγὶδιαδίοπ ἴδῃ ἀδΥ8. 

3. Αη δρροϊπϊοι! Εἰπ|6 ΟΥ Β6ΒΒΟΗ.--- 188. 
χχχίν. 8. 7ὶ ἐξ ἰλὲ ἀδγῪ οΥΓ ἰδλο Ἰ,οΒΡ 8 
γδηρεβῆςθ. 866 8]80 88. [ἰχ!ϊῖ. 4. 

8. Αἕ 8ἰαἴε οἵ ἐγυῖἢ, Πορο, δὰ Κηονϊθάρα. 
--- 1 Τδβ8. νυ. ὅ. γε αγὲ αἱ οὐδάγεη οὗ 
ἐλε ἔρλιί, απὰ εὐάγεη οὗ ἐδε ἀδγ. 

Θκατη. 
]Ι. Τα βοραγαϊίίΐοη οὐ 186 800] ἔγοπι τῃ6 
μοάγ.---ἀδη. χχν. 1]. Ἄἡβεῦ ἐδθ ἀθϑιὴ 
οΓ᾽ Αδναλαηι, ο. ΤΠΐδ 18 ἐεπιροταὶ οὐ τῇ 8 
νει ἀδαῖῃ, σῇ ϊο ἢ 18 ([Π6 οοιηπίοη ἰοὶ οἵ 
τδη ὉΥ ἴΠ6 αἀϊνίηθ βοηΐθησθ (δεηῃ. 11]. 
19) ΤῆἊ ; 

92. δεοοπά ἀδαῖ (Ὀογοπά ἴῃς ργανθ) 18 1ῃ 6 
οἴδγῃδὶ βεραγδίίοη οὔ ἴῃ6 ὑῃοΐΪα πιδιὶ 
ἔτοτῃ ἴπ6 ζγεβϑθῆοα δηὰ ΕἸΟΥΥ͂ οὗ ἀοά; ποῖ 
οὐΪΐγ 8η οχιϊποϊίοη οὐ δἱὶ ον ἢ] ΘΘΒΌ ΓΘ Ϊ6 
ἔδοἰηρ8, δηὰ οἵ 41} ουγ Ποραε8 οἵ βαρρίηεβδ, 
Ὀυξ δὴ δνυογεθυγίηρ βεηβα οὗ [ἢ18 δχίης- 
(ἰοη, “τῦθγο {π6 ψύχη αἰοξῃ ποῖ, δηά 
(ἢ ἤγα 8 ηοῖ αυδηοποά.7 --- αν. 11. 1]. 
Ηςε ἰλαὲ ουεγοοπιείἑ ελαϊΐ ποέ δὲ λεισί ὁ ἐλ 
βοεοῃὰ ἀδβίῃ. 

3. ΤΠ βίδῖε οἵ ἃ 8ο} ᾿Ἰῃβεηβιδ 6 οὔ δὶπ δηὰ 
Ἄεογγυριίίοη, δηά ἀεβιϊιςα οΥ̓ [ῃς βρίτις οἵ 
᾿ἴ8. -- δυάς 12. Ζ7᾽ισἱοε ἀοδα. --- ον. 11]. 
Ἰ. Τάοι ...... αγί ἀθφαά. 

4. Α 5᾽ἴδίαε οἵ πιοτεϊβοδιίοη, ἀδθδῖῃ υπϊο 
κἷῃ, δηά οτγυοϊδχίοη ἢ ΟἾγίβι. ---- Ποιῃ. 
νἱ,. 8. Ηδο λα ξ ἀοδὰ 15 ἤγεεά ἤγοηι εἶπ. 
- 1 Ῥεῖ. ἃ 94. Ἡλο ἀϊε οἱσπ «οἱ δατε 
ΟἿ αἴ π λὶξ οἱυπ δοάν οἡ ἰλε ἔγεε, ἰλαί 
τῦε ὀεῖπρ ἀοαὰ ἴο βῖη, βῃου ]ά ̓ νε ἴο γὶρῃι- 
δουδῆ688. 
Θεϑεκτ. 
Πθεβεγὶ οὐ (6 8368. --- ΒΩΌΥ]ΟΩ. --- 158. 
χχὶ. 1. Τῆε δυγάξη οΓ ἰδς ἀεβεγῖ οὗ {πε 
568. Βδογίοη δηὰ ἴῃ δάΐβδοθηξ σου ΓΥ 
ἷβ. 80 σα] 16, Ὀδοβιιδ6 ἴὲ νγᾶβϑ ΒῃοΓΕΪΥ ἴο Ὀ6- 
σοι α ἀδβογῖ, δη ἃ πηδυβῇ [Ὁ] οὐ ροοἱβ οἵ 
Ὑὐϑίογ, 88 ἢ σοηγνογίεα ἱπίο ἃ ἰδίκθ ογ 'ῃ- 
ἰαηὰ 8βθοαᾶ. Τῆθ σοΟυΠΊΓΥ δῦοιϊς Βϑυγίοη, 
δη Θβραεδ! γ θείου ἰδ ἰοπαγάβ ἴΠ6 868, 

691] 

88 8 ρΓαδὶ δε πηοσγϑδ5, οἴη ονογήονο 
ὈΥ 1Π6 ΕὈΡ γϑίεβ δηὰ Τιργὶβ. (Βρ. ᾿ον τ 
δηα Ὦγ. ϑοοῖξ, ἐπ ἴοο. 
θεν ὕροη ἨδετΓῦ8. --- ΤΠ Ὀ]εβδίηρ οἵ Ηδδ- 
γοη, δηα [Π6 ΡΟΥΘΡ οὗ 186 ΓΟβυγγθοίίοη. 
-- Ηοϑ. χίν. δ. 7 ιυἱΐ δὲ αε (δε ἀενν πιπίο 
Πεναεί. ---- [ἷ68. χχνὶ. 19. Τὴν ἀεαὰά πιξη 
«λαϊΐ ἔσο; ἐοσείλετ τυῷ πιν ἀεαα δοάν «τλαὶ 
ἐλεν αγϑε. Αισαζε απὰ εἰπρ, γε ἰλαΐ ἀιυεῖὶ 
πη ἐμεί, ζον ἰᾷν ἀδν ἴε ας ἰδδ ἀδνν οὗἉ Ππεγῦδ, 
δηἀ τῆς Θαγἢ 88)4}} σαβὲ ουὐἍν ἢ 6 ἀεβα. 
οα. 
1. ΤΠ Οεπεῖ]68.-- ΤΉ δαά ργορεγίῖε8 οὔ 
ἄορβδγα οὐβίϊπδῖε Ὀαγκίηρ, ὈΠίηρ, ἰηβδεϊα- 
ὈΪ6 ρ᾽υείοηγ, ΔΙ ἘΠ 658 ἴῃ ᾿υ8ὲ, νοπιϊεϊηρ, 
8η4 γοζυτγηϊηρ ἴο πεῖν νοπηϊ. ((οπιρδγα 
Ῥτον. χχνῖ. 1]. ; 9 Ῥεῖ. 1. 992.) Ηδφησθ 
{π6 ἀφηξῖίεβ, οὐ δοοουηΐ οὗὨ [ἢ ἱπιρυγν 
οὔ τη ον ᾿ἴνεβ, δῃα ἐπεὶγ Ὀοΐηρ ψἰῖπους [ἢ 
σονθηβηΐ, νεγα οδ δὰ ἀορβ Ὁγ ἴπὸ 7εν.8. 
-- Μαῖι. χν. 96. Πὶ ἰδ ποί ηϊεοΐ ἰο ἰαζε ἠδ 
οὐήάγεπ᾽ ε ὀγεαά ἀπά σαεί ἐ ἰο ἀοβϑ. --- ῬΒαὶ. 
Χχῖϊ. 16. Πορβ λαῦε οοπιραξεοιί ηιδ, [ἠδ 
αεεεηιδίῳ οΓ ἐλε ευἱοζεά δαυε ἱποίοεεα ηϊδ. 

2. Α Ψδιοπηηδη, ἴον ἢἰ5 νἱριίδηςσθ ἴο ρῖνα 
Ὠοῖῖς6 ΟΥ̓ Βρργοδοῃίηρ ἀβηρογ. ---- 188. ἰνὶ. 
10. ὩΣ τυαϊοὐπιεη ἀγε ὀιϊμά, δεν αγὸ 
αἱ ἑρπογαπί, ἐδεψ ατε αἰ ἀυτπηὺ ἀορβ, ἐδεν 
οαπποΐ δαγᾷ. 

8. πρυάφδηΐξ, 5Πδη)οἾθ 58 ρογβοπβ, δηὰ ἔμ ]56 
[οϑο ἢ 6Γ8. --- ον. χχὶὶ. 15. ἡγήλοιιέ αγϑ 
ἄορβ. --- ῬΒΙ. 1... 2. ΒΒ ειυατε οΓ᾽ ἀογ8. 

ΘΟΜΙΝΊΟΝ. 
Ι. Ῥονενῦ. - Νεῆ. ἰχ. 98. 7Τῆαψ λαὰ ἀο- 
ΤΠ ΟΠ οὐόῦ ἐδεηι. 

ὥ. ῬΟΓΒΟῚΒ ΟΥ̓́ΣΓ ὙΠΟ) ΒηοῖΠοΓ ἢ88 ροτοῦ. 
- Ρβδ]. οχῖν. 9. 7γαεὶ τυας λὲς ἀοταϊηϊοη. 

8. Αηρεϊβ. --- (οἱ. 1, 16. ΒΒ'»ν λἤἕπ τιὐετὸ 
ογεηίεά. .. . ἀουνϊηϊοη3. 

4. ΤΠ υηϊνογβδὶ ρονογηπιθηΐ οὐἔἴ[ὨἩ ΑἸπι ΠΥ 
Θοα. --- Πδη. νἱῖ. 14. 11 ἀοτηϊπίοῃ ἐς απ 
ευετίαεέμιρ ἀοτηϊηΐοη. 

Ώοοκ. 
1. Ῥουγ ορεπεά ἴῃ πεᾶνθῃ. ΤΏ Ὀερίπηΐηρ 
οὔ ἃ πεν Κιπα οἵ σονθγητηθῃΐῖ. -- ἔν. ἱν. 
1. 7 Ἰοοζεά, απὰ δελοίά, ἃ ἀοοῦ [588] 
ορβϑηβά ἴῃ ἢθδνυθῆῃ, 

ῷ. Αἴ ορθη ἀοον. --- Τῇ ἴγεα δχογεῖβα δηὰ 
Ργορδρδίίοη οἵ ἴῃς (ὑοβρεῖ. --- 1 Οον. χνὶ. 
θ6. Α δνεαέ ἄοοῦ ἀπά εἤέεοίεαί ἱε ορεπεὰ 
μπίο ἢιδ. ὅθε 8͵80 2. Οὐογ. 1. 19, ; Οὐ]. 
ἷν. 8.; Α-ςῖἴξβ χῖν. 97. 
ὍΒΑΘΟΝ. 
Ι. Α βυδοὶ οἵ ἃ Κίηρ {πδῖ 18 8ῃ ΘΠΘΙΠ,Υ. 
-- ἰὰ Εζοκ. χχῖχ. 8. 1 τηϑδηβ ἴπε Κίηρ οὔ 
Ἐργρὲ ; 80 8[50 ἴῃ 86]. ἰχχῖν. 13. 

ῷ. ϑαίΐίδη δοιϊΐϊηρ δηὰ συϊρ ὈΥ 18. ν᾽ βὶ Ὁ] 6 
Τα ἴο ΓΒ. --- ἤσδν. χὶὶ. θ. “Βελοίά α στεαί 
γεά ἀτάροι, ἄς. 

8. Αν δυτγίυϊ τῃϊηρ.--- 86]. χεὶ. 18. Τῆς 
ψοιης ἰοπ απά (ἠδ ἀγροῦ ἐλαίῥ ἐδοι ἐγανη" 
γἷε πον [οοί. 
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Ὄκπυνκ --- ΠΕΑΌΝΚΕΝΝΕΒΒ. 
1. Τῆς. βυπιροὶ οἵ ἐπε (ὉΪΥ δηὰ πιβδίίηεβ8 
οὗ 5ἰῆπογβ, Ψῆο, πηδκίηρ πὸ υ8δ6 οὗἉ {πεῖγ 
ΓΘΆΒΟΙ, ρου ηρα ΠΟ ΠπΊβα να ἴῃ 8} ΠΒΏΠΘΓ 
ΟΥ̓ οἰ Π168. -- 88. ΧΧΥἹ. 1. 8. γος ίο 
ἐλε ἀταηκαγάβ οὐ Ερ᾿τγαϊπι. .. ... .. 7Τὴε 
ἀγυηκαγὰβ οὐ Εἰρήταϊηι ἐελαί δὲ ἐγοαάεξη 
“πεν [εοί. 

2. Τῇδε βιυρ  ἀἸΕΥ τ Ὠὶ ἢ Δγῖδ68 ἔγοπῃ Οὐ Β 
ἡιάρπιοπὶβ ; ἤδη [Π6 δίπηδγ 18 ὑπο γ {Π6 
σοπβίογηβηοη οὗ ἢΐ8 πΐβογΥ, 88 ὍΘ 88- 
ἰοπίβῃθα, δβίδσρογίηρ, δηά ποῖ Κπονΐηρ 
ὙΠδὶ ἴο ἀο. --- δα. χχὶχ. 9.6 7΄εν αγε 
ἀγυηκοη, διέ ποέ εὐμδ  ἰὐῖπϑ ; ἐδεν βἴδρρετγ, 
διιὶ ποέ υἱὰλ εἰγοπρ αἀγίπᾷ. ---- ἴδ. 11. 91. 
Τήοι αὐπίοίοά ἀπά ἀγυηκοη, διέ ποί εὐἱὴ 
ευἱπο. Ὧδ6 8150 76Γ. χὶ!. 18, 14. δηὰ [,π. 
1. 15. 
Ὠυθτ απ ΑΒΗ88. --- Μογίδὶ πῆδῃ, υπάογ 
ἀραῖῃ δά σοπάοσιηηδίοη. --- ὕφη. χν ϊὶ. 
27. 7 λαυε ἑαζεπ ροπ πιὸ ἰο Σρεαΐ «ριίο 
ἐλὸ Ἰ,οπΌ, ευλιοὶ απ μὲ ἀυδὲ δηὰ 88}|68. 
--- ὅθ. ἰ. 19. Ῥυδβὲ ἑδομ ατί, απα ίο 
ἀιι5ὲ δλαΐἐ ἐδοι; γείωγπ. 88:6 200 ΧΙ], 6. 

ἘλΛΟΙΕ. 
]. Α Κίηρ οὐ Κίηράοῃι --- ΕΖεῖϊ. χνὶ!ϊ. Α 
ἐτεαὲ εϑρὶθ, εὐἱἡ σγεαΐ ευἱπρϑ, ἰοηρ ιυπιροά, 
με ὁ {ξαίλετε, ευλίοῦ δαά αἀἴοετε οοίοιγε, 
οαηῖς ἰο Τεδαποη: ἴπαὲ ἴἰ6, Νουυςδά- 
ὨΘΖ.ΑΓ. Πα αἴνεγε οοἰοιγε τοΐογ ἴὸ τῃ6 
νΑΓΙΟΌΒ Ὠδιϊοη8 ἔπδῖ σοιηροβοά {Π6 Βαῦγ- 
Ἰοηΐδη δι ρῖγα. 

9. Τα τ τάβοιι ὉΓΙΩΥ, ὙΨΠΟΒ6 δηβίρῃβ Οὗ 
βίδη γάβ γεγο δδρία8. --- Μαῖς. χχὶν. 238. 
Ἡλογεεοεῦεν ἰδὲ σαγοαξό ἐς, ἔλεγε εὐ ἐλε 
οαρίεβ ες ραϊλεγεά ἱορείλεγ. ὅδε ἍΙΝΟΒ. 

8. 65 ὕιηρϑ. --- Ο ὃ Ῥοῦπα οὔ 6δϑ- 
ρἰε8᾽ τῖπρβ 8ιρη68 αἰνίηθ, τϊγδουϊοιιβ 
ἀοἰίνογαποθ. Ὗο οδῃ ρυγβυα ἔπ 6 δδρ]6 
Κγουρἢ τ 6 αἷγ, 8η4 ἴα ἔγοπι Πίπι ννἢδὶ 
18 Γσοπιηϊιοὰ το δὶ οἰαγροῦ ἘΕχοα. 
χίχ. 4.; 88]. χοὶ. 4.; [88. χὶ, 3].; Βον. 
ΧΙΪ, 14. 

ἘΔΛΈΤΗΕΝ Υ᾽ 6886]. ---- ΤΠη6 ὈΟΑΥῪ οἵ τηδῃ. --- 
2 Ὅον. ἷν. 7. δε δαῦε ἰδὲ ἐγεαξιῦε ἐπ 
δαγ ἤθη ν 8868. 
ἙἘΛΒΤΗΘΟΑΚΈΕΒ. -- γος ταν 08 ΟΥ̓ 
σἤδηροβ ἰῃ δ ρο] ἶσα] ννογία. ---- οοὶ 1. 
10. Ζ7ς φαγῇ τλαϊ αὐάκε δείογε ἐλθηι. 
866 ε'8ο Ηδρραὶ ἰϊ. 29]. ; Ηδεῦ. χίὶϊ. 26. 
ἙἘσΥΡτ. --- Α τηγβεῖϊοδὶ πδπὶὸ οὐ πὶοκοά- 
Ὠ658. -- ον. χὶ. 8. 7λεῖγ ἀεαὰ δοάϊεε 
[8[)8}} 116] ἐπ ἐδε εἰγθοί οὗ ἐλθ ρτεαί οἱΐῳ, 
τυλιοὐ ερισἱεμαξίῳ ἐς οαἰϊεά ϑοάοπι απά Ἐσγρῖ. 

ἘΠῚΌΕΒΒ ({Π6 ἐσοηϊγ-ίουγ). Ῥγοῦδογ δυο 
οὔ τῆς. Ῥαιγίαγοβ δηὰ Ῥγορδεῖβ οὗ 186 
οἷά οἤυγοῖ, 88 887 ὈΥ (Δ τς ἀδΥ οἵ 
τοὐδηρείοη δῃαὰ τεαὐοϊςθα ; δηὰ ψο0 8δγὸ 
ΘΧρΡΓαβδὶν ἰογιηθὰ ἘΪάεγβ (πρεσβυτεροι) πῃ 
ἯδΡ. χὶ. 3. -- αν. ἵν. 106. 746 ίουτ- 
πα“ ΘΠ εἰάογβ ,αὐ ἀοιυπ ὀεύογε Ηΐϊηι 

ἐλαέ Πυοίλ [ὉΥ εὐεγ. [866 Ώεδη ῇοοά- 
ἤου6, ου ἦζϊον. ἵν. 10. 

ΕἘΥΕΒ δαπϊὶ οἵ νϑγίουιδ ἹηςογγΓα ΔΙ ΟΏΒ, 86" 
Ἤσογαϊΐηρ ἴο εἰγουπιδίδηοδδ. 

Ι.ΑΒ8 δρρὶϊεά ἐο ἐδς Αἰπιιφλέψ, ΠΟΥ ἀεποίε, 
Ι. Ηἰβ ἜΡΟΥ 868 δηἀ ργϑβοῖθησο. ---- γον. 
χνυ. 8. ΠἶὯὩ ογ6 ἐξ ἐπ ουενῳ 6 ἐο δελοίά 
δοοά απάὰ ἡ τω 8εε Ῥβαὶ. ὁ ἡγὰ 

2. Ηἰδ νδιίςδίαυ! ργονίάδηοθσ. --- Ῥεδὶ. χχχῖν. 
1ὅ. 714 ογ68 οΥ᾽ ἐἧδς ἴω ΒΡ δΐθ ὕροὴ ἐδ 
τίρλίοοι. 

Π|, ΑΒ δρρ]ϊοὰ ἴο εξ Ολτγίεέ τμ ον εἰσηῖν 
ἢϊ8 Οπῃηίργοβεῃςα. --- ον. ν. 6. 7π ἐής 
ηβάεί οΓ ἐδε εἰάετε εἰοοά α ἰαηιὸ, δαυὶπρ.... 
“εὐεπ 6γ68. [ὅδε ἤθδη Ῥοοάδουδβο, ἐπ ἐοο.} 
11. 48 τ λαδ ἴο επ, τῆ ἐγεβ ἀεηοίε, 
Ι, Τῆα υπαογβιίδησίηρ, ποῖ 18 88 1 ΟΓΘ 
16 εγε οἵ {πὰ δβουὶ. -- "βαὶ]. οχίχ, 18. 
Ορεῆ ἐΐοιι πιὲπε ογεδ. 

ὥ..Αρυϊάδ οὐ σου ηβ6 ]οσ. --- Ποῦ χχίχ. 15. 
7 τυᾶξ 6γ68 ἐο δε δὲπα. 

8. Τηθ ὙΠοΪα. πιβῃ. --- ον. 1. 7. Ζέυετῳ 
εγα ελαϊΐ εεε ἀΐηι; παῖ ἰδ, 811 ηρη. 

4, ἀοοά οΥΓ ενῖϊ ἀεβῖγεβ δπὰ ἀδδίρῃβ. ---- 
Πδυϊ. χχνυῖ!. ὅ4. ΚΜ ογς ελαὶῥ δὲ ενὶϊ 
ἐοιυαγάς δ ὀὁγοέλεγ. ---νοτ, ὅθ. Ηδετ γα ελαὶ 
ὃς οΥὶϊ ἐοιυαγάε ἐδο λιαδαπά ὁ ἦετ' δοεοηι, πὰ 
ἰοιυαγάς ἦξγ' ἑεοπ, απά ἰοιυσαγας λετ ἀαυσἠίεν. 
ΤὨδὶ 18, ΠΟΥ 8818} ἔόγπμ Ἵγυδὶ ἀπά ον. 
ἀεβῖρῃδ δρδὶηδὲ ἔπ πὶ ἴο ΚΙ, ἀηὰ ἀνθ ἴο 
εαῖ ἤει. ἩΪβίογυ σοῃῆγῃβ {π6 ἐγυϊῃ οὗ 
ε|}18 ργϑαϊειίοη. 

Ελοε. 
Ι.. ΑΒ δβρρ]εὰ ἴἰο Οοά, ἰὲ ἀεποΐεβ ἢΐβ ἔδ- 
γΟυΓ. -- ἤδη. ἴχ. 17, μι ἐόν ἴβοβ. ἐο 
φὐϊπδ ὡροη ἐν ταποίμαγψ. ---- 866 Ῥ5δ]. 
χχχὶ, 16. 

2. ΑΒ δρμρὶδἀ ἴο τηδη. 
ἘΛΟΕΒ Παγάογ ἴμδη 8 γτοοῖ (ἐγ. νυν. 3.) ἀθ- 
οῖδ ἈΠΌΪΙ ΒΡ, Βῃδ) 6] 685 ρογβοηδ. 

ἙΑιτη (Πιστις). ἴῃ σοηβοαιδηςα οἵ ποῖ 
διιθηάϊηρ ἴο ἴῃ6 διρὶριν οὐὗἩ τπ6 νογὰ 
πιστις, ΨὨΙΟ, ἱπ ΟΡ δυϊπογίβθαὰ γογείοῃ 
8 υβ0.8 }} γΥ ἰγδηβίαιθὰ γαμ, ᾿ὰ Π88 Ὀεθη 
Δρρίϊεά Ὀγ τηδὴν αϊνίπαθβ, ψδθόγανοῦ ἰΐ 
ΟΟΟΌ ΓΒ, ΘΧΟΪ δ νο  γ ἴο ἔπ ἰὴ τῃ6 Μαββίδη, 
νν ἤδη ἴΠ6 οοηΐεχὲ οὐϊοη πιδηϊθβι Υ γὸ- 
ητιἴγαβ ἱξ ἴο "6 ᾿Κθὴ ἴῃ ἃ αἰβδγεηὶ βθῆδθ. 
Ἑαμὰ οὐ δεϊευὶπρ {πθ ἀδποῖαβ, 

Ι. Ουν αδεεπῆπρ ἰο ὧἂπῳ ἰσιμλ, ευεη ἐοὸ εοῖ 
ἐγμίδε ας ἀτὸ ἀποιυπ ὃψ (ἦς ευἱάεπος οὗ οἷν 
επδοε: ἴπ18 ἰῃ Φοδη χχ. 99. ὙἘΠποπιδς, 
σῆοπὶ ἴδ ονϊάδησα οὗ ἢΠβΒ β6η8868 ἢδὰ 
σοηνϊποοα οἵ {Π6 τεϑ Ὑ οὗ ΟὨγῖβι 8 τὸ- 
ΒΌΓΓΘΟΙΙΟΏ, 18 5814 ἰο ἢανο δεευεά, 

2, 4 ξεπεναί αἀϊροεϊοπ ὁ ἐδε πεπά ἰο ἐπε- 
ὄγαοο αὐ ἐδαέ ιὑό ἄποιυ οσοηςσεγηίϊηρ αὐά, 
νΠΘΙΠΕΓ ΌῪ γοδβοῃ οἵ γεναϊδοη : 88 ἴῃ 
Ηεοῦ. χὶ, 6. Ψηλομέ [1 ἐξ ἐς ἐπιροεεῖδίο 
ίο ρίεαεε Οοά; “ἴϊοῖ οχρτγοβείοη 8 δυιὺ- 
ΒΟΠΌΘΏΠΥ ἀρρὶϊοὰ το ἴῃς οχίβίεηος οὗ 

Ι 

-- -πτΟ- καὶ “-- “ἢ 
ἔπεσ τεειδαν. ἜΜΩΣΝ -- -- π-π 



δκηιδοϊοαϊ 7,απσιίασο Ὁ ἐδιο ϑογίρίμγο8, 

(οὐ, 8 ροοάπε88 δηὰ Ὀοιυηΐγ ἰονναγά:- 
8 δίῃσογα ψΟΥΒὨρροΓΒ. 

8. Α͂ Ῥεοιίδαν ἀεεεπὲ ἰο α οογίαϊ γευοίαξοη ; 
ἴογ ἰῃβίδηςθ, ἰὴ τη. ἰν. τῃγουσπουΐῖ, δηή 
ἴῃ οἵα ρββϑαρθβ ἴῃδὲ ἴγϑϑὶ οὔ ΑὈγαἢ π᾿ 
(αἰτῃ,, ᾿ξ 18 πηδηϊδδὲ {πὲ [815 γα πιιιϑὶ 6 
τείεγγοα ἴο τΠ6 ρϑοῦ δῦ ρΓΟΤΏ1565 πη866 ἴο 
Αὐγϑὰπι τπδὲ ἃ δοη βδῃουϊά 6 Ὀογη υπῖο 
Βίπν, τπουρῇ 6 ΠΏ 56}  ψγὰ8 (ἤδη ἀδοιιϊ ἃ 
δυηάγεα γοαγβ οἷά, δηιὶ ὥὅδγβῃ, νῆο τγᾶ5 
ὨΪΠΘΙΥ, νγγἃ8 ὈΆΓΓΘΏ. 

4, η αεεεηί ρίυεη ἰο ἐλ γευοίαϊοη πιαάδ ἰο 
Μοεεε ; ἃ5 ψ ἤδη {πα ΠὨΙΠ]άγοη οὗἉ βγδεὶ γε 
5814 ἴο ἢαγα δεοιρυεα (ἦε 1,οτὰ ἀπά ἠϊς τεν- 
υαπί Δοεεε. (Ἐχοά. χῖν. 8]. σοπιραγοά 
στ Ζοδη ν. 45, 46. δῃὰ ἴχ. 98.) 

ὅ. “Μη αεεεηΐ ρίσεπ ίο ἐλε τευοίαίίοη πιααθ [0 
ἐλε μτορλείε ; 88 “ἤδη Κίηρ 7εΠποβῃδρἢαὶ 
ΒΔΥ5 ἴο ἴῃ εν (9 (Ὥγοη. χχ. 90.), “ 86- 
ἔδευε ἴῃ 186 ],ογὰ γουγ αοἀά, δο 8}4}} γα Ὀ6 
Ο5ιδὈ 5η6α ; ὀείδευο Ὦ15 ὑγορ ιεῖβ, 80 84} 
γε ργοβρογ.᾽ Οὐοιηρδγε αἰβ8ο 88. υἱῖ. 9. 

θ. 4 οοταϊαί ἀεεεπί ἰο ἐΐε Ογε αη τουοίαξίοη, 
ΟΥ̓ ἴο βοπιδ οἵ 118 ἰεδάϊηρ δηα ἐπ 8πηθηΐδ] 
ροΐπῖβ ; 88 ἴῃ ἔῃ 086 ρά5βδρεβ ΨΠ6ΓΘ ΜΓ 8ΓΘ 
σοπηπμδηθρα ἴο δείευο ἔπ Οἡγεί, οὐ ἢδς ἀξ 
ἐδε ϑοπ οὔΓἩ Οοά, οὐ ἴπαὶ ἀφ σοβϑὸ ἥγοπι ἐλδ 
ἐεαά. 

7. 4π| ἀεεεπὲ ἴο (υἵυγα δηα ᾿ην 5:06 ἘΠῚηρΒ 
τανϑαὶθ Ὁγ Θοά, 85 ἰη Ηρ. χὶ. 1., ψ ΒΟ Γα 
1: 18 ἀοῆηρά ἴο ὕ6 ἴῃς φεῤείαπος ο ἐλίιρε 
λορεά [ῦν, δῃὰ ἐδε εουἱάεποε οὗ ἐλίπρε πο 
Ἔέεη, ἰῆαι 18, ἴπ6 ρίνίην οὗ ἃ Ρτέβεηῖ βυθ- 
δίβποθ ἴο ἴπίηρβ Γπΐυγο, ῃςοἢ ἀγ ἢ Ϊγ 
ἐχροοῖοα, δὰ πὰ ργονίηρ δῃὰ ἀδπιοη- 
βίγδιίηρ οὗὨ τ ϊηρ8 Ψ Ι ἢ 8Γ6 ποΐ βεθη. 

8. Τῇ Θοβρεὶ, 88 'η Οἱ. 111. 9. ννἤεγο ϑαῖηὶ 
Ῥδυϊ ἀδοιπδπάβ οἵ ἴἢ6 Οδἰδιδη8, ν ποῖποῦ 
{Παγ γεοείυεα ἰδὲ δρίχὰξ ὃν λδ τυογΐς οΥ ἰδέ 
ἔσιυ, οΥἡ ὃν ἰδε ἀεατὶπρ οὗ ζαὰ: ἴῃ ν Ὠϊοἢ 
Ῥϑβδαρο 1ὶ ἰβ ενυἱάθηΐϊ τδὲ ἴΠ6 ἀδαγίη οὗ 
ἵπἰμὰ ἀδηοῖοβ τῆς Πραγίηρ οὔ {Ππ ργοαςποὰ 
Οοβρεὶ ; δπὰ ἴῃ {Π 18 βεῆβε ἴπὸ ψνογὰ ᾿ηἡ 

ΡΘαγΒ ἴο Ὀ6 υ86α ἰῃ 81} τῇοβα ρϑγῖβ οὔ 
τῆν Ἐρίδε!ο το τε Ἐοπιδηβ νἤθγα ᾿ὲ 18 ορ- 
ρΡοβϑα ἴο {πε ψόγβ οὗ {ΠῸ ἰαν. 

9. 44. ρετειαείοη ἰλαΐ ιυλαΐ τῦὸ 40 ἐε τυεὶΐ ρίεα:- 
ἑηρ ἰο Οοά: τὺ3 ἴπ6 πιεδπίηρ οἵ Βοπ. 
χῖν. 93. Ἡλαίεοῦυετ ἰς ποί 0 (αμἢ ἐς εἶπ, 15, 
ἴῆδὲ 1 18 βιηυϊ ἴῃ 5 ἴο 40 δὴγ :ἢίη 
ΨὮἸΟΝ τὰ γα ποῖ δἰ γ ρεγβυδάθά ἰ8 νοὶ 
ῥἰεββίης (ο Θοά, οὗ δἱ ἰδδϑὶ ρογῃῖεα Ὁγ 

ἴτὴ 
10. αλλ ἐπ τεϊγαοίεος, (ἰ᾿γαὶ 18, 8 ἤτπι σοηῇ- 
ἄεποθ 'ῃ Οἢγιβὲ, ἰο σοῦ, δὲ {Ππ ἤγβι ῃγο- 
ρδρδῖίοη οὔ τη οβρεΐ, ννὰ5 δῃπεχϑὰ [ῃ6 
ρογίογτηδθοθ οὗ πηῖγϑο θβ : βυς ἢ νγὴδ 1ΠπῸ 
(ΠῚ πνοῇ 2εδὺ5 Οἤγῖδὲ γοαιιθηῖὶν τὸ- 
αυϊγοεὰ οἵ πὶβ8 ἀ15.}0168 δηὰ οἴπογβ, {πὲ 
6 πιρῃς ψόογκ σογίδί ἢ τηΐγαο θα Ὁγ ΤΠ τὴ 
(εοπιραγε Μαῖϊ. χνὶϊ. 90., Μαγκ χί. 99. 
χν]. 17., δῃὰ 1μΚα χνῇϊ. 6.) ; απ ἴο ψὭ] ἢ 

ΨΟΙ.. 1Π. 
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ϑαϊης Ῥδὺ] τοίδγϑ ἴῃ 1 ον. χὶ 3. 1,Αφ εἶν, 
(ἢ βοιηθεϊπιο5 δίρηῆας, 

11. Σϊάο ιν, οὐ (ἘΠ π688 ἴῃ τῆς ἀϊβεθδγρε 
οἵ ἐιιζῖθα ΟΥ ῬΓοΟπΊ 868, δηαὰ 80 6 Οτγοοκ 
ψοΓα πιστις ἰδ ργορεογὶγ γεπάδγεά ἰη ΤΊ. ἢ). 
10.; 85 1ἴ 8'30 βῃουϊά ένα Ὀδθη ἴῃ 1 Τίη). 
ν. 19. τ1π6 ἢ, τἤογο βαϊὰ ἴὸ ανα θόδη 
οαϑὲ Οὔ Ὀγ ἴῃ γουηροῦ Ψψίάονβ, Ὀδηρ ἘΠ ΘΓΟ 
εἰ πεἰηῳ ἴο (Ὠτιϑβὲ. 
ΑἸΤΙΝΟ ἀοννη, ΟΥ ῥγοκίγιϊθ, Ὀείογο 8πο- 
Π6Γ. -- ϑυὈΠπιβοίοη δηἋὰ Ὠοπηδρο. --- 88. 
χῖν. 14. 7εν «λαὶΐ {αἰ ἀοιυπ ἀπῖο (πο, 
δ τηᾶκα δ ρθ]]ςδιίο ἀηῖο Π66. 866 
αἷβϑο (ἀθη. χχν}, 99., χχχνϊ. 7, 8. 

ἘΛΜΙΠΥ. --- ΤῊς ΟΒυγοῖ οἵ αοα. --- Ερῃ. 
1. 16. Οὗ ὠλοηι ἐδε ευλοίς (Ἀταγ ἐπ ἀφαῦθη 
απὰ εατίλ ἱε παπιεά. 

Ελτ. 
Ἰ, ὙΠ πιοϑδὲ Ὄσχοο ]θπξ οὐἁἨ ὄνογγ τπίησ. --- 
Ῥεδὶ. ἰχχχὶ. 16. Ηἶε εὐλομά λαὺς [εἀ ἰλεπι 
εὐ δε βηπεεί (ΠεὉ. ,ι|} ο 1Ὧ6 ιυλεαί.---- 
84]. οχίν!:. 14. 116 πιίοίλ ἰλεες οἱ ἐλε 
πεεί (ΒὉ. πε) οὔ δε τυλεαί. 
2. ἘΠοἢ65.--- 58]. χχ!! 29, ΑΝ ἐλε Δι προῖ 
εαγίλ. --- ὅοῦ. ν. 98. Τλέεν ἀτγὸ ιυαχεη [αϊ. 
Ἑλτηξε. 
Ι. ἀοά, νἤοβα Ἵοἢι]άγεη ψνα 4}] γα ὈὉΥ Ἵγὲ- 
δίίοη δης γεἀεπιηρίίοη. --- Μα]. ἱ. 6. 71.1 
δὲ α ἴμιμον, ἰὐλογο ἐς Ἠιΐπὸ δοποῖτ ἢ ---- Μαὶ. 
ἱϊ. 170. Παυε τϑε ποὶ αἰΐ οπε Ἑδῖῃογ ὃ Ἡαίὰ 
ποΐ οπο Οοάὐ ογεαϊεα με ὃ ὅ66 ἐγ. χχχί. 9. 

2. Ἐμίπογ οἵ δὴν (πίηρ ; {παῖ 15, ἴΠ6 δυϊῆογ, 
ΟΆ1156, ΟΥὉ ΒοιΓΟΟ οὗ 1. ---- ἠἡοῇη ν᾽. 44. 
γλεη ὧδ (ϑαῖδῃ) ὡρεαζείλ α ἐϊδε.. .δδ ἐς ἰλὸ 
ἔτ εν οὐ. --. δαπηθβ ἱ. 17. 76 Ἐδι]εῦ 
οΓ ̓ ϊρλές ; τῃ6 βουζος οὗ βριγίυδ] δὰ ἐοτ- 
Ροτγραὶ ἰίρῆι. 

3. Εχϑρ!θ, ραϑίίογη, ογ ργοϊοῖυρα.---Φ ἢ η 
νΙ]. 44. Υὲ ἀγὸ οΓ ψοῖν (αἰ μον, ἐλς ἀευὶ; 
6 ἴο ον τῆ6 δχαιηρία οἵ ϑεαΐδη, δὸ ἔπεῖ 
6 ΤΏΔΥ Ὀ6 ργορεγὶγ σα] δὰ γοὺν ἰδοῦ, εηὰ 

γ6 Πὶκ5 ΟΠ] άγεη. 
Εἰει. -- Τῆς Ὑγοτϊά. -- Μδιὶ. χα. 38. 
ΕἰδμΕ. 
Ι. Ὑιἢ δυο ἢ δαϊυποῖβ 88 ἀδποῖο ἴπδὶ ἰΐ 15 
ποῖ ριιὶ (ον ᾿ἰρῇϊ, [ἴ δἰση!ῆ 68 ἀδδβίγιιςτο ὧῦ 
ἐογπηοηΐ, στοδὶ 5: ΚΗ 68, τναγ, δη( 115 ἀἸβπιαὶ 
εΠεςι8. --- [58. ΧΙ. 25. 71 λαίὴ εεί λίηι .π 
ἔτεα. --- 58. ἰχνὶ. 156. ΤΆε ἸωΟἈΡ τὐὐ ἐοινς 
εἶδ το. 8ὅ.ε Εζεκ. χχὶϊ. 90---99. 

ῷ. Μιιγπὶηρ Λε. --- ΤΏ6 τ τγαῖῃ οὐ (σά. --- 
ΕζΖεκ. χχιὶ. 31. 7 λαῦνε εοπειπηεα ἔλεὶν τυ 
ἐδε ἔτεα οἵ ΤΥ πσγϑῖ!. 

8. ΑΠΤΙοτίοης, ΟΥ ρεγβθουκίοη. --- ἴδ. χχὶν. 
Ιὅ. Οἰονὶῳ γε ἰδς ἸωοκῸ Οοά ἐπ ἑὰς ἤτες. 

4. (οαΐε οἵὁἨ ἥτε ρτοςδεάϊηρ οὐ οὔἾΠ 6 πιοιῖ} 
οἵ ἀοά, οΥ ἴγτοπι Πὶ8 σοιηέδηδηςο, ἀδηοῖο 
ἢὶπ ΒΗΓ. --- Ἰβα]. χυνἹ!, 8. 12, 18. 
ΕἸΆΜΆΜΕΝΥ. ϑὅ-:εε Ηξανενβ. 
ἘπΕ5Η (ον ΜΕΑΤ). 
1, Τιε τίομεβ, ροοάς, οὐ ροββεββίοῃβ οἴβῃην 
ΡΟΓΒΟΏΒ σοηφιιογοά, ΟρρΓοββοά, ΟΥ̓ ἰδίῃ, 85 
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(86 οᾶ86 ΠΆῪ ὃ6. --- Π 58]. ἰΙχχῖν. 14. Τάοι ' Ἐοχ. --- Α οὐπηΐηρ, ἀδοοίεη! ρ γβοη. --- 
δνιεαζεεί ἰΐλ6 ἀοαάξ οὗ ἰευϊαίλαπ ἐπ »ίεοοε 
(ἀϊάεε ἐδδβίγου ἴπΠ6 ρονογ οἵ ῬΠδγαοῦ δηὰ 
ἢ8 ργίποθβ), [84] ψασεεὲ ἀΐπι [ἴο Ὀ6] πηθϑῖ 
ἰἔο ἰλΦ ρεορὶς ἱπμμὈϊηρ τῃ6 ν]Π ΔΘΓΏ 6885 : 
παι ἴ5, αἰάδε δηγιοἢ τῃ6 ἴβγδε! ἴοθ σιῇ 
ἐπ ῖγ προ 5. --- [88. χνὶ!. 4. Τὴ ζαίπεες ο 
ἀΐε βοβὴ “λαίί δὲ πιαάφ ἰεαπ. 866 ε]8δο Μὶςο. 
1, 9, 3. δητὶ Ζοοῆ. χ). 9. 16. ; ἴῃ 8} ψῃ!οῇ 
ΡΪαςε8 ἴῃς Τάγρυπι Ἔχρ  αἱη5 Μεεὰ ὈῪ τι ἢ 68 
δι βιυιδδΐδηςα. 

ῷ. Το ἀευοιν πειοὴ βοβῇ, 15 ἴο σοῃιογ δηὰ 
ΒΡΟΪΪ ΠΙΒΏΥ ΘΏΘΙ168 οὗὨ ΤΠ ΙΓ απ 48 δηἀ ρΡο8- 
βθϑϑίοηβ. ἴη λδη. νυἱῖ. ὅ. {Π|18. Ἔχργθββίοῃ 
5. ι.5868 το ἀδηοίοδ ἴῃς σγυον οἵ ἴπ6 Μ668 
8η.1 Ῥεγβίδηβ, Δ οἵ ψἤοβο βουθγείρτιβ 
ὙΟΓΘ ΠΟΓ6 {Κα ἐδγοοίουβ ὕδδγϑ [ἤδη πιθῃ. 
Τπϑίδησεβ οὔ Ποῖ σγυο!εγ δροιπα ᾿ἰπ δ]ηοδῖ 
81} τη6 Ὠἰδίοσδηβ ὙηῸ ἤανα τγιίθη οἵ 
ἐΠοῖγ ΔΒΆΙΓΒ. 

8, οδκ, πιογίδ! τηδῆ.-- ἴδ. χὶ. 6. Αἱ 
ἤδκἢ ἐξ ργαξε. 

4, ΤΏ οχίογιογ οὗ πιδῇ ; νἱζΖ. 
(1.) Ἐχίδγηδὶ δοϊ οἢΒ, ἃ8 οἰγουτηοϊβίοη, [ἢ 6 
εῃοὶςα οὔ [οοά, ἄς. ἱπ ψιῃϊοἢ τπΠ6 ὈΟαΥ 15 
[Π6 ρεγί σἢεΗγ αἰεοίαα. --- οπὶ ἵν. [. 
ἵψλαὲ «λαϊῥ ιυὸ ἐσαψ ἑάφη, δαὶ Αδταλαπι ΟἿ 

“7}αἰλον λαίὴ ἡοιιπα, αε ρετέαϊπίπς ἰο ἐδε ΠαΒἢ Ὁ 
ἧς. δ. 80 (ἊΓ 88 πον ἧς Ἔχίθγηδὶ 8Ο 1] 0η8.--- 
1 Οον. χ. 18. Μελοία Ζεγαεὶ αῇέεν ἰλε Πεδὲν; 
ὁ. δ. 88 ἰδ γαβρϑοῖβ ἴπ6 Ἔχίεγπηδὶ μογίογπ,- 
8Π66 ΟΥ̓ {Π|6ῚΡ ΓοΙρίοι8 ΓΙ 68. ---- Οα]. 11]. 
3... «4το ψόποιὺ πιαάξ ρεγξοί ὃν ἰλε Πεδὴ ὃ 
ὙΠ γα ἴαγη ἀρδϑίη ἴο τηθΓῈ δχίθγηδὶ 66- 
ΓΟΠΊΟΠΪ68 ὃ 

(3.) Ἐχέθγῃαὶ ἀρρθάγδηςθ, σοηαϊείοη, εἶτγ- 
οιητϑίδησσδϑ, σΠπεγασῖογ, ἄο.---«“Φοἢη νἱ. 68. 
71ε Πε5ἢ »γοβίεϊά ποίλῖπβ.- ὃ Οον. ν. 16. 
γε ἄποιυ πο πιαᾶῃ αἴεν ἐδε 16 8]}. 

ΕΤΟὉ. --- ΕΧίτγομ6 ἀβηρογ, --- 88]. ἰχίχ. 
15. 7,εἰ ποΐ ἰλε τυαίογ- οοὰ ονεγῆον τη6. 
ϑ'αθ ΕΙΡΕΚ. 

ἙἘοορ. ὅεε ΒΒεαυ. 
ἘΟΒΕΗΕΑΛΌ. --- Α ρυῦ]]ς ῥγοίθββίοη Οὐ 8ρ- 
Ρδδγθηςα ὈοίοΓα τηθῆ. --- Αποϊεηῖ!ν, [δ νεβ 
ὙΕΓΘ 5(ἰρπηδίϊβοα ἴῃ {πεῖγ ἰογεῃθαά συ τἢ 
ἘΠ6}Ρ πηδϑίου ΒΒ παγίς ; ἤδθῆςα ἴο ὃδα δεαίεα 
ἐπι ἐδε ἔοτοπ δά (Βεν. νἱ]. 8.), δηὰ το λαυε 
α πιαγὰ ἐπ ἰδο [τε δὰ (εν. ΧΙ. 16. ἄς.) 
18 ἴο τηαῖκο ἃ ρυ]}ς ῥγοίδββίοη οὐ θοϊοηρ- 
ἴῃρ ἴο {Π6 ρεῦβοῃ ὑνῇοβα τῃδυκ 8 βα[α ἴο Ὀ6 
τεςοϊνοα. 

Ἐουμπ. 866 ΝΌΜΒΕΗΒ. 
Ἑοπεϑτ οὔτπῃα δου. 6] ἃ. ὅδε ϑοῦτη- 
ΕΊΕΙΏ. 

ἘΟἈΒΝΙΟΑΤΊΙΟΝ. “--- ΑἸ] τΠο86 ΟδΓΏ8] ἰπηρι!- 
τίι65, τη ϊοῇ ΓΟ σοπμηηοη διηοηρ ἴπα6 
Ὠοδίῃθηβ, δηά ὄνυθη ἐογπιθα ἃ ραγὶ οἵ πε ῖγ 
βϑογρα γὶϊ68.--- ον. 11. 906. Τ7ῆοι εἰἰὔεγοεί 
ἐλαὶ τυοηιαπ «εχεδεί. .. 10 δεάμοο πῖψ 467- 
υσπίς ἰο σοριηνξ [οΥὨἸ δ ]ΙΟΏ. 
ἘΟΠΤΉΚΕΒΕΒ. ὅδε ΤΟΙΝΕΒΒ. 

[μΚῸ χιϊ. 82. δ ἐοὶὶ ἐλαὲ ἴοχ. ---- ἘιΖεῖκ. 
χῖ, 4, Τὰν ργορἠεσέε αγε ἄζο δε ἴοχοβ ἴπ 
δε ἀεεετίε. 

Ἐκυττ. 
Ι. Τῇ σοηβεαιιδηοαδβ οὗ δὴ δοίίΐοη. Ῥχγονυ. 
', 31. ΖΤήεν ελαὶὶ εαὲ ἐδε ἔγυὶϊν ὁ ἐλεὶγ οἱὐπ 
ἐὐᾶψα. 

2. αἀοοὐ σοτξϑ. --- ΕΔ], 1. 8. Ζε (ἴα 
ἴϑω [ηΔ0}. .. ὀγίπρείλ ἰοτίδ διε ἰγαϊὶ ἴῃ 
18 86880ῃ. --- Μεῖῖ. 1], 8. βγη [ογίὰ 
ἔγυ 5 περεέ [ὉΓ τορεπέαποε. 
Ευκναοε. 
Ἰ. Α ρΐαςα οἵ ρτϑδαὶ διοϊίοη. ---- Πουϊ. ἱν. 
40. Ζ74ε Ἰ,οἈὴ λαίλ. .. ὀγοιρῆΐ ψοι {ον 
ομΐ οΓ᾽ ἐδε ἴτοη [τηδςοθ, ομέ οὕ ΕρψΡί. 

2. ϑυςῇ Δβλο ]Οἢ8 88 (ἀοὰ βοηΐε (97 τῃ6 
διῃδηἀπηεηΐ δηἀ σογγοοίίοη οὗ πηρη.---ἶογ. 
ἶχ, 7. 1 δὲ πιεὶς ἑξοπι, ἀπά ἐσὺ ἐΐεηι, ἰὨδι 
18, ἰῃ τῃ6 ἌΓΠδΟο οὗ ὩΗ εἴθ. 

ΟΑΆΜΕΝΤΒ. 
1, λέ ρατηθηῖϊβ ογα ποῖ οὐΪν ἴῃ 6 6ῃ- 
θ]6ηὶ οὐὨ ρυγῖεν δηὰ Ὀεΐηρς ἴῃ {πὸ ίανουγ οὔ 
αοὐ (Ρεεὶ. |". 7. ; ἴ58. 1. 18.), θυϊ αἰδβο, 8.9 
Ρεΐηρ ψόγῇ οὐ ἔδβίϊναὶ ἀδυβ, ογα Ὁ ΚΟἢ 5 
οὗ 7ογ δηὰ ρ᾽δθδδβιιγο ([58. [ἰ|.. 1.. ὄἴχὶ. 10.) 
Κίηρβ δηὰ ργίποου {κα ῖβα υναγα δγγαγϑά 
ἴῃ ψΠι6 ρλγιηθηῖβ οὗ ἤηε ᾿ἰίπεη. (ἄεη. 
ΧΙ, 42.;1 Οἤτγοη. χν. 97. ; [κὸ χνὶ. 19.) 
Ἦρηςο, ἐο τυαἱᾷ οΥ ὃς οἱοίλεαά ἐπ τολϊέε, κὶρ- 
τἰδα8 ἴο Ὀ6 ρΓΟβΡΘΓΟΙΒ, διισσοϑβίι!, δηὰ 
υἱοϊογίουϑ, ἰο θ6 ἢοῖγ, ἤδρρυ, Βοπουγοά, 
δηα τεννδγάβα. ---- ον. ἢ}. 4, 6. Του ελαίϊ 
γα Κ ἴῃ ψῆϊῖθ..... 7.ε σανις ἠαί Ὀ6 
εἰοϊπρα ῃ νυν ϊῖα γαϊπηθηΐ. 

2, ϑ8ου]8. --- αν. 1. 4. 7΄οι δλαεί α ἤδιν 
παηῖθὲ ἐπ ϑαγαϊς τυλοὴ παῦε πο ἀεβίοα ἰδεῖς 
βϑτιηθηῖ8. ---- Τῆς Ἡεῦγεν8 οοπβιάσγοα ἢο- 
᾿Ἰπη688 88 ἴῃ6 σαγὸ οὗἩ τπ6 βου], δπὰ ονιὶ 
ΔΟΙΙΟΏΒ ὉΒ δἴ81 8 ΟΥ δροῖβ ᾳἠροῃ [Π|8 ραεὺ. 

αλΑτΕϑ. 
1. Θαίεε οΓ ἰδε ἀαιρλϊεν 9 ϑῖ΄οπ. ΤΠα6 οἵ- 
ἀΐπδηςοβ οἵ Ζϑῃονδῆ, Ὀν ψ πο ἢ 1Π6 δοὺ] 18 
ΠεΙροά ογνναγά ἱπ τΠ6 ΨὙΔΥ οἵἉ βδ υδείο.-- 
Ῥβᾳ]. ἴχ. 14. Τ7ήα 7 πιαν εἦοιν ζοτίλ αἱ 
ἐδ ῥγαΐξο ἐπ ἰλε ραῖεβ οὐ ἰδε ἀαισλίοτ οἵ 
ϑίοη 

9. Οαἰεε οΥ ]εαίϊλ. 
Ιτηπποηξ ἀδηροῦ οὔ ἀεδίῇ, ---- ῬΡ88]. ἰχ. 13. 
Ἠαυε πιεγον προπ πιε, Ο ἴκοδῦ. ... λοι 
ἐλαέ ἀεἰυεγοδί πιὸ ὕγοπι (δε ᾳαῖο8 οΥ̓ ἀοβιῆ. 
“ Τῆς Ηδοῦτγονν ροεῖβ βδυρροδεαά ἔπε ἰοννεῦ 
ὍΟΥ]ά, ΟΥ τορίοη οὗ ἀεαίῃ, ἴο Βδᾶνα ραῖθβ. 
ΤΏι8 [τ 15 βδϊὰ ἴῃ Φοῦ χχχνί!. 17. αυε 
ἐδε Παῖοβ οἵ ἀδβϑδίῃ ὀὲεέπ ορεπεὰ εἰπίο ἰἦξε ὃ 
ον ἀαεέ ἰλοιι Ζεεη ἐδ ἄοοτε οΓ (δε ἐελαάοιυ οΓ 
ἀεαίῇ  -- ἸζΊηρ ἩοΖοκίβΕ, ἴῃ ἢῖ8. ἤγπιπ οὗὨ 
ἐπα Κδρίντηρ ἔοσ ἢ 5 γοοοόνογυ (188. χχχνυ. 
10.), ϑίηρε: 7. «λαδ ρο ἴο ἴδε ρεαῖος οἵ ἴῃς 
βτανο.᾽" [Βυγάογβ Οτδηίαὶ [ὠϊογαῖυγα, 
γο]. 11. ρ. 1]. ΤὙὴα βᾶπι|6 ἱπιαρθ 18 ἰουπὰ 



δ γηιδοϊοαὶ αησιασο ΟΥ ἐδθ ϑογίρέτω 68. 

διηοης ἴΠ6 Οτδεῖ διὰ Ἐουδη ροεῖβ. [θἱά. 
ρ. 12. Ὧν. Θοοὐ᾿β Τγδηϑιδιίοη οὐ ὅ Ὁ, 
ρ. 452.) 
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νονίλ ἀπά ὀιμὶ, ἐδαέ ἐξ »ἱαν ρίυε εεοα ἰο (ἦε 
δοι δῦ, απα ὀγεαά ἰο ἰδὲ δαΐογ ; ----δὸ «λαϊ 
τὴ τυογα δδ. 

3. ϑεσυγγ.---(Βεδοδυβϑ6 ραῖε5 ἃγε ἃ ΒΘουΓΙν 
ἴο 8 [ογίγβϑ οἵ εἰϊγ.) --- Ῥβδὶ]. Ἴχ]νίι, 13. 
11 λαίὰ εἰγεηρίλεπεαά ἐδε ὈαΓΒ οὗ [ῃΥ ραῖ68. 

Ηλι!,. 

1. ΤΏ ἀοναβίβδιϊ οπβ πιδάθ ὃν ἐπ ἰῃτοβάβ οὔ 
ΤῊδὶ 18, αοα 88 ρίνϑη 7 Θγιυβαίθτ βεσυγν, 
δηά ρυῖ ἰξ ουἢ οΥ̓ ἀδῆρεῦ. 80, ἴῃ Φοῦ 
ΧΧΧυ. 10., ἴΠ6 φτοἰδπρ οΓΓ δατε απαὰ ραΐεφε 
αραϊηϑὲ τῇ 568, πηδϑῃβ ἴῃς βαοιγίηρ οὗ ἴῃς 
δδγιῇ ἰηβϑὲ ἰΐ8 ἰηγοαάβιυ 16 ἄδογεα 
μετα δυάθα ἴο, 88 ἱπιροβεὰ ὕγ 186 Α]- 
ταϊρ ἢ Ὑ ἀροη τπ6 Οσαδβῃ, 15 ἴΠπδῇ ΟΠ ΘΓΑ͂ΙΪ 
Ἰὰν οὗὨ ρτγανϊτατίοη ἰὴ Πι 8. ὈῪ ν Ὠϊςἢ, 4}} 
1Π6 ραγίβ οἵ ἔθ ὀχογίϊηρ δῃ δηυδὶ ρΓΘ8- 
ΒΌΓΘ ὕροη ΟἿ δῃοῖδεγ, ἴΠ6 δαυὈγίαπι οὗ 
ὯΠη6 ὙΠ 0]6 8 πιδϊηιἰηθα. 
ΟἸΒΡΌΚΕ. --- ΤΙ δαβδίογη ρεορίθ, σψεϑδγίηρ 
Ἰοηρς δηά ἰοοβα ρϑγιηθηΐβ, Ὑ6ΓῈ ὑπῆϊ [οΓ 
δοίΟἢ ΟΥ̓ Ὀιιβῖπ688 οἵ δὴν Κη, νἱτπους 
εἰταϊηρ ἐΠοἷγ οἰοῖ 8 δθουΐὶ τσ π|. Α ρίγα]ε 
τηογοίογα ἀδηοῖθβ βίγεηρτῃ δης δον ; 
απ ἴο υπΐοοϑβα ἰξ ἰΒ ἕο ἀδργῖνα ἃ ρεῦβοῃ οἵ 
ΒίΓοηρίῃ, ἴο γϑηάθγ ἢϊπὶ υὑπῆϊ (ὉΓ βοίίοῃ. 
-Ῥ [β8. ν. 97. Νοτ ελαϊΐ ἰλε ρίας οὔιίλεῖν 
ἰοῖπς δὲ Ἰοοβαα. ---- 188. χίν. 1. 7. ευἱ Ἰοοβα 
τε Ἰοΐῃβ οὔ Κίηχβ ο ορθη δεοτο ἀϊπι (Ογτυ8) 
ἐλ ἐιυο-ἰφασεά ραέεε. 

ΘΠΕΠΊ68. --- ἴπ8. Χχν!. 2, 71 ἡς 7,ογά λαίλα 
πήρλίν ἀπά α εἰγοηρ ὁπό [ἡ Ὠ1Οἢ] ἂς ἃ ἰδπ- 
Ραββί οὔ δ]... “λα οαεί ἀοιυπ ἰο ἐλ 
εατίλ εὐἱὰ ἐλὸ λαπά. ---- Τά ον 1ῃ} 18. τϑβϑη)- 
δίδποθ ἐπθ ργορῇεε γεργαβθηΐδ ἴῃ 6 υἱοῦ 
ἀεδιγυςιίοη οὗ τῃ6 Κιμιρίοπι οΥὗὮὨ ἴπ6 ἴθη 
{10 65, νν ΠΙΟἢ αἴζεγν γα 8 88 ΒΟσοῃρ) ἰδ νδὰ 
θγ ΘΠῃαὶπηδηαβοῦ. Οομηραᾶγα [88. χχχὶὶ. 19. 
ΕΖεκ. χὶϊ. 11. 18. 

2. αὶ απα 3,7. --- ΤΉ σα] 165 οἱἁ ννδγ, 
ἢ 41} (Π οἷγ ἤογγουβ. -- ἤν. νἱ. 7. Τίοσγο 
Ππϑ ει ἢαὶ!} δηὰ ἤγα νεηρίερα ιν ὀίοοα, 

ΑΙΒ. 

Ἰ. ΟΥ̓ΟΥ͂ Παῖγβ.--- Ῥδοαν οὐ παίαγαὶ δίγεηρίῃ, 
δηὰ επάδηῃον ἴο ἀϊββο!υίοη. ---- Η 05. νὶ!. 9. 
Οἴγον Παῖγβ ἀγο ἦεγε απιὶ ἰλετε ροη ἀΐηι, 
απά ἂς ἀποιυείλ τὲ ποί. 

2. ϑδδανίηρ ἴῃ 6 Ὠδδά, [Π6 ἢαὶγ οὗ τπ6 ἴδει 
δηἀ οὗἩ 1πΠ6 θεδγά, νν ἢ ἃ γαζοῦ γα (ἢ 6 
Κίηρ οἵ Α5ϑγγῖίδ), ἴῃ 158. νἱῖ. 90). βρη ῆεβ 
ἴπ6 τγου! 68, βἰδιιρμίογ, απ ἀεδιγυοτίοη 
παῖ ψεγα ἴο Ὀ6 Ὀγτουσῃϊς ὑροὴ τπ6 δεν 8 

αολτβ, ἴπ6 σψὶοκοά, ψῆο αὖ 6 ἀδὺ οἵ 
)υάρπιοηὶς νι}} δηδ!}ν Ὀδ βεραγαῖθα ἔγοπὶ 
1πΠ6 ροοά. Μαϊϊ. χχν. 33. 
οι. 
1. αοοά τηθῃ Ὀδδσίηρ ἐγοιιθ]ο, 6. σοὶ Ὀ68Γ8 
(ἢ6 ἤγα. --- δοῦ χχη!. 10. Η φεπ ὧς δαί 
ἐγιοα πιο, 7 ελαίϊ οοηιο ογί ας βροϊὰ. 

2. διιοῦ (ἈΠ δηαὰ νἱγίιια 88. νν}}} δηδῦὶα 118 
ῬΟΒΒΕΒΒΟΓ ἴο βίβηἀ ἃ ἤδγγ {Γ18]. ---- Ηον. 11]. 
18. 7 οοιπεοὶ ἐλεε ἰο ὁμῳ οὗ πιὸ ροϊὰ ἐγὶεα 
ἐπ τΠ6 3,76. --- 866 [ΜμαΆ68. 
ΟΚΑΡΕΒ ; γι οὐ τἱρῃ δου 5688. --- 158. 
γ. 2. Ης ἰοοζεά ἐῤαέ ἐὲ δλοιιία ὀτίπρ ἰογίλ 
στδρα8, ἀπά ἐὲ ὁτοιρὴΐέ ἠογίλ ιυἱά σταρεε. 
ΘπΑΒ8. --- Τ6 σοτηπιοῦ ΡΘΟΡΪδ6, ΟΓ τηδηκὶπὰ 
ἴῃ ξϑηΘΓΑΙ. -- 188. χὶ. 6, 7. Αἱ Πεεὴ ὲ ρταββ; 
παῖ 15, ϑδῖὶς δηά πηροϊεηϊ 88 ρΓα88. 
ΘΟπκΟΥΝΌ. --- Τῇ Ποαγὶ οὗ πηϑῇ. --- Τὺ κα ν]]. 
15. Τα οπ ἰδ ρμοοά στουηά, αγε ἰλεν 
εσλϊοὴ, ἵπ απ λοπεδί απά βοοά Ἠδατῖ, δαυϊη 
ἀεαγά ἰδέ τυογά, ἄξερ {ΐ. 
απκόντη οἵ ρἰδηίβ., 
1. Ἐδβυγγθοῖοη δηά ρἱονγβοδιίοη. --- Ηο5. 
χίν, 7. Τήεν ἰλαί ἀιυεῖ! ὠπάεν ἀΐε ἐλαάοιν 
«ἠαἱ τείωγη; δεν ἐλαίῥ γευῖθε ας ἐδ οΟΥΉ ; 
ἐλεν ἐελαλ στον ας ἰδέ υἱπό.---- Φοἤη χί!. 54. 
Ἑχοερέ α σογῊ οΥ ευλεαὲ {αἰ  ἑπίο (δὲ σγομπά 
απὰ αἷς, ἐξ αδιάείδ, αἰοπϑ; δι τ  αἷο, ἡ 

ἐπιρείλ ἡονίλ πιωμοὴ διωδ. 8466. α͵]80 88. 
Ιχνὶ. 14., δῃὰ 1 ον. χν. 836---44. 

2. τον ἴῃ ρκτᾶςθ. --- 88. ἰν. 10,11. ΖῸν 
ἂς (ἠδ ταῖπ οοπιείδ ἀοιση, ἀπά ἐδδ ἐποιυ βῸπι 
λεαυέεπ, απά τείωγπείδ ποὲ ἰλλον, διΐ 
ιυαίεγείς ἰδς εαγίἦ, απὰ πιαζείδ ἰέ ὀτὶπρ 

Ὁγ ἴῃ6 Αδβδγγίδη Κίηρ δηκ ἢῚ8Β ἈΓτα 65. 
Ηλν:. --- Ῥονϑὺ δπὰ βιγαπρίῃ. 
1. Κιρλέ Ὠδπα. --- αγοδῖ ρῥγοϊθοιζίοη δηὰ [ἃ- 
νΟυΓ. --- δα]. χν, 856. Τὰν τῖρῃς παπὰ 
λαίλ δοίάδη πιὸ ὠρ. 

Ὡ, αγϊηρ ἐλε τίρἠλέ δαπά ὕὑροῦ ἃ ρογβοη. 
Τῆς σοηναγϑηςε οἵ υἱδβϑίῃρδ ---- ΒΙΓθηρΊΗ --- 
Ρρονεῦ Ἔν δυϊ ποῦν, Τῆι ὅβεοῦ εοη- 
γογϑα Ὀἰοβϑίηρβ ἴο ἴπ 6 ἔνο 808 οἵ οβεορῆ. 
(αξεῃ. χίν"!. 90.) Τα δαπά τπδὲ τουοῃεά 
ἴῃ6 ῥγορποὶ [)δηΐεὶ (χ. 10.) διγεηρίῃοη δα 
πὶ ; δὰ Μοβεβ, Ὀγ ἰαγίηρ ἢἰδ γρῃς παπα 
Ὁροη Φοβῆυα (Νιπηῦ. χχυῖ. 16.}, ἀε]ο- 
βαϊεὰ ἃ ρογιίοη οἵ ἢ 8 δου ἴο Πίπη. 

4. Ηδηὰ οἵ ἀοα ὑὕροῃ 8. ργορμᾶεί. --- ΤΠ6 
Ἰπιπιοάϊεδίθ ορεγδιίίοη οἵ ἀοα ογ ἢὶβ Ηοὶν 
ϑρίγιε ὕροῦ 8 ργορδεῖ.--- ΕΖεκ. νι. 1. 176 
διδηά οἴέλε μὴ Οοἀ [6] προ πθ. (οπι- 
ἌΓΕ 1 Κιηρϑ χυι. 46. ; 23 ΚΊηρϑ 111. 16. 
ΒΥΕΒΤ. 

Ἰ. δοπιὸ ἀεσβιίγουίηρ Ἰυάρτηεηῖ, Ὁ ΨΠΙοἢ 
ὈΪῈ (8}} 88 οογῇ ὃὈγ ἴπ6 δογῖῆο. --- δοο] 

Ἐ].. 18, Ῥμξ ψο ἐπ ἰδέ εἰοἰίς, (ον ἰλε Ἀαγνεδι 
ἐξ γίρε. 

9. Τῇε ἐπὰ οἵ ἐδε ιυοτία. --- αι, χΙ!!, 39. 
Ἡπλαῦ. 
Ι. Τπα βυροῦῖοῦ ραγὲ οὐ ρονογηΐηρ ρτίη- 
εἰρί6. --- 158. 1. ὅ. 7Τ΄ε υυὐλδοίε ᾿δδα ἐς σἱοζ. 
-- θη. ᾿1. 388, Τἥοι ατί ἰλὶε ἡδδὰ οἵ βοίά. 
--- [88. νἱ;. 8, 9. Τάς πεβδα (αὶ 15, τ86 
ΒΟ γορη) 9 ]αγιαεοσια 18 ἈοΖίη ; δῃὰ τῃς 
Πεδὰ οὗ" ϑοηιατία ἐς επιαίϊαλ᾽ ε “οπ; διαὶ 
8, Ρεκδὴ Κίηρ οἵ [βγϑεὶ, 

2. Ἠεδάβ οὗ ἃ ρβορΐδ. --- ῬΓΙΠΟΘΒ ΟΥ̓ Π1Δ0}3- 
ᾳᾳ2 
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ἰγβϑῖδδ. --- [5Ξ8. χχῖχ. 10. 7Τἦθ ρττορλείς σπά 
ψοιγ Ὦδδὰβ (ἸὨγρίηαὶ γεηάογηρ) λαίλ ἐς 
οουετγεα, ---- ΜΔ ϊο ἢ 1]. 1. 9. }]. εαν, Ο 
Πιοδά8 οὔ ὐκοοῦ, απαά ψε ρμτίποες οὗ Ἰδε λοις 
ΟΥ]εναοί. .. Τῆς ἰνθλ 8 ἡμάρε ζον γεινατγά. 

3. Ποη ἃ Ὀοαγ ρος ἴα γεργοβεηι θα υἢ- 
ἄἀδγ τιι6 βυπιῦοὶ οἵ δὴ δηϊιηδὶ, δηά 18 σοῆ- 
5 ογοα 5 οπε δοαᾶν, ἔπ λεαά οἵ 1ἴ, Ὀγ τῆ 6 
γαϊθ οὗ απαίοσν, 18 18 σδρί τα! εἰν. -- 188. 
νἱ]. 8,9. 74. ἢεβδὰ οὐΓ' ϑυγία ἐς 7λαπιαξοιιξ 
οος Μπά ἰδλε Ὠεδά οὐ Εράγαϊπι (παῖ 18, οἵ 
1ῃ6 Κίησάοπι οἵ 15γδ6}) ἐς ϑαπιατία. 

Ἡξκαυ. (ϑεογοηρ.) --- τοι ]6 ἀπα ρογβα- 
εὐκίοῃ. -- Μαιῖ. ΧΙ. 6. 9]. Ἡγήσπ Ιδθ διὰῃ 
τας τῷ, ἰἦεν ιὐετε δοοτοῃϑά, ἃηα δεοσαιδε 
ἐλεν ἀκα ποὲ τοοί, ἐδεν τομλεγεά αἰναψ... 
Ἡλεπ τεϊὶθυϊδιίοη οΥγ ραγβεοιτίοη ατγίφοίδ 
δεοαιαε οΓ ἐλ6 ισογτά, ὁν απα ἐν ἀξ οβεπάεσά. 
ἩξΑνΕΝ5. 
]. Τςε Ὀϊνίης Ῥονογ γυϊπρ ονοῦ {π6 
τ τ] .--- Πδη.ἷν. 96... Αιεεν ἰλαί ἔδοιι ἐελαίῥ 
ἄποιν ἐλαί ἰῃ6 Ὠδανδθηβ 40 γμίε. 

2. Θού. --- Μαῖι. χχί. 25. 7Τἦε δαρέϊεηι ο΄ 
«]οἦπ, ιυλσπος τυας 1 ὃ Ετοπι ἤδανεη ον οΓ 
γποη 9 ἄς. --- Τυκο χν. 18. 7 δανε εἰππεὰ 
αραὶϊπέ Ὠδατοη, σπά ὀεφίογε ἰδεε. ὅθε 8180 
γΘΓϑ6 2]. 

3. Ηρσενθη δηἀ δϑγίῃ.---αὶ ρο  "εἶσαὶ υπΐνεγβθ. 
--- ἴ54.1}.16. ΤΑαέ 1 νιαν ρμίηαπί [δε ὨδΆνθη, 
απά ἰαν ἰἦε (ουπάπδιϊοιβ οἵ {πῈ σαγῖῃ, σπά 
“αν πηΐο δίοη, “ Τήοι ατέ πιν μεορίε. Τῆι 
ἴ8, ἴδαξ 1 πῆῖσῃς πιᾶκα (πο86ὲ το ψγογα δεῖ 
διαί οΓοα ρογβοῦβ δπὰ κἰδνθβ ἴῃ Εσυρί Ὀ6- 
ἔοτο, ἃ Κίηγάοηι δηἀ ροἰ εν, ἴο ΡῈ σονογηδὰ 
Ὀγ τῆ οἷγ οσσ ἰαννβ δηα πηαρίβίγαῖθβ. ὅ66 
Πόοοα, ]. 

Ἦει,,. 
Ι. ὕειον ἀδπιγυοιίοη, ἃ τοῖα] ονογίῃγον. --- 
166. χῖν. 16.; Μαῖιῖ. χὶ. 938. Τάοι ἐδαΐῥ ὃς 
ὑγοιρὴξ ἀυιυη ἰο ἢΕ]]. 

9, ΤῊ ροηογαὶ γεσθρίβοϊθ οὗ {πὸ ἀδδα, τῃ6 
Ρίαοα οἵ ἀεραγίεα βουΐβ. ---- εν, 1. 18. 7 
ἀαυς ἐλε ζεψε οΥΓ ̓ ΕΪ ἀπά οἔ ἀεαίῇ. 
Ἡξι ΜΕΥ. --- δαϊναίίοη. --- ΕρΗ. νἱ. 17. ἢ 
ΤΠ685. ν. 8. 
Ηι8. ὅ6εε ΜοΟυνΝΎΑΙΝ8. 
Ἡιϊπεῖνο. Α ἴμ]δα πιϊηϊβίοσ τγῆο σαγοίῃ 
ποῖ ἴογ 16 βῇδερ. --- Φ9Πη χ. 192, 13. 2716 
ἐλαί 'Σ απ ᾿ϊγοϊηρ, ἐὐλοες οἵὐση (ἦε τξἧξορ ατε 
ποί. .. βεείλ, δεοαμεο ὧδ ἐξ απ Ὠἰγοϊϊηρ, 
απά εαγείἠ ποέ ἴον δε εὐξξρ. 
Ἡορε. 
1, ΤἼα οδ]εςὲ οἵ πορος ἡ. ε. δαΐυγα [6] οἰτγ. 
-- οπι. νἱϊ!. 94, ; (δὶ. ν. ὅ.; Οοἱ. 1. 5. ; 9 
ΤΏρΒ8. ἴἰ. 16. 

9. Τα δυῖμοῦ ΟΓ βουγεα οὗ ἤορο. ---Ἰ ΤΊπ). 
1.1. ϑεες Ολνεί, οἷγ ἨΟρ6.--- οἱ. 1. 27. 
Ολνεἰ ἰὰ σοι, ἰδδ Ὦορδ οὐ φίοτῳ. 

8. Οοηβάρηοο, 5Β6οι ΓΙ Υ. --α Αςἴδ ἰϊ. 96. Μν 
,““ εελ εἠα ί τοι ἐπ ΛΟΡΘ. 
ΠῸΟΚΝ. 
]. εραὶ νον ογ, ογ πιοπαγοῆν. --- -ὅογ. χῖνπ!. 

“1 Οὐπεῖδο 7)ἰοἰϊοπαγῳ Γ᾽ ἐδθ 

95. Τῆς Ὠοτγη οὗ δ7οαδ ἰε συὲ οὔ“ ἴῃ Ζεςδι. 
ϊ. 18. 9]. δπὰ Ὥκη. νἱϊ!. 90---92. (ἢς ,ὉὍῈΓ 
ἄογης ἅγὸ {Π|6 ἸΟῸΓ ρτεδὶ ᾿ΩΟΠΔΓΟἢ168, ἐδοῖ 
οὔ ψ Ὡς ἢ Πδά δβιδάμποά τῃς 7εν5. 

2. ἥογηε Γ᾽ απ αἰίαν. ---- ΤΙ Ὠινίηα ρῥγο- 
τοοτίοη. --- ΑπΊοβ 1ἰ]. 14. ΤΏ ΠΟΓμ5 οἷ (6 
Δἰταν λα ί δὲ εἰμ Ὁ} απαὰ γαἰ ἰο ἐλε ρτοικά. 
Τῆδιὶ 15, ἴῆογα 8.41} Ὀ6 ΠΟ ζογο βδῖἴοῃπο- 
τη ηἴβ τηϑ 6 ὕροη {πε αἰϊαγσ. Τῆε δϑγίαπι 
ΟΥ 58ΠοίυθΓΥ τπεγθοῦ 5}83}} οἵ βίδα. Αἢ- 
εἰδηεγ, θοῚἢ διιοηρ ἔπε δον 8π6] (ἐπε }1 6, 
8 8[[8Γ ὙΞ.8 80 ἈΒΥΪΠῚΠῚ ΟΥ 5ΒΒΠΟΙΌΔΓΥ [ῸΓ 
ΒΌΓΪΙ ρεγβοῦβ 85 ἢδα ἴο ἴξ ἴογ γοῆιρα. 

8. ϑιγδησίῃ, οσἴογγ, δηά ρονογ. --- ογῃβ 
(δ 18 ψ6}} Κηοτη) δγὰ δπθ θπ8 οὔ ἴῃ 656 
4υδ  τεῖε8 Ὀοἢ ἴῃ ββογεά δηα ργοίβηο ψγίϊογα, 
Ὀδοδιιδα ἴπ6 βῖγοηρτῇ δηὰ ὈθδυΥ οἵ πογπθὰ 
ΔΉ η818 οοΠδῖβὶ ἴῃ {πεῖς ἤοτηβ. Βν {6 
“ευοπ ἤἄογπς, δἰἰγθυϊο ἰο τὴο [,μ8π|0 (ἰπ 
Ἐδν. ν. 6.) ἰ8 'σηιβοά ἔὔας υηΐνογβαὶ 
ρον ῦ νοῦ ΟὐΓ ἕοτὰ οδιδἰηθά, ψῇδη, 
5: γηρ ἀδδῖῃ ὑπάθγ {πα ἰογπ οἵ δὴ ἱπ- 
ποςοηξ νἱοἴϊπι, πε τΠΟΓΘΌΥ νϑηηυϊδηθαά τἢς 
ογιηἰ δῦ ]α δηθπην οὗ ϑη. ἊΝ! Ῥοισετ, βαϊὰ 
ἢ ἴο 818 ἐἰνξῆηες ἱπηδαϊδιεὶν αἴτεγ (ἢ 15 
ἑοπῆΗ͂ϊςοϊ, ἐς ρσίρεπ ίο πιὸ ἐπ ἀξαῦεπ απά ἐπ 
εαγίλ. (Μαῖῖ. χχν]!. 18.) 

4, οτγη οὔ ϑαϊσαίϊοπ. -- Α τα ρΥ δηὰ ρἷο- 
γίου5 ϑανίοιγ, ογ Πο  νογου. --- 84]. χυε. 
9. 7Τὴε Ἰιοτὰ 18... ἐδο Ὠογῃ οὗ πιν βαῖνδ- 
(ἴσο. 866 1μὑκεὶ. 69. 

Ηοβκβε. 
Ι. Τῆο βυπηθο] οὗ ψὰγ δηὰ σοῃαιδβί, --- Οοά 
δαίὰ νιαάς ἑλεηι [ἰπ6 Ποιιδα οἵ }ιάδἢῃ) ἂς 
ἀὲὲ ροοάϊψ Ὦοτδϑα ἐπ ἐδ δαίέε. Ζοςεῖι. χ, 8, 
Τῆδι 18, πΠ6 Ὑ{Π τῆδκα ἐπ ε6πὶ σοπαιογοσα 
ΟΥ̓ΘΓ ἢ]5 Θπεπιίθβ, ρἰογίοι!β δηι διισςεβϑέῃ!, 

ῷ. Μοτζτα ραγιϊουϊαγὶγ οἵ ἐρεεάψ σοπαμσβῖ.-- 
ὅοεὶ 11, 4. Τήε α ποθ Γ᾽ ἰδδηι ἐξ ἂς 
ἐλε ἀρρεαγαάηοθ 9ΓΓ ἈοΓβαβ; σπα αὲ λογξεθιθν 
40 «λαϊὶ ἰζεῳ τυῃ. -- Η αὐ. 1. 8. 1 λεὶγ Πογβεβ 
αγὸ ΒΕΓ ἐδαπ ἱεοραγάξε. ---- 76γ. ἵν, 13. 
Ἠΐὰ ἰνοῦϑθ8 αγὸ βια οῦ ἐλαπ δαρίρε. 

8. γλέίο θεὶς τῇς βυπιροὶ οὗ )ογ, [δἰ εἰν, 
δηἀ ργοβρεγίεγ, δηὰ τυλμε ἄοτεες, Ὀδὶηρ υδεὰ 
ΌΥ νιείοτβ οὔ {ΠΕῚΓ ἀδγβ οἵ {γἰυπιρῆ, ἀγ 
16 Βγπροὶ οἵ οογίδϊη νἱοίΐοσυ ἀπά ρτϑδαὶ 
ἀρ ὑροη ἴπδὲ δοοοιηίῖ. --- εν. νἱ. 2. 
1 «αι΄υ, απά δελοίά, α Μϊῖϊα ἤοΓβα ; ἀπά ἠδ 
ἐλαέ “αἱ οπ ἦξη.. .. τϑεπί ογίλ σοπφμετιης 
απά ἰο σοπφιεῦ. 866 αΞ0 Βιιλοκ. 

Ἠοῦυϑ8Ε. 
]. Τὴο Οδυγοῦ οἵ αοά. --- 1 Τίπι. 1). 15. 
Τὴε Ήοιβε οἵ Θο(, ευλίοὐ ἐε ἐδλδ οὐἠμγοὶ οὗ 
ἐλε ἰοὶπρ Οοά. ὅϑεε Ἦοθ. ἐϊ. 6. 

2. Τῆς Ὀοαν οἵ πιδῃ. --- 3 ον. ν. 1. 70 οἱσ' 
εαγίλὶψ Ὠουβε οὐ [ἐἐ] ἑαδογπαοίς “ΓΟ ἀϊ5- 
δοϊνρα. 
ΗύνΝΟΕᾺ δπὰ ΤΉΙΒ5Τ. ΤῊΘ δρροιῖῖε5 οὔ τῃ 6 
ῬΙΙ αἴτεον γἱριτθουβη6ς58. --- ΓυΚα 1. δ8. 

ὁ ἠαίλ βιέίεά ἐδε Ἡληστγ σ᾽ ροοά ἐλίηρε. 
- Μαῖῖ. ν. 6. διεεεοά ατὸ ἰλεψ ισλκὰ ἀο 



διυγηιδοϊεαὶ Παπσιασο οὗ ἐλο ϑογίρέμγοϑ. 

-Βαηροῦ δηἀ {Πϊγαῖ ἴον τρῃιδουδηοβε, 70 Γ 
ἔλεν τα! ὁε Μέϊεα. ---- Ῥ5α]. ΧΙ, 9, Μν 
δομέ τῃἰγβίει ἢ “0γ Οοά. 

ἴροι, --- ΙΑ ΤΕΥ. --- ΑῊῪ {πίη ἴοο πηιοῇ 
8η6 5᾽η(}}Υ Ἰπά]ρσοά.---] Φοῃη ν. 9]. ζδορ 
ψοιγεείσες βοηι 1108. ---- (ΟἹ, 11]. δ. Οουεί- 
οἰδπεῖς ιυλὶοὶ ἱς ἸΔΟΪΔΈΓΥ. 

Ἵἵμλοε οἵ ρο]ά, 53ϊϊνεῦ, Ὀγαβϑβ, δηὰ ἴγοῃ. --- 
Τῆς ἰουγ ρτεδῖ ΠΟ ΔΓΟἢ 68 ΟΥ Κιηράοῃηβ 
οὔ τῃε νοσ]ά. --- ΤΠ δη. 1ϊ. 81--4. 

ΙΝΟΈΝΒΕ. --- ῬΓδγογ, οὐ ἴῃ6 ἀενοξίἝοη οΥἹ ἴπ6 
πεδγὲ ἵπ οἴδευίησ ὉρΡ ῥγδαυεγ ἴὸ Θοα. --- 
Ῥεαὶ. οχὶϊ 9. Σοὶ νῖν ργαψεῦ δ δε ὃςίοτε 
ἐλεε ας ἰπεβῆβα. --- ον. ν. 8. Οσοίάεη υἱαῖς 
ἡ οὗ ἴπεθηῆβα, ευλέοὴλ τε (λδ ργαψεὺς οὗ 
ἐδε εαἰπί4. ὅ66 αἶδο ἴρυκο ἱ. 10. 

ἹΝΡΙΕΜΙΤΙΕΒ οὗὁὨ τῆ6 Βοαγ. --- ΑΙ] ἐδ ἀΐ5- 
ἰθιΊροΓβ δηὰ θα η65865 οὔ {Π6 τι ]ηι]. -- 
Μεαιῖ. νἱἱ]. 17. Ηηβιβεί ἰοοῖ οἱν ἸπΒττ εἶ 65, 
απα δατγδ οὐ» εἰεζηειδεε. Οὐτωραγα [58. {1}. 
4, ΔῃηἀἋ χχχΥ͂. ὅ, 6. 

ἴ5.Ὲ --- ΙΒΑΝῸ.-- ΑΠῪ ρἷδοα ΟΥ σοΟυΠΙΓΥ ἴο 
ψἢἰς} τ[ἢ6 Ηεῦτονβ ψψθηΐ ὑγ 8εδ. --- ἄξη, 
Χ. ὅ, Βῳν ἐδδνε τυϑτὸ ἐδέ ἰδῖ65 οὔ τι 6 αθης 68 
αἱοίαεαά ἐπ ἐλεῖγ ἰαπάς ; τῇαϊ 15, Ἐυγορο. --- 
ἴῃ 8. χχ. 6. 71 λὲς ἑεία τιθᾶηβ ΕἸλιορία, 
ΜΠ Πεγ ἴῃ Ἡφῦγανβ γεπὲ ὃ 868 [το η 
Ἐζιοη-ρεῦεγ. Απα ἴῃ ἴβ8. χχῇ!. 9. 6., δέ 
ἐπλαῤῥαπέε οὔίλε ἰεἰδ τα τὴ Τγτγίδηβ, 

Φεκύβαυ ΕΜ. 
1, Τα δδγίδ]ν 9 6γιβ8}6Π).---- Α βῖρτι, δαγησβῖ, 
8ηἋ ρϑεΐεγῃ, οὗ ἐΠ6 ἤδδνθη!ν Φογιιϑα  θηη.---- 
εν. 11.123, Πἥηι ἰδλαΐ ουεγοοηιοίά. ... 7 
τοὶ ιυτιΐς ἄπει ἰδ παπηιὸ οὗ ηῖν Οοά, 
απαὰ ἐλε παπις οὗ ἰἦς οἷΐν οΓ πιν Οοὐ [νοὶ 
18] πειὺ )6ΓΌ ΒΑ! 6 ἢῚ.----“ ΤῊΘ ΠιΘΓΟΙ 5 ργο- 
Ῥδοςῖεβ, ἐογειθιηρ στοαὶ δηα δνογἸαϑιίησ 
ἴοῦγ ἴο Φογυδββίθπ), ἢανε ηοῖ Ὀδϑη (ιἰ α]]οά 

Ἰηὴ ἴῃς ἐἐῥεγαί Φοῦιιβαίθπ ; ΠΟΥ οδη ὃ6 50 
ΔΠΒΠ16ἀ, σἱτπουΐ σοπεγβαϊοξίηρ οἵαν ργο- 
αἰοιίοιβ, εβρεοῖδν ἴποβα οὗ οὖὐγ Τιοσά 
ΒΊΟΝ Βαανα ἀσποιιπορὰ ἰἰ8 γαΐη. ὙΤΠΟΥ τγα- 
τηβίη, {πογείογε, ἴο "6 1616 ἀ ἴπ ἃ βρίγίταδὶ 
Β6Ώδ86; ἴῃ {πδῖ 86η86 πῇηϊοῇ Βαίης Ῥϑιιὶ 
Ροϊπίβ οὔΐ ἴο υ8, ψἤῇδη, ἰῃ ορροϑίτίοη ἴο 
“ετιαίεηι ἐδλαὲ ποῖὺῦ ἱε, ακά ἐξ ἐπ δοπάσρε 
εὐἰἐὰ ἀεν οὐμάγεη, ᾿Ὲ ᾿γοβοηξβ ἴο οὐχ νἱεν, 
«]εγμξαίεηκ ιυλιοὴ ἐς αδοῦε, ιυλϊοὐ ἰς ἐλ πιο- 
ἐδεν οὗΓ τὲ αἰ. (ΘΑ. ἵν. 234---96.) ΤΗΐδΒ ἰ8 
[Πα εἶἴγ ψῇῃϊςῇ Αδγαλαηι ἰοοζεα ἰο ; α διωϊά. 
ἐπρ ποί πιαάε τυίῇ λαπάε, εὐάοτο δείίάεν απ 
νιαζεν ᾿ς Οοα (Ηϑε. χὶ. 10---16., χὶϊ. 99.---- 
,4., ΧΙ, 14.}; δνθὴ (ἢ6 Ποδνθηϊυ Ζογυ- 
5816π|." [Ὀεδη  οοάδουδβο οἡ Βεν. {ἰϊ.19.] 

2. δενυβδίθπι ἐλαέ ποιὺ ἐς (6 8]. ἱν. 95.); 16 
,δεννβ8 οὐ Μοϑβαὶς ἀἰβρεηβαιίοη. 
8. 3 6γυβα θη ἐλαέ ἐς αόουο (Ε]. ἱν. 96.), ἢ 

, σο 65.114] 6 γι 56} 6 ΠῚ, ἑ. ὁ. τῃ6 ΟΠ γίβείδη ἀ5- 
ΡΘηβϑίίοῃ, ν᾿ δἰ οἢ Ψ}}} θ6 ρεγίδοϊθα ἰῃ βρίεη- 

ΚΙΝῈ οὐ Βεβἤῆβη. 
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ἀουγ δπὰ πια᾽εβέγ, τἤθη ΟΠ γῖβε 5841} (6- 
βεθηά ἴο ἰυάσα τΠ6 ποῦ]. 

ΦΈΖΕΒΕΙ,. -- Α ποπηδηὴ οὗ ρτεδὶ γϑηὴκ δηε 
Ἰηἤυεποθ δὲ ΤἬγαιϊνγα, σῆο βεάυσδιὶ τῆ 
ΟἨ γι βείδηβ ἴο ἱπιεγπιῖχ ἰΔο]δίγυ πὰ μθαῖῃθη 
ἱπηρυγιεῖεβ ἢ τ εἰν τε]ρίοη.--- εν. 1. 90. 
1 λατὲ α ἤει ἰλίπρε αραϊπεί (ἦτε, δεσαιεο 
ἔλοιι λαεί εἰ βετεα (δαί τροπιαη “6 Ζεθεὶ, τυλϊολ 
οαἰξοίλ ἀετεοῖ α Ῥγορλείεεε, ἰο ἰδαοὴ αηὰ ἰο 
“εὐἶμος πῖν τεγυαπίς ἰο σοπιηι ζυγπὶοαϊοη, 
απά ἰο εαέ ἐλίπφε οὔενεα μπίο ἰάοίε. ---- [ῃ- 
δίεβα οὔ δεῖ τυοπιδη . εΖεθεὶ--- τὴν γυναικα 
Ιεζαίβηλ --- τηᾶηγ Θχο]]θης ΤΩΔΠιΙΒΟΓΙρῖ5, 
ΔΠα αἰπηοβέ 4}} ἔπ 6 δηςίθηϊ νϑγϑίοηκ, γοδεὶ 
τὴν γυναικα σου Ἰεζαβηλ, ΤῊΥ ευἱο 7εκεδεί; 
ὙνὨ]οἢ τοδάϊηρ' αββαγίβ ἐμαὶ (ἢ5 διά ννοπηδῃ 
ὙᾺ8 ἴἢ6 ψ]ΐδ οΥ̓́ΤΠ6 Ὀΐδῃορ ογ δηρεῖ οἵ 
παῖ ςΒυγοῖ ; ψἤοβα ογ ΝΠ ἐν ἴῃ κυῆοτ- 
ἴηρ ΒΕΓ νν88, {βογείογα, ἴῃ ργθαίεγ, 886 
οαἰΐοα ἀεγεεβ α Ῥτορλείεεε, ἰῃαι ἴ5, βεῖ ᾧρ 
ἴον ἃ ἴβδβοπεγ; δηὰ τδυρῃὶ τῃ6 ΟὨγίκείδης 
ἴδαῖ [ογηϊοδείοῃ δηὰ εαξηρς τΠΐηρβ οβέγεα 
ἴο 14ο1]8 σγεγε πιδίζεγβ οὔ ἱπαϊβθγθηςθ, δπὰ 
ἐπυ8 ἴΠ6γ ννεγα βααυοθὰ ἔοπι {πὸ τγυτῆ. 
[Ὀεδη οοάπουδβε δηὰ Ὦγ. Α. ΟἸαγίκο, οῃ 
Ἐν. 1... 20.] 

Κευϑ8. 
Ἰ. Ῥονοϑγ, δυϊῃογίιγ.--- ον. ἱ. 18... 2... 
λαῦο {ἦε ΚΘγ58 οὶ ἀεί [Ηδἀε8] ἀπά οἵ ἀδαίὰ; 
παῖ ἰδ, ρόνεγ δηά δυιῃογν οσοῦ ΠΠΈ6, 
ἀεβῖῃ, ἀπά τὴ8 σταᾶνε. Οοπιραγε Βδν. ἢ. 
7. δπὰ ἴϑι. χχὶϊ, 22. --- Τῆς Καγβ ὁ ἐλε 
ἀπιφάοπι οΥ ἀεαυεη, ἴῃ Μαῖι. χνὶ, 19., 815- 
ὨΠῪ {6 ρόνογ ἴο δήτηϊξ ἱπῖο τἢδι βίαϊο, 
δηά ἴο σοῃΐεγ {6 ρῦβοθβ δηὶ δϑηθῆῖβ 
ἐπεγοοῖ, 

2. Τλο Κεὺ ὁ ἐποιυίδάρε, ἴῃ Ἰμὰκα χὶ, 59., 
ἷδ {Π6 ρον ΕΓ ΟΥ ΠΊ68ΠΒ οἵὗἉ δειαἰπίηρ Κηον,- 
ἰεάρε. 

{ληνοσ, ἶν. 1.) Τῆε 
Ἰἰυ χΧΌΓΙΟΙΒ ΠπηδίΓΟΙΒ οὗ [5Γϑεὶ]. 

Κινο. 
Ι. Θοά, ιπ6 Κίηρ οἵ Κίηρπ, δὰ οτὶρίη οὔ 4}} 
ΔΙ ΠοΥγ ἀπά ροννοσ. 866 Μαῖι. χχῇ, 9.; 
Ἐν. χν!!. 14. 

2. ΤΠὲ Βοπιδῆ διηρογογ. 1 Ῥεῖ. ἱϊ, 13. 17. 

ΤΑ ΒούβεΕ. ---- ΤῊ6. πιϊηϊδίοσ ψῇο 86Γνθβ 
ὑπάενῦ αοά ἴῃ ἢΠΐβ Βυβθαπάγυ. --- Μαζί. ἰχ. 
31,38. 76 λαγυεεί ἐγμέψ ἐξ »ίεπίοους, 
δι ἐλδ ἰΔδουΓοΒ ἀγὸ ῥξιυ. Ῥγαν γε, 
ἐλετείογε, ἰλς 7Ζοτά οὐἔΚΓἱ ἐλ λαγυεεῖ ἐδαὲ 
ἦδθ εὐ δοηὰ ογίά ἰδδουγογβ ἑπίο λὲς ἣαγ- 
υεεί. -- 1 (τ. 1.9. Ἡΐε ἀγα Ἰαθοιιγοῦβ 
ἐορείδεν ιυἱὰ Οοα. 
ΜΒ. --- Τῆς Μεεβίαϊ, βυβεγίηρ γ᾽ τῆ 
5[η8 οὐ ἐἴ)6 ννογ]ά. ---- Ζοῆη ᾿. 99, δελοίά 
ἐλο Ἰ,ματοῦ 9 Οοὐ ἰλαΐ αζείᾳ αἰσαν ἐλ εἰμ 
ο7 ἐδλδ ιυογί(, --- αν. γ. 19. Ἰξογί ψ ἐς δὲ 

τὴῦ ἐλαΐ ιυας εἰαίῃ. 

ᾳ 8 



δ98 

1λμρ. 
]. Ὀιτοοϊίίοῃ οὐ δὼ .-ὄὄ 9 86π). χχὶϊ. 
11. Τ7λαὲ ἐΐοιι φμεποῖ ποέ ἰλο φλέ (ὃ. 
ἸδΔιηρ) οΥ Ζεγαεί, 

Ὡ. Α ΟΠεϊβείδη σμυγςοῇ. -- ον. Ἰ. 19, Τῆς 
δευοπ ροίι εν ἰαταρδ (ἸΠΟοΟΓΓΘΟΕΪΥ γεηάεγεὰ 
οαπαίοεέϊοίε ἴῃ ΟΌΓ νϑγβί ἢ) δγα ἴΠ6 βευθῇ 
σπυγοδεβ οὐἩ Ο γίδε (δεν. 1. 90.), γεργθ- 
βεηϊθα 85 ψοάφη, ἴοὸ δῇῆον ἤονν ῥγθοῖοιβ 
1Π6 } ἀγα ἴῃ {Π6 βἰρῃς οἵ Θοα. 

ΤἸΈΑΥΕΝ. --- Οὐγτερί ἀοοίγίιπε απ οογγμρέ 
»ταοίϊοεε.--- Μίαϊῖ. χνΐϊ. 6.; 1υκε χὶϊ, 1.; 

ΑἹ (Ὀροῖδε Ζιοίοπαγη Ο ἐ}ι6 

[πδ΄ με ἐδς ἀαγάπεε; ἴῃδὲ ἷ8, ἴῃ 8 |ς- 
(ἴοι. 

2. Τῃδὶ νῃϊοῃ οδη] ρΐοηθ δα πϊηά : ἰπ- 
βίγυςτοη, ἀοςίγηο, ἄζο., ἡ ϊοἢ ᾿Ππλϊδῖοπ 
δηὰ 6118 τὴς. τοὶηὰ τ ἢ} Ὠίρῃοῦ δα πιογα 
Ρετγίδος Κηονϊεάρε; δο ἰδὲ τἸηθη δγὰὲ ἰϑὰ 
ἴο δάορὶ ἃ ΠΕ πὰ θεῖο Γ πιοάς οὔ πίη - 
ἴηρ, ἔδεϊηρ, ἠυάρίηρ, δηὰ δοϊπρ, δπὰ τὸ 
δηϊογίδίη ΠΟΌΪΘ νίονγβ δηα δίρῆεν ἤορο. 
] ΤὨα88. ν. ὅ.; Ερῃ. νυν. 8... Οὐάτεν (ος 
20η2} Οἱ ἐλὲ ἴσιο ; (ἢδξ 18, ἴοδα σῇο ἢδνα 
Ὀεθη δη]ρῃτεποά. 

δία νι, 16. ΜΒεισατε οὗ ἐλε ἰδαᾶνβὴ οὔ] 8. Τῇ δυΐπογ οὗ πιογὰὶ Ἰίσῃιῖ, ἃ πιογαὶ 
ἰδε Ῥῥαγίξεεε απὰ ϑαασάμοεεοε, ευλιοὴ τε 
ἀψροονίεψ. ---ΞἘ Οὐγ. ν. 6--85ὁ. ἄποιυ ψε 
ποέ ἰλαί α ἱμέϊς Ἰδᾶνθῃ ἰεαυεπείλ ἰδ υὐλοίε 
ἐμ!» ν} μγρε, ἰλετγοίογε, ἰδλε οἷά Ἰοανθη, 
ἐλαί γε πιαψ δὲ α πειὺ ἫΠΡ ἜΤ 1εὲ ὧὲ 
ἀεορ ἰἦδε αεί, ποέ ιοἐὰ οἷά ἰδανοτι, πείδλον 
εὐ δε Ἰεανθη οὐἔΓ πιαΐϊοε απαᾶὶ ισἱοζεάπεεξ, 
ὁμέ εὐἱδὰ τἦε ὠπίφξαυενεά Ὀτεδὰ οΥ εἰποοτεῳ 
απά ἐγμίλ. 
1 Αν Ε8.--- Υογάβ, ἴῃ 6 δογνῖοα οὗ {πὸ [1ρ8, 
88 ἀἰδβιϊηρσιι βῆθα ἴγοιχ ἐπα ἔτι δ οὗἁἨ ροοά 
ΨΟΓΚΒ. --- Ῥβὰ]. 1. 3. Τὴ Ἰἰοαῖ αἰεο δἠαῤ 
ποὶὲ ιοἱδεν. 
ΤΈΒΑΝΟΝ. --- Ζεςῇ. χὶ. 1. Ορεη ἐδῳ ἄοοτε, 
Ο Ιμερδηοη ; ἐς. 6. {πὸ απ ρἷ6 δὲ Φαγιιϑαί θαι, 
ἔα δίφίεϊ ν Ὀυ 1] ἀϊηρσβ οὗ ψνῃ]ο ἢ ΜΓ σοτὰ- 
ρΡαγοὰ ἴο ἔα σράδγϑ οὗ ἴα ἔογαϑί οὔ 1,6- 
Ὀαηοη. 

ΙΙΈΘΙΟΝ. - ΑῊΥ ρτγοδῖ πυπΊΡοΟΓ. --- Μαῖί. 
χχνὶ. ὅ3. Δῖδτε ἐλαπ ἐωείυς Ἰασιου 5 οἵ 
Δηροίβ. 
ἹΕΟΡΑΒΌ. 
..ΑᾺ εν, ρονογίι, πα ταρβοίουδβ δΠΘΠΊΥ. 
- Πθδη. νὶ. 6. 77 δελεία, απᾶά ἰο, ἀποίδϑτ 
ἐκε α ἰεοραγὰ, ἱ. ς. Αἰοχαπάοσ, ( βαὶν 
παιηθά τῆς ατγοδῖ, ψῇοβ6 γαρὶ ἃ οοηηυσϑβῖβ 
ὉΓΘ ΜῈ} οπαγασίογιβθα ὈΥ 115 βυπιθοί. 

2. Μδη οὗ ἄογςορ, υπίγϑοίαῦ!α, δηὰ ογυοὶ 
αἀἰβροϑἐτίοη. --- [δὰ, χὶ, 6. 76 Ἰοοραγὰ 
«λα ἐϊδ᾽ ἀοιυη ευἱὰ ἐδε ἀἰα, 

[εΡε. 
1. [πηππογιδ! γ. ---- 84]. χνΐ. 11. Τάοι ευἱἱῇ 
“ἠοιῦ πηι’ ἰδὲ μαι οὗ Ἰϊ[8. ---- 88]. χχχνὶ. 9. 
ἸΡὁ Ιἦξο ἰς ἰδ ἱριιπίαϊη οΓ Ἰι[8. 

ὦ. Οἰγῖϑῖ, 6 (ουπηίαϊη οὐ ΠαίαΓαὶ, βρ᾽ γίευδὶ, 
δη(ἰ οἴθγηϑὶ ᾿ἰδ. ---- Φοῇῃ 1. 4. 75 ἀδη τνας 
"δ. ---3)Πη χὶ, 25. 7 σπὶι ἐδδ γεσισγεοβοι 
απὰ ἰδε [ἰ{6. --- Οο]. ἢ]. 4, θη Ολσιρ, 
τὐἦυ τς οἷν Ἰῖ[ε, ἐλαΐ ἀρρεατ. 

3. Τῇα ἀοοξγίπα οὔ ἐμ Θοβρεὶ, ψν]οἢ ροϊη!ϑ 
οὖ τ1ῃ6 ψδγ οἵ 1. --- ϑοῆη νὶ. 68. Τῆς 
τυοτάς ἰδαὲ 1 «ρεαζ μπίο ψοιι, ἰδεῳ ατγε 1168. 
ὅ8εε ΤἈΕῈ οἵ 1[1[6. 

μιοητ. 
Ἰ. Ζ2ογ, Ἤοιηξογί, δηὰ (ἰϊοϊν. --- ἘΒΈΠΟΥ 
ν}}}. 16. Τἧε ζεως λαά Ἰϊρῖιε ακὰ ρίαάπεεε, 
απᾶὰ 7οὸνψ αμα λοποιν. δὴ, νΑῚ χουν]. 11, 
ζιρμε ἐς σοιῦη γὼ {ἦς τιρλίεοι. ---- ἸΡ88]. 
ΟΧΙ. 4. ὕυηίο ἰδε ὠργίρλέ ἐλενγο ανγἱεοίλ 

τεϑοἤογ.--- 7ε ἀτὲ ἐδ Ἰϊρῖνὶ οὐ ἐλ τοονία .--- 
7ο η ν, 35. Ηε τυας α διιγπῖτιρ απα εὐλπὶκρ 
Ἰρῃξ ; ἐν δ. ἃ Οἰδιϊηρυϊδῃεά δηά ποδὶ σεαὶ- 
οὐδ ἴδβομον οἵ 186 τηγβίογίεβ οὔ ἴῃς Κιηρ- 
ἄοπι οὗ πεᾶνθη. 

1μ1ΟΝ. 
Ἰ. Αηἢ δῦ] οπ) οἵ ἰογϊ τυ ἀ46 ἀπά δἰγεηρίῆ.--- 
εν. νυ. ὅ. Τὰς Ἰΐοη οὔ ἰδὲ ἐτγίδε οΓ 
ζυάαδ, τλρδῆβ ὅεβυβ Ὁ γῖϑῖ, 0 δργβηρσ 
ἴγοπῃη {Π|8 ετῖθο, οἵ σ ἢ ο ἢ ἃ ἰο 88 ἴθ 6 
ΘΙ Ὁ] 6 Π|. 

9. Τα Ἰίοη ἰβ β6] όσῃ ἴα απ ἴῃ δῇ 11] βθῆκο, 
δχοθρῖ ἤδη 8 ᾿οΓἢ ΟΥ̓ ΓΑρδοΥ ἰδ ἴῃ 
νίαν, --- Ῥβα]. χχὶ 18. Τῆεν φαρεά προν 
ηι6 αὐἰὰ δεῖν πιοιίλξ αὐ α τανοὶῃρ απα α 
τοδγίηρ ἰἴοη. 8:66 αἷϑο ἱ Ῥεῖ. νυ. 8. 

Ιμοουϑ875.--- ΑΠΕΙ ΓΒΕ Δ ἢ σοΟΓΓΟρίοΓ5 οὗ τῆς 
Ὀοθρεϊ. -- ον. ἴχ. 8. 7λεγε σαν ομέ οὗ 
ἐδο ἐπιοζε ἰοσυδῖβ ὠροπ ἐλε εαγίά. ἴ)εδῃ 
Ὑγοοάδουβε τγοΐδυβ ἔδοπι ἴο ἴῃ6 ΟΘποϑεῖς 
Πογοῖῖοβ ; θυ τηοβῖ ΟἿΠΟΓ σοιημπηδηίδίοῦγξ ἴο 
16 ονεγνν οϊπηηρ ίογοθϑ οὐ Μοπδιιπ δὰ. 

ΙΟΙΝΒ. --- Οἐγρά πρ ἰδε Ἰοὶῃβ οὐ" ψοιγ πεῖπά : 
μοὶ γοὺγ τηϊπεβ ἴῃ ἃ βίδίε οἵ οοῃβίδης 
ὈΓΘρδγδίίοη δηά Ἔχρϑείδιίοη. Τῃα τηεῖδ- 
ρΡθογ 8 ἀεγίνοά ἔγοπῃ ἰπ οὐυδίοιῃ οΥ̓ ἴῃς 
Οτθηίαδὶς ; ψγἤο, ἤδη ΠΟΥ δὴ ἴο ΔΡΡΙΥ 
τΠπεπηδαῖγαβ ἰ0 8ΠΥ Ὀιυιδίῃοδ8 γοαυϊγίηρ οχ- 
ἐγίίοη, ἃγὸ οδ᾽σοά ἕο ὑἱπὰ {πεῖς Ἰοης 
βονΐηρσ ραγιηθηῖβ οἰοβοῖν δγουπὰ τΠαη]. 

ΜΑΜΜΟΝ οὗ επνὶσλίδοιιδηεε:, --- Τὰ Κα χνὶ. 
9. λνου]αἷν τοῆθβ, Μδπιοη νγ88 {πὸ 833γ- 
τίδη ροά οἵ γς 68. 
Μαννα. 
Ι. Τῇ Ὀγοδὰ οὔ 8. 20δη νὶ. 96---ὅ0. 
2. Ἡϊάήεη πιαππα. --- 6 πο ΒΒ 0]6 0γ5 οὗ 
ἸπηπΠογ δ Πγ. -- ον. ἢ. 17. ΤῸ Αἰπιὶ ἐλαὲ 
ουετοοπιείδ, εὐ! 7 σῖοο ἰο εαέ οΓΓ δε Ὠιάάδῃ 
ΤΠ ΔΏΏ 8. 
Μεατ. ϑ8ιε6 ἘΤΈΒΗ. 
Μιικ, 6 ρ]αϊποϑὲ δηά τηοϑὶ ΘΙ ΘΙΠΘΙΓΑΓΥ͂ 
ἰγυτἢ8 οὐἨ ΟΠ γβείδῃ ἀοοίτίηθ. 1 Οὐον. ἢ. 
9; 1 Ῥεῖ. 1. 9. 
Μοον. 
Ἰ. Τῆς Οδυτοῇ. --- Βϑοηρ οὗ 50]. νἱ. 10. 
Ταὶγ ας (δε τηοοῃ. 

2. Το Μοβαὶς αϊβροηβδέοη. ---- ον. χὶϊ, 
1. Τλε τιοοὴ μπάδν ἀδν ἴξεί. 866 ϑυν, 8. 



δυηιδοϊϊοαϊ 1,απσιασο οΥ ἐδο ϑογίρέινο8. 

ΜουῦντΑινΝ. 
1. Ηἰρῆ πιουηΐαῖηβ δηὰ Ἰου ἢ1}18 ἀδηοῖα 
Κίηρσάοπιβ, γεριῦ]}1.5, βίδῖθβ, δηἀ οἰεἰ 68. -- 
156. 11. 12. 14. Τῆς ἄαῳ οὗ ἐλε Ζιονὰ «λαϊἱ 
δε... ὡροπ αἱ! δε πιρῇ τηουηῖαῖηβ. ἴῃ 
76γ. 11. 95. τπ6 ἀεείγοψίηρ πιοιιπίαϊῃ ΤλΘΒΏΒ 
(Π6 Βαυ)οηϊβῃ παιΐοῃ. 

ῶ. Μουηίδίη οὗὨ ἴδε 1,οΓα᾿ 5 Ηοιιβα. --- ΤῊΘ 
κιπράοιι οὔ ἴπ6 Μεβϑβιδῇ. ---- 188. 11. 2. ΜΠ 
“ἦα! σοηιδ ἰο ρας ἐπ ίλε ἰαεὲ ἄαψε, ἰλαί [ἦτ 
τηουπηΐδιη οἵ {π6 ἴΟἘῸ 8 Ηοιδβε «λαϊΐ δὲ 
εεἰαὐἐϊεηεα Ὡροη ἰδδ ἰο» οὗ ἰδὰς πιομπέαϊπε, 
απῷ δα δὲ οτα{ίεα αδουε (ἦς ἡ ἰς, απά αἰ 
παίξοπε «λαὶ! ἥοιυ ιἱἰπίο ἰ. 866 ἴδ. χὶ. 9. 
εηά  8η. 1]. 35. 46. 

3... Απ οβεἴδοεϊβ ἴο 1Π6 Βργεδὰ οὗ [6 αοΒβρεὶ. 
58. χὶ. 4. 

ΜΥΒΤΈΒΥ. 
Ἰ.Α. δεογοῖ, βοιῃδιπίηρ {πδὶ 18 ῃἰἀἄδη, ποῖ 
ἔν τηδηϊξεβῖ, ποῖ ρυ ] 15ῃεα ἴο τΠ6 τνογ]ά, 
του ρῆ, ρογῆδῃ8, σοπηπιιιηϊοδίθα ἴο ἃ βαϊεςὶ 
πυμῦεῦ. ἴῃ 1Π15 8686 ἰξ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 2 
ΤΉ εβ8. ᾿ἰ. 7. σῇ ϑαίης Ῥαυ], βρεακίηρ 
οΥ̓͂ τῆς ἈΠΒΓΠΠΕΠΑΝ, ΤΡ ΒΆΥΒ, ““ ἡ 
πιψείεγῳ οὗ ἐπί γιὶ οἱ δ τυογῇ.᾽ 
τὐλωδο ὁ. ἜΤΕΙ ἢ 85 μα ἴο 
ορογδῖθ, θεῖ τῆ ορογδίίοη 18 ἰδΐθηϊ δηὰ 
πηρεγοοῖνο, [ἢ 1ἢ]8 δθῆδα ε͵80 [6 58Π16 
ΔΡΟΒΕΪ6Ὲ ἀρ0}168 ἴΠ6 ψψογα8, “ τη βίοθγυ, δηὰ 
“ἐ γῃγϑβίογυ οὐ (γιὲ, ' ἃ ρδου Ὁ τῃδη- 
ΠΕΡ ἴο ἴῃς οδἰ ηρ οὐἩ {π6 ἀοηε}ε5 (ΕρΗ. 
ἢ. 8---9.}; “ τολἰοὐ ἐπ᾿ οἶδεν σοπεγαξίοηξ ν᾽ 8 
ποῖ πηδάθ Κηονῃ ἐο ἐδ ξοπϑς 96 πιξη, ας ἐΐ 
ἐδ ποιρ γουθαίθα ἔο δὲς δοίῳψ ἀροείϊες απά 
»γορδεοίς ὃν ἰλο δρὲγί, ἐλαὶ ἐἦδ Οοημέδεε 
Ζλοιμα ὃς ζεἰου-«λεῖτε απὰ οΓ ἰδδ ταπιθ δοάν 
(πδπηοὶν νυ ἴῃς 76:05), απά ρμαγέαξετε ο 
ἀλπε ῥγοηιΐδο μι Οἠτγὶδί ὃν δε Οοερεί." Οοπι- 
ΡδγῈ αἷδο ἤοπι. χυϊ. 35, 96. ; ΕρΠ. ἱ. 9.; 
1. 9... νἱ. 19. ; Οοἱ. 1. 96, 97. 

ὥ. “Α βρὶνἴυδ! ἰγυ ἢ σουςποα ὑπ δῦ 8η 
Ἔχίθγηαὶ γεργεβοηςδεοη οὗ δ᾽ 146, ἀηά 
ςοποσαὶ θα ογ πάθη ἘΠ γοῦν, υη|688 βοῖ)δ 
εχρίδηδίίοη ὃ6 ρίνοη.᾽ τυ 115. ἱπιροτί 
οὗἉ ἴπ6 ψογὰ οὐ ϑανίοιιγ ργοῦΪΥ δ] υἀδὰ 
ὙΠ6η ἢα 8814 ἴο ἢΠὶβ ἀϊβεὶρίεβ, 70 ψοι ἐξ ἧς 
δίυοπ ἰο ἄποιν ἰδὲ τηγϑίθγυ οὗ ἐλ ἀϊπράοηι 
οΥ Οοὐά; διιί, ἐο ἐδεηι δαί ἀτὸ ιυἱἱλοιμ, αὐ 
ἐδεες ἐδῆπιρε αγὸ ἄοπθ ἱπ ραταδίρε. (Μαγκ 
ἦν. 11.) Τα ββθογεῖ 88 αἀἰβεϊοβϑά ἴο (ἢ 6 
δροϑῖ]6β, νῇο οὐϊαϊηρα {Π 6 5ρ᾽ γτι18] 5θη86 
οΥ τδ6 5ιπ1}π|ά6, ψ ἢ1|6 τῆ6 τυ] 6 
δηγιιδοα Ἐπ οπηβοῖνοθ ἢ τῆς ράγαῦ]ο, δηὰ 
δΟΌ ὮΙ πο (γί Ποῦ. [ἢ ἘΠῚ8 8656, Πηγβῖογυ 
ἷ5 υϑεὰ ἴῃ τπ6 (ΟἸ]ον Πρ ράββδρεβ οὐ {Π|6 
Νεν Τεβίδμηεης :-- ἤδν. 1. 30. Τῆς πιψε- 
ἐεγῳ, ἰῃδὶ 18, [ἢ 6 δρίγἰει8] τηδδηϊηρ, οὐ {ἦς 
δεῦοη “ἰαγε. --- Το τευθη είαγε αγε (ἧς 
αηρείς ΟΥ ἐλε ἑευεπ εὐμγοΐεε ; ἀπά ἰἦδ ξρυδη 
οαπαϊεεοἦς αγὸ ἰλε δευοη οἠμγοῖοε. Αφαΐῃ, 
χνὶ. ὅ. Απά ὡροὸπ ἦεν γολεαὰ ἃ παπιδ 
ευγέεη, Μγϑίεγγ, Βαὀψίοπ {δε Οτεαί, [δὶ 
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15, ΒΥ ]ΟΩ ἴῃ ἃ πινβεϊοα! 56η86, ἐΐδ πιοίλον 
οὔ ἰἠοίαίγῳ απα αδονηπαέίοηπς ; δηὰ, ἴῃ νϑῦγβα 
ἡ. 17 υἱὲ ἐεἰ λές ἐλδ πιψείενψ, οὐ ερίγιἐμαΐ 
δἰσηϊβοκίίοη, οὐ ἐΐδ ιυοπιαπ, απαὶ οΥ᾽ ἐδε ὀεαεί 
ἐλαέ σαγτιείλ ἀθν, ἄς. [ἢ ἘΠ]8 δ6η8β6 {1Κ6- 
186 ἰῇ 6 τογὰ πεψεέογῳ 1Β ἴο θ6 υπάεγβίοοά 
ἴῃ Ερῆ. ν. 832. 

8. “δοίη βαογθὰ ἰδίηρ, πάθη οὗ βεογοῖ, 
τ ΠΟ 8 παίυγαγ ὑηκποση ἴο Πυπιθη 
Γοδβοῦ, 8δη4 18 οὔἱν Κοόονῃ Ὀγ ἴῃ τονοὶα- 
κίοη οἵ ἀοα.᾽ ἧμιν, ἴῃ 1 Τίπι. ἢ. 16. 
6 ΓΟΔᾺ --- Ῥηλοιέ σοπίγουοτεψ ρτεαί ἐξ 
ἐλε τηγ βίο ΓΥ οὗ ροαϊίπεεε; Οὐ τυᾶς πιαπὶ- 
[εἴα ἰδὲ Μοή, γι βεά ἴα (ἦε δριγμ, ἑεθη 
τ απροίς, ργεαολεά μπίο ἰδλε Ο'τηπέίεε, δέ- 

; οπ ἐπ ἰλο ιρογίά, γεσεϊυεα τ ἑπίο 
δἰοτν. ““ὍΤἢδ πηγβίεγΥ οὔ ρου! ἴπεδ8, ογ οὔ 
ἴγις ταὶ] ρίοη, σομδβἰδῖβ ἰὴ [Π6 βανόγαὶ ρεγ- 
τἰου γα ἤσγα τηθηποηθαὰ Ὀγ {Π6 ἀροβίϊδ --Ὁ 
ἀρθλοτέν ἱπάθϑά, ψῇἢϊοῖδ 1 νου πδῦο 

τὲ οπίετεα ἱπίο ἰδς ἀεαγέ οΓ᾽ πιαῃ ἰο δσοη 
οσοῖυο (1 Οον. 1... 9.), ββά ποῖ οὐ βεοοοηι- 
ἐμῳλης ἴῃ δπηι ἴῃ δεῖ, δηά ρυ] βῃ θα {ἢ θπὶ 
γ {π6 ργεδοβίηρ οἵ ἰἷἰ8 ἀοβρεὶ; δυΐ 

ψῃ]οἢ, θεϊης τῆ πιαπὶ οείεά, ἀγα ἐπίοἰ ρὶ- 
ὀέε ας [ποΐς ἴο ἴΠ6 πιεαπεεί πα δγβίδηαϊηρ.᾽» 
δὸ ἱπ 1 Οον. χιϊ!. 3. 18 υπάογβιδηαϊπηρ οὗ 
411 πηγϑίογιθϑ ἀδηοῖεβ ἴῃ 6 υπάδγϑίβηαϊηρς 
οὔ 4}} τῇς τονθαϊ θὰ ἐγ ἢ οὗ (6 ΟΠ γβεϊη 
το σίου, ψ οι πη 1 Τίμη. 111, 9. ἀγα ςἈ] 16 ἀ 
16 πιψεέεγῳ οΓ {αἰ λ, διὰ οἵ ψῃϊοῃ ἴῃ 1 
Οον ἴν. 1., [ὴ6 Δροβϑῖ]65 αὔὰ οδ θα ςέεισαγάς 
Οὗ ἐἦδδ πιψεέεγιες οΓ Οοά. 

4. ΤῊο νογὰά πηψεέονῳ ἰδ υδεα ἴῃ τγοίδγθηςσα 
ἴο {Πῖηρβ οΥΓΥ ἀοοίγίποβ ψῃ ἢ γαπιδίη 
Μ ΏΟΙΥ οὐ ἴῃ ρδεὲ ἱποοιπργθῃθηβι!θ, ΟΥΓ 
αδοῦθ γϑάβοῦ, δἴδεγ ΓΠῸΥ γα γενθα θα, 
δυςῇ ἃγὸ {Ππ6 ἀοςίγίηθ8 οὐ τ γϑβιγγθο- 
το οὗ τῆ ἀε84, ἰῃδι 41} 5Π4}} ποῖ ἀΐθ δ 
{Π6 ἰαβὲ ἀδὺ, Ὀπὲ τπδὲ 81} 85Π4}} θ6 ομδηροά 
Ι Οον. χν. 51.λ) τῆς. ἱποδγηδίίοη οὗ ἔπ6 
οη οἔὗἩὨ οἀ, {πε ἀοςϊγῖηε οὗ ἴπ6 Τυὶπιῖν, 

ἄς. Τῖβ ἰ8 τῃ6 ογάϊπαγν ογ τδοϊορὶςαὶ 
Β6η86 οὗ ἴΠ6 πογὰ πιγβίαγυ : 1 ἀοϑθβ ποῖ 
ΡΥ δὴγ τπϊηρ ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴ0 ΓΟΒΒΟΉ, ποῖ 
αὐξεγὶν ὈΠΚηονγη 88 ἴο 118 δοΐηρ ; Ρυῖ ἰξ 
βρη ῆε8 ἃ πιδίίεγ, οὐ ψῇοβα θχἰβίθηςα νν8 
ἤδνα οἶεαγ δνϊάδηςα ἴῃ (ἢ6 ϑογίρειιγθβ, αἱ- 
᾿πουρσῇ τΠ6 γ»ιοάφ οὗ βυςῇ οχἰβίθηςο 15 ἰῃς- 
σοι ργθἢ θη ϑὉ]6, οὐ αόοῦο Οὐγ γϑββοῆς 
δ ἢ]Ἰδυδηογ ΒΒ δηὰ ῬαγκὨγοι 5 Οτοοκ 
ΘΧΙΟΟΠΒ ἴο ἴΠ6 Ναν 'Γοβίβπιθηϊ, ὕοοδ 

Μυστηριον. τ. ΟΔπρΌ6 1 5 Τυβηβδτίοη οὔ 
τῆς Εουν Οοκρεῖβ, νοὶ. ἱ. ρρ. 998---306. 
866 αἷδο 7. ἃ. Ῥίεδεγ᾽β ᾿πϑις. Ηδτγηι. 
ὅδο. ρρ. 701:---1234.) 

ΝΆΚΕΡ. --- Πϑεδεϊξαϊο οὗ τπ6 ᾿πιαρα οὗἁ αοά ; 
ποῖ εἰοίοα σψῖΐ 1Π6 ρσαγιηθηὶ οὐ ἢοὶ ῃ 688 
δηα ἰρὰν . -- αν. 1. 17. 4Ππᾶὰ ἀποιυεεέ 
ποὶ ἰλαῤ λοι ατέ ευνείολεά, ἀπά πηρεταδίε, 
απά μοοτ, ἀπά ὀὲϊπά, ἀπά παρα, 
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ΝΆΜΕΞΒ. --- ἼΠ6 ραγβοηβ δ] ]ο Ὀγ ἴδαιῃ. 
-- Αςεἴβ ἱ. 15. 7ε πιιπιδετ οὔ 1ἦδ Ἰβιη 68 
ψοΓα δρουῖ απ λωπαγεά απὰ ἐιϊυεπίψ.--- ον. 
"|. 4. Τήοι ἠαδέ α ἔδιυ ὨδΙηδβ εῦεπ ἐπ 
ϑαγάϊ. 

Νατυβε. 
Ι. ΒΙγΊΒ, οτἱρίη, ΟΥ δεν ἐγ. ὑὕδιῦς ὃν υ8- 
ἴμγο. (δὶ. ᾿ἰ. 1. 

2. Τῇ σοπδεκιυκίοη δηά ογάεν οὐ οὐ ἴῃ τ 6 
πδίυγαὶ ψογὰ. ἔοι. ἱ. 96., χὶ. 9]. 294. 

3. ΤΙ ἠδᾶνα ἀϊδροδί[οηδ, χυα  "Ἶε8, ργοροῦ- 
168, ὅζς. οὗἁ δὴν ραγβοῃ οὔ τπίηρ. --- 3 Ῥεῖ. 
1. 14. αγίαζετε οὕ α αἰοῖπε ἠδῖυτα. ---- ἘΡἢ. 
ἰ.. 3. Ῥε τυετε ὃψ τπιδῖυτα, ἱ. 6. Δοςσογαΐηρ ἴο 
οἷν ἡδίοΓαὶ ἀϊδροπίοη, σἤθη ἢοϊ Θη] ἢ ϊ- 
δηθὰ βδηὰ γεπονοα ὃν τῃ6 ἰπῆμσδηςαβ οὔ 
1Π6 Θοβρεϊ, οὐμάγεν 97 ιυυταίᾷ. 

4. Α παῖνο ἔδεϊϊηρ οὗἁὨ ἀδοογιπι, 8 πδῖϊνα 
86Πη86 ΟΥ̓ ργορτιαῖγ, ὈῪῚ ψὨΙΟὮ ἃ ρεγβοη 15 
αἰ Π6] ἃ ἔγοπη ποραϊθβοὶνγ γεσθαϊηρ (ΓΟἢ] 
16 ουδῖοπηδβ οὗἁ [18 ΘΟΙΠΕΓΥ. --- ̓  (ον. χὶ. 
14. 1)λοἐᾳ, ποὲ Ὠδΐυγα ἐἐεεί , --- 068. ἠοΐ 
γοῦν ΟὟ ἢδίϊνα βοηβα οἵ ἀεξεοοτιπη)---εαοὐ 

“, ἐλαέ ἴα τππᾶπ ἤαῦε ἰοπρ Λαὶγ, ἰὲ ἐξ α 
ρ βου ΔΝ, Λΐηι, νὶ2. διηοηρ ἴῃς τοί, ἴο 
ψνΠοπὶ δἰοηθ ἴῃ 6 Ὡροβῖ]6 νν85 Ῥγιπρ ; δηὰ 
σΟΠΒΘαΒΘΏΪΥ ἢς ἐἶοε8 οὶ τγοίεγρ ἴο τ||6 
εὐϑίοιη οἵ ἴΠ6 Ηεῦγτενβ. (Βοδιηϑοη Β 
Ἰ,αχίςοῃ, τοος Φυσις.) 

ΝιοΗτ. -- [π|6]] σέ] ἀδγκηθβα; Δἰνογοιν. 
---εν. χχὶ. 95. Ζ7ἤάετο εὐαὶΐ δε πο υἱρῇϊ 
ἕλοτγο ; τῃαὶ 18, (ἢ 6 Γ6 541} 6 Ὧο πιογὸ 10]- 
ΔΙΓΥ, Ὧ0 πιογα ἱπεει]δοίιαὶ εἰδγίζηθυβ, ΠΟ 
Ππιογα δάνογδιν ἰη ἴῃ6 Νον «“εγιδβα σα ; 
δι 8}1 8ῃ}4}} Ὀ6 ρβδςθ, ᾿ογ, περρίποθβϑβι δηὰ 
δϑεοιγὶῖν.--- ομῃ. χη. 19. 7Τά6 ηἰρῃς (ἐπαῖ 
15, ἴῆ6 {ἰπ|6 οὗ ᾿ἰδῃογϑῆςα 8δη4 ργοίβδηθηςβββ) 
ἰς ἔπν ἐρεπί. 
ΝΟΜΒΕΒΒ. 
Τισο; ἃ ἴον. ---- 88. νἱ!, 9]. ΑἹ νπιαπ ελα 
πονγεβη ὅσο δήξερ. ---- 1 ΚΊΩρβ χυῇ!. 12. 7 
απὶ ραίλεγέης πὸ 5Βι:10Κ8. 
Τήγες οἵ (λίγά.---Οτοαῖηθδ58, Ἐχοε ]θηον, ἀηὰ 
ρεγίδετίοη. --- [δ8. χίχ. 94. 7π (λα ἄαν 
ἐηαι! “εγαοέ δε (δες τϊνὰ ευἱὦ Ἐσυρὲ απά 
Αννα; τπαὶ ἷβ, δα ἴπ6 ργορῇεδξ ἱπηπιθ- 
ἀϊδιεῖν οχρίαἱπβ, ργοδῖ, δάϊηϊγε, Ὀεϊονοά, 
δηα ὈΪ658βοι,. 

Τοιιγ. --- ὐπῖνουβα ν οὐ {Π6 πιδιζογβ σοτ- 
ρτϑϑὰ τμογείη. -- ἰϑ8ὲ. χὶ. 195, 716 ἴοιυγ 
σοΥπεΥς οὗ ἰδε εαγίΐ ἀδηοῖο 8}} ραγίβ οὔ {6 
οαγίῃ. -- [ἐγ χῖχ. 6. ὥζφροη Εἰαηι (οῦ 
Ῥογβὶ8) ευἱ 17 ὀγίπρ ἰδλς ἴΟᾺΓ νυν 8. ἤγοπι 
ἐδε ἴοιν φιατίετς οἱ ἰλς εατγίλ ; πὲ 15, 4} 
Π6 νὶπάὰ5. [Ια ΕΖοκ. νἱῖ, 2. ἐής ἰοὺ οοῦ- 
ΠΟΓ8 οὐ ἰδὲ ἰαπα βιρῃ! 4}} ραγῖβ οἵ {πὰ 
Ιαπά οἵ 7υάεα. 

ϑευεη. --- Α Ἰαγρα δηὰ σομηρ]εῖθ, γεῖ Ὁποοῦ- 
ἰδἴη δηὰ ἱπαδηϊία, ηιπιῦοσ. [ἰ 15 οὐ νεγὺ 
[τεχυδηΐ οσσυγγοηοα ἴῃ {86 Αροοδίγρϑδ, 
ὙΠΕΓΟ γγ6 γοδὰ οἵ {πε σεῦύοη βρί Γ15 οὗ ἀοα, 
δεοῦεν ΔΏρεΙ5, σεῦεη ἰὨυΠοΓ8, δεῦοη 5685, 

4 Οὐηεῖδο 7)ἱοξϊοπατη 9 ἐἰια 

ἄς. ἄς. 
Ι.. 4.] 
7 πη. --- Μδην, 88 ψε]} δ ἰμδὲ ργδϑςῖβα ηιϊπ)- 
ΕΓ. ἴη ὅἀεη. χχχί. 7. 41. ἐεπ ἐδηιες ἅγα 
πιατ {1π|68; ἴῃ ἴ,αν. χχνΐ. 96. ἐεπ ποϊπδη 
ἀγα πιαπῷ Μοϊηθῦ. ὅ566 δἷ5ϑο ἤδη. ἱ. 90. ; 
Ατῃηο5 γἱ. 9. ; Ζεοεῇ. νἱῖ. 23. 

[ὅε6. Ὧν. Υοοάξοιι8δα οἡ ἤτον. 

Οκκϑ οἵ Βαβηῆλν.--- δ ργίποοβ δῃὰ Ὠοῦϊο5 
οἵ [ϑγβεὶ δηεὶ δυάαδῇ.---- 58. 11,18. Τῆς ἀαν 
Ὁ ἐδε 7,ογαὰ ἐλαίϊἑ δὲ. ... προπ αἰΐ ἐδ οαΚ8 
οἵ Βαβἤῆδη. 
Οτνε. 
]. Τῆε ιυἱἱὰ οἶσε; Μϑῃ ἰἴι; ἃ βίαϊο οὔ π8- 
ἴιΓ6.--- οπὶ χὶ. 17. Τ΄οι δεὶηρ α Ψ}]ὰ οἰϊνο- 
ἴΓ66, τύετί σγαῆεα ἱπ ἀπιοπρεί τἰΏθη.... 

2. Τῆς οιμπυαίεα οἰΐθο ; τα σὨυγοῖ οὗ ο΄, 
-- οι. χὶ. 34, 7  ἄοι ιτσοτέ σιὠώ οἱ Οὗ 1Δδ 
οἶτνο- ἴγθο, τυλιοὐ το ά ψ παέιιε, ἀπά ισετί 
σταβεά οοπέγαγῳ ἐο παίιισε ἱπίο α φοοὰ 
οἰϊνο- γε. ..ς 

ῬαΑπΜ8. --- ϑγηϊδοῖθ ΟΓ͵ΟΥ δον 8 νἱοἴΐοτυ, 8ῖ- 
ἰοπἀεάὰ πὶ δηϊοοδαάρηξ δυβεγίηρε. --- ον, 
νι. 9. 7 δελείά, ἀπά, ἰο, α στοαί περ μάε 

. οἰοίδεά ιυμὰ εὐλέίε γοῦτε, απ ραϊην5 ἐπ 
ἐλεὶν λαπι:. 
ΡΑΒΑΡΙ5Ε.--- ΤΠ 6 ἰην δ: 016 γεβίδησα οὔ τΠ 6 
Ὁ] 586, --- δν. 11. 7, 70 ἡέηι ἰδαέ οὐξγ-» 
οοιπείλ εὐἱδΐ 7 ρὶσο ἰο κα οὗ ἰδὲ ἐγες οὗ γε, 
εὐλιοὶ ἐὲ ἐπ ἰλο νάεί οὐδε ρατααϊβα οὐ Οοα. 
-- [υκὸ χχῆϊ, 43, Ζ7υ-ααν ελαῤῥ Ιάοιι δὲ 
εὐἱἑὴ πῖδ π ρΆΓΔ 156. 

ῬΆΒΒΟΨΕΞΕ. --- 7εἐβιι5 ΟΠ γβί. --- 1 (ογ. νυ. 7. 
Ολγνεσί ΟἿ ῬΆββονοῦ ἐς ἑαογίΠοεά ζογ 4. Οἱ 
1Π6 βρίγίξυα! ἱπιροτγὲ οὗ (15 ἴδγιῃ, σοι ρασα 
ρρ. 339---3..2.. οΥ 118 νο]πη6. 

ῬΗΥΒΙΟΙΑΝ. --- Τα ϑανίουγ, ουγίησς τΠ6 
δ'η8 8η4 5. Κῆθ58868 οὗ ἴΠ6 τηϊηὰ .--- Μαῖε. 
ἶχ. 12, Τάεν ἐδαὲ δε ευλοίς, πεεά ποέ α ρἢγ- 
βἰεἴδη ; ὑὕὑι ἴπον τῃδὲ ἅγα εἰςϊ. 
Ῥιμακ ογ (ουμν. 
Ι. Τῇ οπιθίργορ οἵ ἃ ἔδιγ, οἰτγ, οἵ βίδία. 
--- Οα]. 11. 9. .ζάαπιες, (ϑρλας, απ «7οδη, ιοδο 
δεοπιξά ἰο δὲ ρ1}}]ᾺΓ5. 

2. ῬΠΠαγ οὔ ἴγοη. ---- ΛΘ. βγιδοὶ οὗ ργϑδὲ 
ΒΓΙΏΠ6858 δηιἱ ἀμυτγαδίίοῃ. --- ὅεγ. 1. 18. 7 
ἦαυο πιαάε (ἦσο... .. αἡ ἴτοπ 1] ΔΓ. 
Ῥπούσηιν δηά Ὀγοακίης υρ ἴΠ6 ρστουπά. -- 
ΤῊδ ργεραγαΐοη οὗ ἴδ ἤεαγὶ ὈΥ γερεηῖ- 
δης6. --- Ηο8. χ. 19. γεαΐ τρ ψοὺν [Ἰῖονν- 
στουηἊ. ὅ8566 α͵80 ζ6Γ. ἰν. 8. 

ῬΟΙΞΟΝ. --- 1,168, ΟΓΓΟΓ, δηἀ ἀαϊιιπῖοη. ---- 
Ῥβαὶ. οχὶ. 8. “ἀάεγε᾽ ροΐδοῃ ἐς ἕπάεγ ἐλεῖν 
ἐδρε. - Κθ84], ἵν11}}. 8,4. Τήεξεῳ ρο ἀείγαῳ αε 
δοοπ 6 ἰδὲν αγε δογη, ςρεαζὶπρ ἐϊξε. 1 λεδ' 
Ροίβοη ἐς δε ἰδδ ροίβοη οἵ 8 β8εγρεηῖ. --- 
ἔοι. ἵ1. 13, ΤΠ ροΐδοηῃ οἵὨ 88ρ8 ἐξ μπάεσ 
ἐλεὶ; ἔρε; ιυᾶοεεο πιοιίὴ ἐς μωΐ οὗ οισεὶπρ 
απὰ ὀϊἰεγποες. 

Ῥονξεκ. 
Ἰ. Ὀιχηῖν, ργίνι ρα, ργογορδᾶνο. --- Φοθα 



ιϑγπιδοοαϊ Ζαπσιαφο 9} ἐλε ϑογὶρίμγεδ. 

1.19. 44 νιαπῳ ας γεοεϊυεα ἀϊηι, ἰο ἐΐθηι 
ϑανυε ὧδ ρονοῦ ο δεοοηιὸ ἐἦξ δοπε οὐ Οοά. 

ῷ, ΤΠ δ Ὀ] πὶ οὗ ροτετγ, ογ οἵ βοποὺγ δηί 
ἀϊφηϊγ, {πὶ 18, ἃ νε]]. --- 1 Οογ. χὶ. 10. 44 
εὐοτπη οἱἱρὴξ ἰο ἤατξ ῬόνῈΓ οπ ον ἀεαά, 
1Π δῖ ἴ5, ἴο θ6 γϑιϊθά, ὀξοσδο οὔίδο ὡρίδε, οὕ 
6ν}]}-τηϊπάθὰ ρϑγβοηβ νῆο γα βαηΐ ἰηΐο 
16 πιροϊίηρβ οἵ ἐπ ΟΠ Γβεδη8. Ὁ. ἘΠΕΙ͂Ρ 
Θηδιηἶεβ, ἰῃ ογάογ τῃδὲ {Π 6 Υ πρῇς ὈΘ δῦ ΐα ἴο 
(ΔΚ6 δαἀνδηΐαρα οὐ Δπγν Ἰγγθσι γεν ἴῃ {Ποῦ 
τοσδϑϊηρβ, ΟΓ οἴδην ἀδραγίυγα ἔγοιη θϑἴδ- 

διμμοα συβίοπι8δ. Τα νοὶ], σού ὈΥ ΠΔΓ- 
τ οὰ ψοπηθη, 88 8 δ] 6πὶ οἵἉ βυ 0) οἰ οη 
ο τ86 ροτεογ οὔ 86 ῃυδραηά. Τα πιᾶγ- 
εἰπαὶ τοπάθγίης οὔ 1 Οὐον. χὶ. 10. ἴ8, -- α 
σουετίπᾳ, ἐπ εἰρτι ἰλαέ δἦς ἐς ἐπάν ἰδὲ ᾿οιυοτ 
οὔ δον διαδαπά, 
ῬοΕΒ5.--ἡ σογίδίη ογάοῦ οἴδηροἰβ ; ψ Πα" 
1ΠῈΓ φοοά, 45 ἴῃ Οοἱ. 1. 16., Ερῆῇ. 11. 10. 
1 οι. 11. 92. ; ΟΥ ευΐ, 48 'η (οἱ. 11. ]5. δηὰν 
Ἐρῇ. νἱ. 12. (Ραγκλαγεὲ δὰ Ἐοῦϊηβοῃ, 
τος ᾽᾿Ἐξουσια.) 

ῬΕΙΝΟΚ οὔἽΠα ρονεῦ οὗ ἐδ 6 δἷγ. --- ΕΡΉ. 1]. 
2. ϑεαίδη. [ὰ {158 ραββᾶρε [ἢ δἷἱῦ ἀδηοῖθβ 
τῃ6 ᾿υγιϑαϊοιϊίοη οἵ δ! θη βαρ] γι 5. 

Ἐλκιν (ρεη16). 
Ἰ. ΤῊ αἰϊνίπα σοοάηβ88. --- 88. χχν]!, 8.., 
χἰὶϊν. 8. 

ῶ. Ῥιιγα δπά ἤοανθηὶγ ἀοςσίτηδ. --- δας. 
χχχὶϊ. 2., ἐβρεοί ἰγ τῆς ννογὰ οὔ (ἢ [,οτγά. 
88. ἵν. 10, 1]. 

ἨἈΒΑΡΕΒΒ. --- ΤΠ6 δηρεΐδ. ---- Μαϊξ. χὶ!. 39. 
ἘἨΞΟΕΝΕΒΑΤΙΟΝ. 
Ι. Τα πηοἰϊϊογδίίοη οὔ 8}} [ΐηρβ, {πῸ πον 
ςοπάϊείοη οἵ 4} τσ ἴῃ τῃ6 τείρη οἵ (ἢ 6 
Μοβοϊδη, ἤδη ἔπ 6 υπΐνογβα, δηα 8}} τη δῖ ἴἰ 
σοηϊδίη9, τ} Ὀ6 τοϑίογοα ἴο (πεῖν βία οὗ 
Ρτϊεϊϊηθ ΡΟΣ δηὰ δρίθπ οι, --- Μαῖι. 
χῖὶχ. 28. 75 ἰδε τορεπογδίίοη, εὐὐδη ἰδε 
ϑοὸη ὁ πιαπ εὐαϊί εἰξ οἡ ἐδδ ἰάτοπε οὗ ἐξ 

ὡς ἴῃ 8 πηοῖδὶ 86η86, γοῃονδίίοῃ, ἐπ 15, 1Π 6 
σἤαηρο ἔἴτοτῃ ἃ σδγηδὶ ἴο ἃ (γι βείϊδῃ [16. 
- Τίς 1... δ. (Βορβίπϑβϑοη, συοό Παλιγγε- 
νεσια.) ᾿ 

ἘΠΟΗΕΒ δηὰ ΤΑΙΕΝΤΘΒ. --- ΟἹ 5 δηἀ ργβοοβ 
ἔροιῃ ()οα. --- Μαιῖ. χχν. 15. 70 οπὸ ἦς 
συνε ἥσε ἰαϊεηίΒ, ἄς. 66 αἰ8ο ζμικὲ χίχ. 
13. τε. 

ΕΙνΕΕ. 
1. Δ ονεγῆἤονιηρ τγῖνοῦ. ---- [νϑϑῖοι ὈῪ δὴ 
ΘΓΙΉγ.---Ἴ8ι. ἸΙχ. 19. 7Τἦε σποηῖν τλαϊΐ σοπιδ 
ἐμ ἄζε α βοοί. ---- 5 ὁΓ. χὶνι. 7, 8. λο 
ἐλὶς ἐλαέ οοπιείλ ρ αε α ἤοοα, ιυλοεο τυαίετε 
αγὰ πιουεά ας ἐδε τίνει ὃ Ἐρυρὲ τίβείλ ὡρ 
ἧκε α βοοά, απαᾶ ἠὲ ννϑῖεγβ ἄγὸ πιουεά ἢξζε 
ἐδλε τίνετβ : σπὰ ἦς αἰ ἐδ, 7 ιυἱ ρο ὠρ», απὰ 
εὐὴἱί σοῦεῦ ἐἦδε εαγίἧ; 1 ΝΜ} ἀθβίγου τῆ 6 
εἶεν δηά 16 ᾿ῃμδυϊϊδηϊβ ἐἰπαγοοῖ. 8.66 α͵8δο 
88. χχν]ὶ. 9. ; 761. χ]ν. ῶ.; ΑΠ108 ἰχ. 
ὅ. ; Νρῆυμπ ἱ. 4. 
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2. ὰ τῖνενὺγ Ὀοΐηρ [ΓΘ] ΠΕΪγ ἢ Ὀαγγίεγ ΟΓ 
θουπάδτγν οἵ ἃ παίίοῃ ογ σουηΐγυ, ἴπ6 ἀτγ- 
ἴηρ ΟΥ̓ Ὁρ ἰ5 ἃ ΒΥπιθο] οὗ ονὶϊ ἴο τῃῆ6 δά- 
)οηίης ἰδηὰ ; δηὰ βἰσηϊῆοβ παῖ 118 6η6- 
ΠΪ6Ὲ5. ΜΠ τηακα δὴ ΘβῪ σοησιοβὶ οὗ ἴΐ 
ψἤθη ἴδον πη ΠΟ νναῖδγ ἴο ᾿ἱπηροᾶς ἐβοῖν 
ῥγοῦγοββ. Τῆι, [βδί8ῃ, ογαι οἰ ηρ τ 6 σοη- 
᾿αδῃ οὔ γγυβ δηὰ [Π6 ἀδδβίγυσίοη οὗὨ [8 
ΔΌγοηΐδη πηοηδγοῆυ, ἢ85 ἴῃ 656 ΟΓΩ8: --- 

Τλαὲ «αἰ ἰο ἰδς ἄεερ, 86 ἀτγ ; απὰ 7 εὐἱϊ 
ἀγγ ὑρ ἐΐν γῖνεγϑβ.--- [Ξ8. χὶ. 15. Τῆς ἴροκῦ 
«λα κέξετίψ ἀεξείγου ἐδδ ἰοπριιε οΓ ἦς Ἐρν»- 
ἐϊαη ϑεα (παῖ μραγί οὗ τῆς ἰδ οἵ Εργρὲ 
ΨΏΙΟἢ 85 ἱπεϊοβθα δπηοπρ ἴἢ6 πιου 8 οὗ 
1Π6 ΝΙ]6) ; ἀπά ιυὰ ἠϊξ πισλίψ ιυἱπά ἐλαϊ 
ἀφ τἦαζε ἀϊε ἠαηπα οὐδῦ ἰδδ τινοῦ, απαὶ ελαϊϊ 
Βιηἰϊ6 ἐέ ἐπ ἰδὲ δεῦοπ βἰγοαπη8, ἀπαὶ ηιαξε 
[π|6}] ρο οὐον ἀγψ-σὐοά, 8366 αἴ50 ἴβ8. χῖχ. 
θ. δπηὰὼ Ζεεῆ. χ. 1]. 

3. ἃ οἶδαν τον 18 ἴῃ 6 Βγτηθοὶ οὔ ἴῃ ργδαῖαβί 
βοοα. --- Βα]. χχχν. 8. Ζ7ῆεν ελαϊ δὲ 
αδωπάαπέ εταἰβῇεα ιυμὴ ἐς [αἰπεϑε οὗ (ἦν 
λοιιδε; απαὰ ἰΐοιι ελαέξ πιαζε ἰΐφθηι ἀγὶπ ὁ 
ἐδε τῖνον οὔ ἸΠΥ ρ᾽θδβυγοα. Ἐογ ν ἢ (Π66 
ἴ6 [Π6 ἐουπίδϊη οὔ Πε.--- ον. χχὶϊ. 1. ἴδ 
Ζὀοιυεα ἠὲ α ΟἾΘΑΓ τῆνον οὗ νεῖογ οὗ Ἰϊΐδ, 
(ἐπαὶ 15, 1ῆ6 ᾿ποχπδυβεθὶα δηὰ δρυπάδης 
ΠαρΡίΠ688 οὔἩ {πὸ ἱπδαυϊτιηῖβ οὐ τῃ6 Νανν 
εγυβδίθπι,) ὀγρλὲ ας ογυείαί, Ῥτγοσοεαϊης 
οἱέ ο΄ δε ἰάτοπϑ οὗ Οοὐ απὰ [ἧς 1απιδ. 118 
οἰδαγησες ἰηαάϊσαῖεβ ἔπεῖὶγ ΠΟ] μ6855 δπά 
ῥβδςα ; δηά ἴῃ ὀγίρλέποε Οὗ ἰΐς τὐϊπὶπρ ἐξε 
ογψείαί, τ1ῃ6 ρἱοτγίοιβ [6 οὔ {Π0856 ννῃο 
ἐγῖηκ οὔ ἰϊ. 

Ἀοοσκ. 
Ἰ. Α ἀείδηςθ, οΥ ρίαςα οὗ Γεξ!ρ6.---- 158. χυ]!. 
10. Το λαεὲ δογροίέεη ἐδ Οὐ ὁ ἐὰν εαἱ- 
υαΐΐον, απαὰ λαξέ πο δεξη ηιϑια [εὲ οἔ ἐδδ 
ΤΟΟΚ οἵ τ ν βιγθησίῃ.--- 58]. χνι], 2. Τὴ ς 
Σιογά ἐξ πιψ τοοῖ. 

2. Α πύδτγγ, βρυγαινεῖυ (ἢ 6 ραιγίαγο ΟΣ 
ἄγϑιὶ (8 ΕΠ 6 Ὁ οὗ ἃ πιδιίίοη; νγῇῆο 15, 88 ᾿ξ 6Γθ, 
{π υδγγυ ἡ ποῆςα ἴΠ6 πηεη οἵ δι ἢ παιίοη 
ταδὲ παν ργοοθϑααα. --- 56. ᾿]. 1. Ζωοοξ 
μηίο ἐδλδ τοοῖς τυδόπος ψὲ αγὸ ἦειυη, ταὶ 18, 
ἴο ΑὈτάπδῖ δηὰ ϑαγδῇ, νοσο ἀδβοθηά- 
δηΐ8 Υ6 8ΓΘ. 

38. Αἡ υηίτι τ} ἤδΆΓΕΥ, --- Τὺ Κ6 νὴ}, 6. 
ϑόπις ζεἰΪ ὠροπ ἃ τοςῖκ, απαὰ αε δοοπ αε ἐξ 
Σργάπρ ἀρ, ἐ ιυμλοτεά αἰυαψ. 866 ἴΠ6 ἰηΐετ- 
Ρτοϊδεοη οὐ Ὁ γῖβὲ Πἰμπηβαϊ , ἴῃ γογβα 13. 

4, ἤοοκ ρίνίηρ σψαῖεγ ἴο ἴῃ [βγϑε 168. 
(Εχοά. χνιῖ. 6.; Νυπιῦ. χχ. 10, 11.) 
ΟὨ γῖβι.---ὐ Οὐτ. χ. 4. Τ7ῆεν αἀγαπὲ ο[ [λαΐ 
“οἰτ αὶ τοοῖς ἰλαΐ ζοἰοιυεά ἐλεηι, ἀπά ἰδ σέ 
ΓοΟΟΚ τῦᾶς ΟΗΕΙ5Τ. 

Εουὺ οΥγ ΑΝ". --- ον οῦ 8η4 γ}]6.-- "Ῥ58]. 
ἷ. 9. Ζ7΄οις ελαϊέ ὄγεαΐ ἰδδηι ἐπ ρίοοος ιυἱῇ 
α τοὰ οὔίγοπ. 

ΘΑΟΘΒΙΕΙΟΕ. 
1. Τε τπΐηρ βϑοτιβορὰ ; ἃ νἱςιῖπι. --- ἘΡΏ. 
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ν. 9. 44. Ξξδογίβοο ἐο Οοα. ὅοα Ἡδροῦ. ᾿χ. 96., 
χ. 12., δηα 4130 ἰπ πηδῆγ οἵἴπδῦ ρᾷβ88 2368. 

ῷ. 8᾽δυρδιον.-- -ἘΖεῖς. χχχῖχ. 17. “:εεπιδέε 
ψοιγεείοοε, ἀπά σοπι; ραΐδεγ' ψομγδοίθεε ὁπ 
ευετῳ δἰάδ ἰο πῖψ δϑογῖῆεθ, ἐλαέ 7 ἀο δαοτι- 
)οε Ὧν ψοὺ. “Τῃϊ ὈοΪά ἱπιβρογυ ἷἴ8 
[οιυιιπάεὰ οη τῇ οσυδβίοπι ΟΥ̓ ἰην) ΔἸ 0 8 ἴο 
[δαδβῖβ 86 γ βδογίῆοθ. ὅδε ὅδθηῃ. χχχὶ. 54.; 
1 ϑαιη. χνὶ. 8.; Ζερῆ. 1. 7. Οομηρδγα 
138. χχχὶν. 6., νῃϊςεἢ ΕΖοκὶοὶ δθοπ5 ἴο 
ἤανο ἱπηϊαϊοα : δὰ Ἦδν. χίχ. 17, 18., 
ΠΟΥ 6 ἤηα ἘΖΟΚΙΟΙ᾽ 8 δηϊπηδῖοὰ δά ἀγα 88 
ἴο {ἢ Ὀἱγά8 οὗἩ ΡΓΘΥ, δηὰ δνεὴ βοπι οὗ 18 
δχργοδβίοηβ. πε ργορδοῖ μδ88 ἱπάιϊσεά 
(ἢ Ὀδηὲξ οΥὗἁ Πὶ8 σοηΐια 'ῃ ἃ 80} 6 Δπ1}}}- 
Βοριίοη." (Ατγοβδίδηορ Ναονοοπιθ, οἡ 
Ἐχζεκ. χχχὶχ. 17.) 

3. Ὑηαῖονον 5 θχῃϊοίτοὰ οὐ ὑπάογίδβκοη ἴῃ 
ποηουῦ οὗ ἀοὰ οΥ ἴῃ γοίεγεησθ ἴο ἢ18 ν]}} : 
8.5, 
(1.) Ῥίεῖγ, ἀσνοίδάηεβ8. --- 1 Ῥεῖ. ἱϊ. ὅ, 
δρίγίἑμαί ΒΔ ΓΙ Π 68. 

(3.) Τα ργαΐίβεβ οὔὗὁἩ οὐ δῃηὰ ψόγκβ οἵ 
σἤδγν ἴο πιορη. ὅθο Πρθ. χὶϊ!. 15, 16. 

(38.) νιγίυουβ σοπάιϊοϊς, οοττοοῖ ἀεροτγῖ- 
τηθηϊ. --- Εοῃι. χὶϊ, 1. Ῥγθεοηέ ψοι δοάϊοε 
α ἰυὶηρ Βδουιῆςα. 

(4.) Ἐχογείοηβ ἴογ ἔπε βυρροτὶ οὗ (ΟἨἩγ3- 
τἰβη πλϊηϊδίογβ δηά οὗ [6 ΟΠ γβείδη γα ]}- 
εἴοη. --- ῬΗΙ. 11. 17. 7.1 δὲ ογετοά προη 
ἐδδ βδοτῖβεα απ δοτγυΐϊοε οὗ ψοιι {αὶλ. 

ΒαΑν,τ. --- ϑουπὰ βρϑδοῦ οΟΥ ἀοοίΓηα, δβιιοῇ 
89 ργϑβαγναβ ἔῃ 6 ψου]ὰ ΓΟ ΠῚ σΟΓΓΟΡΟΏ..--- 
Μεῖι. ν. 13. δ αγὸ ἰδδ βαϊῖ οὐ ἐδς εατί. 
-- ΟΟἹ. 1ν. 6. Ζιεὲ ψοιν ἰώ ὃς αἰιυαν 
ευἱὰ στάσο, εοαξοποα ιυἱέὴ βαϊξ. 
ΒΑΝῸ ΟΥ̓ {πε 568. --- ΑἩ ἀρρτεραῖο δον οὔ 
ἸΠΠΌΙΠΟΓΒΌΪ6 ἱπα νά ι18}8. --- ΤΑ εἰν τοϊάοιυε 
ατὸ ἱπογοαεεοα αδουο ἴα δαπα ΟΥ̓ Πα 8688.---- 
Θεη. χτὶ!. 17. 7 πιιθρ᾽ν ἐδν ἑεεά... 
ας ἰλὸ βδηὰ ιυλιοῖ ἐξ Ὁροη ἐς βθδ-δλογδ. 
Βοοποηιν ξατ. ὅε6 Ηξατ. 
ϑξα. 
1. Τε Οεπηϊς που]ὰ. --- [58. Ιχ. ὅ. Τῆς 
αϑωπάαποο οΓ ἐδε 868 εδαὶϊϊ ὃς οοπυετίεα, 868 
αἰ3Ξοὸ Ἦδν. νἱῖ, 8. δπηὰ Ὧν. οοάϊιουδβ 
τῃόγθοη. ΓΑΡΟΘΑΙΥ ΡΒ, Ρ. 218. 

ῷ. Τα οτοαῦῖ γενοῦ Ευρῆγαῖος, ΝΊ]ο, ἄς. -- 
588. χχ!. 1. 776 ἀεεεγέ οΓ ἐδδ 568, τη θῇ 8 
τῆς σουπέγγ οΥ̓Βανγίου, τ ἢ ἢ 88 ναϊεγοα 
Ὀγ 1Π6 ἘΘΡἢγαδῖα8.---ὐογ, 11. 36. 7 ευἱὰ 
“ρ ἦσν 86, ἀπά πιαζς ἦεν {πη ἄν: (ἢ18 
τοίεσβ ἴο ἴπ6 βίγείαρθπι γ΄ τ ῃϊοῦ ΟΥΓΒ 
ἀϊνογίεα τΠ6 οουγδα Οὔ ἴΠ Γῖνεῦ δηά οδρ- 
τυγοεὰ Βαργίοη. -- ἘΖεῖς. χχχιῖ. 2. 7 λοι 
ατί αδ α εὐλαῖς ἐπ ἰδο 568 : ἴῃ 6 ργορῆοξ 18 
ϑρθικίηρ οὗ {πε Κίηρ οἵ Εργρῖ, τὨγουρῇ 
ψ Ὠοἢ τἰἢ6 ΝΠ ἤονεα. ὅσες ΑΕ. 

8. δεα οΥὙ αίἰα::. --- Ἀν. ἵν. 6. Τῆς Ὀἱοοά 
οὗἩῚΙΠ6 Ηράθδοπηθγ,  ὨΙοἢ δἷοπθ οἰθδη 5868 
τη ἴγοπι βἷὶθη. [1 ἰβ οδ᾽ 6 ἃ 868, ἰη δἰ ἰυ- 
δἴοῃ ἴο {πε ἰᾶγρα νεβϑδ6ὶ ἰῃ ἴῃς ἰδ 0]6, 

,Α Οὐποῖβο Ζ)᾽οξοπαγν ὁ ἐδε 

ουΐξ οΥ̓ἨὨ ψῃϊοῆ [Π6 ρῥγίοδβὶ ἀγονν ψαῖοῦ ἰο 
ννϑϑῇ {ποπηβοῖνοδ, (ἢ 6 βδογ ἤἥσθβϑ, δβηά τδ6 
᾿πβιγιπιθηβ οὗἨ νὮ]οἢ {Π6 ν τπδάθ υδ6, ἴος 
ΒΒΟΓΙ βίην. --- 1 Κίηρβ υἱῖ. 33. ὅδε ε'50 
ΑΝ δη ΑΥΕΒ. 

ΒΕΑΙ, --- ΘΚΑΙΙΝΟ. 
Ἰ. Ῥγεβεοσναδίίοη δηὰ βϑουγὶγ.--- 80]. 80 
ἷν. 12. Α͂ υιιιπίαϊπ , 8 ἃ ἰουπίδιη 
ΠΡΟ ΪΥ ργεβεγνθά ἔγομ ἔς ᾿ἱπ)υγίθβ οἵ 
ΘΔΙΠΟΓ 8η6 Ὀαβϑίβ, {παῖ ἰἴ8 υϑίθγβ ΠΙΔΥ 
6 ργεβϑογνθά ροοά δηά εἴθδϑη. 

ᾧ. ϑέόγεβν δηὰ ργίνβου, Ὀδοδυβθ πιϑῃ 
Ὀ808}}γ 868] υρ ἴθο86 τΠϊηρ5 πος (ΠΟΥ 
ἀεβίσῃ ἴο Κορ βεεγεῖ, Τηὺ8 86 ὀοοῖξ 
Ζοαίρα, 15 ΟῊ6 ψῆοδα σοπίρηϊδ ἃγὰ βοοζοῖ, 
Ἀπ γα ποῖ ἴο ὃ6 αἰϊδεϊοβεά υπι}} {86 
γοιηοναῖ οἵ {Π6 868]. [ἡ ἴβα. χχίχ. 1]. ὦ 
υἱεῖο ἧδε ὠπίο ἃ ὈΟΟΪΚ βοαϊθά, 15 ἃ υἱβίοῃ 
ποῖ γοῖ υηάογβίοοα, 

8. Οοπηρ είίοη δπὰ ρεγίδοϊϊοη, αἷἶβο δυῖῆο- 
ΓΙ ; θοσδυδα (Π8 ρυτεηρ οὗὨ ἃ βθαὶ ἴο δῃγ 
ἄἀδογϑο, νι 1}}, οὐ οἴπον ἱπβιγυηθηὶ ἰῃ τ τὶς 
ἴηρ, σοτῃρ]εῖθ8 {π6 ψοὶς ἐγαηβδοῖίοῃ. --- 
ἘΖΕΚ. χχν!. 19, Τάοωι (πε Κίηρ οὗ 
Ὑγγθ) δϑϑεβὲ ρ ἐδ σωπὶ (με ὁ ισἱξάίοπε 
απα μεγεοῖ ἥε δεαιιέῳ ; τῃδϊ 18, ἕπου ἰοοκοβὲ 
προ (Ὠγβο! 85 τάπης ἀγγινοὰ δὲ τ 6 
Πιρῆοϑὲ ρἰτ ἢ ΟΥ̓ νι ϊδάοπι πὰ ρίογγ.0 ὅ66 
Νοῆ. ἴχ. 8.; Ἐδέμ νἱ}}, 8. 

4, Ἐεδίγαϊηϊ οὐ ῃἰπάεγαηςθ. --- οὔ χχχυῖϊ. 
7. Πρ βϑαϊθῖβ ὑρ ἴΠ6 δαπὰ οὗ Ἔνεῖγ 
τδη ; ἴπδὶ ἰβ, ἴὴ6 Αἰπι σεν γαδίγαὶπ 
{Π ΕΓ ρόοννογ, --- Π7οὉ ἰχ. 7. Ἡλίολ βθ}] ἢ 
» ἐδλο δίαγε; ἴπαϊ 18, Γθδί γα! 8 {ποῖγ ἴῃ - 
6 Πς68. 

ὅ, Ἐχοϊυιδῖνα ΠΙΟΡΕΡΙΣ ἴῃ 8 {πΐηρ. --- Αἡ- 
οἰθηἾγ, ᾿ὲ 85 πε ουδίομη ἴο βεδὶ ροοεϑβ 
πὐρυρ αν ΘϑΟ ἢ ραῦβοη ἢανίηρ ἢἾ8 ραει!- 
ἴδ τηδτκ, νΒΙ ἢ δϑοθγίδίηθα [Π6 ργορογὶν 
ἴο 6 ἢΐβ οσῃ. Ἦδησοα, (6 Ζεαΐ οΓΓ Οοά 
δ Ηὰ πιαγά, ΌὉΥ νηϊοῖ ἢς Κηονοῖῆ Ποῖα 
(αὶ ἂγὲ Ηϊ8. (9 Τίη. 3. 19.) Τὕπάον 
ἴῃς ἰὰνν οὔ Νίοβεβ, εἰγουπηο βίο 18 Γεργε- 
Βοηϊοα ἴο Ρ6 ἴῃ Ζεαὐ ψ ]οΐ βεραγδαῖθά {6 
Ρθορὶς οἵ ἀοά ἔζτοιῃ πα Ὠεδίμεη τῆο ἀἰά 
ποῖ ἈΠ} προη ἢΐβ πϑῃθ8. (οιῃ. ἷν. 11.) 
Απά ἴῃ {818 δθῆβα ἴδ βδογδιηθηῖ οὗ ὕδρ- 
ΕἸϑιὴ 5βυσσοοάϊησ ἴἰο εἰγουμπηοϊδίοη, νν88 
ἙἈ]]6 ὈΥ {πε {δίθεγβ οὐ [ἢ Ἄσπυγοῦ 186 
8608] οὔὗἩ οὐ : θυξ ἰη τ ΘοΒβρεϊ, {Π}5 ἀ]- 
ΝΠ 568] 8 ΠΊΟΓΕ δοσιγαίοϊγ ἀδβογ θεὰ ἴο 
06 ἴπ6 Ηοὶγ ϑριτῖς οὐ αοά. ΤὙΤΠογ πῆο 
ἤανα (ἢ 8 Βρίγὶις δγο πιαγκοα 85 πἰ8. (3 
ον. ἱ. 32. ; ΕρΒ. ἱ. 13., ἵν. 80.) Ουγ μογάὰ 
εβυ8 ΟΒ γῖβὲ 18 γεργεβθηϊθα 88 δια πο πεν 
Ροβϑεββίηρ (Π|8 πιαγί. (9Ζομη νἱὶ. 97.) 
Οὐδπογδιγ, 84|} ψῆο πᾶπὶθ ἴπ6 πδπιὲ οἵ 
Οἰγῖβι δπὰ ἀεραγὲ ἔγοπι ᾿ἰπἰφυϊγ, γε βα!ά 
ἴο Ὀ6 ἴἢ8 αἸνίηο}γ δεαϊεα. (9 Τα. ἰΪ. 
19.) Βγ τδο “ταὶ οΥ᾽ δε οὶπρ Οοα, ταθ- 
(ἰΙοπρὰ πῃ Βδν. νἱϊ. 9., 18 β'βρηϊῆοα 1Παὶ 
Ἰπηργαβδίοη οἵ (6 Ηοὶγ ϑρίγιξ ρου ἐπα 



ϑγηπιδοῖεαὶ ᾿απσεασε οΥ ἐδ ϑεγέρέμγος. 

Βοαγὶ οὐ πιδὴ νοΐ ργεβεῖνοβ ἴῃ 11 [6 
Ρυϊποῖρίεβ οὐ ράγα ἔϑπ, ργοἀυοίηρ ἴδε 
ἔγυϊι5 οἵἁὨ ῥεῖν δπά νυἱγίυθ. ΤῊϊ5 ἴδ [ἢ68 
«εαἱ πὮϊοἢ ππᾶγκ ἴπ6 γοαΐ ΟΠ γϑιίδη 88 
1Π6 ργορεγῖν οὔ ἴῃς ΑἸπιρμῖγ. [|η εν. 
νἱϊ!. 3, 4. τῆ «εαϊφα τηῦῦῖκ 18 βαϊά ἴὸ ὃὲ 
ἱπηργαβϑοά ὡροη ἑἦς Πυγελεαάε 9 ἐδδ δετ- 
υαπίς αΓΓ Οοά, εἶἴμαῦ Ὀδσδυβα οἡ 118 οοη- 
δρίσυουβ ρατὶ οὔ {Π6 ρεγβοῃ αἰβιϊηρυ βμϊηρ 
οΥμδηθηῖβ ΕΓ ΟΓΏ ὈΨΡΥ [Π6 δδϑδίογῃ 
ὨΔΕΙΟΏΒ ; ΟΥ Ὀδοδι.86 δ[αν 68 δ ΘΙ ΘΠΕΥ ἡνεγα 
ταατκαα ρου ἐλοὶγ )ογελθαάξ, 88 ἴῃ ργο- 
ΤΓ οὗἁὨ ταῖν πηϑδίοσβ [θᾶ Ῥοοά- 
οὐβα οὐ Εν. νὶϊ. 2, 3.} " 

ΒΕ. --- Τὴς Ῥνοτὰ οΥ᾽ Οοά. --- ᾳκΚὸ νἹιῖ, 
Ῥ1. 
ΒΕΚΡΕΝΤ. --- ϑαΐδῃ, ἴΠ6 ΘΏΘΙΥ οἵ δοιιἶβ. 
--- ον. χὶὶ. θ. Τλαξ οἷά βετροηϊ, οαὐξεά 
ἐλε Του απά ϑαίαηπ, τολϊοὺ ἀφοεϊυοίἁ ἐλ 
«ὐλοίς τυογία, --- 3 Οογ. χὶ. 3. Τῆξ βογρβηῖ 
δεριβίεά Ενε ἐλτοιρὰ ἀϊε εωδέϊέψῳ. 

ΘΕΈΡΤΕΝ. ὅ86ε ΝυΜΒΕΒ8. 
ΒΗΛΘΟΥ͂Ν. -- Πείξηςα, ργοϊεοίοη. ἴῃ 86 
ΒΌΪΕΓΥ δαβίθγηῃ σουπίγεβ {ΠῚ8 τηθίβρῃου ἷ8 
Ὠἰμη Ϊγ Ἔχργαβδῖνο οὗ βιρρογί δῃά ργοῖθο- 
κίοη. --- ΝαπιΡ. χὶν. 9. Τἀεῖν ἀείεπος (εὐ. 
δΥ τϑίμαμ, βιαάον) ἐξ ἀερατίοά ἤοπι 
ίλθηι. Οὐοιραγα αἷβδο "βαὶ. χεῖϊ. 1., Ἴχχὶ. 
ὅ. ; 88. χχχ. 2., χχχὶϊ. 2., δὰ Ἰ1. 16. Τα 
ΔΑταὺῦβ διὰ Ἐαγδβίδῃβ δῃρου ἴΠ6 88ΠῚ6 
ψοτὰ ἴο ἀεποῖα ἴΠ6 βδῖθ [Πϊηρ, υδίηρ 
ἴῃ686 ΟΧργαβϑίοῃβ: “αν ἐδε ΒΒΛΑΌΟΝ 
ΚΓ ἐὰν Ῥγοερεγτέῳ δό ἐσίεπάφα," --- “ αν 
ἐδε σϑθλρον οἱ ἐν ρτοερεντέψ ὃε ερτεαά 
οὐενῦ δε ἠεαάς οΥΓ ἐἦΐὰψ ιυοἰξιυμλετε." --- 
“ ΜΑΥ (᾿γῪ ρῥρτγοϊθοϊου πανὸσ ΡῈ γεπιονβά 
ἴτοιυ τγ Ποδὰ; δ Οοἀ εχίθπά τἢν 
ΒΗΛΌΟΝ δχίθγη ἶγ. ἢ [Ὁ γ΄. Α. ΟἸαγία οἢ 
Νυμπιῦ. χνὶ. 9.] 
ΒΗΕΕΡ --- ΒΗΕΡΗΕΕΡ. 
1. δέδορ ὑπᾶεν α δῥερλετά. --- Το. ρθο- 
ρἶθ ὑπάογ ἃ Κίηρ. ---- Ζεοἢ. ΧΙ. 7, ϑηνιδέε 
ἐλθ Βῃερῃογὰ ; απώ ἐὴξ βίιθερ “ἠαϊὶ δὲ εοαΐ- 
ἐοεγοά. 

9, Τῆς αἰϊβείρίε5 οἵὗἨ ἁ ΟὨγῖβί, πῆο ἰ6 {ΠῚ Σ 
ΒΗΕΡΗΒΕΡ ; ἴα οδιγοῖ οὗ ΟἸγίϑῖ, σοη- 
δἰβίϊηρ οὗ 41} ἐγμο Ὀδ]ανθῦβ ἴῃ Η πὶ (Π6ῚΓ 
Βῃορδοτγα. --- Ζοἢη χ. 11--14. 7 απὶ ἐδε 
ξοοά Ξῃερῃοτγά ; ἐΐς φοοά 5Ἀαρῃεγὰ φίσείᾳ 
ἠλε ἐε ζον ἐδ βῆθβερ. 7... . ἄποιυ πιψ 
8ἤῆεθρ. --- 1 Ῥεὶ. ᾿(. 25. Κε. . . ατγὲ ποιῦ 
γείεγηποά επίο ἰλε ΘΠ Θρηογα ἀπά βλορ οἵ 
ΨΟΜΡ δομίς. 

3. 7Ζωοεέ οἵ εἰγαψὶπρ εἴξδερ τορζεβθηΐ ρΟ ΓΟ Β 
ποῖ γεῖ σοηνεγίεα, Ὀυϊ τνιὰδηάογίηρ ᾽ἢ 5ἰη 
δηα οἸΓοσ. --- διι. χ. θΘ., χν. 924. 172ε 
Ιοβὲ βῆδορ 9 ἐὰς ἤουβα οἵ βγδεὶ. --- Ἰ Ῥεῖ. 
ἰϊ. 95. γε ιὐϑῦὸ αἪ Β[66}) βοίΐῃρ δδίγαγυ. 
Οοπιρᾶγε αἷδο Νίαϊι. ἰχ. 36. δηὰ Δίαγι 
νἱ. 84. 
ΘΗΙΕΙΌ. 
1. Α ἀεέδηοο. --- 54]. χυ!. ῷ. 7Τῆς ἸοΡ 
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2. δπ, Ὁ. το ψγ6 8Γ δηδυϊθα ἴο γο- 
8181 [Π6 δγΥ ἀδγίβ οἵ {π6 ποκα. Ἐρῇ. 
νἱ. 16, 

ΒΗ1Ρ8 ο0.|,:. Ταγελίελ ; τοογοῃδηΐβ, τηθη δη- 
τιο θα ὈΥ σοτημιογοα, δηα δϑουπάϊηρ ἴῃ 4} 
ἴῃ αἰερβηοὶθθ δηὰ ᾿υχυγίθ8 οὐ 16, ραγιῖ- 
ουϊατὶγ [Π6 πηεγοπδηῖβ οὗ Τγγα δὰ ϑἰάοη. 
-- [88. 11, 12---106. 7ὴε ἀαῳ οΥ ἐλε ἴ,οπῦ 
οΥΓ Ἡοείε ἐλαίἑ δε... . ὡὠροη αἰ λό βῃϊρβ οὔ 
ἈΓΒἢ]8ἢ. --- [588. ΧΧΙΪ, 1. Ποιυῦ, Ο γε 

5ἢ1ρ8 οὗἁ ΤΑΙδἢ 8. 
ΘΗΟΕΒ. -- ΤΏ ργεραγαζίοη οὐ [6 Θοεροϊ 
οἴ ρθδοα. --- Ερῆ. νἱ. 15. 

ΘΙΨΕΝΟΕ. 
Ι. Βηιηρίηρ ἴο δβἰἰεῆσθ, ογ ριυιείίηρ ἴο εἷ- 
ἰεποα. --- σεῖο ἀδδίγιοιίοη. [88. χνυ. |. 
4: ὑῇ Μοαὸ ἐξ ἰαϊά ιυαείς, απά Ὀτουρίιξ ἴο 
8:[6ῃς6. --- ὅεγ, νἱϊ. 14. Τὴςφ ἸΟΒΡ οἷν 
Οοἀὐ λαίᾷ ρυϊ υβ ἴο 8͵]6ηςα. 

2. Α Βυ200] οὗ ργαγίηξ. --- υκε ἰ. 9, 10. 
511 -- ΒΙΤΤΙΝα. 
Ἰ]. Βεϊφηϊησ, τυ ]ϊηρ, δηὰά ἰυάρίηρ. --- ἴῃ 
δυάς. ν. 10. Το ἐδαέ εἷς ἐπ 7μάσηιεπέ αγθ 
ἴῃ6 πιαρ᾽δίγαῖθϑ οὐ Ἰυάρεβ. Τῇ δἰτὶης 
Οἡ 8 {ΠΠγοηθ, ὙΠ ]οἷ σου 80 ΥΟΓῪ ἔγ6- 
αυδπίὶγ ἰῃ (δ6 ϑογίρίυγεβ, ἰηγαγίδο! Υ 
ΤΩΘ8ἢ8Β ἴο ΓΕΙΡΏ. 

2. ὙΥΠῊ οἿΠ ΟΡ δα)υποῖδ, βι εἶς μδ88 8 αἱ 
[δγεηϊ βἰμηι!βοβιίοη : 88, 
(1.) Τὸ τὲ ἀροη ἐλὸ εαγίλ ον ἀμεί (158. 11], 
26., χὶν!!, 1. ; [1μ4η|. 11. 10.; ΕΖοκ. χχνὶ. 
16.), οΥ οπ α ἀμηράμι, β'βηῖβαβ ἴὸ ὕ6 ἴῃ 
ΘΧΙΓΘΙΘ ΠΪΒΟΓΥ: 

(2.) Το εἱ ἐπ ἀατέπειε (Ῥ 86]. ονῖϊ!. 10. ; [88. 
ΧΙ, 7.) ἴ6 το "6 ἴῃ ργίϑοῃ δὰ βίβνεσγυ. 

(3.) Το εἰ! αε α ευἱάοιν (1538. χἰνὶϊ. 8.) 15 ἴο 
ΤΩΟΌΓΩ 88 8 Τ]άοΟν. 

5ΙΑΨΕ. -- Οὐ ψῃ0 88 ΠΟ ὨΓΟΡΟΓΥ ἴῃ 
᾿ἰ)βεἰ ἔ, μὰ ἰ6 θουρθε ὈΥ δποίπεγ. ὅμοι 
ΓΟ 811 τπηδηϊϊη, νυοπ) ΟἸγῖβὲ ἢδ5 Γὸ- 
ἀδειμοδά ἔτομι ἴΠ6 δίδνογῃ οὔ βίη. --- 1 Οογ. 
νὶ. 206.Ὀ γε αγε Ὀουρδὶ ὐδὦ α ρμγίος. 84:68 
Βουξ, νἱῖ. 8. ; [88. [ἰχὶἱ. 1]. 
Ι.ΕΕΡ. --- Ὠβδίῃ. --- δ. χὶἹ. 39. 2 αση 
ἐλαὲ βῖθθρ ἐπ ἰάς ἀμϑὲ 0 ἐδε εαγίλ εἡ 
δννακα. 
ΘΟΡΟΜ δπὰ ΟΟΜΟΒΒΛΗ. -- ΑὩΥ δροδίεδία 
ΟἸὮΥ οὐ ρβορίδ : ΟΥΓ τῃ6 ἘΕ ἀν ΜΟΥ δὲ 
ἰαγρα. --- ἴ58. 1.10. Τεαν ἰδε ὠοτὰ οΓ (ἂς 
ΙΟΒΡ, ψὲ τωίεγε οὐ ϑοίοιῃ; ρἶνα Πϑᾶγ 
υηῖϊο ἐἠς ἔαιν οΥΓἹ ον Οοά, ψε ρεορὶξε οἵ 
ἀοπιοτγαῆ, ὅεε ον. χὶ. 8. 
ΘΟΙΙΕΒ. -- ἃ ΟΠ γίδδη σῆοὸ 8 δὲ νὰ γ 
στῇ τῆς νογίά, {π6 ἤδσϑῃ, δηὰ (6 ἀδν]]. 
-- 3 Τί 1. 8. Φύκπάιγε λαγάπεεξ αε α 
ξοοά 5Βοϊϊεῦ οὔ εεις Ολτνιδέ. 
ΒΟΒΕ5, ογ ΠΕ, βυμθο σα ἢ ἢν ἀεποίθ 
δἶπε; Ὀδοδιι56, δοοογάϊηρ ἴο {Π6 Ηεῦσον 
ἰάϊοπη δῃὰ ποίίοηβ, ἰο ἀξαΐ δἱρηϊῆεβ ἴο 
Ῥαγάοπ εἰπε; δῃὰ ἴο φαγάοπ ἃ εἰπ 18 δηιῖ- 
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ναϊεπὶ ἴἰο δμοαϊϊησ. ---- 9 Οπγοη. χχχ. 90. 
ΤΏς ρῥίουδ τηοπδγοῦῆ ΗἩεζοκίδη, δανίηρ 
ΡΓαγοά πὶ αοα ψου]ὰ ὄχευδε δηὰ ρᾶγ- 
ἄοη {πο86 ἢῸ Ππδὰ δδίθῃ ἴῃ6 ρβϑββονοῦ 
αἰποις Ὀδῖηρ βιυδηςίεπι ν ρυτίβει, ἐΐς 
Ἐπ Ὸ ἀεαγζεποα ἰο εχεζιαδ, σπαᾶ Ὠοαϊοὰ 
ἐλε »εορίε. ---- [5Δ. 11. δὅ.ἁ ᾽ν ἀὶς εἰγῖρεε 
ὁ αἵό ᾿ποαῖϊθά. ἴη ἴδ. ἱ. 6. ἤοιπάε, 
ὀγιίξες, ἈΠ ξογέξ ὉΤῈ δ1ῃ5 ; ἐἦδς δίκαάπιρ αρ 
οὕ ἐάεηι πἰσιϊβοβ γορεπίδηςα : δηὰ ἴΠ6 

ἐπ Ὡ, Γοιηϊβδί ἢ ΟΥ [ὈΓρί γε 658. 
ϑούτη. --- δυάενδ. --- Εζεκ. χχ. 46. οὶ 
1ἢγ ἴδε τοναγὰ ἐς δβδοιιι, σπά ἀγορ [ἰδν 
εὐογ] ἰοισαγάς ἐδε δουῖῃ. ---- Φιάδεα ἴὰγ ἴο 
τα βουὴ οἵ (πα  ἀξβα, σῆογα ἴδε ρτορἰεὶ 
ἘζΖοκίοὶ διοοά. 

ϑούῦτη ΙΕ Ώ.--- ΕΖζεῖς. χχ, 46. δυορῆεεν 
αραϊπεί ἰλε ἡῤὠαὶ οΓ ἐλ ϑουιῖῇ δΒείὰ ; ιΠδὲ 

ἰπδὲ Φογυβι! θη, ἰῃ νν Ὠοἢ τἤοΓο γα 
τ οἰ καὶ δα πιδῃ, 88 ἴἤθγα ἃγὰ ἴγθεδ ἴῃ 
8 ἔοτγοβί. 
δον Ἐπ. ----Α ρῥγεβεοδοῦ οἵ ἴ6 νοζά. -- 
Μαῖι. χί. 8. «“ βοῦνσεγ εὑὐεηὲ ἑογίλ ἰο εοιῦ. 
866 γεγβα 39. 

ϑΡΕΑΚΙΝΟ. ὅ3566 ΥΟοΙΚ(Ε, 3. 
ὅτΑ". 
Ἰ. Α τυϊεγ οὐ σοῃαθεγοῦ.---- Νυπιῦ. χχὶν. 
17. ὍΖΤλεγε ελαδί σοι α βῖδγ οιιέ οἵ ὕαοοῦ, 
απά α ξοερέγε εἠαϊί αγίες οἱέ οΓ Ζεγαεί͵ απά 
“4΄λαὶΐ τηνδέο ἐδε οογνετε οὐ Μήοαδ, απά «ἠαὲΪ 
ἀεεέγου αὐ ἰλε οὐμάγεη οὐ δήείλ. 

2. ΤὮα ῥγεβίαΐηρ πιϊηἰδῖογβ οὔ [ἢ 6 σἤυγοῇ. 
.- ον. 1. 90. 7Τῆε τευξη δίδγε αγὸ ἐδε 
απρείε ο ἐλε εεύεη οὐωγοίεε. 

8. Οἰογβοα 58! ηῖ8. ---- 1 Οοσ. χν. μ᾽ Οπε 
δῖαν ἀἠὔεγείλ ἤοηι ἀποίλεν βῖδτ ἐπ σίονῳ. 

4. Ἡαπαετγίπρ εἰαγε. --- διιάα 13. γερὰ 
δροπίβῖοβ, ἴπαϊ ρὸ ἴγοπι ᾿'ρῆς ἰῃΐο ουζεγ 
ἀαγίζηεδβ. 
5ΤΟΝΕ. 
1. Πεαὰ εἰοπο οὔ δε οογηεν. --- ε5ῦ8 
Οηπιβτ. ὅεα ΟΟΒΝΕΒ ὅτονε. 

ῷ. δίοπε οὗ εἰμεδίις (1 Ῥεῖ. ᾿,. 7.}, Βροκβϑη 
οὗ 76δυ5 ΟΠ γίδὲ ; ῇο [15 Γοσιηθὰ 8 βίοῃμῃθ 
οΥ̓ δι πΙὈ] ἢν, {Πδὲ 15, δὴ οσσαπίοη οὗ τυΐῃ 
ἴ(ο ἴδε εν, βίποθ {ΠῚ ἰοοκ οὔξησε δὲ 
Ηἷβ ροῖβοιιὶ δηά οἰδγβοῖογ, δηά ἐμογοΌν 
Ὀγουρῆς ἀαδιγυοίίοη ἃηὰ πλίϑαγΥ ὩΡΟΩ 
ἘΠΟΙ 56 ν 68. 

8. δίέοπεε. ---- Βα αν γβ τῆο ἀγα Ὀ01}}} ὕροῃ 
1ῆ6 γα ἰουπάδιίοη, ἴΠ6 ]οτὰ {Ζ68βὺ5 
ΟἸὨγῖδί. -- 1 Ῥεῖ. 11, δ. γε αἰτο αε Ἰἰνεοὶγ 
(ον ᾿ἰνίης) δίοπϑβ αγὸ διωδέ ὦρ α τρίγἑμαὶ 
λοιιδε. 

4. εατέ οΥ δίοπε. ---- Α ὨαΓά, βία ογη, δηὰ 
Ὁηθε ονίηρς Ποδγί. --- ἘΖοΚ. χχχῖϊ. 96. 7 
τοὐϊἑ ἑαζε αἰναν ἰλε βῖοηγ ἢεδγί. 

δ. ϑίοπε. --- Αἢ Ἰαοἱ οἵ βίοῃθ. Ηδθβκ. 11. 
19. γος υὑπίο ἠξΐηι ἰλαέ τα μὰ ππίο ἐδε 
τὐοοῦϊ, “ Αιυαζε }" ---- απα ἕο δε ἀμηιὸ βίοῃο, 
“Ατῖβο 1 ̓" απὰ τ «λαίί ἐεαοῖ. 

Θ. Ἡλίέε εἰοπε. ---- Α [Ὁ}} ραγάοῃ δηά δς- 

4 Οὐπεῖεο Πὶοέϊοπατῳ 0 {δε 

φυϊιδὶ. --- ον. 11. 17. 77 οἱ σίοε δῶ α 
ἢ βδίομθ. ὅ66 δὴ Ἔχρίϑπδίίοη οὔ ἔπε 
ουβίοῦι! Δ] υἀ6ὰ ἴο, ἱπ ῥ. 139. οἵ {Πὲς 
νοΪυπ16. 

1. Ῥγεοίοις εἰοπεε (1 (οὐ. εἰ. 12.}), τῇς 
ἀοςίτίπο6β οἵ τῆς ΟἩ γι βείδη γε ρίοη, οὐ τῆ 6 
τηοάθ οἵ ᾿οβομίηρ ἔπ δπ). 

50Ν. 
]. Τῆς ογτὰ Θοά. --- Ρπδ]. ἰχχχῖν. 
Τὰς Ἰιογτὰ Οοά ἐς ἃ ϑυη. 

2. ϑη οὕ Κιρἠίεοιηπεε:. ---- Ζεδὺ8 ΟὨγιδί. -- 
Μα!. ἵν. 9. 7Τῆε δυν ὁβ ἈιοητεοῦβνΒβ8 
8ἢ}8}} δΓΙ86 εοὐἱά ἀδφαίέπρ ἐπ ἠΐε ισὶπρε. 

Αἰιοηρ ἴπα νϑγίοιιβ Πεγορ υρη ον αἶδοο- 
νεγεά Ὀγ Ὦτγ. ΕἸεπαγάϑοη ἴῃ Ππ6 γυΐπβ οἔ 
16 δηοϊθηΐ ἰοπιρία οἵ Τοηΐγγα οὐ 1)θη- 
ἄετγα, ἰῃ ὕρρετ Ἐκέρς 18 ΟἹ 6 ψ ἢ ο ἢ πηϑ 
"Πυδέγαῖα τἢ18 δχργοδβίοῃ οἵ ἴδ ργορδεῖ. 
- “ [πιπιεαἰδίο! Υ ονεγ ἔμπα σοηίγα οὗ τῆς 
ἀοογοναν,᾿" δβδᾶνβ ἴθ, κ"ἷ8β ἴῃ 6 δεδαῖπι 
Ἐσγριδῃ ογπδεηθηῖ, ὑδυ}}ν ολ]]6ὰ τἢς 
εἰοῦα, σῖτἢ δεγρεηὶ δηά νϊηρθ, σπγῦϊε- 
τηδῖϊς οὔ τῃ6 ρἰογίουδ βδυη, ροϊδοὰ 'π τῆ 6 
αἰγν δγπηδτηθηῖ οὗἩ ἤεδανθη, διρρογίοα δηὰ 
αἀϊγοοϊοά ἴῃ ἢΐ8δ οουγβα ὈΥ τῇδ εἴθγπδὶ νυ ]8- 
ἀοπι οἵ 6 ΠὨεῖιγν. ΤὨο βυὈ] 'πιθ ρῆγαξεο- 
Ἰοργ οἵ δεηρέιγο, 736 δμπ οὐΓ' Πιρλίεοιι:- 
πεεε εδαἱΐ ἀτιεο εὐ ἀεαξηρ ἴπ Δὶς ισίπρε, 
ςουὰ ποῖ Ὀ6 ΠΊΟΓΕ ΒΟσυΓΒίΕΪΥ ΟΥ̓ ΠΊΟΓΟ 
ΘΙ ΔΕΙΟΑΙΥ τγαργεβοηῖϊθά ἴο ἔπ ἢυπιαπ 
Εγ6 ἴα ὉΥ 1Π]8 οἰθζαηὶ ἀονῖςθ." [0Χ.Ψ 
ΕἸοαγάβομ Β Τγανοὶβ δἱοὴρ 16 Μοαάϊ- 
ἰεγγαπθδη, ἄς. νοὶ. Ἰ. ρ. 187.] 

3. δυη δηαὰ Μοοη.--- Τῆς “τῶν «λα ὃδὲ 
ἐμγπφα ἱπίο ἀαγζηεε, ἀπά ἰδε νιοοπ ἑμίο 
ὀίιοοά. (“οε] 1ϊ. 31]. ; Αοῖβ 1. 20.) Α 
Βρυγαῖϊνε γεργεβθηϊβίίοη οἵ 8 ἰοῖϊδὶ δες! ἴρβ6, 
ἴῃ νη ϊοῆ τΠ6 διιπ 18 δηγοϊν ἀδγκοεηρα, 
δηἀ [ἢ 6 ΠΙΟΟΩΏ 8581:1Π|68 8 Ὀϊοοὰγ δὰ : ἵξ 
βἰρηϊῆεβ τΠ6 [Ὁ}}] οὗ ἐδ εἰν! δηὰ εςς]δ- 
Β᾽ 81:10 8] ἴδια ἴῃ διιάεδα. 

ΘΎΤΙΝΕ. --- Ὑ] οΚεα δηά υὑπεϊδϑη ρθορία. -- 
Μδῖι. νὶ]. 6. Δ εμλοῦ οαεέ ψὲ ψοι ρμεατέε 
δεΐοτο πππΐῃο. 
ϑΤΌΒΌ. 
Ι. Πεδιῇ δηὰ ἀδβίγιςοπ. ὅθε ἘζΖεκ. χχί. 
- ΤῊβ Βυῦ 0} ΟσσυΓβ 80 γαρεδίθαϊν ἴῃ 
1π6 ϑογίρίιγεβ, δηά 18, βαβίἀθβ, 5οὸ νγῈ]] 
Κηονη, 88 ἴ0 γϑηΐοῦ ΠΟΤῈ ΘΧΘΙΏΡ 68 υπ- 
ὨΘΟΘΆΒΑΓΥ. 

". δπογὰ οὔ {86 ϑρίνϊι. --- Τὰς εροτά οὗ, 
Οοά. Ἑρμῆ. νἱ, 17.; Ηδεῦ. ἵν. 12. ; εν. 1. 
16. 

8. ΤῊ βυπδοὶ οὐ ροῦγοσ δπὰ δι δοῦν. --- 
Ἐπ. χὶϊ, 4. 1716 δεαγείλ ποὲ ἐδλε ϑνοτὰ 

1]. 

ΤΑΒΕΈΆΝΑΟΚΕ. --- Τ6. ὈΟαΥ οΥ̓͂ πδῃ. --- 9 
(ον. ν. ,. Ηὧῖο ἄποιυ ἰλαΐ ᾿ ον εαγίλὲψ 
ἀοιδε ὁ [1Π|8] ταθθγηδοΐθ σεγὸ ἀἰδβοϊνθά. 
- 3 Ρεῖ. 1.. 18,14, 7 πε έ ελοτέϊῳ Ῥαΐ οὔ 
ἐλὶε τα Ὀογηβοῖα. 



διγηιδοϊϊοαὶ 7,απσιασο 9 ἐδο ϑογίρίωτγεβ. 

ΤΑΙΈΝΤΒ. δ66 ἈΙΟΠΕΒ. 
ΤΑΙΒΕΒ. --- Τῆς οἰ] άγθη οὗ ἴΠ 6 ψιςΚεα οπθ. 
-- Μαῖῖ. χῖ, 38. 

ΤΑΆΒΗΙΒΞΗ. ὅδε 5ὅΠ|Ρ5. 
ΤΕΈΤΗ. --- Τα βυπιῦο0]8 οὗὨ σγυε! εν ογ οὗ ἃ 
ἀενουτγίηρ Θπεπιγ.-- Ῥτγον. χχχ. 14. Τήσγο 
ἐξ α ρεπεγαξοη τυάοδε τἰδοῖῃ αγὲ αδ διυογάε ; 
απ ἐλεὶγ Ἰανοῖθειῇ ἂς ἀπίσεε ἰο ἀευοιν (ἦς 
»οονῦ δοπι οὔ ἰδδ βεατγίλ, απὰά ἐὰδε πεεάν ἤτοι 
ἀπιοῆσ πιξῆ. εὲ εἷ8ο ευῖ, χχχὶ 24.; 
Ῥρδ]. Ἰνὶ. 6., ᾿ν1}. 6. 

Τεν. ὅ6ε ΝΌΜμΒΕββ. 
Τηῖηϑτ. 866 Ηύνοξε. 
ΤΠΟΙΝΒ. 
Ἰ. ΤΠ σαΓ68, γἴο 68, δηα μ]ΘαβυΓοβ οὗ "ἴδ. 
- Κα νι}. 14. Τ7ῆαέ ιυλιοὴ γε ἀπιοπρς 
ἐῃογηβ, αγὸ ἰΐεψ, τυλἑοὺ, ιυῆεπ ἐλευ δαυε 
ἠἀεατά ἰδ τυογτά, ρο Τογίλ, απάὰ ατο οὐλοζεοὰ 
εὐ οαγες, ἀπά τἱοήεες, απᾶ ρίφαειγεε οὐ 
ἐζζε. 

2. ὙΠογηδ δηθὰ Ὀγίδγβ ; συ] Κοα, ρόῦνεγβο, 
δηἀ ὑπίγδοῖδ}}]6 ΡΘΓΒΟΗΒ. --- ΕΖεοΐκ. 11. 6. 
δοη οἤπιαη, δὲ πού αἰγαϊά οὔίλεπι. . . ἰλοιρὴ 
ὈΓΊΟΓΒ σηα ᾿ΠογΩδ ὃς εὐὐὰ ἐλεθ. 
ΤΗΒΕΕ οΥ ΤῊΙΚΌ. ὅεε ΝΌΜΒΕΒΒ. 
ΤΗΒΈΒΗΙΝΑ. --- Πεβίγυοιίοη. --- Φ6Γ, 11. 88. 
Βαδυίοπ 'ε κε α τΠΓΕΒἢ]ηρ-Μόοον : ἐξ ἐξ ἐη!6 
ἐἔο ἰὨγοδἢ ἀδγ; ἴῃδὲ 15, ἴο βυδάϊια δηὰ 
(ἰεβϑίσου ἢδγ ροόονθῦ. ὅδε ἴβδ8. χὶὶ, 15.; 
Απιοβ. ἱ. 3.:; Μίοδβῆ ἵν. 18.; Ηδῦ. 1). 12. 

ΤΊΒΟΝΕ. --- ΚΊηράοιῃ, ρονογηπιεηῖ.---ὅδη, 
χὶ!. 40. Οπὶν ἱπ ἰδέ ἴσος εὐ 1 δε 

εαΐονῦ ἐδαπ ἰδοῃ. ἴῃ 8 ὅδ. 111. 10. 
ἘΠ κα 8δηἀ τἤγοηθ 8Γ6 ΒΥΠΟΩΥΠΊΟΙΙΒ. 
70 ἐγαπείαέε ἰλε Κἰμράοπι ἤγοηι ἰλε λοιο οὗ 
ϑαιίέ ---- απὰ ἰο δεΐ ιρ δε τἰῇτοπο οἔἹ Παυϊά 
ονοῦ ἴβγβεὶ. ΤὨβ δοίης οΥ ἐλε τγοηα ἰη 
2 ὅπ), νυἱῖ. 12, 18. 16. δἰρη! 65 ἴῃ 6 βαειηρ 
ΟΥ 65 Δ }ΠΒὨτηθηῖ οὔ [πΠ6 ρονθγῃσηθηΐς ἴῃ 
Ρεᾶςο; δηὰ ἴϊε σπέαγροηιεπί οὔ τπ6 τἤγοπα, 
Ἰὴ 1 ΚΙιηρβ ὶ, 37. σοπηραγοα νν ἢ 47., 1π|- 
Ρἢ68 8 βγθαῖ δοσββδϑίοῃ οὗἩ ροῦγεγ δῃὰ ἠο- 
ΤηΪ ΟΊ 8. 
ΤΗΌΝΡΕΞΒ. --- Τίνι νοῖςθ οἵ Θοὰ. ---- Ῥ5αὶ. 
χχίχ, . Ζ6 νοῖΐοθ οὐ ἐλ ἴβοπὴ ἐς μροη 
ἐδε ιυαίεγε ; δε Οοά οὶ ρίογψ ἰῃυπάετεξῃ, 
ἴῃ Ἐν. χ. 4. [Π6 δενέπ ἐῤμπάθγε ΤΟΥ τη θη 
οἰ ΠΕΡ ἃ ραγέου 8 ργορἤδου, ΟΥ ρδγίαρβ 
86 6ῃ ΟἸβίϊηοϊ ργορῇαςῖθβ, υἱΐογοα Ὀγ βανθῃ 
γοΐςθ5, ἰουὰ 88 τἰππύογ, 
ΤΟΥ ΕΗΒ δηὰ ΕΟΝΤΆΕΒΒΕΒ; ἀείδης [6 Γ8 δηΐὶ 
ὑΓοϊθοΐοτβ, Ψπϑῖμοῦ ὈγῪ σουπεαὶ οὐ ὈγῪ 
δἰγοησίῃ, ἴῃ ρθᾶςδ ΟΓΥ ἴῃ ὙΆΓ. --- [5Ὁ.. 11. 19. 
ἰδ. 7ε αν οὔίλς ]ιυτὰ οΥἹ Ηοείς «λαὶ! δὲ 
«ον Ὡροπ οὐεὶν ἰσἢ ἴονεγ, ἀπά ευετῳ 
[επορα νν}} (οΓ [ὈΓΈΓ658). 
ΤπΑνά να ψ ἢ οἰ Πἃ, 
Ἰ..Α βῖδῖθ οὗ δηριι δ) ἀῃὰ πηΐβεγυ. -- 76γ. 
ἦν. 81. [πᾶνε πεαγὰ Ἃ φοίοες ἂς οἤῇ α 
ὙγΟΠΊΔΠη ἴῃ) ἰγάναι!, ἐδ ἀπριμὴ ἂς οΥ ἐστ 
ἐλαέ ὀτίηρείλ (οτι ἢ ἢδγ ὅγϑε ἢ 1}, τη 6 νοῖοα 
οὗ τπ6 ἀδιιρηίογ οὐ Ζίοι". ---- 7 ἐγ. χὶ!. 91. 

60ὅ 

ϑλαὶ! ποέ τογγοιῦς ουετίαζε ἐδδε αἬ ἃ τσοϊηδη 
ἴῃ ἴγαναὶ 5366 8150 ἴβ8. χχνῖ, 17, 18., 
ἰχνὶ. 7.; 96γ. χχχ. 6, 7. 

9. ΤΊ βοῦγον οὐ {γι θυ ]διίου οὐ ρϑγβϑου- 
τίοῃ. --- Μαγκ χιῖ, ἐν Τήσεο αἀγὸ ἰδε δο- 
δἰππῖηρε Γ᾽ δογγοιῦδ, ᾿ἸΌΘΓΑΙΪγ, ἐδ »αΐπϑ ο 
α ἐμπὰ ΟΝ ἐπ ἐγαυα, ϑεε] μδδα νι 8, " 
ΤΚΕΑΌ υὑπάσγ, ΟΥἨ ᾿ΓΘΙΏρΪ6 ὕροη. --- Τὸ 
ΟΥ̓ΕΓΟΟΠΊΒ δηά Ὀγηρ υηάογ δβιιϊνεςείοη. ---- 
πα], Ἰχ.Ὄ 12. ΤΆτσοιρλ Οοα τὲ ελαίΐ ἀο 
υαϊαμέίῳ ; {τ ἰέ ἐς λε ἰλαέ εὐλαὶ ἰτοδὰ ἀοτχῃ 
ΟἿ ἐπθηοε. ὅθ6 88. Χ. 6., χὶν. 95. 
ΤΆΕΕ ΟΥ̓], 6. ---- Ἰτηππουί δ! τγ. ---- Ηδν. ἱ:, 7. 
Τὸ ἀΐηι ἐδαέ ουσγοοπιείλ, εὐ 7 αἰοε ἰο ταὶ 
οΥ δε ἴτε οἵ [1.0 866 ἃ ἀεβογρίίοη οἵ 
ἰς ἰὴ δον. χχὶϊ. 9--- 1 4,, αηὰ ἀῃ δχοοίϊοης 
ΒΕΓΙΏΟΙ ἴῃ Βίδῆορ Ἡογης᾽ 8 ογίκβ, νοΐ. ἐν. 
Θαγηηοῃ “1. οη ἔπε Τιαο οὗἉ 1,18. 

ΤΒΕΕΞΒ. 
Ι. Μϑη ἴῃ ρεπεῖαὶ), γυῖα! δὰ ἀπ]. 
- Ρβμδὶ. 1. 8, Με (16 ροοά πηδῃ} ελαῤί 
ὃς ἐξε α ἴτβα, ρίαπέεαά ὃν τίσετε οΓ τυαίοτ.---- 
Μαῖς. ἴΠ. 10. Ευενν ἴτθα τοὐϊοῦ ὀγίπρείᾳ 
ποί [ογίλ ροοά ὕει, ὲ λείση ἀοινη, απα ςαεί 
ἐπίο ἐδε ἥτε. 

2. 4 στεαΐ ἔγεϑ. --- Α Κίηρ οὗ τποθδγοῖ. 866 
ἴδῃ. ἱν. 90---93. 

3. ΤΏ ποῦ]68 οὗ 8 Κίηράομῃι. --- 188. χ, 18, 
19. [τ «λα οοπειπιθ ἐλδ ρίοτῳψ οΥΓ ἢὶε 

ϑγεεί, δὰ οἵ δἷ8 ἔγυ } Βα] ἃ οι βου] 
δηὰ Ὀοάγ . .. “πα (δε τοδὶ οὗ ἐὴς ἴτεδϑ 9 
ἀὶϊς ογοεέ δαὶ ὅς ξω. [ϑ8ϑεε ΟΘΕΈΡ ΚΒ, 
ΟΑΚ5.) Α415 ἰγεεβ8 ἀδεῃοῖβ ργϑαῖ ἡδῆ δηὰ 
ῬΓΐΠο68, 80 ὑοῦ σῇ, ὈΓΒη ἢ 68, οὐ βργουϊΐν, 
ἀεξηοῖθς {Πεῖγ οἥξρείηρ. ΤΏυβ, 'η 188. χὶ. 
1. 7Ζεβὺβ Ὁ γῖβε, ἸΏ γεβρβοὶ οὔ ἢΐβ πιιπθδη 
Πδίωγα, ἰδ δίγ] 6 α γοά ο ἐὰδ βἴδιη γ εεες, 
Δ Πα ἃ Ὀγαποὴ ουξ οΥ͂ ἢΐβ γοοίβ; ἰδεῖ ἰδ, ἃ 
Ῥτίποα γίβίηρ, ἔγοτῃ τῆ 6 [Ἀπ}}}γ οὗἉ ανίά. 

γειι, οὔ ἐμ ἐδπΊρΊ6. --- ὙΠ Βοάν οἵ ΟἸ"γῖβε 
ορθηΐηρ ἴα ἰκἰηράοπι οὗἩἨ Βοάνεη Ὀγ ἢΐ8 
ἀεαῖῃ, ψνῆεη ἴῃς νεῖ! οὐἉἩ τἢ δι ρῖδ ννᾷβ 
ΓΘηΐ. --- Μδῖῖ. χχνὶ;. 561, Τῆς νεῖ! οὗ τῃ6 
το ρῖα τᾶς γεπί πο ἐιϑαΐη. ---- ον. χ. 90. 
να πεῖῦ απά ἠνὶπρ τυαν, ιυλίοὰλ ἂς λαίλ 
οοπαεογαίεξα 70Υ μὲ ἑλγοιφσὴ ἐλ νεῖ], ἰλαΐ ἐς 
ἐο «αν, ἀϊ Μεελ. 
ΝΊΝΕ. 
Ι. Τπο δεν 8 ΟὨΠύγΟΒ. -- ὕβ8]. Ιχχχ. 8. 
Τῆοι ὀτοιιρλίεεί α νὶπα οἰ οΓ Ἐρψρί. 868 
850 γ6Γ86 14.; Κ76Γ. 11. 91.; ΕΖΕΚ. χίχ. 10.; 
Ἦο5. χ. Ι. 

2, (ηγῖβε της Πεδά οὔ τῆς Ἵῃυγοῇ. ---- ΦόοΒη 
χν. 1. 7 απὸ ἰδδ ἐγιδ νϊῃα. 
ΨΙΝΕΥΑΒΡ. --- ΤΠ σΒιγοῖ οὗἹ 1βγδοὶ. ---- [88, 
Υ. 1--Ἴ. Τῆδφ νυἱηδγαγὰ οὐ ἐἠθ Ἰκμὸπρ οὗ" 
Ποεΐς ἰς ἰδε λοιες ὁ Ζεγαεὶ, 
νιρεκ.-- πα γγ)ῃ0 ἰπ)υγαβ ἢΐβ Βοαποίμοϊζογβ, 
Μεῖῖ, 1. 7., χ!, 84. Ο μεπεγαίίδοη ο΄ 
νίρεγβ, ἔδαῖ 8, ἀδβοεηάβηξβ οἵ δὴ ὑηρταῖα- 
ἔμ] τὰοθ. 



606 

ψοισΕ. 
1. ψοϊεβ οὔ τ1π6 Ὀγἀσρτοοῃι.---- Τῇ 6 [Θσ ΕἸ 1 
οὗ ἃ ψοάδαΐηρ, απὰ ἴῃ6 Θχργαβϑίοῃβ οὔ ͵ογ 
ψἱοἢ ἀγα υἱΐογοὰ οὐ βοῇ ΟςΟΔΒΙΟΠ. -- 
δεῖ. νἱ. 834. Ζ7Τήσπ υἱὲ 1 σαϊιδεὲ ἰο οδαξα 
7 οηι ἐλε οἰδίοε οὐ σμαάαὴ, απα βῸπι ἐδο εἰτεείς 
οΓΓ ὕεγιδαίεηι, ἐδε υοἷοε οὗ πιγίλ, απᾶ ἐδε 
υοΐοε ΟΥ εἰαάπεια, ἐλε νοῖσε οἵ 16 ὑγί46- 
Εἴοοπι, απὰ ἐδε νοὶςα οὗὨ ἴΠ6 ὑγῖάθ. Τῇς 
ΒΒΙΏ6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ 8180 ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ (06. ΧΥΙ. 
9., χχν. 10., χχχὶϊ. 11.) δηὰ Ζοἢη 11]. 239. 

2. ϑιροακίηρ πῖτἢ ἃ ἰαἰηϊ νοΐςα, ἀδηοῖεβ ἴῃ 6 
θαΐηρ ἴῃ ἃ ψϑαὶς δά ἰονν σοπαϊιίοη. --- [5ἃ. 
χχῖὶχ. 4. ΖΤλοι εἠαϊέ ὃς ὀγοιρσὴΐξ ἄοιυπ, απὰ 
δ΄λαίέ ἐρεαΐ οι ο" δε ρτομπά; απα ἰδ 
Βρεαοῖ 5}8}} 06 Ἰονν οἱέ οἔ ἐλε αμεί. 

8. οῖοε οἵ ἴμ6 Ἰογὰ. ὅ6.εε ΤῊΗΌΝΡΕΕ. 

ΛΙΚΙΝα διηοηρ, ΟΓΥ ἴῃ ἴδ ηγ]άϑϊ. --- 
ὙΥ̓ΔΟ πο 88 ἀπά ργοϊδοτίοη. -- μον. ΧΧΥΙ. 
12. 1 δὲ παὶὶς διηοηρ γοιι, ἀπά ευἱΐ δὲ 
ΟἿ Οοά. 
ΑΙ,1.. --- ΘΙΔΌΠΙΥ απὰ βαίεϊυ. --- Ζεςῇ. 1. 

ὅ. 1 υἱὲ δὲ ὠπίο ἦθν α “αὶὶ οἵὁἨ ἁ ἢγε γοιπάᾶ 
αδοιιῖ; τὶ 15, 1 ψ1} ἀφίδπα Ποὺ ἔγοπι 8] 
ΘΠΘηἶ68 υἱϊβουῖ, Ὁ ΤΥ δηροίβ, 88 80 
Ἰη8Ὼν ἢδιηε65 οὗ ἦγε δυυτουῃαϊηρ Π6Γ. 

Ὕ ΑΝ». 866 ον. 
ὙΥΆΝΡΕΚΙΝΟ ϑίασβ. ὅ66 σΤΑΙΒ. 
ὝΆβηιῖνο τ ἢ νναῖονγ, --- Ῥυγιβοδιοη τοπΠὶ 
βίῃ δηὰ ρυ!]ῦ. --- ῬΡ88]. 11. 9. 7. Ὑδϑῇ πιδ 
ἑῤγουσὴϊν βογηι πῆπὸ ἐπιφωίέῳ, απὰ οἰδαηεθ 
η16 ἤγοηι υῖν εἶπ. ὙΝ ΔΒῈ πιε, απ 1 εὐαϊ δὲ 
εὐὐμετ ἐλαπ “ποι. 

Τ᾽ Ἴδα ρα πΐ δ τδε Ηοὶν 8 ]. Τῆς ρυτγγίης ρταςα οὗὨἩ ἐς Ηοὶν ϑρίγις, 
-- Ἰδι ΠῚ ΕΣ ΣΙ α πιαῦ δ ἐοτη οὔ 
νγαῖοῦ δηά οὗ {Π6 ϑρίγις, ἀς οαπποί οπέεν 
ἱπίο (δε ἀἰπράοηι οΥΓἹ Οοά. ὅεδα αἷ5ο Ῥβ88ὶ. 
ἰϊ. 2. 

2. Τιινίηρ νδῖοι.- - Τα πογὰ οἵ ἃς ΘοΒβρεὶ. 
-- δοίη ἵν. 10. Μὲ ωοιμά ἦαυε εἴυεη ἰΐξο 
᾿ἰνὶηρσ νϑῖογ. 

ἍΜ ΑΤΕΙ3. 
]. Τγουθ]68 δπὰ 3ΠΠ]|ο]ΟΏ8. --- Ῥ 88]. Ἰχίχ. 1. 
ϑαῦο νιε, Ο Οοά : ῶῶὸγ τῇ ψψϑίθγβ ἄγε σΟΉ!6 
ἐπ ἀπίο τῷ δομΐ. 

25..4κᾺ δον τη] εἴτ 6 οὗἁἍ ροορίϑο. --- 88. νἱϊ. 
7. 116 1,οπ5ὴ ὀτγίπρείδ ὦρ ὠροπ ἰΐσηι τΠ8 
ψϑίογβ οὗ (Π6 σίρε, σίγοπρ απά πιαπῷ, ἱ. 6. 
16 δύτην οὗ {ἢε Κίηρ οὗἨ Αβδβυγία; ψῆοβθ 
ονεγν οί πιίης ἴογοα 18 σοϊηραγοαὰ ἴο {πα 
ννδῖογβ οἵ ἴπ6 ρτοαδῖ, γαρὶ ἃ, δηὰ ἱπιρεϊιιουβ 
τῖνοῦ ΕἸ ρἢγαίθβ. 866 Ἦεδν. χνὶϊ. 1ὅ. 

8. Τῇ υἱεδβαίηρβ οἵ ἴπ6 αοΒβρεὶ.----158. ἵν. 1. 
Ἦο ! εὐετῳ οπὸ ἐδαΐ ἐλὶγείείά, σοηϊδ ψὸ ἐο 
ἐλε Μαῖοῦβ. 
ὝΑνΕ5 οὗ {π6 868. ---- ΝΌΠΙΟΓΟυΒ ΔΓΠῚ 68 
οὗ τς δοδίῃθηβϑ ᾿πδγοίηρ ἀρηϊηϑὲ [ἢ 6 
Ρθορὶε οἴ (ἀοα.--Π 58]. ἰχν. 7. ῬΜλιοὶ εἰ 
εἰλ ἐδο ποῖδο οὐ ἰδξ εοας, ἐδα ποῖδο οὐ ἰλεὶν | 

δηὦ ὍΑνΟΒ. 866 αἷἶβο Ῥμα]. ἰχχχῖχ. 9 

Α Οὐποῖδε 7)ϊοξοπατν οΓ ἐλα 

ΧΟΙ͂Ι, 8, 4. --- ὅς 13. Παρμιρ πᾶνεβ οὗ 
δε “κα. 

ΨΈΕΚ. --- ϑανθὴ ΥὙ6ΆΓ8. --- Ὦ8η. ἴχ. 9. 
δευεπίψ Θεἶκ8 αγς ἀείεγηπεά τροπ (ἣν 
Ῥεορίε ; τῃαὶϊ 18, δευεπίῳ ιυεεΐε 9 ψέαγε, οΥ 
7οιν ἀμπαγεά ἀπά πὶπείψ ψεατε. 
ὝΗΕΑΤ. --- ἀοοὐ δορὰ, τς οἰ! άγοη οἵ (Π 6 
Κιηράοπ. Μαῖὶ. χὶϊὶ. 38. 

ὝΤΗΙΤΕ, ὅ'.6 ΟΑΒΜΕΝΊΒ, ἷ. ; ΗοκβΞΕ. 3.; 
ὅΤΟΝΕ, ὅ. 

ὙΠΙΡΕΆΝΕΒ8. 
1. ΑΙ] πιδηποῦ οἵ ἀεβοίδιϊοη. ---- 158. ΧΧΡΊΪ. 
10. Τάδε ἀείεποεά οἱΐῳ ἐελαϊἑ δε ἀσεοίαίς, απά 
ἐλο λαδιέαοπ βογξαΐεπ απά ἰῷ ἢζε α 
ΜΠ] ἀἜΓΏ658.---ὔεν. χχὶϊ θΘ. ϑιαγοίν 7. ιοἱὰ 
παῖε ἐλες α νυνϊἀοτη 6855 [ἀπά] εἰὶεε [το ο}] 
ατὸ ποΐ ἱπλαῤίἰεα, 8866 αἶδο Ηοϑ. 1). 3. 

ῷ. ΤῊΙ8Β νοῦ, ἐπγουρσῇ ψ ΠΟ 4}}] γραὶ 
ΟΠ γϑεδηβ ρ888, δη πα θΓρῸ 4}] [ἢ {γ]8}8 
οὗἩ ἐς Ηεῦγονν 'π ᾿ποῖῦ νδῪ ἴο {86 ἢολ» 
γϑηΐν Οδηδδῃ.---- 1 ΟΟγ. χ. 5, 6. Τον ἰὐετε 
ουογίλγοιση ἐπ ἰδδ ἰϊἀογεββ. δοιν ἐλεεῖς 
ἐδίπσε ιὐεῦὸ οἱ" εταηιρίες. ---- ἴ88. χὶ!. 18. 
1 υμ πιαλε ἐλε νι ἱ]ἀθύτθδ8 α ρΡοοί ὁ τιυαίετ. 
γινη. 
1. ᾽οϊοπέ εὐἱπά. ---- Ἰ)εδιίγαυςτίοη. -- ὅεγ. 11. 
Ι, 71 υἱ ναῖδε ὦ ἀαραϊπεί Βαῤνίοη... α 
ἀεδβιίγογίησ ψ]Πα, --- ὅ6γ, ἱν. 11, 19. 44 ἄγνν 
νη οὐίλο ἀλρὴ ρίασοε ἰπ δε ευϊήοτπεες.. .. 
εὐεη ἃ [0] νη 93οπι ἑλοες ρίασες ἐλαξὶ 
σοι μπίο ηις. 

2. Τλε ἤοων υἱπιάε. ---- ΟΘῃοΡαὶ ἀδϑιγυςίοη. 
-- 716. ΧΙΙχ. 86. ὥὕδροη Εἰίαπι ευἱέ 7 ὀτὶπ 
ἐλε ἴΟυΓ ἡ ὐρανα μέ, δε οὼγ φιυατγίετε οὗ 
ὀεαυεπη. 868 αἶϑ8οὸ Ὦδη. υἱϊῖ. 9.,,ὄ ν}. 8.; 
Ἐδν. νἱῖ. 1. 866 ΑΙΕ. 

ΨΊΙΝΕ. 
Ι. μα, ἤθη τηρηϊοηοαὰ ἰοροῖποῦ ἢ 
ΠΟΙ δπα οἱ (85 ἰξ υδγὺ γεαυθιἶν 15), 
ἀεποῖα8 8} Κη 5 οἵ ᾿ϑιῆρογδὶ ροοα εἰϊΐπ;»5. 
- Ηοϑ5. ἱϊ. 8. 7 ραῦο ἐξ σοῦ, δπὰ ψ το, 
δηὰ οἱ. ὅ66 7οεὶ 1]. 19.; ἔραὶ. ἱν. 7. 

2. ΑΒ ἴπ6 σῃοϊοοδὲ ἤν] δ] 6βϑίπρβ ἅΓα 
[γεαιιθ μεν γαργεβαπίθ ἴῃ ἴἢ6 ϑεγρίυγοβ 
Ὀγ 1Π6 βαϊυΐαγυ οἴεοῖβ οὐ εὐἷπθ; 80, ἴγοπι 
τὴ 6 ποχίοιιβ ἃπὰ ἱπιοχιοδιίηρ 404}1{165 οὗ 
δὲ ἴαυον (νη ϊοῖ ἀπο θ ΕἾ νν858 πιϊχοὰ 
ΜΓ ὈΠΕΟΓ δηὰ βειρείν!πρ Ἱηργϑαϊθηΐβ, δηὰὼ 
δίνοη ἴο πιδίοίβεϊοσβ ψῆο ψεγα δῦουΐ ἴο 
ΒΕ ἀ68 1}, 18 Ὀοτγονθαὰ 8 πιοβῖ {γὲὰ - 
πιθηάοι!β ἱπιᾶρα οὔ ἴπΠ 6 ψνγδίἢ δηά ἱπαΐρπιδ- 
ἔἰοη οὗἉ ΑἸπιϊρῃιν αοα. --- Ῥβδ] πη. Ιχχυ. 8. 
7. δε λαπά οὔ έδε Ἰοὺ ἐδέετο ἐς α σι, απά 
ἐδε πἴπο ἐς γε ; ἰὶ ἰ8 [1}} οὐ πηϊχίαγο, ἄς. 
-- Αι94].ὄ [Ιχ. 8. ΤΆοι λαεὲ πιαάε τι ἐο ἀγα 
ἐλὸ πιἰηθ οΥ᾽ αφἰοπεῆπιεπί. 66 6Γ. Χχγυ. 
1δὅ. : εν. χῖν. 10., χν!. 19. 

ΥΥΙΝΕ-ΡΒΕΒ8. --- Τγοδαΐης τπη6 νυ ἱπ 6. Γεδβ5, 
ἔγοπη {Ποῦ ουβῖοπ) οὗ ργεβδίηρ ΘΓΆΡΘΑ, 
β' συ η1Ε68 ἀσδιγυοϊίοη δἰϊοπάθαὰ ἢ ργοαξ 
βἰδυρἠξον. ---- ᾿απιθης, 1. 15. 726 ἴθ κὉ 
Λαίλ ττοάάδη μπάον ἴ0οὐ αἰΐ πιν πηρλίῳ Ἠ Ή 

ον ὦ 



ϑγηιδοϊεαἱ Παησιασε Ὁ ἐδιοὸ ϑεγίρξιγεε. 

ἐπ ἐλε υπεί οὗ πιὸ; ὧσ δαίλ οαἰεαὰ ἀπ ἀε- 
δετηδίν ασαϊπεί πιε, ἰο σΥΒἢ τιν ψομηρ ἨϊδΉ ; 
ἐδεὸ Ἰροκὺ δλαίλ ἰγτοὐάάρῃ ἐἦε υἱγρῖπ, ἰδε 
ἀαισλίεν οΓ μααὴ, αε ἕπι α ΜἸΏΘ.ΡΓΕΙΒ. 
866 188. ᾿ἰΧῚ]. 8, 
ΝΟ. 
Ἰ. ῬτγοϊθοῖξίἝοη. --- Ῥ88]. χνῖ!. 8. πε πιἊ 
ἀπάον ἐδο ἐλαάοιν Οὗ ΤῊ Μὶηρβ. ὅεο Ῥββϑὶ. 
ΧΧΧΥΪ. 7. δΔηα Χεϊ. 4. 

ῷ. ῆϊηρβ, ν ἤθη υϑεὰ ἴο ΗὟ υργαγαβ, ἃγα 
δ] 68 οἵ ἜΣΥΡΕ ΠΟΙ, - [5ι8. Χὶ. πὰ: 
Τάεν ελαὶ! πιομπὲ ὦρ ευἱδλ' πὶτρβ ας ξ:; 
ἐΠδὲ ἴ8, ἔΠΘΥ 58}} α ὨΙσῃὶγ ἐμρηαή κα 

Ὗνοι,Ρ. --- Α τηϊοῖ, ΟΥ γε] ρου ἱπιροβίου ; ἃ 
ἀενουγοῦ οὗ ἴῃ Ἑσδυγεοῆ. - Κα χ. 8. 7 
δεπὰ ψοι (γί ας ἐανιὸς σηιοηρ ἬΤΟἾΝΘΒ. --- 
Φοθη χ. 12. Ηἑἔ ἰλαὲ ἐξ α ἀϊγεδηρ . . . ἑεεοίλ 
ἐλε ψοἱ ἢ οοπεῆπρ, απά ἰεαυείλ ἰἧς ἑἦξερ, απά 
Μεείλ : ἀπά ἰδὲ νι οἱ δοαϊετοίλ λει. 
ομαν. 
Ι.Α οἷν, ἃ βίδῖθ, οὔ Ὀοὰγν ροϊϊεῖς, οὐ. τῃ6 
᾿ηπδοϊίδηῖ 8 τπογϑοί. --- ΤΠ ἀσυρλίεν οὗ 
Τγτγὸ ἴῃ Ῥβαὶπὶ χὶν. 123.. οὔ Βδθγίοῃ ἴῃ 
Ῥβδ]. οσχχυὶ. 8., δΔηά οὗὉὨ Φ“7ε6γιβδαίθῃ ἴῃ 9 
Κιηρη χῖχ. 31., βίρῃ:θβ (ἢ6 ΠΑ ὈΪ Δηΐδ οἵ 
τῃο86 οἰε8, γεβρεοῦνοεϊυ. Τὴ ἀαμρλέεν οΓ 
εγιααίτφηι, ἤθη νἱγίυοιδ, 18 ποπουγοά 
σχῇ τη6 Βὶρἢ Δρρεϊἰδοη οἵ ἴδε δβροιιβοὰ 
οἵ Θοά ἴῃ ἕξα ἣν, ]. δ., δηἀ 76Γ. χχχὶ. 4. 
δὴ νι ἰοκοά δηὰ ἰἀο]δίγουβ, Βῃ6 18 δι γϊεὰ 
1η6 Πετὶοῖ, ἴῆ6 δβαυϊΐοσοθβ. ὅ6ε Αρυι.- 
ΤΕΒΈΒΒ. 

9. Τῇ ἔγιια οπυγοῦ οἵ ΟἸγίϑί. -- Εν. χὶὶ. 
Ι. 4 ῳοονιαη οἰοιποά ψῈἢ ἴῃ 6 5υη. 

Ὕγκιτε. --- Τὸ ρυθ] 15 οσ ποῖγ. ΤῊ 8 νγ88 
186 ἤγβὲ ἰἸητθηξοη οὗ νυϊρ ; δηὰ, ἰη δα 
ΘΓ Ιεβὲ δρε8, 0 ψ γι ρΒ ΕΓ τηδᾶς Ὀὺὶ 
ὉΡΟη ΡΙ]Ϊαγθ ΟΓ Πιοηιπιθηΐδ, ΠΠΘΓΕΙΥ ἴο πο- 
Ἐν ἘΠίΏρΒ. --- 06Γ. χχὶ!, 80, Ὑ τα ἐλὲ 
παη οὐδαϊίδες; τῃαϊ 18, ρυ 15} ἰξ, δηὰ Ἰοὶ 
811 θη Κηον ἔδαῖ ἢ6 .Π8}} ὅδνα Ὧ0 ΟΠ] 
ἴο διιεςεϑα Ὠΐπι προ ἴπε [ἤγοηθ. ον ἴΐ 
ΒρΡΘΔΓΒ ἔγοπι 1 ΟἸγοη. 111. 17, 18. δηὰ 
Μϑῖις. ᾿. 12., [ῃδὲ Ζοοῃποηϊδῃ (οἵ υθοπι [ἢ 6 
Ρτορ ιοὲ 18 βρεακίηρ) δα οὨ]άγθη; Ὀὰϊ Ρ6Ὲ- 
10 ὈΟΓῚ ρΓΟῦΌΘΟΌΪΥ δίξογ [6 νγ88 σδιτίθα τὸ 
Βαῦυγίοη, σογα 6 ᾿ἶνθά ἸΔΩ͂ ὙΘΔΓΒ 8 
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οδρίῖϊνα, Ποηα οὔ ἴΠδπὶ νοῦ βιςσδοάθα ἴο 
16 τουδὶ δοῦν. 866 9 Κίηρβ χχν. 27 

Υοκε. 
Ι. Ορρτεϑδῖνε θοῃάδρε. --- [)ευϊ. Χχν, 48. 
Ης ελαὶ α γοκα οὗ ἴγοὴ ὕροῦ ἐγ 
ΠΘΟΚ, ὑπι}} πα 588}}8}} ἕδνα ἀδϑίγογθαά {ἢ 66. 
866 96γ. χχνῖ, 14. Ι͂ῃ Ομ]. νυ. 1. τῃ6 
ψοῖε οὗ δοπάαρο Ὠνθδῃδ ἴῆ ὈιΓΕΠΘΠΒΟπια 
σογοιηοηΐοδ οὗ τη Μοβαδϊὶς ἰδν, ἴσοι νος 
{Π6 ΟΠ γβείδη ἰατν οὗ Προγὶγ 85 ἀοἰνογοὰ 
:8. 

9, Ῥιυμηϊδιηδηΐϊ ἴος βἰη.- 8.1, 14. 7Τ.ε 
ἤν - 9 πιν ἐγαπερτγοδείοης ες δομπα ὃν δ 
δηά. 

8. ΤΠοβα υδοῆι}] γοϑίγαϊηϊβ, τῇ θῇ ΔΓΪΒ6 
ἔγοῃι ἃ 86η86 οὗ ἴπ6 ἀυτν τοῦ γα οὐα 
ἰο Θοά, ἀπά εἶθ ορνεάϊεποθ τὰ ουρῆϊ ἴο 
ΡΔΥ ἴο 18 ἰδ. --- 1,8π|. 111. 97. [τ ἰδ 
δοοὰ ἴῶν α πιαη ἰο ὅεαν ἰδε γοῖκα ἐπ ἢ 
δ. 

4, Τῆς ἀοειγίηθβ δηά ργδοορῖ8 οὔ 9681: 
Ομ γβῖ, δὰ πα ἐδρογ, ἀἰϑροκϊοηβ, δηὰ 
ἀυκῖε5 ψἢϊς ον ἔτοαι {Π6π]. ---- Μεαῖί. χι. 
29,80. Τάαζε 4 γοκὸ τρορ ψοι, απά 
ἔδαγη 07 Ἐϊε, [ὉΤ 1 ἀπὶ νιεεΐ απά ἰοιυΐῳ πη 
ὀεαγέ, ἀπά ψε ελαίΐ πά τεεὶ ὠπίο ψοιν δοιιίε. 
Ἐὸν τὴν γόκα ἐξ εώψ, ἀπά τιν διιγάξη ἰς 
ἤρλί. -- Φυσβηο! 5 γέτηδγκ υροη (ἢ 6 ἰαδῖ 
ΒΘηΐΘΏς(6 ἷ8 ἢοΐ πιογα ὈΘδα (ἤδη ἀ6- 
νου. “Ηον ΘΆΔΥ δηὰά διδοῖ ἰβ 1ξ, ἴὸ 
Βοῦνα ΟΠ γιβὲ οὐδ ἱπ ὈΘΑΓΙΠρ ᾿ΐἷ8 ΟΓΟΒΒ' 
Ηον [ιαγὰ δηὰ ρμαίηξιὶ! 15 {86 βίδνυογυ οἵ 
(6 ψου]ά, οἵ 5β'ῃ, δά οἵ οὖγ ον ρδ885- 
β'οῦδβ, θυθὴ ὑυἱτἢ 4}} ἐποῖγ (8156 ὈΪΘΒΒΙΓΟΕΒ ! 
ΤὮδι και βίδειο, 6, δηὰ οοποτῖί, 
δ κὴ 6 βἶνοβ δογὰ θείου, δπὰ ἐδαὶ 
τ] ἢ ἤορα δηοουγδροθ υδ ἴ0 6Χ ἴῃ 
ἡεῖτεῦ, πτιὸ 8 ὙΠΠΗΠΕΟ Ἰὰς τας [ογ 
8} 18 ραϊῃδβ ἴῃ βιιϑαυΐηρ ἢ] 1ο0η8, Δηι] 
ἶπ ὀρροαΐηα (ἢς νοτ]ὶά... ἃ πεῖς τ ὮΙΟἢ 
ΟἸὨγίβὲ ἰἈΚεβ8 ᾿ορεῖπογ τ ἢ ι18,---οδη ἐλαὲ 
Ὀ6 υποδϑυ ὃ Α δωγάεη, ὙὨΐοῆ Ηδ Ὀδδγε 
ἴῃ υ8 Ὁ Ηἰ8 ϑριγιῖ,---- δὴ ἐδαέ Ὀ6 ἤεᾶνγ ὃ 
Οοα!ο, ἴΠοῃ, [8816 δῃὰ πον ὃγ Ἔχρογίεηος 
δον βιύεεῖ {6 ἰογὰ ͵ἷ8, πὰ ἤονν που ἢν 
Ἡΐ γοῖα ἰδ ἴο Ὀ6 οὔοδβδη δῃά Ἰονϑὰ ! ̓" 
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ατοιῖῖο δὲ Νδξκδγοιὴ, σαἑά ἰο ἤαυε δεεη (δε δουδο 977 Φοβορὴ δηὰ Μαγγ. 

Νο. ΙΓ. 

Α ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΗἸΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, 

ΒΙΟΤΙΟΝΑΒῪΥ 

ΟΥ ΤῊΞ ΡῬΗΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΡΕΕΒΟΝΒ, ΝΑΤΙΟΝΒ, ΟΟΥΝΤΕΙΞΒ, ΑΝῸ ΡΙΑΆΑΟΘΕΒ, ΜΕΝΤΙΟΝΕῈΡ 

ΙΝ ΤῊΗΒ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ: 

ἱποϊαάϊηρ αἰδὸ δὴ ἱπάδχ ἴο [86 ῬΕΙΝΟΙΡΑΣ, ΜΑΤΥΕΕΒ οοηϊδίησὰ ἰπ [818 Ὑοϊθ 6. 

ΤΗΐ8 ᾿ΙΟΠΪΟΠΣΎ 18 οοτρὶϊοὰ οι (δ6 ποῦὰϑ οἵ Βγρῶπ, (δ᾽ πγοὶ, Πο]δηὰ, Ὗ 6118, Οποταρσέ, 
Οδδβοηΐηβ, Ἐοβθησ 16 ς, ΘΒ ΒηΟΣ, ϑοσῖογβ, Οὐαθοσγεὶ, Μδοῦοδη, Ὦτβ. ΓΒ ΌΥ, ΗδΔ]68, δηὰ 
Ῥαγίδη, Μ. Δηφαρεῖ, ΕΔΌΌΙ ΦΦόθορ ΟΠ ΤΟΙΣ, δὰ υδσίουβ Οἵμοῦ ὙτὶΟΓΒ δηὰ ΟΟΙΠλοΠίδίοΥΒ. 
ΜὯο Βανο ἰγοδίθα οὐ βιδογοὰ ἩΗϊδβίοσυ, ΒίοσταρὮΥ, δηὰ ΟθορταρΥ; δπὰ αἷδο ἔγοτι [86 ΤΊδυεΪβ 
ἰῃ Ῥα]οβῆπο, Αδία Μίπου, δῃὰ Ἐργρὶ, οἵ Βίββορ Ῥοζοςξκο, ογὰβ 1ηάβαυ δηὰ Νυρθηΐ, Νίδ)οῦ 
δὲν α. Τόρ]ο, τἢ6 Βον. γτβ. Ε.. Ὁ. ΟἸασκο δὰ Κοτ, 1δαῖ,.ΟΟ]οποὶ 1,οβο, [86 Ηοη. (ἀρε. 
Ἐορρεὶ, σαρίδίηβ ἸσγῸῚ δηὰ Μδηροβ, δηὰ Οαρί. 5κίηποσ, 1θαϊ, γῆς, ἴΠ6 Βον. Μἤοθαγα. Υ. 
ΔΦοποῖς, Οοπηοσ, ΕἸ] οι, ΕἾ Κ, ασγαῆδτω, Ηδσ θυ, Μόητο, Αστπηάς}}, δὰ α. ὙΠ] δτδ, δηὰ 186 
Βοοιῖδῃ Θοραϊδιίοη ἴο ἴδ 6 615 ἴῃ Ῥαϊοβίϊπθ, Μοβϑθυβ. Αἀἀΐϑοη, Βασι]οῖι, Βοποιὶ, Βυςκίηρδηι, 
ὕδγηο, Ετηογβου, ἘῸ]Ποννε8, Τα γαγὰ, 1, ον ίδη, [8η6, Μοηκ, Βοδίπϑοῃ, ϑίθρμοηβ, ῬΠΠἸΚίπδου, 
Ιάουϊ, Ὑ εἰ ]διοδα, 16, ἩΥ Ί]]6η, τ. Βοῦοσὶ Ἐϊομαγάβοη, Μ, ἀθ ϑδυϊου δηὰ Μ. γδῃ ἀο Υ εἰ ὰϑ, 
δ ΘΒρΘΟΙΔΙΪΥ οὐὗὁἨ [Π6 ΒΙΌ]1ς. 41] ἘΘΒΟΑΣΟ 68 οὗ Ῥχοΐεδβδοσς Βοδίπδβοῃ, οἵ Νενν Ὑουκ, δπὰ [86 ον. 
Ὧγ. ὙΥΊ]808 “ Ιζδηάβ οἵἩ ἴ[Π6 Β΄0]6." ἘὙΠοδο Πδπη68 οὗἨἁ ΡΘΥΒΟῺΒ δηὰ Ὀἴδοθϑ ΟὨΪΥ͂ ἃγὸ οὔτ εὰ 
ὙΓΙΟΝ οσοῦγ Ὀαΐ Βοϊάοτῃ ἰῃ ἔπ 6 ΒΙΡ]6, ἀῃὰ οὗὨ τοι ποι ἱηρ τηοτο ἱβ Κπονσα [ΠΔΠ ΔΡΡΘΑΣΒ ἰὰ 180 
ΡΑΑΘΑΩΘΒ ὙΠΟΤΟ (ΠΟΥ͂ ΟΟΟΌΓ. 

ΑΑ ΑΑ 

ΑΑΒΟΝ, ἴδ δοη οἵ Αἴηγαπὶ δῃὰ Ψοεϊεῦεά, ᾿ τῆϊηρ πη ϊοῦ ργεοοάρα ἢἷ8 ο8}} ἐο Ὀ6 τῆς 
ΟΥ̓ τπ6 εγῖθε οἵ 1,ονὶ (Εχοά. νἱ. 90.), νγαβ [ ϑροκεβιηδβῃ ογ ἱπίδγργοῖογ οὔ Μοβεβ Ὀεοίογε 
Ὀοτῃ ἴῃγεα γϑαγβ ὑείογα ἢἷβ Ὀγοῖμπες Μίοβοβ. [ Ῥηαγδοῖ, Κίπρ οὔ Ἐργρί. Εγοπι {18 εἶπη6 
ΤῊΘ ϑογίρξιτα 'β βἰίἰδης τεβρθοιίηρ δυθῦν [ ({Π6 εἰρθεγοἐίγὰ γϑδγ οὗ δὶ 8ρ6), Αδγοη 



Βιοσταρῆϊοαὶ, Ηϊδίογίοαὶ, ἀπά. αεοσναρλίοαϊ Πὶοίϊοπατγ. 

ΑΒ 

Ἧ85 ἴἢ6 δβϑοοίδία οὔ Νίοβθβ ἱπ 41} τῆ6 
ἰγβηβδοίίοηβ οὔ (6 [βγϑεὶ 68, υπ|}} ἢ 8 
ἀδθαῖἢ οὐ Μουπὲ Ηογ, 8Β. ο. 1452, ἰη τῃ6 
Βυπετοὰ αηὰ ἐν οπεγεϊῃγαὰ γοαγ οὐὨ ἢ18 δρο, 
δηὰ ἴῃ 16 ἐοτγεϊθι! Ὑαῦ δἴϊογ [ἢ 6 πν νρρῆ 
ἴαγα οὔ ἴῃ δγβα θβ ἔγοπ Εργρί. (Νᾶυπι. 
χχχίϊ. 38, 39.) Αὐγοη ψγὲ58 ἴδε ἤγβι Ὠϊρῃ 
Ῥγιαδὲ οὔ {πὸ δον; δπὰ ν88 βιιςςθεάβα 1π 
1Π6 ροητιῆςαὶ οἸῆοε δηὰ αἀϊρσηῖγ Ὀγ [15 δοη 
ἘΠεαΖαγ. (θοῦ. χ. 6.) ΕῸΓ δὴ βοοοιηὶ 
οὔ Αδγοη δ οοπάυςϊς 'ἱπ ἴἢ6 αθδϊὶγ οἵ (δα 
δοϊάδθῃ οδἱΐ, 5686 ρρ. 307, 368. οἵ {ἢ]18 
γΟΪιΠ]6. 

ΑΒ, ἴῃ αἰδνθητῃ τηοηιῇ οὗ {π6 εἶν! γϑδν 
οὔ τὸ ὕενϑ, δηαὰ {6 Θἤἢ τηοπτῇ οὗ ἐποὶν 
οὐοἰοβί βεῖσαὶ γοαγ,Ί, ΕῸΓ ἴΠ6 ἔδδβιϊνα!β δηὰ 
μβῖ8 οὐβεγνθὰ Ὀγ ἴπ6 76:78 ἴῃ [8 Ἰποπίῃ, 
566 ρ. 199. 

ΑΒΑΌΘΟΝ (Ηδεῦ.), οσ ἀροῖσυον (6τ.) 
1Πδὲ 8, ἴη6 Ποϑίγογον : ἴἢ6 παπια οἔὗὨ τὰ 
δηρεῖ οὔ {π6Ὸ Ὀοτίοπι)688 ρὲ. (ον. ἴχ. 11.) 
Ιε [88 Ὀδδη τπουρῃὶ παῖ ΓΠ18 ἤδη ἢ8Β85 
ὈδοΩ ρίνοῃ ἴο ι8 Ὀοῖῃ ἴῃ Ηδῦγον δηά 
Οτθοκ, ἴο Ἰηϊιηδῖε ἴπαξ δα ν}}} οχίοπα ἢϊ8 
ΓΆναΡοΒ ονοῦ Ὀοϊἢ 6 νν8 δηὰ Οδηι} 68. 

ΑΒΑΝΑ, οὗ ΑΜΑΝΑ, 8η8 ῬΒΑΈΒΡΑΗ, ἵἴτο 
γῖνογβ οὐὗὁἨ Ἰλαπιάβειιβ, πηθπεϊοπϑα ἴῃ 9 ΚΊησβ 
ν. 12. Τῆς νδ] ον οἵ Παπιδδειι8, τὶς ἢ ἰὰγ 
Ὀεΐννοοη 1ἰθαηυβ δηὰ Απι}- Δ θδηι18, τν 88 
νδίογοα ὈΥ ἔνα τῖνοῦβ, οὔ ψ ϊοἢ (ἢ6 56 ΤΈΓα 
ἴδε ἴνο ργίπεῖραὶ. οι ἀεβοεηάθα ἤτοι 
Μουηε Εἰ επηοη, Τῆς Ῥπάαγρὰγ βοσοὰ ὈγῪ 
18 νψ8}}5 οὔ Παιηδβουβ. Τῆς Αὔδπᾶ αἰνί 68 
156] Ἰηῖο ἔννο Ὀγαποίθβ, ΠπΟδΓ ἴα οἷν ; 
τὨγουσἢ ψν ἢἰςἢ οπα Ὀγδηςὴ ἥονϑ, ψ ἢ} τῇς 
οἵἴδογ ρογίίοη Ποῖα 8 118 σουΓγβα πὶ τπουΐ, πὰ 
18 ὑ56α ἴο ἰγγίραϊτε {Π6 βυγγοιπαϊηρ᾽ σου ΠΙΓΥ. 
ΤῊΪ5 ρογίίοη 15 186 ργιηοῖραὶ ἂγπὶ οὔἢ 6 τῖνοῦ 
Βαγϑιὶβ (τῆς ΟΠ γγβογτοαβ ογ Οοἱά Ηϊΐνογ οὔ 
οἰαββίοδὶ ρεοργαρῆογβ) ; δηά τἰῃε ῬΠΆΓραΓ 
ἷβΒ 1ῃ6 δ8Π1|6 ΓΙΥΕΓ 85 8 ΠΟῪ οΔ]ἰοὰ τῃ6 
ΕἸΑΒΠ6ἢ. 

ΑΒΑΒΙΜ, τηουπίδϊη8 οἷ, ποίϊος οἵὨ 6]. 
ΑΒΏΟΝ, οπδ οὗ ἴδ )ιάρε5 οἵ [5γϑεὶ : Πα 

βιιςςοραοα ΕἸοΩ, αηὰ ρονογηθά τα [8γαε]- 
1.65 εἰσῃϊ γεαῖβ. Ης ᾿χδὰ ([ὈΓῪ 8οῃ8, δηὰ 
ΕΓ ργϑηάβοηβ, ψῆῸ Γοάς Οὔ βενοηῖν 
8556». Ηδσ ν'85 Ὀυγει τη ῬΙγαίῃοη, ἰη (ἢ 
ἴα οἵ Ερῃγα. (Ψυάγ. χὶϊ, 13-- 15.) 

ΑΒΡΟΝ, ἴΠ6 Ὠδηπηα οὗ 8 [μον!το8] ΟΕ, 
δ᾽ταιῖθα ἴῃ [ἢ σδηΐοη δ] υἱἱοα ἴο τῆς ἐγὶθ6 
οὔ Αεἤοῦ, δηὰ ρίνϑ ἴο ἴπ6 1 ον}ῖ65 οὗ τῆς 
ἔμεν οἵἩ ἀογοῆοη. 

ΑΒΕΌΝΕΟΟ, ἃ ΟΠ δίάεθ πη ρίνθη ὈΥ 
ἴΠ6 Κιῃρ οἵ Βαθγ]οπ’ Βα οΠσοΓ ἴο ΑΖαγίδῃ, 
ὁοη6 οὔ δηῖε} 5 σοπιρδηΐοηθ. ΕΗ ννᾶβ 
τἰγοννῃ ἰηΐο ἃ ἤθῦυ ἴὌγπηςα, τὶ ΘΠ δίγαςῇ 
απεὶ Μεβιδοῇ, ἴον γε ιϑίηρ ἕο δάογα ἴππ δῖα- 
ἴυσ ἐγοοῖοα ὃν πα σοιηπηδπὰ οὗ Νεῦυςῃδι- 
ὩΟΖΖαΓ; Ὀυῖ θοῖῃ Πα ἀπὲ ἢ8 σοπιρϑηΐοῃ5 
γ6ΓΘ ΠΙΓΔΟῸΪ]ΟΙΌΙΥ Ὠγόϑεγνοι. (ΠΏ δη. 11.) 

νΟΙ. 111. 
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ΑΒ 

ΑΒΕΙ,, ἴἢ6 δοοοπάὰ βοη οὗ Αἄδβηι, δηά 
16 ἤγδβι βῃερῃεγὰ : ἢ ψὰβ8 πιυγάεγοά; Ὀγ 
ἢΪ5 εἰάδγ Ὀγοῖμοῦ (πίη, [ἤγουρῃ δηνυ ; ὃδ6- 
ὁδι1856 ἢ]58 ββογίῆςο, οἤδγοα ἴῃ [δ᾽ ἢ, νγγ88 ἂς - 
ςερίοὰ Ὀγ οὐ, θείης (ἰὲ 15 ἘΟΡθΟΒΕ) σοη- 
διιπη6ἀ Ὀγ ςοἰοβιϊα! γα, ν ἢ} 16 ἴῃς οβξγίηρ οὗ 
Ο(αΐη ωὰ Γε)]οεϊθά. (θη. ἵν. 3--«8.; Ἦν. 
ΧΙ. 4. 

ΑΒΕΙ, ἴ6 πϑίὴθ οὗ βϑνοσαὶ οἰϊίθβ. ἰπ 
Ῥαἰεβείης ; υΥἱΖ. 

Ι. ΑΒΕΙ, ΒΕΤΗ-ΜΑΛΑΟΗΛΗ͂,ΟΣ ΑΒΕΙΜΑΙΝ, 
8 οἷν ἴῃ τπ6 πογίδογη ραγὶ οὔ 6 σϑπῖοι 
Δἰοττεα ἴο πα ἐγῖρα οὗὁἨὨΜ Ναρῃίδ!!. Ἡμπδεῦ 
βεὰ διιεῦα, [6 βοὴ οἵ Βιςοντγὶ, σῇθη ριγ- 
86 ἃ ὈΥ {π6 ἔογοοβ οἵ Κίηρ Πανὶ ; δπὰ τῇ8 
ἱπΠΒΌΪ  Δη 8, πῃ Ογά ον ταὶ ἈΠΟῪ Πρ Θϑολρα 
(ἢ6 ΠΟΥΓΟΙΒ οὗ 8. βίερε, ουδ ΟΥ̓ ϑῃεῦδ᾿Β 
ἢοδά, νν ἱοἢ {ΠῸΥ τὔγονν ονοῦ ἴΠ6 νγ8}} ἴο 
ὅοδῦυ. (2 ὅδιη. χχ. 14---223.) Αβρουΐ εἰψῆϊγ 
ΥΘΆΓΒ δἴεγ ἴἃ ψὰ8 ἰβκεη δηα γανερειὶ ὑὕγ 
Βεημδάδα Κίηρ οἵ ϑγγῖδ. (1 Κίηρβ χυ. 30.) 
Αβουῖ ἵνο δυπάγοα γεαγβ αἴογ 18 Ἔνϑηῖ, 
ἷξ νὰβ Ἴσβρίιγεα δηδ κβοκεὰ ὃὉγ Τρ Δ ἢ- 
1]οβθῦ, το ᾿αγτγϊεὰ τΠ6 ἱπΠΔὈΙ δ η5 σαρτῖνα 

ιηῖο Απβϑυγία. (2 Κίηρβ χν. 239.) ΤὨϊ5 
ρίδοθ νγαϑ ϑυυβε]ι θη! γοῦυ ; ἀη, δο- 
σογάϊηρ ἴο Φοβερῆι8, Ὀδοδηθ, ὑπο {πὸ 
Π8Ιη6 ΟΥ̓́ ΑΒΙ1,Α, ἴῃ 6 σαρ τα] ΟΥ̓ τ ἀἰπίγιος 
οὔ ΑὈΠῈδη6. [18 5116 “18 τη γα ὈΥ σοΟ] τ] 
ἀπά οἴαῦ Γεπιδίπ5 ; τσ 1|6 ἀῦονα ΔΓΘ ΠΊΔΏΥ 
ἰου8 ποννη ἴῃ (ἢ6 γοςκυ, δηὰ τῆ δηποίθηξ 
ἐχοαναῖεα Βοπιδη γοϑι, στ τΠ6 Ἰπβογὶρ- 
εἰοη5. (τ. Ἐοδίμβοῃ, ἴΏ Οεδοργαρμῖςαὶ 
ϑοοιεῖγ 5 Φουγηδὶ, νο]. χχῖν. Ρ. 39.) 

2. ΑΒΕΙ,ΚΕΒΑΜΙΜ, ἴΠ6 ρμδοε οὗ ρέαϊπ οῦ 
ἐδεὲ υἱπεγαγάε (ϑυάρ. χὶ. 33.), ἃ νἱ] ϊαρσε οἵ 
{6 Απηπιοηΐῖθβ, νἤογα {ΠΥ ττογα αἀἰβοοιη- 
βιοα ὃν Φερμέθδῃ. Αςοογάϊηρς το Ἐπ5θυῖιι5, 
'ἴ δϑουπάδα ἴῃ ἢἰβ εἶπ ἢ νἱπογαγ8, 
8ηἀ Μψ88 δὶχ Ποιηδῃ π}}}68 ἔγομῃ Ἐδυρδἢ 
Αππιοη. 

3. ΑΒΕΙ,ΜΕΠΟΙΑΗ Μγ)88 [Π6 Πδῖϊνα σουη- 
ἴΓΥ οὗ ΕἸἾ5ὰ. (1 Κίηπρε χὶχ. 16.) [τ δου ὰ - 
ποῖ ΡῈ ἃγ ἤοπ) δϑουιῃοροϊ!δ. ον 1}).) 
Ευβοθῖυ8 ρίδοαϑ ἴὲ ἰπ ἰῃς στοαὶ ρἰαΐπ, 51Χ- 
ἴδθη πἢ}}68 ἔγοπι ϑορίΠοροί!β, δοιῃ. Νοῖ 
[ἂγ ἔγοπῃ ἤεῆοα ΟἸάδοπ οδϊδιπθα ἃ νἱοΐογγ 
ονογ ἴΠ6 Μ|ιαϊδηϊε8. (Τυσν. νἱῖ. 92.) 

4. ΑΒΕΙΜΙΖΒΑΙΜ ([Π6 τηουγηΐηρ οὗἨ [ἢδ 
Ἐσυγνρτδη8) ν 88 (Ὀγηογὶν σα] ] δὰ ἧς θοοῦ 
οἵ Αἰδά. (Οξεη. Ἰ. 11.) ΨΔετγοιμιθ, πὰ βοπια 
ΟἴΠοΓ5 δδεγ πα, θοϊίενα τοῖβ ἰο Ὀ6 ἔπ 6 
ρἶαδςο δἴϊεογνναγὰ8 σι] οὰ Βείμαρίβ, δὲ βόα 
ἀϊδβίδπος ἴτοιη ψθγίοῆο ἀηα Φογύδη, νψεβι. 

ὅ. ΑΒΕΙ͂,“ΒΗΙΤΤΙΝ 88 ἃ [Ὅν ἴῃ [Π6 
Ἰαῖϊι5 οὔ Μοαδῦ, θεγοπὰ “ογάδβη, ορροϑβὶῖθ 
ογῖσῆο. Ασοογαϊης ἴὸ Ψοβαρῆιβ, Αὔδὶ- 
ϑῃ 1 π), οὐ Αὔεἰδ, ἃ8 Πα ο8}18 1ἴ, νγαβ βίΧί Ὺ 
Γγ]οησβ ἴτοπι Φογίδηῃ. Ἐπεὶ ΞΔ Υ8, ᾽ὲ 
νγ8 ἰη [Π6 παϊὶρῃυουγῃοοι οὗ Μοιιηὲ Ῥρϑογ. 

͵ Νίῆοθοβ. δῃοδιμροά δὲ Αθεὶ- δπίυ θείοτο 
ΒΕ 
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ἔα Ηοῦτον δγτὴν ραδβεὰ τς Φογάδη, υπάϑὺ 
Φοβῆυα. (Ναυπιῦ. χχχῆ!, 49., χχν. 1.) δσγε 
Π6 βγϑ} το [6}} Ἰηΐο Ἰάἀο]αῖγγ, δηἀ νοῦς 
Βῃ!ρροα Βδδ!-εοῦ, βεάυσθα ὃὈγ Βαϊαῖ ; δηὰ 
ἤεγα αοἀ βδνεγεὶν ρυηϊβῃθὰ τῆ θην Ὀγ 1Π6 
᾿δηὰβ οὔ ἴδε [ἰον65. (Νυηῦ. χχν. 1, 2. 
ἅς.) Τῇΐβ εἰϊγ 18 οἴξθη οδἰϊδσὰ ἢ πὶ 
οηἶγ. (Απεΐᾳ. ᾿δ. ἷν. σἂρ. 7. δηὰ ν. 1., δῃὰ 
ἀε Βείϊο, |1ῦ. ν. σδρ. 8.) 

ΑΒΕΖ, 8 ἴονῃ ἰπ ἴῃ εδηΐοῃ οὗ {Πα {γἰῦ6 
οἵ ββδοῆαῦ. (Ψοβῇ. χίχ. 90.) 

ΑΒΙΑΗ.--- 1. ΤἼδ βεοοηὰ βοὴ οὗ δεαπιιοῖ, 
ΨΠο δηιγιδβίοα ἴο- Ππὶ πὰ ἰν18 Ὀγοῖποῦ Ψο6] 
16 δι ηἰδιγβέίοη οὗ ἰυδβεῖςο, νοῦ πον 
Θχϑουῖοα 80 1}, ἐπαῖ 16 οἰ άθγβ οὐ ἰβϑγβδοὶ 
σᾶπι6 ἴο ἴπ6 ργορἢοὶ δηὰ ἐεπιαηάεά οἔὨ ἢϊηι 
ἃ Κίηρ. (1 ὅπ). νἱῖ!. 2----ὅ.) --- 3. Α ρτὶεδὲ 
Οὔ τη 6 Ροβίεγιγ οὗ Αδγοη, δηὰ ἢ ἰουπίοῦ 
οἵ ἃ βδοουάοίδὶ ἰδηἶγ. ὙΠ οη 8}} ἐπα ργοβίβ 
ματα αἰνὰ ἰηΐο ᾿πϑηϊγείουν οἶα5568, ἔπ 6 
εἰρῃτῇ οἰα55 νὰ ἀδηοσηϊηδίδα ἔγοιη ἢΐηι [ἢ 6 
οἶα85 οὗ Αδῖδβ. (1 Οἤγοη. χχῖν. 10.) Το 
ἘΠ|5 εἶ485 θεϊοηροά Ζεοομαγίαὶ, ἴῃ 6 (δι Ποῦ οἵ 
“οδη ἴπῃ6 Βαρβε. ([μια 1. δ.) 

ΑΒΙΑΤΗΛΕ, ἴΠ6 8οηὴ οἵ ΑΠιππείβος, ἴῃ 6 
ἴδηι ἢ Πρ ῥγίεδὲ οὔ τῆς 988. Ἐδβοδρίηρ 
ἔτοπι ἴΠ6 τηβββογα οὗ 1ῃ 6 Ῥγιοβῖβ δὲ Νοῦ, Βα 
7οϊποά τ1π6 ραγγ οἔὗἨ αν, δῃα εοπιϊπυδα 
ἴὴ ἴΠ6 ροηιβοδῖα ἀπε] τΠ6 τγαὶρῃ οἵ 80]ο- 
ΙΏΟη; Ὁ ψῇοπὶ 6 88 ἀδρτγινοα οΥὗἩὨ [ἰβ 
οἴδοα, ον Βανίηρ Θπιργαοθ τῃ6 ἰλοζίοη οὗ 
Αἀοηϊ)αΐι. 

ΑΒΙΒ, ἴ6 πᾶπι6 οὔ ῆ6 βαυδηῖῃ πιοηίἢ οὗ 
{Π6 Ψ6νν" 8ἢ οἶν!] γοδγ, δηά {π6 ἔξγβὲ οἵ {πεῖς 
δοοἰ βίος! γεαγ. [1 ν)ᾶϑ αἰδο Ἵδ δὰ ΝΙ- 
Βδᾶη, ΕῸΓ δὴ δοοουηΐ οὗ ἴἢ6 μβὶβ οὗ [68- 
Εἰναῖβ ὀσσυγγίης ἴῃ 18 πποηίῇ, 866 ρ. 198. 

ΑΒΙΘΑΙΙ,..--- 1. Τα πιὰ οἵ Ναδραὶ, οὗ 
Ολγπηεὶ - ΌΥ Πεῦ ρῥγυάδηςσο δπὰ βάάγθϑ9, 
8Π6 δνογίοα [π6 ψγϑίῃ οἵ αν δρβιηβὲ 
Β6γ Βυβθαπά, ννῆο πδά ἌἘμυτι 5} γν γείυβοα 
ἢ 5:1 ΟΟΌΓΒ ἀυτγίηρ ἢ5 ἀϊθίΓ658 ἴῃ σοῃδ6- 
4ιδης οὗἩ {π6 ρεγβθουκίοηϑ οὔ ὅδ}. Οἡ 
ἴΠ6 ἀεδῖ οὐ Ναῦαϊὶ, βΒὴῆ6 Ὀδοβηθ ἴπ6 νᾶ οἔὗὨ 
αν, (1 ὅ88πι. χχν.)-- 3. Τα 85ῖ6γ οὔ 
Ὀανά. (1 Οἤγου. 1. 16, 17.) 

Αβιηῦ, 6 βοὴ οὗ Αδὔγοη δηᾶ ἘΠ|βἤῆσυα, 
Ψψη0 Ψψ88 ᾿οοηπδιμηθὰ ἰοροίποσ στῇ ἢΪδ 
Ὀγοίῃον Νδάδὺ, Ὀγ ἃ ἢκδϑῆ οὗ γε βϑρηΐ ἴγοῃ) 
Ουά, ἴον οβεγίπρ 'θοθηβα νυ ἢ βίγδηρα το, 
ἰηϑἴθδι οὗἉ τα κίῃσ ἴὲ ἔγοτι [ἢ 6 8}18γ οὗ Ὀυγηῖ- 
οἴουίηρ. (μον. χ. Ἱ, 2.) ΤΉΪδ βανογν οἵ 
ρΡυ 5ῃιηθηΣ ὙγὰῶἋῈ8 Παοδβϑασν ἴον Γ 5 ἴΠ6 
ἢγεῖ ἰγδηβρτοββοῦβ οὐ (6 ἀϊνίπο αν, ἴῃ 
οὔ ἴο ἀξῖθγ οἰθγβ ἔγοπι ἴῃ 6 βαπιὲ οἵ 
ἴρηςο, δηἀ ἴο ἱπογθᾶβϑα ἴΠ6 γϑνεγεηῖα! ἀνν 
οὔ τὴ6 ινίης Μα)εβῖγ. [ε νοι Ἱὰ β6θπὶ 
ἰ(Π4ὶ Ναᾶαδὺ δηὰ Αρθίϊι γόγα ὑοϊγαγεά ᾿πῖο 
{Π|8 δςοῖ οἵ ργοβιπιρίίοη Ὀγ ̓ ἰπἰΘὨρογαηςο δὲ 
πΠ6 ἔδαβὲ προὴ ἵπ6 ἐδαβι-οὔδγίηρε: (ῸΓ 
ἱπιθ ἰμἔο] Ὺ αἰξογ, δηὰ 1 σουβααιθηςα οἴ 

Βἰοφγαρϊιοαϊ, Ηϊδίονοαϊ, ἀαπὰ 
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πεῖς ἔδῖθ, Μίοβοβ ῥγομί τὰ πῃ ῥγίθβίβ 
ἔγοιι ἀγηκίηρ τίμα δηα δίγοηρ ἀγίπκ σ ἤθη 
16 ϑρργοδοβεὰ {π6 βαποίυασγυ. (Μδης 
δηά Ὠ᾽Ογὶγ, ου [μενυ. χ." 

ΑΒΙΖΑΗ, ἴΠ6 δοῃ οἵ 7εγοθοδπὶ 1. Κίηρ οὗ 
ἴβγϑεὶ, ἃ γουηρ ργίῃσα οὐ ργοπιδβίηρ ἤορεξ, 
Ψ ΠΟ ἰβ βυρροδθὰ ἴο ἴανα βίιονγῃ ἢ τβο 
ἈΜΘΓΒ6 ἔγοπι ἢ 18 δι Ποτ᾽ 5 ἰἀοἰαίγυ, δὰ αἴθ 
Θαγγ. (1 Κίηρβ χὶν.) 

ΑΒΙΣΑΗ, οὗ ΑΒΙΑΜ, (ἢ6 βοὴ δηὲ βιυὸ- 
ΟΕ880Ὁ οἵ Ἐδῃοθοδτὰ Κίηρ οὗ Ψυάαῖ. ΗἨδ 
ταϊζηδα {Π᾿γίγ-ἘὮ ΓΘ 6 γΘΔΓΒ ; ἃ τὶς ϊκοα ρῥγίηοα, 
ὙΠῸ ἱπηϊαῖθα {Π6 ἱπηρί ον δηὰ πιϊβοοησιοῖ 
οἵ 818 ἔδεμοσ, 

ΑΒΙ.ΔΗ, [μ6 πᾶης οὗἩ τπὰ νἱΐίε οὗ ΑΠ 82, 
ὯΝ (86 τπιοῖμοῦ οἵ Ηοζοίκιβῃ ἰίηρ οἵ 90- 
δῇ. 
ΑΒΙμΑ. 866 ΑΒΕΙ,-ΒΕΤΗ-ΜΑΛΟΗΛΗ 
ΑΒΙΠΈΝΕ, τορίοη οὗ, 16. 
ΑΒΙΜΑΕΙ͂, ἴῃ ἡδηης οὗ ἃ ἀδβοοηάδηϊξ οὗ 

Ψψοκίδη. (δι. χ. 398.; 1 Οβτγοη. 1. 929.) [ὴ 
πε 86 ρᾶϑββασαβ ἢδ δηά [8 θγεϊῃγεη ργοθα- 
ΟΪγ ταργεϑοης αἰβεγοηὶς Αγαθίδῃ {γῦ68 : 
που πὸ πϑῖηθ ἢα8 γεῖ Ὀδεη ἀϊδβεοονογοα 
ἴῃ ἴῃ6 Αγδϑίϑδη Ὑγίζεγβ τ ]ο οἰ αν οοΥ- 
ΤΕΒροηαβ ἴο ΑὈΪπιδοὶ. 

ΑΒΙΜΕΙΈΟΗ, ἃ σοασμοη Δρρεϊ!αϊῖνε οὗ 
[πε ῬΒι διίης Κίηρδ, 88. Ῥδαγδοῖ τὰβ οὗ 
ἴ6 Ἐργρείδη τηοηᾶγοβ. Ὑ νο οἵ {18 ἢδπι6 
ὍΓΘ τηθηϊοηρὰ ἴῃ ἴπ6 ϑεογίρίαγοβ, νὶΖ. 1]. 
ΑὈιμεϊθοῃ Κίηρ οὗ Οεσγαγ, ἰἢ6 οοπίεηιρο- 
ΤΆΓΥ οὗ Αὐγδῆδῃ). δίγυςκ σψπἢ τῆ6 Ὀδδυῖν 
ΟΥ̓ ϑάγδἢ, ἴδ ἴοοκ Ποῦ ἔγοιῃ ἐδ ραιγίδγοῃ, 
ΨψΠο πδὰ ραβθθα ΠΕΡ 88 ἢ8 βἰδίεσ, ριιξ γὸ- 
βίογθοα ἢδγ ἴἢ σοηβθάμθποθ ἃ αἰνίηα 
σοπηηδηα. (ἄεη. χχ.) --- 2, ΑΒ λοἰεςἢ {1. 
δ: ροβοα ἰο ἢὈ6 ἴδ6 δοὴ οὗἩἨ ἔα ργοἼδαϊηρ, 
ΜΠ Ψ ]Ποπὶ ἴδδδο οἤϊογεὰ ἰηΐο ΔῊ δἰ ἴδηςθ. 
(Οδη. χχν].) 

ΑΒΙΜΈΓΕΟΗ, ἴπ6 δοῃ οἵ Οἰάδοη ὃγ ἃ 
σοπουδῖπθ. Αἴἶοῦ 8 ἔδιμοῦΒ ἀδαῖΐῃ ᾿ς 
ἴοοῖκ ροΒββθϑϑβίοη οὔ ἴϊπ ρονεγηπιθηῖ ; ργο- 
συγοα Πἰπιβαὶ ἴο Ὀ6 δοκηονεασεοα Κιηρ ; 
8η6 αἴτευνδγαβ μι ἴο ἀθϑίῃ δ] ἢϊ5 Ὀγαίῃγοη, 
Ἔχοορῖ Ζοίπδηι, ψίϊο οβοαραα ἢϊ5 ἴτγ. Η 6 
8 ἈΠ 86] δι βθαι θῖν πουπάεά δὲ 
ΤΒΟΡΟΣ Ὀγ ἃ ψοιιδη, ψῆο δυχὶοά ἃ ρίεςα 
οὗ ἃ πὶ}! -ϑίοπ ὑροῦ ἢἰβ Πεδά ; δηά, ἰπ- 
αἰσπαηὶ δὲ τη ἰάθβ οὐὔἁἩ ρεγίβῃῃηϊηρ Ὁν τῇς 
Πδηὰ οὗ ἃ ψνοιηδῃ, 6 σοπιπμβηαάδὰ ἢ18 ΓΞ 
ΤΟΙ ΓΕ ΆΓΟΓ ἴο ρίογοα ἴω τ Ἴἢ ἢ]5 βυογα, 
(Φυάσ. νι1}.} 
ΑΒΙΝΑΌΛΒ. --ῖ. Α [μονα οἵ Κιγ)ῖι- 

Ἰδαγι), ψῆο γαοοῖνοά τὰ ἂγί δος τὶ δὰ 
θεοη βοηΐ ὕβοκ Ὀγ τ) 6 ῬΠΠΒιῖη68. {ι σοη- 
εἰησθ ἴῃ δ ἤουβα τη|}} αν βεπὶ ἴο 
σοπάμποϊ 11 τῇδηςα ἰο δεγιβαίθπη. (1 ὅ8η:. 
νἱϊ, 2.; 3 Κίηρϑ νἱ, 8, 4.)-2Σ. πε οὗ ὅδ" 5 
ΒΟΏ8, 0 ρογϑῃοα ψἱ ἢ ἢϊπὶ δὲ {πὸ ὈατΕ 6 
οἵ αἸΡοδ. --- 3. Τῆς Ὀγοῖδεογ οὔ αν δηὰ 
{Π6 δοη οἵ Ψ3ε85886. (1 ΟἾὮγοη, 11. 13.) 
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ΑΒΙΒΑΜ. --- 1. Ομ οὗὨ (ποβ6 ψῆο σοῃ- 
δρίγεαὶ στ Κογαῖ δηὰ Ῥδίμδη δρϑίηβὶ 
Μοβοβ, δπὰ ψῆο ρμεγίβδῃθά ἴῃ ἴπ6 58Π16 
τδηπεγ, (Ναπ)θ. χνί.) --- 3. ΤῊΘ οἰ 68ῖ 
βοη οὔ Ηἰεὶ τπΠ6 Βοίμεὶθ, ο ἐχρίγοα 88 
ἢϊ9 (Δί 6 Γ ψδ8 ἰδγίηρ ἴΠ6 ἰοιπαάδίίοη οὗ 
Ζονγίοῃο, ἢ ϊ]οἢ Πα πδά υπάογίακοη ἴο τὸ - 
Ρι|4 (1 Κίηρβ χνὶ. 834.), 88 Ψοβιια πιογα 
ἴδη 530 γοϑδγβ θαίογε ἤδὰ ργορῃδιοδ!! 
δηπουποδὰ ψουϊὰ ὑκ τῆς ο856. (ΨοΒβᾷ. νἱ.) 

ΑΒΙΒΗΛΟ, ἴῃς ϑπιὲ οὔ ὈϑδυτἝ} γἱγρίη 
ὙΠῸ Ψ85 βθηξ [ὉΓ ἴο σμογβῃ Ὠανὶὰ ἴῃ ἢ5 
οἷά αῦ. [πιεγργοῖογβ ἃγα ποῖ εἰ ψῇῃ6- 
{πογ 56 Ὀαοδπια ἴΠ6 οοηβοτὲ οἵ 1λανϊὰ ΟΥ̓ 
ψ88 ΟἿΪΥ ἢἰ8 σοποιδίπθ. Αἴἶδγ Πανὶ 
ἀφεῖῃ, β8ὴ6 ννδ8 ἀδιηδηήθα ἴῃ πηϑγγίαρα ὈΥῪ 
Αἀοπδῖ - θυι Ὠἰβ γτεαυισϑὶ νγ858 γοὐεοῖθα ὈῪ 
δοϊοιηοῃ ; Ψψῆο, σοηπίάογίηρ τμδξ, [1 τ γα 
σιδηῖϊοα, Αὐἰοπίαν στουϊὰ αὔδος τΠ6 τοραὶ 
Ρονσογ, σα ϑοά Ὠϊπὶ το Β6 ρθξ ἴο ἀδαίῃ. (1 
ΚΊηρμϑ 1. 8, 4., 1. 13---95.} 

ΑΒΝΕΒ, ἴΠ6 βοὴ οὗ Νεῖ, υποὶ ἴο Κίηρ 
54}, ἀπ μοηογαὶ οὗ ἢΐβ ἴογεεβ. Αἴἶεσ [Π68 
ἄἀδηἢ οὗ ἢἰβ βονογοίρῃ, 6 ργοβεγνεαὰ [ἢς6 
σῇ ἔογ ἢΐδ βοῃ ᾿ϑῃθοβῃοίῃ : Ὀμυῖ, δοῦ. 
να αυλτγοὶ ΐπρ ἢ ἢ, Αὐπογ )οϊηθα 
αν. Ης ν88, βιι ϑοαυθηιίγ, βἰαὶῃ ὈῪ 
Φοαῦ, ἴῃ τονθῆρα ἴογ 1π6 ἐξσδιβ οὗ ἢϊ8 
Ὀγοῖμοῦ Αϑδῆεὶ, νῇο ψ8 βίῃ ἢ ορβη 
ναι1}|6. Ῥανίά Βοηουγοα Αὐηϑῦ πὶ τἢ ρυθ]ὶς 
οὐὔβοαυΐεβ. (9 δ). 111.) 

ΑΒΒΑΗ͂ΑΜ, ἴα ραϊγίδγοἢ απὰ ἐουηάεῦ οὗ 
16 [δγϑϑ ἰδῆ παϊίοη, σοἰουγαίεὰ ἴῃ (Π6 
Βογριιγεϑ ἰοῦ Β18. ργοῦϊγ, δῃὰ ἔογ 8 υη- 
βῇβκεοη οοηβάθσηοο τη ἔπ ργοπ 868 οὗ ὅσα. 
Ἧς να ἴα βοῃ οὗ Τεγδὴ, ἀπα νὰ 5 Ὀογῃ δἱ 
ἴὕτς, 6 εἰἶγ οἵ Ομαϊάεθρα. Οὐδ] δὰ ὃν Οοά 
ουΐ οὗ πὶ οὐγη σουπίγ, ὈΥ (Δ ἢ Πα πθηΐ 
ἔοσιἢ ἱπῖο δῇ ἀκηοόνη σουηῖγν θθγ 6 
ἀν ῖε ἢ 8 ροβίοτγ, γοβίηρ οα ἴΠπ6 
δοηογαὶ ργοπηἶδο οἵ ἀοά [ῸΓ ἃ Ὀαιογ ἸΠ Ποῖ - 
ἃῆςο. Ἡανίηνσ τηϑγγιοὰ ϑαγαῖ, ἢ6 ὈδοδπΊα 
τῆς ἡ ποὸρ οἵ ἴβαβς, σψῃοιη ὈΥ ἔδι ἢς 

1 ἢ Πα οἴδτγο οὐ δι} δἰίδγ, ΟΟμΕ 
οχρθοῖρα 8 Ἴοομηρ|εϊίΐοη οΥ̓ὨΎ αἰϊ {π6 ργοιῃ 868 
ψνἢϊοῃ αοὐ δὰ πιδά6 ἴο ἴηι: ὑὕυϊ, 5 δἵ 
ἄγος ἢ δὰ πργαου]οι}ν γασοϊνοα ἃ δοη, ἢ 
σομο δι τπδὲ αοά οουϊά νι δαυδὶ δα86, 
ΔΈΟΓ ἀδδίῃ, γαῖα [ἢ ἀσαΐῃ το ἴδ. (Ηδφῦ. 
χί. 8--10. 11---19.) Τα ρδιγίαγοδ᾽ εκ ἢυβὲ 
ὨΔΠῚ6 Ψν 8438 ΑΌΓΑΠι, Ἡ ΠΙΟἢ 51:6η1Ώ68 {ἦς ἡαίδεν 
ΟΓ εἰευαέΐοη, οὐ απ οἰευαίεα αἰλεῦ; Ὀὰϊ οἡ 
ἃ γοπθνναὶ οὔδ αἰνίπε σογεηδηΐ νυ ἢ ἢ πὶ 
δηὰ οἵ [Π6 Ργοτηῖβθβ πιδάβ ἴο ἢϊπὶ Ὀγ οὐ, 
ἴτ ννὰβ σπῃδησεὰ ἴο Αὐγδίδπι, {Π6 πηροτί οἵ 
ὙΠΙΟἢ 8, (ἢ6 μέλον οΓ α ργεαί πιιὠδέμαε. 
(ξεη. χν!) Ηδ ἀϊεὰ οἱ τῃ6 ἂρὲ οὔ 1175 
γολγΒ, αηὰ σψῶβ8 Ἰηΐογγε, ἱἢ ϑάγδῃ, }}18 
ψο, ἴῃ (ῃ 6 δεϊὰ δηὰ οαν αἵ Μδοῃρείδῃ, 
(χχν.) 

ΑΒΒΑΆΙΟΜ, ἔα δοὴ οἵ Κἰηρ δνίὰ Ὁγ 
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Μδδοῆδῃ. Ηδ γεὺ δὰ δραϊμδι ἢΪ8 ἡ ἤ ογ, 
δὰ νν88 βἰδίῃη ὈγῪῚ Ψοδῦν, δῦουιῖ 1020 γρδγβ 
Β. 6. (3 6). ΧΙ. --- ΧΥ.) Τοῦ οὗ 
ΑὐὈὐδϑίου, 66. 

ΑΠΒΟΤΙΝΕΈΝΟΕ, νον οὗ, 353. 
ΑΟΑΡΕΜΙΟΑΙ, ΠΕΟΒΕΕΒ, ςσοη[δγγοά Ἀπιοηρ 

ἴῃς εν 5, 519. ποῖοδ ]. 
ΑΟΒΑῦ, ἃ ϑγγίδη ἰάοἹ, ποξῖος οὗ, 372. 
Αοσῆο. ὅδε ῬΤΟΙΈΜΑΙΒ. 
ΑΟΘΕΙΌΛΜΑ, ἃ ρίϑος σιποις 16 βουιῃ 

Ὑ8}} οὐ 6γυβαίθπ), θεγοημὰ τῆς ροοὶ οἔ 
ϑ]οδπ.. ἴὲ νν88 Ἵδ δὰ 1π6 ᾿οιϊίογ 8 ΕἸἰοὶά 
(Μαῖιε. χχνι. 7. 10.}, Ὀδεδυβα [6 ἀυς 
τ ης6 ἴῃ6 φαγί οἵ πῇ οῖ ΠΟΘ πδα6 τπεῖγ 
Ροῖβ ; δηὰ {{π| ΕἸΠ]ογ᾽» ΕἸ6Ἰ, Ὀδοαιβο {ΠῸῪ 
ἀγβὰ {πεῖς οἰοῖῃ ἰἤογα ; ὑυυϊ θεϊηρ δἴϊοι- 
Μαγ8 Ὀουρῃς ἢ τῃδὲ πιοπθν Ὀγ ψ οἢ 
1η6 Πίρῃ ργίεδῃ δηὰ συΐϊογβ οὗ 1Π6 Ψεὸν8 
Ρυγοϊαβεα τῃ6 ὑἱοοά οἵ {Π6 μοὶν ὅέβιιδ, 
Ιϊ Ψψ85, ὈΥῪ (6 ργονϊάθηςα οὔ Οαοὰὲ 80 
οΓάἀογίηρ ᾿ξ, σα ]Π|εὰ ΑςοΙάδμηα, ἐμαὶ 8, τὴ6 
βΒεἰὰ οἵ Ϊοοά. (ΔεῖβῚ. 19. ; Μαῖϊϊ. χχν!!. 
ἡ. 8.) Τα ρίαςθ, νν δ! ςἢ ἴῃ πηοάσγῃ Εἰ π|68 
ἢδ8 Ὀδθὴ δῆοψῃ ἴο ἴγϑυθῖ!ογβ 88 Αςοϊάδπηδ, 
18 ἀδβογί θά Ὁγ Μγ. Βαγι)εῖε 88 “8 ναβί 
σἤδγπ 6] -ἤου86, Ἰηῖο νν ὩΪΟἢ δ τῦὰ8 ΟγΠΊΟΪῪ 
ἴδ οὐυδῖοπι ἴο ἔδγον ἴῃ6 Ὀοάϊθ8 οὗ τΠ8 
ἀεδα, 88 ἴδε δαγίῃ νψὰϑ βιιρροβθὰ ἰο πᾶνε 
π6 ροννεγ οἵ ταρὶἷγ σοηδιυπηπρ ἴἤθτη. 
Τῆς ρἷοὶ οὔ ρστουπ ψ88 βοϊθοεῖθιὶ 85. τῇ 8 
ὈυΓΙΔ]-Οἶδοο ἃ ΡἸἸστίπιθ, σῆο ἀϊεὰ δὲ 
Ψεγυδαίθπι ἰὼ ἴΠ6 τοϊάἀ]6 ρ68. (4 }Κ8 
δρουΐ “εγιυδαίειη, Ρ. 67.) ὅδνεσαὶ βερυΪΐ- 
οἴ ΓΑΙ ργοξίοσβ ἃγα ἴο Ὀ6 βθϑῃ ἴῃ {Π)|6 νυ] οἰ ΠΕ Υ 
οὔ ιῃ8 δρο. ποη Αςοϊάμπι8 νν88 νὶϑιοἀ 
ὈὉγ Μη. Πὰς ἴῃ 1838, “ τῃογα ψογα 81}}} 
[ῃ6 πιᾶγκβ δηὰ γοπιαΐϊῃβ οὔ ὑγῖοκ8 πὰ 
Ροϊεεγυ ΓΘ ἰπ ἴῃ 80 ]οἸηηρ Γανίη6; 8 
Ρἶδοθ αἰναγβ ᾿ἰκοὶνγ ἴο Ὀ6 υϑοά (Ὁγ τῇ δὲγ 
τηδηιϊίβοϊυγα, ἃ8 Ἢ σοηΐδῖη8 ἴἢ6 εἰν ὑπο 
ἴου δυο ρυγροδεβ." (ΝΥ ἀς᾽5  ογαρο ἴο 
Μϑβαείγα, ἄς. ρ. 505.) 

ΑΟΗΑΙΑ, ἴῃ {Π6 Ἰαγρθϑὶ 8686, σοΠΙρτα- 
Παηὰβ ὕτεθοα ριΟρΟΥΪΥ 80 οδἰἰοθὰ. [ὲ [8 
υουπίει οὐ 16 ννεϑί ὈγῪ Ερίγιιβ, ου 186 
εαϑὲ ὃὉγ ἴῃ6 ΖἜρεδηῃ ὅδε, οὔ π6 ποῦ!) Ὁγ 
Μαοθάοηϊβ, ου ἴῃ βοιιτ) ὑγ Ῥεὶορομπαδβι8. 
ΤῊ18 566η18 ἴο ὕ6 ἔπ γορίοη ἱπέθηδοά ννῆφη 
8ι. Ῥδι], δοοογαΐης ἴο τὴς Εοπίδη δοοορῖα- 
το, πιδπιίοηβ αἱΐ (ἢ6 γχερίοπε οὗ Αολιαία, 
δηὰ ἀϊγθοῖβ ἢ5 βεοοηΐὶ Εἰρ᾽βι]6 ἴο 8}} τῆ6 
Βα ϊη5 'ῃ Αςἤ δῖα. (2 Οον. χὶ. 10.) ΤῆυΒ, 
δὶ ἰ8 Αςοἰδίβ, ἴῃ Αοςῖβ χῖχ. 9]. 15 Ἠε 188, 
{πδὲ 15, Οτθοςθ. (Αεῖβ χχ. 39.) Αςμαΐδ, 
ΒΈΓΙΟΕΪΥ 80 ςΔ|]66, 18 116 πογίογ γορίοη οἵ 
Ῥεϊοροηπαδβιϑ, Ὀουπάθα οἡ {π6 πογίῃ ὈΥῪ 
16 Θυὲ οἵ ΟὈοτγίπεμ, οὐ 1πΠ6 βδουϊῇῇ Ὀγ 
Αγοδάϊα, ου {π6 δϑϑί Ὁγ δισγοηΐδ, ἃπὰ οἡ 
1η6 ψεβὲ δ΄ τη6 [οὐ ΐδη ὅθ. ΟΥ̓ 15 γορίοη 
ΟΟΕΚΙΝΤΗ 88 {Π6 σΔ0116]. 

ΑΟΗΑΝ, ἴῃ δοη οἵ Οδαγηι, οὗ ἰδ ἐτἰῦα 
ΒΒ 2 
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ΑΔΑΟ 

οὔ 7Ζυάδῃ ; νῖο, σοπίγασυ ἴὸ ἴῆ6 Ἔχργθβ8 
ἑοπηδηά οἵ αοά, ἢδ(ὶ Δρρτγορτγίαιθα βοπιθ 
ψαἰυ Ὁ} 6 γε οἶο 8 οὐἱ οὗ ἰρ 80 018 οἵ Ψετγὶ- 
σἴο; ἴογ ψηϊοῆ ἢ6, τοροῖμοῦ τῆ 41} ἢ 18 
[Ἀτηϊγ, 8 βίομοα, δηκ 4} ἢ18 εδεῖβ σοῦ 
σοηῃβιηθα τι ἢ γα. (ΨΜοβῇ. νυἱῖ. 92.) 

ΑΟΘΗΙΒΗ͂, ἃ Κίηρ οὗἁἩ Θεδῖῃ, ἴῃ ῃοβο σοιτγὶ 
Βανι τοοὸοκ τοίμσο ἴτοπη ὅδ]; δυΐϊ, ἢ 5 
ΠπΠ|6 θεϊηρ ἐπ δηρεγαά, ἢς ἔδίσηδι πιβάποββ 
θείογα τὴ Κίηρ. ὙΠθη νὰσ θιΌΚο ουΐ 
θεοῖσ θη 8848} ανὰ τἴῃ6 ΠΠΠϑιπ68, Πανὶ 
ΠΙΆΓΟ Πα τ ἢ ἢΪ5. Ὁγαγ ; θυξ τα ἰογάβ οὔ 
τη 6 ῬΠΣ ἢ 5Ό1η 65, Ὀδῖηρ Δρργα θηβῖνα ἰθδὲ Π6 
δῇῆουϊει ἐὐγη ἀρπϊηβῖ {Π6πὶ ἴῃ δία, ἀοβιγοά 
Αοἰ ἢ τὸ ἀἸ8π)}88 ἢ, ἢ] ἢ δοσογαϊπρὶν 
ἢγα ἐ1ὰ, ψν ττἢ} ςοπηπηθη ἀατ οἢ8 ἴογ ἢΐ5 βαεἰτῖν. 
(1 ὅλαι. χχὶ.---ΧΧίχ.) 

ΑΟΘῊΉΜΕΤΗΑ. ὅ6θ ΕΟΒΑΤΑΝΑ. 
ΑΟΗΟΚ, 8ἃ ψδιον ἱπ [Π6 τογγϊοῦυ οὗ 

Δογίοθο, δηὰ ἴῃ τπ6 οβηΐοη οὗ 1πΠ6 ττῖρα οὗ 
ρδηϊαπιῖη, πο Γα Αςἤδη νν85 βιοπδά. (79οβἢ. 
ν]}, 24.) 

ΑΘ 5λΛΗ, {6 ἀδιρῃίοῦ οὐ Οαϊεῦ, ψτο 
ΡΓοπιβοά ἤδγ ἰῇ τηδγγίαραε ἴο ἢΐπ) ψῆ0 
Βῆοιυϊ σοπαυεῦ ΚΡ) δἰ ἤβορμον ἴτοπὶ [Π6 
ῬΙΠπεπη69. ΟἸδηϊοὶ ἴοοκΚ Π6 ρας δηὰ 
τργγοαὰ Αοἤῇβαῆ. (Ψοβῇ. χν. 16, 17.) 

ΑΟΘΗΖΙΒ, ἃ Οἵγ Ὀεϊοπσίῃσ ἴο 1Π6 ἔγιθ6 οἵ 
Αβδὸγ (Ψ}οϑ8]ν. χῖχ. 39.), ψῇο ψεῦθ ὑῃη806 
ἴο χροὶ τπῃ6 οἷά ἱπῃαυϊϊαπί8 ἴγοπη [ξ. 
(Τρ. ᾿.. 31.) [6 18 πον σα θὰ Ζεοῦ, δπὰ 
15. ἃ γΠ]Πᾶσα οὔ ἢο ρστεαῖ τηδρτυάς, βπαϊοά 
Οὔ ἃ δ'ορα πθᾶγ ἴῃ 8εδ.ςοδϑβῖ, ἴο τῇς πογίῇ 
οἵ Ῥιοϊδπιαῖβ. Ἀποῖποῦ Αςῆχζιῦ, 'ἰπ τῆ 
τογγίίογυ οὐ 7.8}, ᾽Β ᾿τπδπεϊοηθά ἴῃ Ζοβῆ. 
χὶν, 44. ἀηά Μιοδῇ 1. 14. 

ΑΟΚΒΠΑΡΗ, 8 ὐβηδδη δῇ οἰ Ὀοϊοησίηρ 
ἰο ἴῃς τεῦ οἵ Αβϑίογσ, Τῇο Κίηρ οὗ Αςκ-- 
Βῃδρῃ ψὰ8 σοπαυδγοὰ ὉγῪ Φοβῆυδ. (ΧΙ. 
20.) ϑοιηβ Ὑγϊογα ἃγα οἵ ορίηΐοη, {παῖ 
ΑΟΚΒΒΆρΡἢ 15 τΠ6 58Π16 ἃ8 Εσαά!ρρα, οη ἴπ6 
Μροιτογγαποαη, θείψθοη Ὑγγα δηὰ Ῥιίοΐο- 
πιαίβ ; οἴπογϑ, ἔπαὶ Εσα!ρρα ἰ5 ἀδβογ θα ἴῃ 
Ψοβῆ. χῖχ. 90. υπάδὺ τἴὴῃ6 πᾶπια οἵ ΑοἢΖιῦ. 
ἴε ἰ5 ργοθδθ]α τὶ Αοκβθαρῃ δηὰ ΑςἢΖιρ 
ἀγα θυ αἰβογεηϊς ΠαπΠ|65 ἴογ ἴῃ 6 βαπ)6 ἰοννῃ, 
Μυ. Βυςκίηρσθαπι, σῇο νἱδιιθ τἢ]5 ρίδοα ἴῃ 
Ζαπυαγυ 1816, ἰθυπὰ τὲ 8. 5π|8}} ἴοννπ 8ϊ1- 
αἴθ οὐ ἃ ἢ1}} πραγ {ΠῸ 868, δηἀ ἢανίηρ 8 
ανν ρα! πι|. ἴγεθβ γϑαγίηρ {ΠΘΠΊΒογ 68 ἀῦονα 
115 ἀν! ΠΠΠρ5. 

ΑΟΩΌΙΤΤΑΙ,, ἴῃ οΥἸπιηδὶ ο85685, [ὈΓΠῚΒ 
οἵ, 139. 

ΑΟΤΊΟΝΒ, οἷν} δηὰ οΥἰπηπαὶ, μον ἀσῖογ- 
τΐηθιὶ ἃπιοηρ ἴῃ εν, 136 .--- 140. 

ΑΡΑΘΡΑ, ἃ οἷν ἴῃ τ6 βουΐπεγη μεγὲ οὗἉ 
τς οδηΐοη ὈῬεϊοηρίηρ ἴο {Π6 ἐγῖθε οὗἉὨ Φυάδῃ, 
ποῖ ὰγ οπι ἴῃ 6 Ὀοιιπάατγίεβ οἵ [ἀυπηθα ΟΥ 
Εάοπ). (Μμοβῇ. χν. 937.) 

ΑὉΛΜ, ἴδε ἤγβε πιδη, δ (Πἢ 6 ἔτ οὔ 
1Π6 Πυμηδῃ γαςθ, τγδϑ ογραίςα ουὔΐ οὗ πα 

Ηἱϊϑίογίσαΐ, απαᾶ 

ἈΑΡ 

ἄυϑὲ οὗὨ τῃ6 δαγίῃ, ὉγῪ οὐ ἢϊη5ο], στ ἢο 
δηϊηδίθα ἢ]πὶ ν᾿ ἢ ἃ ΓΟΔΒΟΙΔΌ]6 βουὶ, δηΐ 
[ογπιθὰ ἢἷπὶ δῇογ ἢὶβϑ πιογὰὶ ἰτηδρο, ἴῃ 
ΓΙ θουβηθ85 δηὰ γα ΠΟΙ 688. ἃνίηρ 
ἰΓΔΠΒργοββοὰ ἴπε δἰησία σοϊηπιδηά ἱπιροβοι 
ου ἰνΐπὶ Ὀγ Θοά, ἴῃ τοίκθη οὗ 8 ἀδρεπίεποθ 
Ὁροη Ηΐηι 85 ἰογὰ ραγαιηουπὲ οἵ τῆς οὔθδ- 
(οη, Αἀδπὶ ἔογέεϊ δα 1Π6 βἰδξε οὗ Παρρίῃθ85 
ἴη ψ ἢϊοἢ μα Ππαὰ Ὀδθη ογοαῖϑα, διὰ δηϊα]οὰ 
ἃ σΓΒ6 ΟἹ ἢ πη86 1 δηὰ ᾿εἶβ ροβίογίιγ, ῃδὰ 
ποῖ οὐ τηδάθ 8. ῥγοιηΐῖδβα οὔ ἃ ἢιΐυγο 
ϑανίουγ, (6 6ῃ. 1, 11. 1.) Ηδ αἀϊεά, ἀρεὰ 
930 γοβγβ. 

ΑΡΑΜ, 8 ΟΥἿΥ ΠΟᾺΓ {Π6 Υἶνοῦ Φογάδη, ηοΐ 
[αν ἔγοπι Ζαγεΐῃδη, δὲ βοπηα αἀἰβίδποθ ἔγοτῃ 
ὙὨΙοῆ ἴπ6 ννδίοτβ οὔ δι γῖνεσ ψογα 
οοἸδοῖοαά ἴῃ ἃ ἤδδρ, ἤθη ἴΠ6 σμ]άτγθη οὗ 
Ιϑγααὶ ραβϑβεὰ ῃγουρ. (Ψοόβῇῃ. ἱ. 16.) 
ΤῊδ πδὴθ 18 δυρροβαα ἴο ἢανα ὕδθη ἀ6- 
τνοὰ ἔτοπι 16 Ἄσοϊουν οὗ τὰ οἶδν ἴῃ ἐξβ 
παρ ρουγποοά, το νὰ υδοὰ ἔογ {Π6 
σαϑβίίηρ οἵ {ἢ6 νεββεῖβ οὔ ἐδ ἐεωρίε. (] 
Κίηρβ νἱῖ. 46.) 
ΑΡΑΜΑ, ΟΓ ΑὉΜΑΗ͂, οπα οὗ (ες ἔνα 

οἰτἰ685 ἀδδβίγογθβά Ὁγ ἔγα ἔγοπι ἤδανθη, οἢ 
δοοοιηΐ οὗὨἨ τὃ6 ρῥγοῆϊραϊα νἱιοκοίηθββ οὗ 
{Ποῖς Ἰπῃαθιηηῖδ, δ8ηὰ αἴογχαγάθ οὐογ- 
ψΠεπηθὰ Ὀγ (ἢ πδῖογβ οὔ 1π6 Τϑοδὰ 868. 
(αεη. χίχ. ΠΝ ἴε ννὰβ ἴΠ6 τηοβδὲ δα βιοῦν 
οἵ ἴΒοβα σῇ ο ν γα δ ον θὰ ἀρ; δηὰ 
ἴΠπογα ἰδ δοπΊα ῥγοῦδὈ: Π γ, οἰ οῦ τΠδὲ ἴὲ 
Ὑ88 ποῖ ΘΏΓΙΓΟΙΥ 80} }Κ ὑπαάοϑγ {Π6 ψδΐογβ, ΟΥ 
τῃδι τὰ δυ δοαιθης πῃ δηῖ5 οὗἔἩἨ τῆς 
σουηΐγυ Ὀ.1ΠῸῈ α ΟΕ οὗὁὨ 1Π6 δᾶπηδ Ὡδη)6 οἡ 
1ῆ6 δϑδϑίθγῃ δβδῆογα οὗ ἐς ᾿εοδά ὅδε; ἴογ 
ἰβαϊδῃ, δοοογάϊηρ ἴο ἴη6 ΧΧ. βᾶγ8, Οοά 
εὐ ἀεείγον ἐλς Ιοαδίεε, ἰδδ εἰὲν οΓ ἅν, απά 
ἐλὰὲ τετιπαηπέ ὁ Αἀδτηδ. (188. χυ. υἱϊ.) Ἄρω 
τὸ σπέρμα Μωάξ, καὶ ᾿Αριὴλ, καὶ τὸ κατά - 
λοιπὸν ᾿Αδάμα, 

ΑΔΕ, ἴδε ἔνε ἢ τποηί οὗὨ τῃε εςοἰο5]- 
Διο] 6 5 γοδῦ, δηα ἰἢ6 5ἰχῖῃ οὗ τῆς 
οἷν"! γεὰγ. Εογ 8 ποῖϊςθ οὔ (6 ἔδϑεῖνα! β, 
δίς., ἀυγίηρ [18 τηοπίῇ, 866 ρΡ. 197. 

ΑΡον:- ΒεΖεκ (πε [,ογὰ οὔ Βεζεκ) ννὰβ 
1η6 ἢγβϑί Οδηδδη 8 Κίηρ σοηαυογε ὈγῪ 
1Π6 8γβε 68 δες {πῸ ἀδδίῃ οἵ ΨΦοβῆυδ. 
δ ν 88 ἴδκοη ἴο 2Ζογιιβαίθοῃ, νῆθγε ἢθ 
ἀϊεοά, αἴἴογ ἢϊ9 ἴοϑθϑα δηὰ τυ ῦ85 δὰ ὕδοπ 
οὐδ ΟἹ πιοϊοῦ ἢ ονπρὰ ἴο ὲ ἃ }ι5ῖ 
τοι θυ ὕοη οἵ ἀϊνίηα ργονίάδηςα ἴῃ γοϊα]α- 
[ίοη οἵ πιμδῖ ἢ6 84] Πἰπιβε]ζ ᾿πβϊοῖθα ὑροπ 
οἴμογβ. (Ψυάρ. 1. 7.) 

ΑΌΟΝΙ ΛΗ, ἴδ 6 [ουγΓίἢ δοη οἵ Κίηρ Ὠεαντὰ 
Ὀν Ἠαρρῃ. δ βδβρίγεά ἴο {πε Κίηράοπι 
θείογα ἢΠ18 βιΠογ᾿ 8 ἀθϑίῃ ; ὈυΣ ψ88 ἀϊβαρ- 
ροϊπιθά οἵ ἰν)8 ορθβ ὈΥ ἴπΠ6 σοπιπιαπαὰ οὗ 
αν! ὰ, ψῆο ογάογοά ϑοϊοπιοη ἴο ὕ6 ργο- 
οἰδίμηθι Κίησ, Ηδ αἴϊογν αγὰβ ἀθδγεὰ Αδὶ- 
δῆδαρ, {π6 ΘΒυπαπιία, το νῖο. ΤῊΪΒ τοηυοϑβὲ 
85 ποῖ ΟἿΪΥ Γαὐεοῖοα, Ὀυζ ἢς ν»ὰ5 ογάογοά 
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Α. 

ἴο Ὀ6 Ῥυξ ἴο ἀδαίῃ, 885 οὔδ ρυ ν οὗ ἔγθδ- 
δοη. (1 ΚίηρβΊ. 13---95.) 

Αϑον:- Ζεοεξκ (Π 6 Ἰ,ογὰ οἵ ΖεάθκΚ) τγ88 
κίηρ οἵ Ζειεῖ, οὐ Φεγιυδβαίθπι, δηὰ οὔθ οὗ 
Π8 ἔνα (Οαπαβηϊϊϑη Κίηρθ βυϊ ὑρ ἰη ἴῃ 6 
οδνε οὔ Μαεακκεάδ, πῃ πποῦ πον δα αἰτοῦ 
ἐποὶν ἀεῖραϊι ὈγῪ ΨΦοβῆυδ; ὈΥ ΨΏΟΒ6 οοιῃ- 
τα ΤΟΥ ναγα ἰδκοη οὐ δπά ρυϊ ἴο 
ἀδαιῃ, ἀπαὰ ἐμεῖς ὈοΘΐ68 δυηρ Οἡ ΗνΘ ἴγβεβ. 
(ϑοβ!. χ.) 

ΑΌΟΡΤΙΟΝ, ΠΟΓΘΙΏΟΩΥ οὗ δηΐ ἰ18 εἴξοιβ, 
454, 455. 

ΑΌΟΒΑΙΜ, ἃ ἴοπτη ἴῃ ἴδε βουΐζῆογη Ραγὶ 
οὔ τπ6 ττῖραε οὗἩἨ Ψυάδῃ, τῇῃϊοῇ τγ88 ἰογι πο 
υ"γ Βδμορθοαπ. (2 Οἤτγοη. χὶ. 9. 11.) [ἐ 
ἷ8 ΠΟῪ 8. ῃοριυΐουβ νἹ]αρθ, αἰ εαὰ γα. 
(Κουϊπδοπβ ΒΙυ] οὶ Ἐλεβθάγοῃεβ, γνο]. 111. 
ΡΡ. 3---5.) 

ΑΌΟΒΑΜ, ἴδα οἢϊοΥ ἰγθάβυγοῦ οἵ Βεδο- 
Ῥοϑπι, γῆο 85 βοηΐϊ Ὀγ ἴἢδὲ ᾿γίηοσ, ἴῃ ἴἢ 6 
ςοπιπιεπορηθηΐ οἵ ἰδ τείσῃ, ἴο {6 γϑῦεὶ- 
Ἰίου 8 (γῦ6 5, ἴο ϑῃάθδανοιιγ ἴο γοάποθ {Π6πὶ 
ἴο τοὶ αἰϊορίδηοα ; δῃὰ ρεγίββεὰ, (6 
νυἱςτπι οἵ δὴ ἱπβιγιδῖεὰ ρορυϊθοθ. (1 Κίηρβ 
χὶ!. 13.) [ε 18 υποργίαϊῃ ψμοῖθοῦ 18 
Αἀογϑηη νν88 ἴῃ 6 88Π|6 88 ΑΠΟΝΊΗΒΑΜ, Ψῆο 
δὰ Δ]Π|6ἀ τπ6 ββπὶ|6 οἵϊοθ ὑπ 6 γ ϑοϊογηοῃ. 
(1 Κίηρβ ἰν. 6.) Ἧξς πιϊρῇῆς Ὀ6 8 δοῃ, 
δΔη οπ6 οὗ τπ6 νουηρ τθὴ Ψῆο ρᾶνα αν] 
σουηδοῖὶδ ἴοὸ ἘΒδῆοθοδπι. ον νοῦ τἢ]}8 
ΤΥ ὑα, ἰξ να8 ἴῃ6 πεῖρῃξ οὗ πηργιάδηςα 
ἴο δοπὰ ἢίπι ἴο ἴἢ6 τενοϊ θὰ ἰγῖῦθο8 σῇο 
Παδὰ ᾿οπιρ]αἰποαὰ οἵ ἴῃ6 Ὀυγάδη οἵ ἴδχαβ: 
8δη4 ἤδησα ΒΟ0ΠῚ6 ΟΧροδίοΥΒ ἤδνα ἱπηλρίηοα, 
τῆδε Ἐδῃοροβδῆ) 5βδογπεθά ἢ18 Ἂἰϊοῖ ἰγθὰ- 
ΒΌΓΟΓ ἰῃ 16 γαὶῃ ἴορα ἰπαὶ 9 ἀεβίῃ 
σου ]ὰ ςαἰπὶ τπ6 εβεγνοβοθηοα οὗ ρορυΐαῦ 
ἔαγγ. 

ΑΡΒΑΜΜΕΙΕΟΘΗ, δηὰ ΒΗΛΒΕΖΕΗ, Β0Π8 
οἵ ϑεπηδοῃογὶῦ, ννογα ργοθδυΐν ἐπ 6 σὨ] ἀγθη 
οἵ βίανεβ ψῇῆο δά 0 γχιιϊ ἴο [ἢ 6 Αβϑυγίδῃ 
(Πτοηθ, δηα ψἢο 8.5883ϑ᾽ ηδιθα ἔπ 6 }γ (ἈΠῸ Γ οὴ 
ἢΪ8 τείυγη ἔγοπι ἢ 8 υπϑυςοαββἔι} Ἔχρθαϊίοη 
ἃσαϊηϑὶ ΗοζΖεοκίδῃ, δὲ ΝιΙπονεῖ, στ ἢ1]|6 ννοῦ- 
δῃ!ρρίηρ ἴῃ ἴΠ6 ἐεπηρὶ6 οὗ Νίδγοςῇ ἢ ροά: 
δον νοῦ πον θα ᾿ηἴο Ατγηιδηΐδ. 

ΑΡΒΑΜΜΕΙΈΘΗ, δη ἴάο] (μγοῦδοϊ!γν τ 6 
8}), ΟΓΒρροὰ Ὀγ ἴδ6 ἱπδδυϊίδηῖβ οὔ 
ϑαρμαγναίπι, ὙΠῸ οδυβεα τπεῖν ΠὨΙ]ἀγοη [0 
Ρ858 τῃγοιρσῇ ἴἢ6 ΗΓα ἴο ἴἴ. 

ΑἸΒΑΜΥΤΤΙΜ, 8. ΔΓ π|6ὸ ἴον οὗ 
Μγϑῖδ ἰὰ Αδὶβα Μίπον, οὐδϑσγ δρδῖίπβὲ ἐπὸ 
Ἰϑἰπά οΥὗἁὨ 1εβ0ο8, δἰξυβίθα δὲ 1ῃ6 οοΐ οὗ 
Μουσι ἴάΔ. (Αεῖἰδβ χχνὶϊ 1, 3.) [τ 88 ἃ 
σοϊοην οἵ τἴῃ6 Αἰ δηΐβηβ. 

ΑΌΒΙΑ 15 τηρηϊϊοηπρα ἰῃ Αοἰβ χχυῇ!. 27., 
νι σογο, ἢ 15 ἴο ὕδ οὐδβογνθα, τῆδὲὶ σψ ἤθη 
ϑαῖηι Ῥδι} Βα γ8, {πδὲ ἘΠΘῪ ὑνογα οββϑὰ ἴῃ 
Αἀγῖα, ἢ6 ἀοδβ ποῖ βδγ ἰῃ ἴθ Αἀγίαιϊς 
ΘΟ} ψ Πς ἢ οηὰβ ψπ τῆς ΠΙγγίδη ὅ,6α, 
θαῖ ἴῃ ἴΠ6 Αὐἀγίαϊϊς ὅδε, ψμίςδ, βοσογαΐηρ 
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ἴο Ηεβυο ΐυΒ, ἰ5 [Π6 βαῆο τ ἢ (Π6 Ιοπίδη 
868 ; δηα ἐπογείογε ἴο ἢ συδβιίοη, Ηον 
ϑαῖϊης Ῥδ0}᾽5 βῃϊρ, ὙΠΟ ἡ 88 Ὥρα ἴο 
Μαῖα, δπὰ βο, ἰοῦ ἰῇ 1η6 Τγθίμη οὗ 
διο δὴ 868, οουϊὰ Ὀ6 ἴῃ {6 Αἀτγίείῖο ἷἰ 
18 Υ76}} δηϑννογεά, Τῆς ποῖ οὐ]ν 1Π6 Ἰοηίδη, 
Ὀυξ ὄνθη ἴπῸ δι. δη 868, δηὰ μαζὶ οὐ {πὰῖϊ 
ὙΠῚΟἢ υϑβῆθβ Ογοίθ, νν88 οδ θὰ τἢ6 Α ἐτὶ- 
δῖϊς. Τῇυβ, Ριοϊθπιν βαγ8, {παῖ ΟἿ] ν πνεῖ 
Ὀουπαθδα οἡ ἐπα οαϑὶ Ὀγ τῆ6 Δαάτγίδιϊς ; δπὰ 
ἴπαῖ τοῖα τγδβ σοτηρδββεὰ οἡ 1ῃ6 ννδβῖ Ὀγ 
1Π6 Αὐτϊαϊίς 868: δηὰ ϑίγαθο βανβ, [ἢδὶ 
{πΠ6 Ιοπίδη Ομ} 8 ἃ ραγὶ οὗ ἴδε νυ ἢϊοῇ, 
ἴῃ 15 {ἰπ|6, γγ8ὰ8β Ἅοδ δὰ τῆς Αὐἀγίαιϊϊς ὅ68, 
(Μαμόν.) 

ΑΡΒΙΕΙ,, ἴΠ6 δβοῃ οΥ ΒαγζΖὶ δὶ, πηαγγιοὰ 
Μογαρ, τΠ6 ἀδυρῃίοῦ οὐ 880} (σῆο δὰ 
ἤγϑὲ Ὀδθθη ργοιηΐβοι το Πανὶ, 1 ὅϑιη. χυἱ[. 
19.), Όν σποπι ἢθ δά ἔνε ξοπβ, ῇο ψεγα 
δῖνθη υρ ἴο [πΠ6 ΑἸ εοη ε8, ἰο ΡῈ ρυϊ ἴο 
ἀεδβῖῃ ἴῃ σανθηρα οἵ ὅϑ8ι} 5 ογιο ν ἴο 
ἔμεπι. [Ι͂ἢ 8. 58π). χχὶ. 8. ἔπ ὺ γα δ} 16 
ἴῃ6 βοπβ οὔ ΜΙιοδΑὶ ; βῆ πανίηρ δάοριεά 
ἴΏθτη, ΟΥ 686 ἴἢ6 πδῆια οἵ Μιςοδαὶ ἰβ Ὀγ 
τ βία Κα ρὰϊ ἴον Μεγδῦ. 

ΑΡΌΤΠΑΜ, ἃ Οἷἵγ ἴῃ {Ἐπ6 βου ραγὶ οὗ 
1Π6 οδηΐοη οὗ [Π6 ἔγῖρε οὗ Φυδεῇ τονναγ β 
186 Πεδὶ ὅδβ. (Ζοβῇ. χυ. 35.) Τῆς Κίῃρ 
οὗὨ 1Π18 ρίδοβ νγὰϑ Κι! οὰ Ὀγ Φοβῆυα. (χὶϊ. 
16.) ἴῃ ἃ σάνε (δε ρ. 67.) ἴῃ 15 νἱοἰ Εν 
αν ἃ νπὰβ οοποδαὶθα. (1 ὅπ). χχὶϊ. 1.) 
ἴς 185 ἀεβογίθθα 88 Ὀεϊῃρ “8 ΨΘΓΥ ἰϑΔΓΡῸ 
βτοῖἴο βιιρροτγίεα Ὀγ ἴΠπ6 ργοδῖ ρ᾽}}18Γ8 οἵ 6 
Πδίυγαὶ γοοκ, δηὰ ρεγέδοιν " , ὙΠ ῃουΐ 
ὑπο. ]ἸΟὉ ΟΥ 58ιδ]δοιεβ. [ξ 8  ρεγίοοϊ 
γγῖητῖῃ πη; δηα, 88. ἴπ Ἰϑην οὗ τΠ6 

δηοίθηξ σδίβοοηλ 8, ἃ πΊδῃ τρἢε Θαδὶν ἰο86 
ΒΙΠι86}  ἴῸΓ Ἔναγ ἰὴ 118 νψ πα ]ηρβ." (δῖ6- 
ΠΟ ΒΒ [ποϊάοηϊ8β οὗ Τγανεὶ, υ. 440.) ἢδ- 
οὔοδι γοῦι!δ πὰ ἰογποά {ῃ6 εἰἷΐγ 
Αἀυ απ. (2 Οἤγοη. χὶ 7.) ἴῃ {6 
ἴουγἢ σοπίυτΥ ἱξ τν85 ἃ σοηβί ἀογθΐα ἴον, 
θυς ἴὲ ᾶ8 ἰοὴρ βδίῃοα ὑδδϑὴ γοαυςεὰ ἴὸ 
ΓΟΪΏΒ. 

ΑΡΌΥΤΕΒΥ, {Γ18] οὐ ἃ γοπηδη δυβροοιοά 
οὗ, 139. 
ΑΡΌΜΜΙΜ : 8. Γἰδβίῃρ ρτουηὰ δὲ ἴῃς 

δηΐγδηςα οὗ ἴῃ6 Δ ΕΓηα58 οὗ Ζογίοῃο 15 
οΒἸ] δὰ τΠ6 ροίπρ τ» ἰο Δαἀμηινεῖηι, ἸῺ ΦόΒἢ. 
χν. 7.; ΠΊΟΝΙ ΠΔΠΊΘ βρη 68 γα οὐ ὀίοοάψ, 
ὈΓΟΌΔΟΪΝ ἔγοπι ἴῃ6 ββηρ. ΠΥ ΤΌ ΓΩΕΥΝ 
ἴπογα σοτηπ θὰ, Α ἴον οἵ {Π18 Πδπι6 
Ὀεϊοηροά ἰο ἔπε ἐπρα οὗ Βοη)διλη. 

ΑΡὈΥΟΟΘΑΤΕΒ, 136. 
ΖΈνον, οὐ ἘΝΟΝ, βρη ῆθβ [06 ρἷδοθ οὗ 

ΔΡΓΙΏσΒ, τθεγα Ζόομη ὈαριϊΖεή. (“οί ἢ. 
23.) [Ια 15 ὑποογίδιη ΠΘΓΘ ᾿ξ τυ 88 5ἰτυδῖερα, 
ΜΟΙ γ ἴῃ Ολ8}}|66, Διἀ858, ΟΥ δ Π ΔΓ. 

“ΖἜπλβ, οὐ Επαβ (7 6188}, δοοουηῖ οἱ 
202. 

Αολβῦβ, ἃ μτορῆεῖ, χποὸ ἰογοίοϊά ἃ 
ἈΒ89 
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ἰατηΐηθ τῇ ῆΐοῖ ἰοοκ ρίασς ἴῃ τῆς ἰαηὰ οὗ 
Ζυάερα, ἴθ τπ6 ουρίἢ γοᾶγ οὗὨ τ γείρῃ οὔ 
ΟἸδιάϊι5, Α. Ὁ. 44. (Αεἴβ χὶ. 38.) Τῇιβ 
Ἀπιῖϊηα ἰ8 πιδῃτοηθὰ Ὁγ ϑυείοπιυβ δηὰ 
οἴδεον ργοΐβηθ ψυθῦϑ. Αρβῦι8 αἷβδο ἔογο- 
το ὰ ἴπα Πηρτγίβοππηθηῖς οἵ Ῥαὺϊ Ὀγ τῇς 
ζενβ, απάὰ [ὶ8 Ὀαίηρ δεηῖ Ὀουπά ἴο ἴΠ6 
Οἰδηι 68 ; 8}} ψνν Β]οἢ ἢ ΌΘΓΑΙν σδπΠ|6 ἴο ρᾶ88. 

Αὐολα 858 ρΠΓΟΌΔΟΪΥ ἃ ΠΟΤΠΊΟΉ Δρρε] ἰδίϊν 6 
ἴον τῇς Κίηρβ οὗ {πὸ Απιδίθκίιεβ. ὗε, οὗ 
{δ παπιθ, ὅ͵δ ἼἿοπαυογοά δηά ἴακβθη 
ΓΙΒΟΠΘΓ ; δῃηά, τποισῃ σοπαοσιηποι δοορογά- 

Ἰὴσ ἴο 6 ἰὰνν οὗ ἔα ᾿τογάϊςς, 6 ᾿ν 88 
βραγεά ὈγῪ ϑὅδυ]ϊ. Ηδς νψὰβ ρυῖΐ ἴο ἀεβίῇῃ δἵ 
ΟἾἸσαὶ Ὁγ ογάογ οὔ ϑαπιιιεὶ. Ὑπὸ δῖε οὗ 
Αρὰρ 88 σα] δὰ ἰογῖμ ἐπ 6 νογῦοβα ρὶἐγ οὗ 
πη 6}8; ψῃο, ψ ἢ} 116 ἘΠδῪ ἤδνο δἴεοϊεα ἴο 
ἰερίοτο ἢἰ8 (ἴθ, ανα ογροίζεη οηΪγ οὔβ 
τῆϊηρ, νἱΖ. {πὲ "6 δὰ θδθὴ 8 ογιιεὶ δπὰ 
ΒΒΠΡΌΪΝΠΑΓΥ ἴγγϑηϊ ; δηὰ [παῖ ϑϑπλιθὶ σα- 
ργοδοπθα ἢΐπι ἕογ [5 ογυθὶεγ Ρείογα 6 
σοπιπιδηάρδι! ἢἷπὶ ἴο Ὀ6 ρυξ ἴο ἀδαῖῃ, (1 
ὅ8η1. χν.) 
ΑΘΕΡ ῬΕΆΒΟΝΒ, ἰανν8 σοῃοογηΐηρ, 316, 

217. 
Ααβισυτυξκε, δηὰ τυγαὶ ΘΟΟΠΟΙΩΥ οὗ 

τε εν5, 490---4907. Αρτγσυϊζαγα! αἰἰὰ- 
δίοῃβ, δ02---504, 

Αοβιρρα (ἢεγοά), 196. 
ΑΘΒΙΡΡΑ (Ζυμϊοῦ), 197. 
Ααῦπ, 8 ψ156 τηδη ἴο ννῆοπι τἰι6 τ! γι] οτἢ 

σπαρῖογ οὔτῃς θοοκ οἵ Ῥγονθγὴβ ͵8 ββογρϑα, 
οἰπογυνῖβα π᾿πκῆονη. Α8 ἴδ δρρε] δεῖνα 
Ασιιγα, ἴῃ ϑγτγίας, β'ρηϊῆεβ ομ6 ΨΟ Δρρ] 168 
ΠΙΩΙ56 ΙΓ το ἢ 5βἴυαγ οὗ πίβάοπι, (δβϑηϊυ 
(ΐπ Κα τ ροββίθ!α, ἰπδὲ (Π6 ΠΒΠῚ6 ΓΏΔΥ Ὀ6 
βίρηϊοληξ δηά δἰ] ορογὶοδί. 

ΑἨΗΛΒ, ἃ Κίηρ οἱ [δγϑϑὶ, νῦο γεϊρηθὰ 99 
ΘΕΓΒ, δηὰ δυγραββϑαὰ δἷἱ ἢ18 ργθάθοθββογβ 

Ἰὴ ἱπηρίεῖγ. Ης νβ θη γεὶγ ὑπάεγ τΠ6 
Ἰπήπεηςα οὗ Π᾽8 ἰάοϊαίγουβ ψὶ 7 6Ζοθεὶ. 
Ἡς ἀϊοὰ, Β. ο. 897. οὗ ἴ[ῃ6. ψουπάϑ8, γνἢϊςἢ 
ἢς δά γϑοεϊνοϑα ἴῃ Ὀϑεΐο ἢ ἴΠ6 ϑυγίδῃβ, 
δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ργοα!οτίοη οἵ ΜΙςαίδῃ [86 
8Β0η οὗἉ Ἰηιἰδῃ. (1 Κίηρϑ ΧΥΪ!.---ΧΧ].) 
ΑΠΌ, ἃ ϑ'γγίαη 160], ποῖῖςα οἵ, 372. 
Απμαϑδύῦεξαυβ, ἃ Κίης οἵ Ῥεγβίϑ, ψῇο 

τηδιτιοὰ ἘδΙΠογ, δηὰ σἼοηΐοσγοα νϑγίοιϑ 
ῬΓΙ ΝΠ ρσαβ οὐ ἴῃς ὅετϑ. ϑϑοπιθ ἤδᾶνῈ 8ιρ- 
ροβεὰ ἢϊΐϊπὶ ἴο 6 ἴδ 8Β8Π|86 88 ΧΟγΧαϑβ ; 
οἴμεῦθ ἴδκα τὰ ἴὸ Ὀ6 1ἢ6 ΑΓΆΧΕΓΧΟΒ 
Τμοηρίπιδπιι8 οὗ ργοίδῃα Ὠἰβίοτγίβῃβ. 

Απάνὰ, 8. τίνεῦ οὔ Βαργίοηϊδβ, οσ οὗ 
Αββδυγῖα, ψἤογα ΕΖγα δββαπιυϊθαὰ [Πο86 οδρ- 
εἶνε Ὑποπ ἢ αἴογναγάβ ὑγοιισῆς ἱπῖο 
7Ζυάαα. (Εζγα νὴϊι. 15.) [1 ἰ8 βυρροδβεά 
ἴο ὕ6 εἰδὲ ψῃ οἷ τᾶ δἱοπρ ἴπ6 γερίοη οὗ 
Ααἀϊαῦεοπο, τῃογα ἃ γίνου Ὠϊανα, οὐ Αἀϊΐϊανα, 
5. τηδπιϊοηθ, οὐ ψῃϊοῦ Ῥιοϊθιην ρῥίδοο 
τ 6 οἰ Αραμ ογ Αδνᾶπθ. ΤἼϊβ 18 ἯΤΟ 
αθὶγ 1Π6 σουπίν οαἰ θὰ Αγ (23 Κίηρβ 
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χυὶ!. 94., χυὶ, 84., χῖχ. 13.), πποῆςο τῆσδ᾽ 
Κίηρβ οὔ Αβδβυγία γϑηβίδιϑά (πε ρεορὶθ 
οα]]εὰ Ανῖξεβ ᾿ηἴο Ῥαϊθϑηο; δηὰ νῆθγο, 
ἸΚον86, ἰῃ {Ποὶνγ τοοῦ, ἔπον κοι] θὰ βοιηα 
οὔ τὴ6 οδρεῖϊνε ἰβγβοὶθβ. Εζγα ἰηϊθηςὶ 
ἴο (Ο]]6οξ 85 ΠΊΔΩΥ [βγδα 65 88 π6 σου] 
ἴο τεϊυγη ψ 1 ἢ πϊ ἴο Φυάδεα, ΠαἸῖθα ἴῃ 1ῃ6 
ΠΟΌΠΕΥ οὗ Ανβϑ, οὐ Αἤδνα, σἤθησα Πα 
86ηΐ δρθηῖβ Ἰηἴο ἴῃς Οἰδβρίδη πιουηϊβίηβ, ἴο 
ἴην!ῖ6 δυο ἢ ον 88 ψγογα ΨΠ]]Ππρ ἴο Ἰοΐη 
πηι. (ΕζΖτγα νἱ. 17.) 

ΑΗΑΖ, Κίηρ οἵ Ψυΐδι, βοὴ οὔ Ζοιμδπ), 
ψῆο ἀϊθα, Β. Ο. 726 : ἴογ ἢ15 ᾿η]4υ} 165. πο 
ν 88 ἀδηϊεα ἃ ρίας ἴῃ ἴΠ6 βδρυ]εῖγεβ οὗ 
1ῃ6 Κίηρβ Πὶ8Β ργθάδοδϑβογβ. (23 Οἤτγοη. 
ΧΧΥ.) ϑπ-ἀἴ4] οὗ ΑΠδζΖ, 188. ποῖε. 

ΑἩΑΖΙΛΗΉ, ἴΠ6 ὅ0ῃ δηὰ δβισοθδδοῦ οὗ 
ΑΠΔΡ, Κίηρ οὗ ]δγδαὶ : ἢθ ψῶβ8 88 αἰβιϊη- 
δι δησδα ἴον 158 Ὠογγι ἃ ̓πιρ  ΕΕ Ὁ ἃ5 Ὠϊ5 (Ἀτῆ τ 
Ψψ885. Ηδ τεϊρπεά οὔἱν ΟΠ6 γϑδγ δῇ ἢ 5 
(ΔΊ ΠοΓΒ ἀθδῖῃ. (1 Κίηρβ χχι! 623.) 

ΑΒΑΖΙΑΗ, Κίησ οἵ υᾳαῖ, ἐδ βοὴ δηὰΐ 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΓ οὗ Ζεἤοόσα, ὈὉῪ Αἰμα ἢ ; ἢα 
τεϊρηθαὰ ΟΠ ΥΘΔΓ, δηα γϑοασῖνοὰ 8 τποτῖαὶ 
ΜΟΙΠα ὈΥ ςομηπιδπὰ οἱ Ζεῖυ, δὰ ἀϊοὰ 
δὲ Μεριαἀο. (2 Κίηρα νἱ!, ; 2. (ἤγοη. 
ΧΧΙΙ.) 

ΔΗΙΑΗ, 8 ργορποῖ ἴῃ {π6 τεϊρῃ οὗ 
Φεγοῦοδαι ἷ.., ψῇο ἀνοὶς αὐ ϑηϊοι, δηὰ 
ογοῖο!ά ἐῃ ἀδαῖ! οὗἁἉἍ "18 βοὴ Αδδῇ. 

ΑΒΙΜΕΚΈΟΘΗ, 8. ῥγοβῖ οὗ Νοῦ, ἴο σι ἤσπι 
Πενία ψοηΐ, απὰ σψῆοπι ὅαι! σοπιιιδηάεὰ 
ἴο ὕὈ6 ρυὲΐ ἴο ἀδϑίἢ στ οἴποῦ ργίεϑίβ ἴοτ 
888, 5:1πρ' ἢ]Π|. --- ΑΪ80 ἃ ργίεβῖ, ἴῃ ἐπ γεῖρτι 
οἵ αν, ἰἢ6 βοῃ οἵ Αδιδίδδγ; ψῆο 25 
{κεν ῖβα ς8}1|6α ΑὈϊηλ 6] θοῇ. 

ἈΒΙΤΗΟΡΗΕΙ, δ δηηϊηθηΐ σουηβοίϊοῦ ἰῇ 
1Π6 τείρῃ οἵ Πᾶν], 80 ἀἰβιϊ ρου ϊδεα ἔογ ἢὲ58 
ρυάεποθ δηὰ ψίβάοηι, πὶ ἢἷ8Β δάνὶο δ 
Θαυα!ν οὐϊδϊποὰ τῃ6 οοηβάσηος οὐἩ τ᾿ 6 
ρδορίθ δῃὰ ἴῃς τωοπαῦοῆ. Ηδκδ ᾿οϊπεά τπδ 
ΟΟΏΒΡΙΓΔΟΥ οὗὨἨ [Π6 τερεὶ Αὐβδιοτη ἀρδϊπϑὶ 
αν! ὰ ; ὕυῖ, Βηάϊηρ [5 ρῥτγοῆϊιραις Ὀυὲ 
ΠΓΒΙ͂Υ σουμπεεὶ ἀϊδγεραγάθα, μα ψϑηξ ἴ0 ἢΙ8 
ἤοιδα δὲ ΟἸ]ο, δηρθά Πἰπιβο ἃ, δηὰ ν᾽ 88 
Ὀυποά ᾿π 1Π6 ϑορι!εῆγε οἵ ἢἷ5 ἰδέ ἤογα. [ἡ 
Πδ5 Ὀδδθη δβίκοα, ἡ δαῖ πιοΐῖνα σου ϊὰ Ἰηάιςα 
ἃ ρΓῖνυ σουηβα ον οἵ αν, το τγ88 Ποἰά 
'π δυο ἰρί σοπδιάογδίοη, ἕο θπίεγ ἰηϊο 
ΑΡβδίοπη ̓ Β ̓ οπηρίγαου Ὁ Τῇ ργιάθ οἵ 
ΟΥ̓ΟΓΓΟΓΗΪΡ 8 (ἤγοῃο, οὗ ψννῃϊοῦ πα νψῶβ ἴῃ6 
ϑρροτζί, δηά τῃ6 ἤἢορε οἵ Γεϊρηΐης ΠΩ ϑο 
ὑηάοῦ {6 ἢδπ)Ὲ οὐὁἨ Αὐπδίοῃ, νν}}}, ρεγῇδρϑ, 
δεοουπῖ ἔῸΓ {Π6 σΟΏΒΡΊΓΒΟΥ, ὑπ ἢοὶ ἔοτ ἐμ 6 
ἰησοβὲ Ὑῃ]ςἢ ἢς δάνϊδεοά Αρβαίοιπῃ ἴο οοῦϊ- 
τα. ΑΗΒ ΟρΡἢΟΙ 85 (πα ἰβέποεσς οἵ ΕἘΠΊΘ πὰ 
1Π6 ἔδίπογ οὐ Βδιῆϑμοθα (3 ὅπ. χχχῆ. 84., 
χὶ, 8.;1 Οἤγοι. 11}. 5.) : δηά {πόγα 8 δυθγγ 
τοϑ8οη ἴο {πίηκ, ἐπαὶ ἢς σι δῃθά ἴο γονθῆρα 
18. ργϑηά- ἀδιρῃϊογ ; ρα ου ΑΥΪγ ψνθῦ να 
σοηδίἀογ ἔπ ἰηβιηουβ βαάγνίοθ ψ Ὡς δα 
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ὕδνα, διὶβ δαροῦηοββ (ὉΓ ρυϊδβυΐϊηρ Πδνὶὰ, 
δηὰ ἴΠ6 ἀσβίγα ἢ δχργεδβϑὰ ἴο δβιηϊίε {Π6 
κΚιηρ πη86}. (3. ϑδμ. χνὶ. 31., χνὶϊ. 1, 3.) 
Ἡ!5 δυΐϊοϊάθ νν88 δῷ ἀδἱ ρεγαῖθ 88 [15 ἢδίγει. 
Ηε νϑϑβ οπδ οἵ ἴποβα τἤθ ὙΠΟ δΓ6 85 ὑδεῇιὶ 
[τϊθη 8 88 [ΠΥ 8.6 ἀδῆρογοι:ιΒ δηθπῖθ3, 
ΘΠ} γ δὶς ἐπ βοοά 8ηα 6ν]], γγο ΘπΊρΙοΥ 
{πεῖν [Δ θη 5 ἰπ (ἢ 6 8βεγυῖος οὗ {Π6ῚΓ ραββίοηβ, 
ἀο ποϊμίηρ ὈΥ ἤαϊνεβ, δῃὰ δα πιοίεἰβ οὗ 
δΌ}Π ογ οἵ νἱγῖυα. 

ΑΒΠΟΙ,ΔῊ δηά ΑΠΟΣΊΒΑΗ, ἔννο δοιεῖοιβ 
Ὠδη]65, δρίονοά ὈΥ 16 ργορῃεῖ ἘΖεκΙεὶ 
(χχῖ. 4.) ἴο ἀδηοίε ἔα ἔτο Κιηράοπιβ οὗ 
Φυύδῃ δπὰ ϑαπαγία. Απδποίδῃ δὰ Αἰ  ρδὴ 
ὮΓΟ ΓΕρΓγοβθηϊοα 88 ΝΟ βίβίεγβ οὗ Εργριίϑη 
οχίγϑοτ!οη ; ἴΠ6 ἰὈΓΏΙΟΥ βίδηίησ ἴοῦγ ὅεγιι- 
ϑβϑίθθῃη, {6 ἰαῖῖοῦ [ὉΓ ϑδαιμηαγα. Βοιῇ 
ὈΓοσεταϊοα ἘΠποπηβαῖνεβ ἴο ἴῃη6 Ἐργριίδηβ 
ΔΠπΠ Αϑδυγίδηβ, ἴῃ) ἐπ! δε ηρ ἘΠ οἰγ δυοτπδ- 
[ἰοη8 δηἀ 1ἀοἰαίγί68 ; ἔου ἢ! ἢ γοβοη (ἢ 6 
Ἰοὺ δρδηάοπθά πο ἴο ἴπο86 ΨνεΕΓῪ 
ρθορίθ, ἴου ψῆοπι ἔθου πὰ ενϊποεὰ 80 
ἹΠΙΡΓΟΡΕΓ 8η δἰϊδοϊπιοηΐ, Ὀδίηρ σαγΓ θα ἰπῖο 
σδρενίεγ, δηὰ τεάυοεὰ ἰο (6 δβονεγαϑὶ 
Βογνϊζια δ Ὀγ ἐπ 6). 

ΑΙ, οὗ ΗΑᾺΑῚ, 8 οἷΐν οὔ δηςϊθῃξ (βδηδδη, 
ὩΘῈΡ ΒεῖΠεὶ, ν ῆϊο 185 κῃ ὈΥ ΤΠ ΆΓῪ 
βίγβίδροπι, ὈὉῪ {π6 βγβϑϑ εβ ὑπάθγ 7οβῆμσδ. 
(93ο5}). ν.) Αἰἴοῦ ἴῃ γεΐυγῃ οὗ 6 Ζεν8 
ἔγοπι Βαρνγίοη, ιΠ6 Βδι απ ε8 ((0 τ ΠΟ 
1: “θεἰοηρεα) γαϑυιηθὰ ροβδϑϑβδίοη οὐ ἢ} 18 
ρίαςθ. (Νεῖν. χὶ. 21.) ὅ66. ΒΕΤΉΕΙ,, 
ἐπ γα. 

Αἴνάτη. 866 ΕἸΑΤΗ, ἐπῥὰ. 
ΑΥΛΔΙΟΝ, 8 ον ἴῃ ἔῃ οδηΐοη οὔ {πε {γῦ6 

οἵ δ, εβδίρῃβα ἴο τς 1μονιε8 οἵ Κο- 
ΠΑ. 8 ἰδηγ. [τ “8 βἰτυδίθὰ Ὀαῖννεοιι 
Τιπηηδ δὴ ΒΒ ἢ- Βῃδπιθβῖι, δηὰ 18 ῥγο- 
ὈΑΟΪν [6 οΟἷἐν δἰ υὰθὰ ἴο ἰῃ Ψ2οβῇ. χ'. 12. 
ἴς 18 ὩΟῪ 8. 8Π18}} ΥἹ]αρα ςδ] δὰ Ὑαἷό. 
Τηογα ψογθ [γε οἴπεῦ οἱτ68 οὐ τἢ}8 
ΠΕΠῚ6 ; ΟἿΘ ἴῃ {δὰ οδηΐοῃ οἵ Βεη)δηλίη, 
ὉΠΟΙΠΟΡ ἴῃ δαὶ οὗἩ Ἐρῆἢγαΐπι, ποῖ (ὯΓ ἔγοπη 
ΘΏΘΟΒΘηι ; δηά 86 τῆϊγὰ ἴῃ 6 οδηΐοη οἵ 
Ζενυΐαη; ἐπ βιἐυδιίίοη οὗ νοῦ 18 ηοΐ 
Κηονη. 

ΑΥΔΙΟΝ, γα] ον οὗ, ποίΐοθ οὗ, 68. 
ΑΙΕΧΑΝΌΕΕ. 
1. Α πιδη ΨἼΟΒ6 ἔβέθον ΘΙ ΠΟ γ88 σΟΠ1- 

ροΙἸοὰ το θδθδὰγ τἴῃ6 ογοβα οἵ 7686ι:8 ΟὨ γῖβί. 
(Δίαγκ. χν. 231.) 

ὥ. Αποΐθαῦ, πο πὰ Ὀδθη Ὠϊρίι ργίεϑέ, 
δηα ψῆο ψ͵88 ργεδθηξ δὲ ἴΠ6 ἱπίθυσορδιοη 
οὔ ἐδ δροϑίϊθβ Ῥεῖδσ δῃὰ Ζοἤη, οοποθγηΐῃρ 
1Π6 Ποαίϊηρ οὗ {Π6 τῆϑη ψ8ο πα ὑὕὈθθῃ ἰδπ16 
ἔτουῃ 5 Ὀιγῖῃ. (Αςῖδβ ᾽ν. 6.) ϑοιὴθ ἤδνθ 
Ἱπηαρίηθα, {πᾶὶ ἢ6 ψ88 (π6 ὑγοίδεγ οὗ 
ῬΠηο, ἴδ οοἰουταϊοα 96» ]8ὴ Ἡγογ, τ ἢο 
βουγϑιιδά ἴῃ (ἢ6 τεΐρη οὗἁὨ Οαϊρυϊα. 

8. Α εν οἵ Εριεβυϑ. Αἱ τΠ6 {{π|6ὲ οὗ 
1Π6 βραϊείοη γαιβϑά ἱπ (πὶ οἱἵγ Ὀγ Ὠθιλ6- 

61ὅ 

ΑΥ, 

{γῖι18 δρδίηδί δι, (Π6 ροριιΐαοα ἴῃ τοῦ 
ὉΠ ηὰ (ὌΓΥ δοθὰ ἴο ἤᾶνα οοηουηαεδή ἴΠὲ 
ΟἸὨ γδεῖδηϑ ἢ τῃ6 93 εν: αηα τῆ6 ἰδέτογ, 
θαΐηρς ἀδδίγουβ ἴπδὲ τπ6 Ἰηο βῇοι!ὶ ἐΐγεςὶ 
486" νϑροδησα δρδίηδὶ [Π6 ὕει] δνογα ἴῃ 
ὅοδιι ΟἸ γι, σοπηπηδδίοηθά Αἰοχαπάου ἴο 
Βδγβηριθ ἔπ Ἐρἢεβίδηβ δῃὰ ἴο ρίεδά ἐπεῖγ 
σδι86, Ὀὰαϊ ἰῃ νϑίῆ. ΤῈ Ερἢαβίβηβ, ὃ 
ΒΟΟΩ 88 (δεν Κηδν τῃ8ὲ ἢ6 νὰβ ἃ ον, 
τοί5εἀ ἴο ᾿ἰδίθῃ ἴο ἢΐπ). Β6Ζα δηΐ Βοϊϊϑηῃ 
ἤανα σοπ)]δοίυγοα {π8ὲ {Π|18 νγὰβ ἴῃ ΑἸοχ- 
ἈΠΩΘΓ ὁ χαλκεύς (6 τόγκογ ἴῃ πιοία 5 ΟΓ 
8π|11}}, ψῇο ἀϊά [6 ἀροβεὶα “τπηυςῇ ον]].᾽ 
(1 Τίπι. ἵν, 14.) ΑΜ ΘΥΘΓΥ πιδ]Ὲ ον ττὰβ 
ΟὈΠ ρεὰ ἴο ᾿θαγῃ 8βοπὶθ ἔγβάθ, τ} }8 185. ποῖ 
ργοῦδοϊθ. Οὐοσαογεὶ, πονονογ, τὨΐη Κ8 
παῖ 6 ψγὰ8 οπμα οἵ 1ῃ086 νϑῆδ]ὶ ογδίογβ, 
νῇ056 Εἰοα!θης 6 νν88 αἰννδγβ δὲ ἴΠ6 σοπη- 
Ἰη8η4 οὗἨ ΔηΥ (ἢ8ὲ νοι] δπιρίογ {Πεπι. 

4, Α ὈγΑΖίογ οὐ δηλ), τυάο "παιίο εὐϊῃ- 
εὐτοοῖ οοποογπὲπρ ἰδε {πὰ (1 Τίπι. 1. 19, 
20.), δπηὰ νῇοπι ϑαίης Ῥϑὺ! ἀείυοτειί ππίο 
ϑαίαπ; ἴπᾶὲ 18, Ἔχρε] θα ἢΐπὶ ἔγοπμ (ἢ 6 
ςοπππαηίοη οὗ ἔπ6 ΟΠ γιϑιίδη σῃυγοῇ, ἴο δ 
0 ἰοηροῦ σοηβιίάθγθα 88 ἃ Ο γιβείδη, διιῖ 
88 3 διιυ]εςξ οἵ ϑαῖδαπ᾽ 5 Κἰηράοηι. 

ἈΑΨΕΧΑΝΡΕΙΑ, 8 οαἰοθι ἴθα ον οἵ Ερνρῖ, 
0110 Ὀγ ΑἸοχαηίοῦ πὰ Οτοδῖ, Α. μ. 4618, 
Β. 6. 331], βηά διτυδῖοὰ Ὀοίπψϑεη τῃ6 Μειΐ- 
ἰογγαηεᾶη ὅθα δηά τῇς [Κὸ Ματγ8. [ἴξ 
«γ88 ἴῃς ΓΟβίάθηςα οὗ ἴπ6 Ῥιοϊθηγθϑ, δηά 
1Π6. οαρὶϊ8] οὗἨ Εργρῖ, υπά ον ἴπ6 Ἰἰοηρ ἀο- 
ζηϊπίοη οὗ τ Ἐοπηδῆβ. [ζ ννγᾷβ δῃνηθη}γ 
ἐϊδεϊηρυϊθποαά ἴοῦ ἴπΠ6 Ὀδθι εν οἵ 118 ροτῖί, 118 
᾿ἰθγαγγ, δά Μυδβειπ. [|π {18 ΟἿΥ νας 
Θχϑουῖθα ἴδε δηςίεηξ τρεῖς γογβίοη οὗ (ἢς 
ΟΙα Τεβίδπγεηΐ, οδι θά τ[ἢ6 δεριυδρίπί. 
ὕπαεν τῆ6 Αγδθίδη ἀγηαβίυ, [8 βρίθπάοιγ 
γαάυδ!ν ἀδοϊπεά τῖπ 118 σομηηθγοο. 
ΓοΠΣ ἴῆ6 πορίοθος οἵ ἴπ6 οδηαΐβ, ψῃϊοῃ 

ΔΉΟΙΘΠΟΥ ἀϊβιδβοεά (δγΈ ΠΥ τπγουρ τἢ6 
διϊτουπαΐηρ σουπέγν, δηὰ (ἢ6 ΘΩΟΓΟΒΕ]}- 
Πηθηῖ8 οὗ ἴπΠ6 βαης, {π6 εἰΐγ 18 ἢον ἰπ8ι:- 
Ιαϊθὰ ἰῃ 8 ἀδθϑογί, αηά Ἂχ! ἢῸ νϑβίροβ 
οὔ ἴποβα (οἰ ρμ εἶα! ραγάδηβ δπὰ οἰἰναίοά 
δεϊά5, τ ἢ ς ἢ βυυδίϑιθαὰ ὄνθη ἴο ἢ 6 εἴπια οὗ 
6 Αγϑθίδη οοπηυοβῖ, Τῇ σομηηογοα οὗ 
δηοίθης ΑἸοχδηάγια ΜψᾺ8 ὙΘΓῪ δχίθηοδϊῖν, 
ΕΒρΡΘΟΙΔΙΥ ἱπ οογη (Εργρί Ὀεῖηρ οσοπειϊήεγρα 
(Π6 σγβῆδσυ οἵ Βομῃθ), ννῃΐο ἢ νν858 Ἔδχρογίϑα 
ἴῃ γϑϑ86}58 οὗ σοῃβί θγβθ]α Ὀυγάδη ; δο (᾿ξ 
ἴπη6 σοηΐοη σου ΘΑΒΙΪγ πιθοὶ τι ἃ 
“ἠὲ Γ Αἰεχαπαάνία, Ἰαάθη ν ἢ οοτη, σα ὴπρ 
ἐηίο Τίαίν. (Δεῖϑ χχνὶδ. 6.) ΑἸδχαπάγα 
ὍᾺ5 ἴῃ6 παίνο ρἷδοα οὗ Αροϊῖοβ. (Αοῖβ 
ΧΥΪΙ. 94.) [8 ἰογῆεγ ροριϊαϊίΐοη οἵ 
600,000 ἱμπαθιϊδηῖβ 15 πον τγεάυςοὰ ἴο 
αῦουξ 40,000 δβοιιῖβ, οὗἨ τ Ποπ ἢοῖϊ πιογθ 
ἤδη ἄνα Βυπάγο δγὸ ενβ8. “7Τῇὴε πδηὰ 
οἵ ἔμπα δηὰ ἐπθ δδηὰ οἵ θαγθαγίϑπι. ἤανα 
Ὀοῖἢ ϑισερῖ ΟΥ̓ΘΓ ἰδ ὙΠ ΠΊΘΓΟΙ]688 (ὩΓΥ, ἀπά 
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ΑΙ, 

Ὀυτγίοα 18 δησίοπε σίοῦγ ἱπ (ἢ6 ἀυδὲ δηὰ ἴῃ 
6 568." “ΤΏ ΟΠΪΥ δβυγνῖν!ηρ ΓΕΠΊΔΙΠΒ 
ΟΥ̓͂ ἐΠ6 δῃοϊδηξ οἰ ΓΘ, ἃ [(6 Ὁ Οἰβίο ΓΒ, 51}}} 
ἴῃ 086 ; {πΠ6 οσδίδοοιῃ β οὐ ἴδ βῆογε τνϑϑὶ 
οὔτ εἷῖγ : [86 ρτδηϊξα οὔ 15κ οὗ ΤΟΙ ΠΙ68 
Π|., νι 118 (Δ|]ΠΘη Ὀγοΐποῦ, Ὀτγουσῆϊ 
6 ἴγοπὶ Ἡδ ορο 8, δηὰ ὑ80.8}}Κ οΔἸρὰ 
(Ἰοορδίγδ᾽β πϑθάΐαβ; δπά ἴθ σοϊυπηη οὗἁ 
Τ)ιοοϊοεαα, Ἰπογα ΠΟΙ ΠΠΟΩΪ Κηονῃ 88 
Ῥοπρουὴ Ριασ. . .. 0.0... 7π8ε 
σδἰδοοπ 8 ΓΘ ραν ΑἸ] νν ἢ φαγί, ἀπὰ 
ἀγα ἀπῆουϊο το θ6 ἐχρίογοα. Τῆδν σοῃπβῖβὲ 
ΟΥ̓ Β4}}8 δὰ δραγιηθηῖβ ἴον τἴῃ6 ἀ684, ψ] ἢ 
ΟΥΠΑΠπΙΘηΐ8 ἰῇ ἴπ6 ΟΥθοκ δὲυ]ε οἵ Αὔςἢ}- 
τδοῖαγα.᾽" (Ἐοριηβοη ΒΙΌΓ]οα] ἘΘβθάγο 68, 
νοὶ. 1. ρΡ. 2], 92.) 

ΑτΡρηπῦϑ, ἔπε αι ον οὗ Ψαηη68 {6 1,688 
(Μαῖιε. χ. 8., Μαγκ ἢϊ. 18.,ὄ Κ νὶ. 15., 
Αοἰϑ 1. 18.}, ἀπά {πὸ πυβραπά οὗ Μαγυ, {με 
Β͵Ξῖγ οὐ τ πηοῖμογ οἵ 7ε8ι8. Ηδ 15 τπ6 
ΒΆΠῚΘ βου ΨΠῸ 18 οδ θὰ ΟἸδορῇας ἴῃ 
ΦΖοδη χὶχ. 95. ; διιξ ποῖ τἴ6 βᾷπι|6 ψῇο ἴῃ 
Μαγκ ἰ. 14. 15 βαϊὰ ἴο Ὀ6 {π6 διῖῃοῦ οὔ 
[εν] οΥ Μαιίπον. 

ΑἸΜΟΡΑΡ, 8 ρθορὶςᾳ οὗ ἰγῖρα ἴῃ Ὑεθῃ, 
ὙΠῸ βργδηρ ἔγοιῃ Φοκίδη. (ἅδῃ. χ. 96.) 

ΑΜΑΏ, 8 οἷν Ὀοϊοηρίηρ ἴο {πὸ ἐγῖθα οὗ 
Αβῆδογ, (“οβῇ. χχῖχ. 96.) 

Αμαῖεκ, (Π6 8οὴ οὗἩὨ ΕἸΊρμα2 Ὀγ Τιπιπδῇ 
ἢ}]8 σοποιδίηθ, δθὰ ργδηάβδοη οὔ Ε8δι. 
((ἀδη. χχχνὶ. 12.) ΗἨδ νψὰβ {π6 (δῖΠογ 
οὔτμ6 

ΑΜΑΚΕΚΙΤΕΒ, ἴΠ6 ἤγδὶ δηἀ πηγοδὲ ΡΟ Γ- 
ἴω] οΥὗἩἉ τῆ πδιίοπβ ἵπ ἐδ νἱοϊπῖγ οἵ Ο(α- 
Ὥβῶη. Τῇοὸν ἀνοῖς ἢ Αγεῦίὶδ οῖγϑοβ, 
{νίπρ Κα ἐῆθ ργθβθηΐ Αγδαῦβ, ἰῃ ἢδπη]οῖϑ, 
ΟΆΥΘΒ, ΟΥἩ ἴδηἴ8. ὙΠΘΟΥ ΨΟΓΟ Εἰ γᾺ}8 [ἢΠ6 
Θποπΐοβ οὗ ἐπα [ἰβγβεϊϊθβ, νἤοση ἴ[6 
δἰζδοκρα ἴῃ τὰ ἀεδβεγί, θυ αγα γορυϊδοά. 
ΑΠἰουναγάβ πον Ἰοϊηθὰ σπἢ τς Μ|Ιάΐδη- 
ῖ65 δηὰ Μοβθιῖεβ ἴῃ 8 ἀδϑῖστι ἴο ΟρῃΓα88 
16 Ιβγϑ}ιαβ ; ΨηῸ ΨΕσα ἀοϊϊνογεα ΠΥ 
Ἐμπυά ἔγτοπι Ερίοη Κίηρ οὗ ἴ6 Μοβθιοβ 
(ϑυάρ. 111.)», δὰ ὃν Οἰάδοη ἔγτοιῃ ἴδε 
ΜιΙιαϊαηϊτο8 δηὰ Απμδ θκἰτοβ. (υ]}}.) Βα- 
Ἰαδπ ργϑαϊοξοά ἐπαὲ {πον δμουὰ 255 , γ᾽ 
ευεγσ, (Νυπῦ. χχὶν. 29.) ἴη ἰδεῖ, ρεγ- 
ροΐσαὶ γα γΓβ ἀραίπβε {πε ῖγ ποίρῃθουτγβ, δπὰ 
δορΘ ον τῃ6 Ἅ2εν8, ᾿πβθηβιϊν τυϊηδά 
πο. 84} πηδάθ ἃ του] 6 δ δυρῃ τοῦ οἵ 
(ἢ6π|, δηὰ ψ͵χἃ8 ῃοΐ ρεγπιϊτιοὰ ἴο δανε Αρδὰρ 
εἰνοῖν Κίηρ, ψἢο 85 ἤδθννηῃ ἴῃ ῃΐεςοβ ὈγῪ 16 
ργορῆθὶ ϑαπηυεὶ : αν ά δχιογπδῖθα 
ἴπο86 ηο δά οβοδροαὰ 6 ἐὈΓΠΊΘΓ [η83- 
ΒῆςΓθ, Απογ [ἢϊ5 τογτί δα ὄχϑοιζίοη, να 
ἴηθεῖ Ὡὸ ποῦ ψῖ τη 1π6 παπια οὗ Απιδίθκ 
νυς ἴῃ (Π6 Ὠἰδίογυ οἵ Εβίῃεγ; ἴῃ ψῇοβα 
(πὸ Ηδιηδβη, δὴ Απλαϊοκίίθ, ἴο τονϑηρο 
ἂπ δῆήγοιι: Πα ἱπιαρίηθαὰ ΠἰπιβοὶΓ ἴο ἤανὸ 
τεσοϊνοα ἔσο ἴῃ εν Μογάοςμδὶ, οοποοϊγοα 
46 ἀθεῖχη ΟΥ̓ οδυβίηρ ἴο ΡῈ οὐ οὔ ἴῃ ἃ 

Δἰοφναρ)ιοαϊ, Ἡϊδίογίσαϊ, απα 

ΑΜ 

βίηρία ηἰρῃί, ποῖ οηἷν 84}} (π6 76; ἀϊ:- 
ὕεππει ἴῃ τΠ6 δίβδίεβ οἵ Αἤδβιιθγιι5 Κὶπρ ΟἿ 

ογβῖϑ, Ὀυὰϊ ὄονθὴπ ἴποβϑα ψβοὸ δὰ ὕδοη ἰοδ 
ἴῃ Φιυάξοα ἴο πιοῦγπη ονοῦ ἴδ γυΐῃ8 οὐὨ τπεὶγ 
σουπηίγΥ. ΤὨϊβ ἀγεδα αι ἀδείρη γασοϊ]ο οἡ 
Ηδπίδη, Ὑπὸ ννὰ8 οδχίθγιηϊηδίοθ ψν ἢ 4} 
ἢΐς Ἄτην ; δηὰ τῇς (ζ96νγ8 γϑοεῖνθα ροῦ- 
Πηϑϑίοῃ ἴο ρυγδια δηά ρυΐ ἴο ἀδβϑῖ τποῖγ 
ΘηΘη1685 ΠΘΓΟνΟΓ {πον οουἱά ἤπά (ἢεηι. 
ΤΠΟΥ πη8ὴ6 ἃ ργοδῖ βίδισῃτεγ οἵ (ἢ δπὶ ; 
διὰ δβίποθ {ἢ18 Ὄδνεηΐ, ποιϊμίηρ πΠοσο ἢΠὰ8 
ὕδθῃ οογίδιηγν Κπονῃ σοποογηΐηρ ἴῃ6 
Απρδ οκιῖοβ. 

ΑΜΑΜ, ἃ οἷν ἴπ {πΠ6 βουϊπαγῃ ραγὶ οὗ 
1Π6 τρῖρο οἵ Φυάδβῆ. (Δοβῇ. χν. 96.) 

ΑΜΆΝΑ, 8 τηουηϊδίη τποηιϊοηοα ἰῃ 80]. 
Βοηρ ἷν. 8., ψπιεῇ, δοπὶ Πᾶνα ἱπηαρίποα, 
Ψ 88 1η ΟἸΠἸεῖα, τ ποῦ (ἢ ρονογηπιοηῖ οὗ 
δοίοπιοη δχίοηάθα : ὑὕυὲ ᾿ἃ νν88, πιοδέ 
ὈΓΟΡΔΌΪΥ, ἃ ρᾶγὶ οὔ Μουπὶ [ἰρδηι5, 85 
ϑΏΘΠΙΡ δηά Ἡρετηοη, πῇῃϊοῖῆ ἀγα πιοδηϊ)οπρά 
ἴῃ ἴπ6 δΒδπη6 ρϑβϑαρο, ὙγεγῈ ραγίβ οὔ ἐδ 6 
88Π16 ΤΟΙ 8]ΠΟ1.8 ΓΒΏΡρΟ. 

ΑΜΑβΑ, 8 περίιαν οἵ αν, ψ ῃοτι 
Αδβαϊοι) Δρροϊηίοα ρεῆθγαὶ οἵ ἢϊ8. γπαγ. 
(2 ὅπ). χν!!. 95.) Αἴἴογ πε ἀείδαι οὔ 
ἴηδὶ ρῥγίηοο, θενὰ ραγάοηθά Απιϑδα δπά 
οἴἶϊεγε πὶ 1ῃ6 σοπιπιαηά ἰη οἰϊεῖ οὗἁὨ ἢις 
ἴογοθβ ἰῇ {π6 τοοπὶ οὗ ὅοδν, ὈὉῪ σοι Πα 
88 (ΓΟΔΟΠΘΓΟΌΒΙΥ τηυγάογοά, (2 ὅδπι. 
Χχ. 
ΝΣ ν τὲ 
Ι. Τα πίπίῃ Κίηρς οἵ 7Ζυάδῃ, νἱῖο βι1ο- 

ςοδαρά Μοδβῆ, Β. ο. 8389θ. Τῇα σοπ)πηδηςο- 
τοϑηΐ οὗὨ [8 γεῖϊβη ννᾶ8 ϑδιιϑρίεἰουβ; Βαϊ 
δῦ ἢ6 Ππδὰ βυράυεα {Π6 ἙΒάοιηϊτοα. (23 
Κίηρβ χὶν.), μα οαγγίοϑα οἱ {πεῖν ἰάο] ροὰ 5 
ἃηὰ δοκπον]θάροα πα ἴοῦ 18 οση, ΕΥ̓͂ 
δάογδιίοη δηὰ οἰεγίηρ ἱποοηβθ. Ἧς {βθη 
ὑπο σις ὝΔΡ ἀραϊπβὲ Φοδδῇ Κρ οὗ 
βγαοὶ, ψῆο είδδιθα ἢϊ8 ἔογοθα δηά ἰοοΐῖ 

Πῖπιὶ ργίβοποσ, Ης τεῖρῃοαὰ ἱηρίογίουβὶ Υ 
δἤϊδεῃ γϑδῦβ δε {Π|86 ὄναηῖ ; δηὰά εζ 
ἰθησίη, Ππαϊθά ὈγΥ ἷβ βυρ᾽οςῖβ, δπὰ δῦδῃ- 
ἀοποά ὃὈγ {86 ΑἸ σιν, Β6 ψγ88 αϑϑδβδιπαῖδα 
ὈΥ ΤΟηΒρΙΓαΐοΓΒ δὲ 1,δοηϊβῃ, τ θεθογ Πα 
Πδὰ Ηοἀ. 

2, ΤΏ ρυγίοϑὲ οἵ [Π6 ροϊάδη οεδἶνοα δὲ 
Βοῖθοὶ, σῆο ργοουγοὰ τς Ὀδηϊβῃπιεηϊ οὗὅ 
6 ργορῃεῖ Ατηοβ ; Ὀδοϑιδα Ὧθ6 Πδὰ ρῥγε- 
ἀἰςιοά τ1π6 ἀεδίγυοιίοη οὗὨ [86 δίσῃ ρίδοθβ 
οοπδβοογαῖοα ἴο ἰά4οΪ58, δῃὰ ε5ο0 οἵ [6 ἤουβα 
οἵ Ψεγοῦοδπι. (Απποβ νἱϊ. 10---1 7.) 

ΑΜΜΟΝ. ὅε6 ΝΟ- ΑΜΜΟΝ, ἐη7γγα. 
ΑΜΜΟΝΙΤΕΒ, ἃ [6 ἀδσβεδπάδα ἔγοπι 

Αἰημγοῦ, βοὴ οἵ τι; οἈ] Θὰ βοπηθῖῖπη65 
Απιμηβηεβ. ὙΠΕΥν ἀοβίιγογοά τἢ6 ρἰδηῖδ 
ΖϑιηΖιπτηΐ πη, δηὰ βοϊζοὰ ἐποὶγ σουπίτΥ. 
(θευς. ᾿!. 19, 20, 31.) ὝΟοὰἀ (οτῦαά Μοβεβ 
διά 15γαοὶ ἔγοπι διἰδοκίηρ ἴῃ6 Απγιποηΐῖεβ, 
Ὀεοδυδα ἢς ἀϊά ποῖ ἱπίεπά ἔο εἶνε {Πεὶγ 
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Ἰαηδ ἰο 6 Ηδοῦτενβ. Νονογίοῖθββ, 85, 
ὈΓΘνΙΟΟ ΒΥ ἴο ἴπ6 βγδϑ ε8 δπίογίηρ (δ- 
ἤδϑη, ἴῃ6 Απηογί[68 Πα σοπαμεγοα ρΓαδῖὲ 
Ραγὶ οὔ (πὰ δοιιηΐγίεβ Ὀοϊοηρίηρ ἴο {Π6 
ΑἸηπιοηϊοβ δηὰ Μοεθὶίοβ, Μοβοβ γεΐϊοοῖκ 
118 ἴγοπι ἴῃῆ6 Απιογίϊοβ, δῃηὰὲ αἰϊνϊἀρα ἷὲ 
βεῖνθοη ὑπὸ {ἰτῦε8 οἵ δὰ δὶ δυῦθη. 
Ἰοηρ δἴογ ἢ 18, ἱπ ἢ τἰπη6 οὗ Φερθιῃδῇῃ 
(ϑυάς. χὶ. 13.), [Π6 ΑἸηπτοηΐτο8 ἀθδοϊαγοά 
ΨῈΓ δραϊηδὶ [βγϑεὶ, ργεϊθησίηρ πδὲ Ιδγϑαὶ 
ἀειαϊποά 1Π6 σουηῖγν ψ ῃϊο Πδὰ Ὀδθη 
{Π6]γβ Ὀείογα τἴῃ6 Αἰποσίζο8 ροββθββϑα ἱΐ. 
Φερπεῃδῃ γορίϊθα, {παῖ 18 τογγίξογυ Ὀδίηρ 
δοηιγοὰ Ὀγ Ιβγβοὶ ἴῃ ἃ }ι:ι5ῖ 8 γ, γοπὶ ἴῃ 6 
Απιογίίθβ, σῆο παὰ ἰοὴρ δπ͵ογοὰ ἰὲ ὈγῪ 
τῖσῃὶ οὐ σοπαηϊιαβὲ, Πα 88 πάοῦ πὸ Οὐ Ϊὶ- 
Βαῖοη ἴο γαοίογα ὶ, Τῇ Απιηπιοηϊῖθβ 
θείης ἐἰ58815ῆ6 νυ] ἢ 1018 γαρὶν, δορδιθῃα 
βᾶνε (Π6πὶ ὑδῖεϊα, δηαὰ ἀείεραϊοα ΤΠ δι. 

ΤῊδ Απηπιοηϊξε8 ἀπ ΜοδΌϊ 65 ρθη γα 
Ὀηἰοὰ ἴῃ δἰδοκίηρ ἴβγβεὶ, Αἰΐζεγῦ {Π6 

᾿άἀδαῖῇ οἵ Οἰδμηῖϊοὶ, πα Αμπππηοπίζοα δηὰ 
ΑἸ] 6Κ}ῖ68. ἰοϊπεά ψ ἢ ἙἘρίοη, Κίηρ οἵ 
Μοαδῦρ, ἴο ορργϑββ ἴπθπη. ὅϑοῖηθ ὑὙδϑγβ 
αἴζον, αὔῦὔουϊ α. “. 9799, τῆς. Απιηπιοηϊϊοβ 
ΡΓΕΔΟΥ Τρργεββοὰ [Π6 ]1βγβϑί! 68 ὑεγοπα 
Φογάδη ; δι, ἴῃ 2817, αοἀ γαϊβεά ἃ 
Φερθίῃδῃ ἴο ἀοἰ νοῦ πε. [Ι}ἢ τπ6 Ὀσρίη- 
πἰηρ οἵ ὅ'4}᾽5 τοῖίρῃ, α. Μ. 3909, 8Β. Ο. 
1195, Ναῃαβῇ, Κη οὔ [6 Απηπηοηϊζεβ, 
Πανίηρ δἰδοκοὰ Δαροβῃ- αἰ οδὰ, σοάυσοα 
ἰἴξ ἴο ἃ οδριἰυἱαϊίοη. (1 ὅ4πι. χὶ. 1.) 
ΝΑ 65 ἢ οὔἴεγοα ἢὸ οΟΥΝΟΓ σοπάϊ! ἰοηϑ, ἴπδη 
{ΠΕΡ δ ρπιτιίηρ ἴο ἤδνα ΟΥΘΓΥ τηδη ἢ 15 
τρις ονα ρ]υςΚαα οὐ, ἃ5 ἃ ΓΕργοδοῇ ὕροη 
Ιβγδοὶ ; Ὀυξϊ ὅδιῖὶ σοπιΐϊπρ ΒΘ ΒΟ ΘΌΪν ἴο 
(ἢ 6 διισσοῦῦ ΟΥ̓ Ψαῦοβῃ, ἀοἰνογοα πο οἷϊγ 
απ ρδορῖὶα ἔγοπ {ΠπῸ ἰηϊοπάδα ὈαγυδγΙν οὗὨ 
ΝΑΠΆ5ῃ. αν, μανίης Ὀδοη ἃ ἔποπα οὔ 
πε Κιίησ οἵ Απηπιοη, δίτεν ἢἰ8 ἀθϑίῖῃ βθηΐϊ 
ςΟΠΙρΡΙπηθηΐβ οὗ σοπαοίδηοα ἴο Ηδηυη ἢ18 
ΒΟΠ ἈΠᾺ ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ ; Ψῇῆο, Γερεγαΐηρ {Π686 
ΘΠ ΒΔΟΓΒ Ὧ8 δρίεπ, τγεαῖθὰ {Ππ6πὶ ἴῃ ἃ 
ΝΟΓΥ δῇγοπιϊηρ τηλῆμεγ. νὰ ἀνοηρθὰ 
(ῃ6 αῇτοηῖ, δυράυοά (ἢ6 Αἰητηοηϊῖοβ, ἴῃ 6 
Μοανίτεβ, δπὰ τπ6 ϑυγίδηβ, ἐῃεῖγ 8|}|65. 
Αἰπηπιοὴ δηὰ Μοδῦὺ Ἴοπεϊπιδά υὑηάεγ τπ6 
δονεγηπιθηῖ οὗ αν! δηἀ ϑοϊομπιοη, δηὰ 
δῇ τῆε6 δερδγβδίίοῃ οὔ ἴπ6 ἴδεπ {γι 068, 
ΜΈΓ βυδ]εοῖ ἴο ἐπ 6 Κίηρβ οὗὨ ᾿βγϑαὶ {11} 1Π6 
ἀεαῖῃ οὔ Αἰαῦ. (2 Κίηρϑ ὶ. 1. Α. μ, 8107, 
Β. Ο. 897.) 76ἤόγαπι, βοὴ οὔ Αμδῦ, δηὰ 
ΒισσΟδβογ οὗ Απαζίδῃ, ἀοίδαϊοά τπη6 Μοαῦ- 
1ϊε8, Α. Μ. 8109. (2 Κίηρβ ἱϊΠ. 4, ὅ, 6, 
δο.) Βυῖ ἴ ἀοοβ ποῖ δρρεὸγ ἔπαι 1ἢ]8 
νἱοίογυ γεάυσθα {πθη ἴο ἰιἷ8 ορεάϊδηςα. 
Αἱ τ1Π6 βδη)6 {ἰπι|6, ἴῃς Ατηποηϊίοβ, ΜοδὉ- 
1.68, απ οἴδοῦ ρθορίο, πδάθ δὴ ἰγγυρίίοη 
Ἰπῖο ΨΦυάδη, Ὀὰξ τ γα γαρυϊβοα δηὰ γουῖϊθα 
ὃν Φεποββαρηαι. (2 Οἤγοη. χχ. |, 3. εἰ 

" 
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Τθδ6 ῥγορμοὶ ᾿βαϊδῃ (χν. χυΐ.) (πγϑδίθηβ 
16 Μοδθῖεβ ΜΠ 8. πηϊβίογίυπε ψῃϊοἢ 
ν» 8 ἴ0 Ὦδρρδη ΤὮΓΘΘ γΘΆΓΕ δῇογ ἢ 5 ργο- 
ἀϊείίοη ; τἢϊ8 ργοῦαθν παὰ ταίδγεπεθ ἴὸ 
Π6 ψδ2γ οὐἨ ΘΙ πιβῆθβαγ ἀραίηβὲ {{|6ΠῚ, 
δρουϊ Α. Μ. 3277, π. α. 797. --- Αἴοῦ {6 
{065 οἵὗἩ Ἐδιῦεη, αδά, δὰ [ἢ 6 Πα! εγῖθα 
οἵ Μαηδββθῆ ψεγα οαιτίθα οδρεννα Ὀγ Τίρ- 
Ἰδιἢ ΡΠ Θβοσ, ἃ. μ. 3964, Β. ο. 740, τῆς 
ΑπηοηΪε5 ἃπὰ ΜοδΌΙ 68 ἴοοΚ ροκβεββίοη 
οἵ {Π6 εἰξίεβ θοϊοηρίηρ ἴο {π686 ἐγῖθεβ, ἴου 
νοι ΖΘ γεπηδῃ τγεργοδςθεβ τπεὰ. (ὅεγ. 
ΧΙ Χ. 1.)}- Τῆς διηρϑεβδάογβ οὔ τ1π6 Απ᾿- 
ΤΠ ἢ 68 ΜΟΓΕ Β0ΠῚ6 Οὗ Τοβα ἴο σοι (Πα 
Ργορἢεῖ ργεβθηϊοά τῃ6 οὺρ οἵὗἉ τῆς 1 ογα 8 
ἴαγγ, δὰ ψῃοπὶ ἰ6 ἀϊγεοῖϊθά ἴο τηβκα 
Ὀομβ δηἀ γ 68 ἴογ ἐποπιβοῖνοϑ, Ἄχῃογίϊηνρ 
ἴΠ6πὶ ἴο βιῦπη το ΝευυομδάηοΖΖαγ; απά 
τηγοιϊοηΐηρ τΠπ6πὶ, 1 τον ἀϊά ποῖ, ψ ἢ 
ΟΔΡΕΝΙΥ δηὰ βίανογνυ. (ὅ7εγ. χχνὶὶ. 2, 3, 
4.) Ὑπὲ ρῥγορμεῖ Ἐζεκιεὶ (χχν. 4. 10.) 
ἀξδπουποοβ {παῖς δηκίγα ἐεβίγιςιοη, δης 
τεἰἰ8 ἐμεπι, ἴπαὲ αοα νου] ρἶνε {πο πὶ ὑρ 
ἴο 1πΠ6 ροορίε οὗ ι᾿|ὸ Εδβῖ, ἴο βῃου]ὰ βεξ 
1Ποῖγ ρδίδοεβ ἴῃ {Π6ΙΓ σου ΠΙΓΥ, 80 τας (Π6 
ΑππΠ]ΟὨ 68 5ῃο.}] 4 θ6 πο πιογα πῃηθπιϊοποὰ 
ἈΠΊΟΠΙ ὨΔΕΟΠΒ ; αηπ 1ἢ]8 88 8. μυ πὶ πηδηςξ 
ογ ἰηβυϊεῖηρ 1Π6 Ι5γαθ τε ἴῃ τη οὶσ οδἷα- 
Πλ 168, Ἀπ (Π6 ἀεδβιγιοτίοη οὗἨ τΠεἶγ τε πηρ]6 
ὈΥ {π6 Ομδ ἀββαπβ. Τῇηδβα σα απιῖιῖθ8 Πᾶρ- 
Ρεηθά ἴο {πεπὶ ἰπ 6 ΠῚ γθὰγ δῇογ τῇῆ6 
ἰακίηρ οὗἉ 7εγυβαίθ, ἤθη ΝΟ ΟΠ Π6ΖΖΩΡ 
[846 Ψ ΔΓ δρδίηβὲ 8}} τ[ἢ6 ρϑορὶα δγουπά 
7υά:δ8, Δ. μ. 3490 ογ 349], Β. Ὁ. 588. 

Ἦὶ 18. ργουδοϊθ {1παὶ Ογγὺβ ρᾶνα ἴο ἴΠ6 
Αἰπιοηἶε8 δὰ ΜοδΌϊο5 {πΠ6 ΠΙΡογν οὗ 
γοϊυγηϊηρ ἰηῖο ἐμοῦ οσσῃ σουπέγν, νἤθπο 
{ΠΟΥ δὰ Ὀεδη τοπιονοὰ ὃν Νεῦδυςδά- 
Π6ΖΖΆΓ ; (οΥ Μὰ 866 ἴδῃ), ἰὴ (6 ᾿δη5 οὔ 
τμαῖγ ἔΌγπΙΕῚ βοιι]διηθηΐῖ, οχροβθὰ ἴο τῆοβα 
τον] υ]οη8 σ ἢ ἢ ἱποϊιά θα ἐπα ρϑορὶε οὗ 
ϑγγίδ δηὰ Ῥαἰδβδείηα; δηὰ βυ)θεῖ βοπιθ- 
{ἰπ|68 ἴο 86 Κίηρβ οὐὗἩἨὨ Ἐργρὲ, ἀπά βοπιο- 
Εἰπ|65 ἴο ἴΠ6 Κίπρβ οὗ ϑ'γγίβ. Απιϊοοδι8 
τΠς Οτεδῖ ἴοοῖκ Ἐδθθοιἢ οὐ Ῥἢ Δ εἰ ρἢΐα, 
ἐΠεῖν σαρ!ῖα], ἀδη)ο] 5 ηθὰ [Π6 τγ4}18, δηὰ 
Ρυξ ἃ ρδτγίβοῃ ἱπίο ἰΐ,Α. μΜ. 3806. Ἀυγίηρ 
1Π6 ρογβθοι τ οὴδ οὐὗἩἨ Απεϊοςῆυ5 Εὶ Ἰρῆδη65, 
1Π6 ΑΠΙΠΟἢ 65 τη η] δϑἰ θα τῆ εἷγ Πδίγοα ἴο 
τῆς ὅενβ, δῃηὰ δχογοϊβδα ρτεδὲ ογυ οὶ τἶεβ 
ΔρΑΪηδὲ ἴΠπο86 σῆο ἀν εἷὲ πϑᾶὰγ ἴποθπ.. (1 
Μδος. ν, 6--45.) 17υδβιίϊπῃ Μαγίγγ ξδγβ 
{(β αἴος. εοὔπὶ Ττγρῆομθ, Ρ. 379.), ἐπαὶ ἴῃ 
ἢ18 τἰπι6 ---ἰΠ6 βεοοηὰ σδηΐΓΥ --- ΤΠ 6Γ6 
ΕΓ 5.11} ΤῊΔΏΥ ΑΠΙΊΠΙΟΠΪ 68 ΓΟΙΙΒΙΠηρ ; 
θυὲ Οτίροη (ομμπι. οα 00} 888ιΓ6 8 118, 
τπΠ8ὲ ἴῃ [158 ἀδγβ, ἴΠῸῪ Ψψαγα ΟἿΪγ Κπονῃ 
ππάογ ἴπΠ6 ροπογαὶ πη οὐ ΑΥαΡίΔη8. 
Τῆῇυβ ψὰ8 ἴπ6 ργεσϊοῖίοη οὐ ἘΖοκΊοὶ 
Δοςοπρ ἰ5Βῃ6 4. ''δε ἃ τηϊηιῖο δοοουηΐῖ οὗ 
1π6 ΔΒ δῖ οὐ ργορἤθοῖεβ οοποογηΐηρ 
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{Π6 Απιπιοηΐοα δὰ ἐδοῖν οουπέγυ, ἴῃ Ὦγ. 
ΚΟ Ενίάδηςβ οὗ [Π6 Ο γίδια Εἰ σίοη 
ἔγοτη Ῥτορθεου, ρρ. 152---]60. --- Νοιίςα 
ΟΥ̓ 186 ἸᾳοἱΒ νγογβῃιρρθα Ὀγ ἴπΠ6 Αἰμπιοπίξεβ, 
ΡΡ. 371, 3712. οὗἉἁ 1ῃ18 νοΪ αΠι6. 

ΑΜΝΟΝ, ἴδε βοῃ οἵ θενὰ δὰ ΑΝίηοδπ,. 
Ἡανίηρ οοηοεῖνθα 8 οΥἰ πὶ ρϑβϑίοη [ὉΓ 
ἢΐ8 βιβῖος Τϑιηβδγ, ἢδ νἱο]εῖθα ἤδΡ: δηὰ 
ἴννο ΥΘαγ8 δῇἴγ, νῆδθη ἢ6 ψῈ8 ἱπίοχὶςδιθά 
δῖ ἃ ἰδαβί πιδήάθ. ὈγῚ Αὐβδαίομι, {ἢ 6 υἱϑῦῖπα 
Ὀγοΐῆοῦ οὔὗἨ Τδηηεγ, ἴπ6 βογνδηῖβ οὔ [6 
Ἰδαῖον αβϑαββίπαῖθα ἢ. (23. δι. χίἹ.) 

ΑΜΟΝ, ἴπΠ6 ἰουγίοοηιἢ Κίηρ οἵἨ ΦΔυάεῇ, 
δβιιςςοοάθα Μαδπδββοι, σψἤοϑα ἱπ)ρ 6ἰῖ68 6 
᾿πηδῖθαὰ ; Π6 ΨΔΒ βϑϑδβδϊεῖθα Ὀγ ἢ 8 ον 
Βογνδηῖϑ εἶ οΓ ἃ γοῖρῃ οὗ ἔννο γοδγβ, δῃὰ ἰῃ 
(Π6 24} γϑδγ οἵ ἢΪ8 ἃρ6, Β. ο. 640. 

ΑΜΟΒΙΤΕΒ, 8 ρεορία ἀσβοθπάθα [[ῸΠ| 
Απιοῦὶ οὐ Απιογγἤξειιϑ, ἴπ6 ἰουγ δ8δοη οὗ 
Οδηδδη. ὙΠον ἤγδι ρθορ]δα [ἢ 6 πηουηΐδ!η5 
ψεβὶ οὗ τῇς Πεδὰ δε. Τῆον ᾿ἸΚονίβα 
δὰ Θβι Ὁ} }5ῃπηθπῖβ δαβὲ οὐἩ ἰπδὲ 868, ὃ06- 
ἰνθθη ἴπ6 ὑὕὈγοοκβ Ζαῦῦοϊ. 5:πὰ Αγῆοῃ, 
γι ἤοποα {πΠῸ ν ἰογοθὰ τμ6 Απιπιοηϊῖθβ δηὰ 
Μοαῦῖζοα, (Ψ9οβἢ. νυ. 1. ; Νυῶβ. Χῆϊ. 99., 
χχὶ. 239.) Μοβεβ ψτγεβίεάα 18 Ἴουῃΐγυ 
ἔργου {παῖς Κίηρβ, δίιου δπὰ Ορ, Α. μ. 
3553, Β. Ο. 1458]. Τα ρῥγορπεὶ Απιοϑ8 
(1. 9.) ϑρεδκϑ8 οὔ ἐπεὶγ ρίρδηι!ς δίδίυγα δηὰ 
νϑουγ, Ηδ σοπηραγα8 ἴῃ ον Ποῖρῃς το [6 
Ἑδάδγ ; {ΠῸὶΓ ϑιγοηρίῆ ἴο 86 οὐκ, Τῆς 
ΠΔΠ]6 Απηογῖῖα 18 οἴδη ἴἌΚοη ἰῃ ϑεγρἕυγα 
ἔος Οδβηδδηϊϊοβ ἴῃ ρΌΠΟΡΩΙ. Τηδ ἰδηεβ 
ψ ῃ]οἢ (6 Απιογίίεβ ροδϑοβϑϑθὰ οὐ {ἰἰ5 
βίαάα ΤΖογάδη, ννογα ρίνδη ἐο (6 {γρα οὗ 
Φυάδῃ ; δηΐ ἴποβϑ σῇ ϊοῦ ἐἢθν δὲ ρο8- 
Β68864 θογοηά ἴμε Ζοτγάδη, ἴο ἐδ ἐγῖθεδ οὗ 
Ἐδυθδη δηα (δα. 

ΑΜΟβ, οἵ Αδιοοζ. ---- Ἰ. Τα ἔδίπον οἵ 
πΠ6 ργορμοὶ ᾿ἰβαϊδῃ ; σψῇο, βδεςοσζάϊπῃ ἴο 
δησίοης ἐγβα ἰοη8, ψγὰ8 {Π6 δοη οἵ ΨΦοββῆ 
δΔηἋ {ἢ 6 Ὀχοΐποῦ οὗ ΑπιαΖίδῃ Κίηρ οἵ Φυάδῃ. 
--3. Τί {ηϊγὰ οὗἩἨ τ1π6 Μίηοῦ Ρτομβεῖβ, 
ψο Ἰνοά ἴῃ {Π6 γτεΐρη οὐ {[92Ζ δῇ Κίηρ οὔ 
ΨΦυάδῃ, ἀπά π᾿ ἐμαὶ οὗ εγοῦοαδπι [1.. ἔμης 
ΟΥ̓ Ἰβγαεὶ, δρουΐ αἰ! ἢιιηάγοὰ γθδγβ 
δείογεο ΟἸγίϑβι.. Ηβ ννῆβ σοῃςεΠΊΡΟΓΕΓΥ 
στῇ Ηρσοβοα, 906], δηὰ ἰβαϊδῃ. Ηδ ν85 
ΟΥΑΙ ν ἃ βῃδρηεγά οὔ δογάδηδὴ οὔ 
Τεκοδῦ, νῆο δὰ ποῖ ὕθθῃ δάἀιοδέρα ἴῃ 
η6 βοῃοοϊβ οὗἁ {πα ΡΓΟΡ ΕΒ, σψ ἤθη Π6 νγ85 
οαἸἸεὰ ἰο ἴΠ6 ργορβεδῖις οὔῖςθ, δβηὰ ργο- 
Ρδεβίεα δραίηϑὲ ἰβγαθὶ. (Απιοβ ὶ. 1., νἱ!. 
10---17.) [Ια ἰδ ποῖ Κπονῃ ὙΠοΩ δα 
ἡϊεα. 

ΑΜΡΗΙΡΟΙ15, ἃ ον Ὀεΐννεθη Μδοράοη 
δηὶ Τῆγασθ, θὰς ἀδρεηάθπὲ ου Μδοεάοῃ, 
Τηδπτ πο ἴῃ Αοἰβ χνὶ 1. Ῥδὺὶ δηὰ 
δι1.8, θείης ἀεἰϊνεγεὰ ουΐ οὐ ρῥγίβοη, ἰεῖξ 
ῬΒΠΠρρὶ, ψϑης το ΤΙ ββαϊοηΐοβ, απ ραββοα 
τπγοιρη ΑἸΠρΒρο 8. Τῆΐβ εἶν πδά ἐπ 6 

Βίοσναρλϊοαῖ, ΗΠ εἐοτίοαϊ, ἀπὰ 
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Ὠδη8 Κονδα οὗ ΟὨγγϑορο β. ΤῊ νἱ 
ψ ΐοἢ ἢονν βίδη βου 6 5116 οὗ ἈΝ 
'8. σα! !εἀ ἘσΩθΟΪ]. 

ΑΜΒΑΡΗΕΙ, Κίηρ οὗ ΒΕΓ, δὴ δ᾽ οἵ 
ΟΠραονδοσιογ, ρ᾽υπάογοά {πὸ Ῥεηίδρο]β 
δΔηῃά ἰοοῖκ [οἱ ῥγίδομθγ, νῇῆο νᾶβ γοβουδὰ 
ΟΥ̓ Αὐγάμαπὶ δης [26 δββοοίδίθβεβ. (6 εῃ. 
ΧΙΥ.) 
ΑΜΌΒΕΜΕΝΤΒ ΟὔΓΠε 7268, 632. 
ΑΝΑΒ, 8ἃ εἰν ἴῃ ἴδ τηουπίδ! που 

οἵ {δ6 εδηπίοῃ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴππ {τῖρα οὗ 
Φυάαῆ. (Δυάρς. χν. 860.) Ὁγ. Ἐορβίπβοι 
(ουπα ἐπ δποίθηξς απ 81}}} ργαβογυεά, 
(Βιθίιςαὶ ΗΒ δβοαγοῆθβ, νοὶ]. 1]. ἢ. 1985.) 

ΑΝΑΚΙΜ, ἴπΠ6 ἀσδβοδηάβηϊβ οὔ Αὔακ, 8 
ρβ'ραητις {γι ῦ6 σψἣο ἀσοὶς ἴῃ {6 ἰαπὰ οὗ 
(δπδδη ; ἴῃ σοιηραγίβοη οἵ σἤοπὶ ἰΠ6 
Ὀπθα!ονίησ Ηδῦγον δβρίθδ, ὑπαὶ ογο βοηξ 
ἴο δχρίογα ἔπ 6 σου πΎΥ, γερογίδα {παῖ τΠ ον 
ΜΈΓ Ὀυϊ 885 γΑββῃορρογα. (Νιπῦ. χίῃ. 
33). ὙὩΤβεῖν οδρὶϊαὶ, Κρ δι Αγρα οὗ 
Ἡξεργοη, ννὰ5 ἰδκθη, δπὰ εἴν νεγα 46- 
δίγογθα Ὀγ (ἰαἰον, νὰ ἴῃς αϑϑιβίδηοθ οὗ 
τῆς ἐγῖρα οὗ Ζυάδῃ. (“2οβν. χυ. 14.; δυὰρ. 
ὶ, 30.) 

ΑΝΑΜΜΕΙΈΟΗ, οὐδ οὗ [π6 ἀοίτο5 ἴῃ 
Βοποὺγ οἵ ποῖ ἐἢ6 ϑαρδαγναῖζεβ οδιιβοά 
(ἢ 61Ρ ἙὨάγθὴ ἴο 0888 ἰῃὩγουρὰ ἴΠ6 ἢτγα. 
5 18 δυρροβθὲ ἴο ἤαν δἰρηϊβοά 186 
ΙΏΟΟῇ. 

ΑΝΑΝΊΛΗ, ἃ εἰϊγ οὗ Ραϊαοβιϊηθ, Ὑθθσα {{|6Ὲ 
Βεηϊαιλε5 ἀνα δἤοσ 1ῃ6 οδρενγ. 
(Νεῖ. χὶ. 39.) 

ΑΝΑΝΙΑΒ, [6 ἤδη οὗὨ βενϑγαὶ ρογβοῃβ 
πηρηςοηεα ἴπῃ Π6 ϑογὶβίιΓεβ, οὗ ννῆοσῃ τῃ6 
[οἰ οστίηρ 6 γα ἐπ 6 τηοβὲ γειπηδσίῦ ε : ---- 

1]. Τα βοὴ οὗ Νεῦδάξθιβ, σῇῆο 88 
Βΐρῃ ῥΓίαβδέ, Α. Ὁ. 47. ας ψ8β βϑηΐ 88 8 
ὈΓΒοηογ ἴο ἤοπιο ὈῪῚ Φυδάγδίυβ, ρον γιοῦ 
οὗ ϑγγῖα, δηὰ Ψοηδίμαδη ννὰβ δρροϊπίθα ἴῃ 
ἢϊ8. ῥίδος; θὰ Ὀεΐηρ δι δεῖνι ὦ Ὀγ Οἰδυ- 
ἀΐυβ, ἴῃ σοηβοαιθηςα οὗἁὨ ἴΠ6 ρῥγοϊεεϊίοη οἵ 
Αρτῖρρα, ἢ6 γεϊυγηδα ἴο Ψεγυβδίεπι ; ΨΏΘΓΟ, 
88 Φοηδίδηῃ πὰ Ὀδθοη ππγαογεά ἐῃγουρῇῃ 
1Π6 ἐγεβοθογυ οὐ Ἐδὶῖχ, ἐπ 6 βιισσθββοσγ οὗ 
Οὐυδαγδίιβ, Απϑηΐδβ ΘΡρΘΒΓΒ ἴο ἢᾶνα ρεῖ- 
ἰογτιηθα {Π6 ἤπποιοηβ οὐὗἨ ἐπα Ὠίρῃ ῥτιαϑῖ, 
Δ5 δΒαρδῇ ΟΥ̓ δβιδδιειξα, ὑπ} βπηβοὶ {Π6 
Βοὴ οὗἩ Ῥδιαῦδδιιβ νὰ8 ϑρροϊηϊεά ἴο {πδὲ 
οἴδος Ὀγ Αργῖρρα. Βείογε {π15 Απδηΐϊδβ δῖ. 
Ῥβὰ] ννὰβ Ὀγουριξ; δηὰ τἢ6 δροβιϊθβ ρῃγο- 
αϊοιίοη τὲ Οὐοὐ ευοιμα φηιε ἀϊπὶ (Αςῖβ. 
ΧΧΙΙ, 3.) Ψψ85 δ ΒΟ] ΘΠΕΥ δοσουηρ 5η6ά, 
γγηΘη πα ν'88 πιυγι ογοά ἴῃ 1Π6 τγογαὶ ρὲ" 
δε Ὀγ ἃ Ὀοάγ οὗ πγυϊίηδογβ, αἃὲ ἴδ ποδά 
οὔ νγ'οπι 88 πἰβ Οὐ ἢ 80ῃ. 

2..ΑΔᾺ εν οἵ ΨΦογιιβαίδη, {π6 ἢυβραηά οὗ 
ϑαρρῆῖγα, ἡ ῆο δἰϊεπιρίθα ἴο ἰοἷῃ τ86 
ΟἨ γιβείδηβ, θυ αἰοὰ Ἰπβέδητν οὐ Ὀεὶπρ 
ἘΡΝ ΟΝ οὗ [αἰβεϊιοοά ὕὉγ Ῥείεγ. (Δεῖδ. ν. 
]. 8. ὅ. 

πιπι πα --““-“ἰπαἰἪ --- του --ἰ -- 
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38. Α Οἰητγίβιίδῃ οἵ ᾿διηββουβδ, νῆο γὸ- 
δίογθα (6 βίφῃς οἵ Ῥαιυ]ὶ, δἴξαγ ἢ185 υἱβίοῃ. 
(Αεἰβ ἰχ. 10--17.. ΧΧΙΪ. 12.) 
ΑΝΑΤΗΟΤΗ, 8 ΟἿἿΥ ἴπ {Π 6 ἐγῖυα οἴ Βεη͵α- 

τηΐη, ᾿ηΘΙΏΟΓΒΌ]6 88 θαίηρ τῃ6 ὈἱΓΙΠ ρίδοο οὗ 
ἴπΠ6 ργορῆεὶῖ ψεγεπῖδῆ. (Ψοβῇ. χχὶ. 18. ; 
76γ. 1... 1.) Αερςογαΐϊηρ ἴο Ἐπδεῦϊβ ἀπά 
Φογοπηθ, ἐδ 88 βἰἰυδίοα δροιξ [ἤΓΘΘ π1}}68 
ἴο {π6 πολ οὗἉ Ψογυβδίοπ), ἐπουσῇ Ζοβορῆιι 
Βίδιθϑ ἰἴξ ἴο Ὀ6 ΓΝ ΘΠΙΥ ἰαγ]οηρσθ. ΤΠ8 ΟἿΥ, 
ν ΠΙοἢ 88 δβδίρηθα 88 ἃ γεβδίδηςε ἴο {Π6 
1,ον 65 οὗ {π6 ἔβδιηὶν οὗ Κομαδίῃ, δηὰ α͵80 88 
Ομ οὗ 16 εἰεἴε5 οἵ τοξιρα, ἢ88 ἰοπρ' ποθ 
Ὀδθη ἀδϑίγογθα. [ξ ἴ8 πον 8 δβι}8}} ν᾽] ]ὰρθ 
Ὠδπηδα Απηδίδ, σοηδιβεϊηρ οὗ ἃ ἔδυν ἤοιιδεβ, 
Οσσυρίοα ὈΥ ΡΟΟΥΓ 8ΠᾺ χβογ Ὁ] 6 00 
διῃο  ΠΓῊρ ΟἾΪγ ἰο ἃ ἴδω βοογεβ.0 (Ἐορθιη- 
ΝΝἢ ΒΙΡΙΙοαὶ Β βθάγοῃεβ, νοἱ]. 11. ρρ. 109, 
110. 

ΑΝΌΒΕΙΥ, οπα οὗ {πΠ6 ἔνεῖνα δροβίΐθβ. 
δ νδβ 8 παῖϊνε οἵ Βεοι βαιά πῃ Οδ] 166, 
δη4 ννὰβ δὲ ἢγβε ἃ [Ὁ] ονοσ οὔ Φοῆη {ΠῸ 
Βαρεῖδι, Ὀυῖ αἰἴογιναγάβ θθοδιηθ 8 αἰδβοῖρ]8 
οἵ Φεβδιιβ ΟΠ γῖβί. Ασοογαΐϊηρσ ἴο δος! 6δ᾽88- 
1168] ἐγαάἰείοη, αἴος τ 6 δϑσθηβίοη οὗ “6851}.8 
ΟἸὨγιβὲ, ἢδ ργϑδσῆθα {π6 Οοβρεὶ ἰο ἐδς 
ον δΠ8, ἀηα νν88 ογυοϊδοά αἱ Ῥαδίγε ἴῃ 
Αςἢδίδ. ἘΕρίρῃδηϊιβ τηθητίομβ ἴἢ6 “εἰς 
9 Απάγειυ, ἃ ϑρυγῖίοιιβ ὕοοκ, τῆ ϊοῖ γ88 
156 Ὀγ τῃ6 Επογδίξοβ, Αροβίοϊϊοβ, δηὰ 
Ονεὶροπδηβ. 
ΑΝΒΟΝΙΟῦσ, 8 ΨΦον δὴ ΟἸγιβιίίδη, ἃ 

Κἰπϑιηδη δηι [6] ]ονγεργίβοπο οὔ ὅ8ι. δι], 
ὙΠΟ 8808 ἴῃδι Π6 ΨῈΒ οΓ" ποέεξ Οὗ ἐπ γοριΐα- 
ἔοπ δηηοηρ 16 ϑροϑβίίοβ; ὈΥῪ ψΐοἢ 6χ- 
ΡΓοβδίοη Μὰ ἃΓ6 ποῖ ἴο υπάἀεγβίδπα παὶ ἢδ 
ὙᾺ5 Οὔδ οὗ [Π6 πιο Γ ΟΥ̓ δροβίϊθβ, ὑυῖ 
ἰδαῖ ἢ6 88 οὔθ οὔ ἴποβα δαγὶν Ἴσοηνογῖβ 
Μ]Ὸ ναγα Πιχην δβέθαπιθ ὃν 1Π6 ἀροβί 68, 
Ὀείογα τῆ8 αἰβρεγβίοῃ οσοδβίοηθα ὈΥ ἐπ6 
ἀεδῖῇ οἵὨ διορίιθη. 

ΑΝΕΗ, οὔ οὗ ἔπε 1,ου]ςδ] οἰ ἶ685, δἰζυδίοα 
ἴη τῆς οδηΐοη οὗ ἔς ἰγρς οὐ Μδηδββθῆ. 
(1 Οἴγοη. χνὶ. 70.) ΑἸβο τῆ ὑγοίῖμοῦ οἵ 
Μίδιηγα, ἃ Ἵσοηξεάογαῖία οὗ {6 ραίγίδγοῃ 
ΑΡγϑἤδῃ. 

ΑΝΙΜ, ἃ οἷἵγ ἴῃ {ἢ τηουπίαϊποιβ ραγῖβ 
οὔ ἴδε ἐδηΐοη οἵ Φυάδῃ. (7 ο9ἢ. χν. 580.) 

ΑΝΙΜΑΙ5, Γεαγεὰ ΌΥ ἔπ6 2εν5, 488 --- 
490. Οὐεγίδίη δηϊπηα]8, ὮΥ ργο ἱτοά ἴο 
Ρ6 δαΐρη Ὀν {ῃ6πὶ, 474, 475. 

ΑΝΝΑ, ὃ ργορδείοβθβ, 6 ἀδιρῃίοεγ οἵ 
Ῥπαπυοὶ, οὗ τὴ6 ἐγῖῦα οὗ Αβῆδογσ. Τ}ῖ8 
Ρίουβϑ Ψψίάονν σοηβίδπε νυ δἰΐοπαθὰ (ἢ6 
πιογηΐηρ 8η ανδηΐηρ Βεγυῖςα αἱ πα ἐδηρία; 
δηᾶ, δ ἐπ6 βεἰνδησθὶ δρὲ οὐ εἰριιγοίουΓ 
γθαγα, ἤθη [6 νεπογαῦ]α ϑ'πηθοη 'ν88 
υἱτογίηρ ἢ18 Ὠγπιη οἵ {πη κβρίνίπσ δὲ 186 
ρΓεβοηϊδίοη οὐ Οἢγῖβε ἴῃ τ 6 ἴδπιρ]α, 88:86 
σοπηηρ ἱπίο {π6 ἰθπηρὶα Ὀεραπ ἴο ργϑίδβε 
αοά δπά ἴἰο βρεὲκ οἵ ἐπ Μεββίαιι ἴο δὶ] 
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ἴΠο88 γγῆο ψογα ὑσαξιηρ ἔογ (86 γεαδιηρίίοη 
οἵ ἴβγϑοὶ. (Κα 1. 86---38.) 

ΑΝΝΑΒ, ΟΥ, δεοογαϊηρ ἴο Φοβερῆι8, 
Αῃδηιδ, νγ88 ἃ Πίσῃ ρῥγίοδὶ οὗ τἴῃ6 “εν. 
Ης οβριδίηοα ἰδ ροπιιβοδῖθ ὑπάεσ Θιυϊγὶ- 
ηυ8, ργοσοηϑι]} οὗ ϑ'υγίδα, Ὀυῖ γῶ8 ἀοργίνοά 
ΟΥ̓ ἴξ ἀυγίηρ τ6 τείρῃ οὗ Τιθογίιβ, ὈΥῪ 
Ψαϊογῖυ5 ατγδίυβ, σρονθγηογ οἵ δια. Τῇ 
ἀἰρη! εν νγ88 ἰγϑηβίεγγοα, ὅγβι ἴο 18π)86], 1ῃ 6 
80η οὗ ῬΠδθεδιιβ, δηὰ βῃογιὶν δῇεγ ἴο 
ΕἸΘαΖαγσ, Ἠϑς πεϊά τΠ6 οὔἶοΘθ οὔθ γεᾶδγ, δῃὰ 
ὙΓᾺ5 {1Π6 Βυσορούδα Ὀγ δίπιοη ; ΨΠο, δίϊενγ 
ΒΠΟΙΠΟΓ γοᾶγ, ννᾶδ (ο]] ουνοά ὈγῪ Φοβεθρῇ Οὗ 
Οδΐαρῃδαβ, 6 ϑοη.ἰηςαν οὐὗἨ Αηηδ5, Α. Ὁ. 
26. Α8. Οδίδρἢδβ σοηεϊπισά ἴῃ ΟΠοΘ υη1}} 
Α. Ὁ. 35, ΑἸΠ85 ΒΡρΡΘΆΓΒ ἴο ἢδνα δοῖθα 88 
δ18 δ ρβιϊ 6 ΟΓΥ βασϑῃ, δπὰ βηογθα ργϑαῖ 
ἰηἤιθηςα Ἰοΐμεν τιτ ἢϊπι. (μὰ Κα 111. 2.; 
Φοδη χνιῖ 13---24,; Αοἰἷπ ἱν. 6.) 

Αννῦαι, Εδβέναβ, ἱπιρογίδης ἀδθβίβῃ οἵ, 
330, 891. 
Αντιμβανυ (Μουπῖί), δοσουηΐ οἵ, ὅδ, 

ὅ9. 
ΑΝΤΊΟΟΗ. 
1. Απεοολ, ἰλὸ πιείγοροϊε οὐ ϑυτία, ἴοτ- 

ΠΊΕΓΪΥ ς81|6ὰ ἈΙΒΙΑΗ, νι 88 δβγεςῖθα, δοςογα- 
5 ἴο ΒΟΙΠ8 ΨΓΙΟΓΒ, ὈΥῪΎ Απιοοῆυ8 Ἐρ]- 
Ρἤδη6Β ; δοοογ ηρ ἴο οἴπογα, Ὀγ ϑείειιοιβ 
ΝΙσδηοῦ, ἴη6 ἄγξε Κιὴῃρ οὗ ϑυγὶα δἷεγ 
ΔΑΙοχδηάορ ἴη6 Ογοδῖ, ἴῃ ΠΙΘΠΊΟΤΥ οὗ ἢ]18 
βίο Υ Απεοσῃιδ, δηὰ ψγ85 ἴΠ6 γογαὶ 86δΐ 
οὗ τη6 Κίηρβ οὗ ϑγτίβ, οὐ ἴΠ6 ρίδεβ μεγα 
1Π6ἷγ ραίδοθ νᾶ8. ΕῸΣ ρΟΝΘΓ βηὰ αἰ ρηΥ 
1 νν88 {π1|6 ἱπίδσίογ ἴο ϑεϊδυςῖδ ογ Αἰεχ- 
δη τα; δηὰ τΠ6 ᾿ῃπαδιβηῖϊ5 ποῦ οαἰθ- 
υτγαίθα ἴογ τποὶγς ἸυχΌγΥ, οβδπηπδου, ἀπά 
Ἰἰσαπεϊουβποββ. «2 βαριβ δᾶγη, δαὶ ἷΐ 
γνὴ8 1Π6 τῃϊγὰ ρτοαΐ ΟἿ οὗ αἱ δαὶ θ6- 
Ἰοηροὰ ἴο ἴΠ6 Ἐοπιδῃ ῥγουΐῃςαβ ; ἰδ νΨ 85 
ςα!] θὰ Απήοοδία αρμάὰ 1λαρήπεηι, οὐ Απ»- 
εἰοοΐ ὩδαΓ Πδρῆη6, ἐ, 6. πε ν ασα τ ΘΓ 
6 ἰορ]6 τ88, ἴο αἰϊδβιϊηρυΐδῃ 1ἐ ἴτοπι 
[ουγίδο οΟἿΠΟΓ οἰεἶ68 οὗ [ἢ6 88Π|6 ΠΆΠΊΘ. 
ἴε ννὰβ οοἰεθγβῖθα διποηρ {π6 7678, [Ὁ 1ῃ8 
76 οἰσιαίἑε, ποθ δεϊθυσυβ Νίοδπογ ἢϑά 
σίνεη ἴο πη ἴῃ ἴπαὲ οἰἴγ, ψ ἢ τῆ6 Ογο- 
οἶδηβ δηὰ ΝΜδοθομίβηβ; δῃὰ ἔογ [Π6 ὙΆΓΒ 
οὔ τς Μδοοδθεθδηὴβ σἱτῇ τΠο886 Κίηρβ. 
Απηοηβ (Ἰ γι βϑείδῃϑ δ 18 πη σα (ῸΓ 
Ρεΐηρ ἴπ6 ρίδοβθ σμογα {Πδν ἤτβὲ τεοεϊνοά 
{πδὲ δῆ ὈΥ αἰνίπα δρροϊπέμπηθηις (Αςῖδ. 
χὶ. 96.), δηὰ νίθσα θοῖδ δὲ. 1ᾳΚα δῃὰ 
ΤηεορμϊϊυΒ ψετε θογὰ δηὰ ἱπῃδθὶϊθα. 
Μοάοτῃ Απίοςῖ δπηά 15 υἹἱοϊη νυ ὑν ΘΓ 
ἙοοπηρΙεἰοἶγ ἀεδίιγογθὰά ΟΥ̓ 8 ἰγεσιθηάοιβ 
δδγιπαύδκα ἴῃ ἐπ 6 δυξιιπηπαὶ πηοητἢ8 οὗ τΠ 68 
γεαγ 1822. ΤῊ πιοάετγῃι Αγϑδὶς παπε οὔ 
τ 5 ρίδεθ 18 Απίαξια. ! ᾿ 

ᾧ. Απεοοῦ οΥ Ῥιείαϊα, ἃ εἰξγ πιδπεϊοπεα ἴῃ 
Αοἰβ χῆϊ. 14., ψγ88 ρῥγορεσὶυ βδιτιδῖθα ἴῃ 
Ῥῃγυρία, δπὰ 18 ἀδβογίρεά ὈγῪ πὸ ἀτρεὶς 
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ἌΡΒΟΓ, ϑίγαῦο, 88 “"πρὰγ Ρ 8! 418." 
ἰἰπογῖο, οὐ ἐπ6 δυϊμογιν οἵ ῬΑ ]]ο 

αηὰ οἵδαγ βυρβθαυεπὲ ρϑοργαρῆθγδθ, 1(ἢ18 
Απεϊοοῖ ᾿88 Ὀδθὴ σοηϑδιάογοά ἴο ΟΟΟΌΡΥ 
1Π6 5ῖῖ6 οὔεϊμο τπιοάσδγῃ ἰόν οὐ ΑΚβῆογ ((Ππ 6 
δποίθης Ῥμιϊοπιαιϊυ τα), θὰ 106 Εν. ἘῸ Υ. 
7. Αγυπάε}}, ὈῪ ΨΒοπὶ ᾿ξ ψγ88 αἰβοονεγεὰ ἴῃ 
Νονθθοῦ 1838, δον ἴἃ δά Ὀδθϑὴ ἰοῃρ 
Ἰοβὲ ἴο ἴη6 Ἐγανθίϊοσ, 85 ργονθὰ ἔδπαὶ ἵἰ 
νγὰ8 δἱ Ὑδίουαδίζ, ἃ ρίδοθ βδενδγαὶ τ} 68 ἴο 
16 βοιῖῃ οἵ ΑΚ-ϑῃθῆγ, οὐ τ. ὙΥΒΙ6 
Τόν. ὉΤῇδ 5116 δῃὰ ργαβεηὶῖ βίδίε οὐ [ἢ18 
οὔσα ςο]εργαῖίεα ΟἷὙ ἃγα πιηυϊαὶγ ἀ6- 
βοτῖρεὰ ὉγΥ Μν. 4. Ὅθὲ τγεπ)δίπβ οἵ 8 
βρ᾽ὁπάϊά δαυδάμποϊ, ὑννθηῖγ το η6 δγοθ 68. οὗ 
ψῃϊο ἢ ἀγα ρογίδςς, οἵ πιαβϑῖνα ννϑ! 8, οὗ ἃ 
ἐποδῖγα, δογορο δ, 8π4 οἵ ἃ ἰεηρὶε οἵ Βδο- 
οἴ8, τορείδοῦ ἢ ἴῃ γυϊῃ8 οἱ ἔνο ᾿ξ ποῖ 
ποῖα οχῖθηβίνα Οἠ τ βιίδη ἢ υγσοἢ 65, δἰϊοϑὶ 
τε δηςίεπε πιαρηίβοοποα οἵ Απιϊοοῇ. 
(Ὀ᾿βοονογίθβ, νοὶ. 1. ρρ. 967---919.) Ηδετγε 
Ῥαὺϊ δηὰ Βαγπαῦαθ ργεδοῆθὰ ; Ὀμὺὶ {πὸ 
δεν, ψοῸ σΟΓΘ ΔΠΡΤΥ δὲ βϑοίηρ᾽ (δι ΒΟΠῚΘ 
οὔτε Θαπιῖῖεβ γοοοῖνοα τς (οβρεϊ, γαϊβοα 
ἃ 56οἀϊίοη δραϊηβὲ δι] δηὰ ΒΑΓΏΔΌΔ8, δηὰ 
ΟὈἸρσοά {πη ἴο ἰθᾶνα (86 οἰΓΥ. 

ΑΝΤΙΟΟΗῦβ, 8 σοϊπΠΊ0η δῖα Οὗ ἰἢ6 
Κίηνβ οὗ ϑγγίαᾳ, δἴϊογ {π6 {ἰπ|6 οὔ ΑἸεχβηίεγ 
6 (ὐγοδὲ ; {π6 δεοιίοηβ οὐ τηϑῃν οἵ σΠΟΠὶ 
αγα (ογεϊοϊὰ Ὀγ ἐπα ργορἤείβ, δῃὰ γοϊδιεά 
πη τῆ6 ὈοοΚϑ οἵ ἴῃ Μίβοσαθθθβ. 

Ἰ. Αντιοοηῦβ ΤΕ, ϑανίουγ, βοη 
οὔ ϑδείδιιοιι8 ΝΙσΒηογ, ὑθζδ ἴο Γείρῃ Β. Ο. 
ΦΊ6. Ηε ςοηίογγοα τρϑην πη πη 1168 Ὡροη 
106 εν οὔ Αϑα. Ηθ νν 8 βιισοβδάθα ὈγῪ 
8 80ῃ, 

9, ΑΝΤΙΟΟΗῦΒ ΤΉΕΟΘ, οΥ (πε οά, Β. 6. 
957, ὙΠΟΒ6 πηδγγίαρα ψἱπ 6 ἀδιρῃ το Γ 
οἵ Ῥιοίδιηγ Ῥῃη]δάείρῃυ5, Κίς οἵ Ἐμφγρῖ, 
15 ἰογοίοϊ α Ὀν δηϊεὶ. (χὶ. 6.) 

8. ΑΝτΙοσῦβΒ ΤΗῈ ΟἜΕΑΤ, βοὴ οἵ 
ϑαίθιιοιιβ (β} Ἰπίουβ, Ὀθρδη ἴο Γεϊρῃ Β. 6. 
219. [π σοπβεαυρθηςα οὗ ἴπα ενν8 800- 
ταϊτίηρ ἴο Πΐπι, Πα ρογπἰοὰ ἔπεπὶ ἰΠγουρἢ- 
οὐδ ἢ]8 ἀοπ)θίπίοηβ ἴο ἰΐνε δοοογάϊηρ ἴο 
{Π6ῖγ οὐ ἰϑνν8. 

4. Αντιοοηῦβ ΕΡΙΡΗΑΝΈΒ, ΟΥὉΪΠ6 Πὺ5- 
ἔγΓιοι 8, βοὴ οὔὗ Απεοοῆυβ ἐΠ6 ατγοδῖ, τ 88 
οπα οἵ {ἰππ6 πηοβὲ 58ῃρ. ΠΔΓΥ ᾿ογβαοιιζογβ οὔ 
16 εν 8} παιϊίοη ἰδὲ ὄνοῦ νοά. δ 18 
1Π6 βυδ]εοὶ οἵ ΠΔη16 15 πηρ τ ὀδουψης (θαη. 
χὶ. 9]---29.) ΤΠουρῊ Ὠἷβ ϑγγίδη ἤδίξζογεγβ 
ἔϑνα Ὠἰπὶ ἴΠπ6 δρρεϊδιίοη οὗ δρίρλαπεε, τὴ 6 
δρίεπαὶ οὗὨ οὐΐξ, οΥ ἀδβρίοδοίο, ρίνεη τα Ὁ 
(ἢ ρῥγορῃδέ (νοῦ. 31.), ἄρτθαβ ὑεῖίεγ ν] 
ἢ15. ἐγ σΠαγαοίεῦ; ίοτ Π6 εἰδρτδοεα ἢϊτη- 
δε! ὈΥ διιο ἢ; ργοῆϊραϊια σοπάυοι ἐπαὶ ἴῃς 
Ὠδίογιαπ ῬοΪγΌΪυ}8, μἷ58 σΟΠΙΟΙΠροΟΓαγΥ, δηὰ 
Οἴποῦβ δῇ ἢἰπι, ἰηδίοδά οὔ Ερίρἤδβῃ6β, 
ΤΠΟΓΘ ΠΟΙΓΘΟΙΪΥ Τα] θὰ |κπὶ Ἐξ ίνιαπεε, ΟΥ 
1πὸ πιλάμηθβη, Τὴ Απιΐοομιιβ ἀοδίρηοα 

τ ἑδεδας. πχοιπαραάκ  τ ον, Ξςς ΟΣνοΔιςς πρὶ - ὅσα παν σον ---. ὁ ὃ) 
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ποίπίηρ ἰε88 {πᾶη ἴῆ6 υἱτεῦ οχεγραϊϊοη 
οἵ 7υάαϊδπι : Πα σομηπιδηάοα {Π6 5ίβῖυς οὗ 
δυρίτεγ ΟἸγπηρίιβ ἴο 6 ρἰδοθά ὕροη {δε 
Αἰταγ οἵ (6 ἴδηρὶα δὲ Ψεγιβδίθη,, δπὰ 4 
80 ἴο 6 οβογοά ἴῃ ββδογίβοθο. Τῇθβα 
Ρτοίδηδιοηβ, δπὰ ἢ18 οἵποῦ ορρτγεββίοῃϑβ, 
δου δεά ἴἢ6 ἐἈΠΉΪγ οὗὁἩ τπη6 Μίδεσδλθδοβδ, τῆο 
ὈΓανεὶν ταϑιϑίθα ἴῃ 6 ἔογοοβ οὔ Απίϊοςδαβ ; 
Ψ ΠΟ, δ||οδἀ τῖτἢ ἱπάϊρηβείοη, 88 Παδιθηΐῃσ 
ἰηῖΐο Φυάαια, ἴο πιδκα Ζεγυδβαίθη) (45 ἢ6 
ΤΠ Π8(64) 8 ρΡΙΆνα [ὉΓ 4} ἐῆ6 36. : δυῖ 
αἰνίηθ νϑησθδῆσα ρυγϑιθα ᾿ἰηι; δηὰ Απ- 
Ποοἢυ5, (ΔΠΠπρ ἔγοσι ἢῖ5 οδαγίος, Ὀγιϊβοα 
ἢ58 Πππη0 5. Δηα ἀἰδὰ ἴῃ ἴῃ 6 πιοϑὲ Ἔχογιοϊδιϊην 
τογίυγεβ, Β. οθ.ὄ 160. Ηδ ψ88 βιυςοδδάσδα ὈΥ͂ 
ἢ15 Βδοη, 

ὅ. ΑΝΤΙΟΟΗῦ5 ΕΥΡΑΤΟΙ, ν80 τεϊρποὰ 
ΟἾΪΥ ἴἔννο γ6δγϑ. 

θ. Αντιοσηῦβϑ ΤΉΕΟΒ, δοὴ οὗ Αἰοχαηάθσ 
Β4]α8, νν88 ἐγεδοπογουβὶν ρυς ἴο ἀδβδῖ! ὈῪ 
Τευρποη [}}8 πη ἰβίοῦ, Β. Ο. 139. 

7. Αντιοοηῦβ ΡΙῦ8, ΒΟΤΈΗΝ, ΟΥἹ ΘΙΌΕΤΕΚ5 
(πὲ 18, 6 88 οὔ Πυῃῖογ), γεϊρῃθὰ ἰο ἢ 
ΥΘΆΓΒ, Β. Ο. 137 ἴο 197; ἴῃ ψὨοἢ Ἶδαβῖ 
ΥΘΆΓ 6 ν88 ρυΐ ἰο ἀσδίῃ ὈΥ ἴῃς Ῥαᾶγ- 
τη ϊδηβ. 

ΑΝΤΙΡΑΒ, ἃ {λύε νιατίψτ, ταοπιϊοηθα 
ἴῃ ἴεν. 11. 18.,15. δαϊά ἴο πανα Ὀδεη ρυΐ ἴο 
ἀδαῖ ἴῃ ἃ ἰυπλυϊδ αἱ Ῥογραπιοα Ὀγ (π6 
ργϊοβῖβ οὔ 2Εβου]αρίυ8, γῇο ἢδὰ 8 ςοἰθ- 
ὑγαῖθα (6 π|ρ01]6 ἴῃ (Παϊ οἱ 

ΑΝΤΙΡΑΒ (Ηετγοὐ). 
οὗ, 126. 

ΑΝΤΙΡΑΤΕΙΒ, 8 5118}} ἴονγη νυ ]οῇ πᾶς 
διἰϊυδίεα ἴῃ τἢ6 γοδά ἴτοπι «Ζεγυβαῖεπὶ ἴο 
πϑαάγεδ, ἰπ 1Π6 Ὀεδυ 1} δηὰ ἔδγι]α μ]αίη 
οὔ διαγοῆ. [τ τὲβ [ογπιοεὶν σοϑ] ]οὰ (8- 
Ρδδγβαὺδ (τς ἢ “δα 51}}} οχὶβῖβ ὑπ αγ 
ἴπ6 Ατδδὶς ἔογηι Καεῖγ 8808.) ; θυὲ Ῥείη 
γΘΌΟ πα Ὀδδιδοα Ὁν Ηδγοὰ {Π6 Οτγοδῖ, 
1: ννᾶ8 ὈῪ Ὠϊπι παπιθὰ Απερδεγὶς, ἰῃ πόποι 
οὗ Ὠἷβ (δῖ Πεῦ Απεραῖογσ. ΗἩϊεπεγ 81. δι] 
ψ83 Ὀγοῦρῃς δῇ ἢΠ18 δρργεποηβίοη δὲ 
Φεγυβαίθῖη, Οἢ ἢ15 ἯΔΥ ἴὸ δεβαγθα. (Αςεῖβ 
χχὶϊ, 81.) ὙΠ6 ρῥγεβοηὶ Κοῖνρ ϑδῦα ἰβ ἃ 
ὙΠ] αρα ΟΥ̓ βοπηδ 5]ΖΘ, δβίδμαϊηρ ὕροη 8 ἰονν 
Θπΐηοθποθ : ἴπ6 ἤουδοβ δῦ 0} οὐὨ ταυὰ, 
ἃηα ἔἤδΓῈ 8ΓῈ ΠΟ ΓΕ 68 οὗὨἉ δητ υ Υ ν]βι 6. 
(Όν. Ἐορίηβοῃ, 'π ΒιὈ]οῖμ οα ὅδογα, νοὶ]. 
χ. Ρ. δὅ80.) 

Αντόνῖα (Τόσο οὔ), 95, 26. 
ΑΡΗΛΉΒΙΤΕΒ, δηὰά ΑΡΗΛΕΒΒΑΟΗΤΗΙΤΕΒ, 

ΨΟΓΟ ἴχο ΤΥΙΡ65 ΟΥ̓ παίϊοῃϑ ἰπ δι᾽] οῖοη 
ἴο (6 Κίῃρ οἵ Αϑϑβυγίβ, ὈῪ ψνῇοπι ςο]οηΐθβ 
ΟΥ̓ ᾿πϑῖὴ νοῦ βϑεηῖ ἴο ᾿ηΠπΠδϊ: ἴῃ 6 σου ΠΊΥΥ 
οὗ δαπιαγία ἴῃ ρίδες οὗ ἴΠ6 [βγδο 68, τ ΠῸ 
δὰ Ὀδδη τομηονθα Ὀεγοπά ἐπ6 τῖνεῦ Επ- 
Ρηγαῖθβ. Τῆδν στοδίὶν οὀρροβοϑὰ τῆς Ὀυ}]- 
Ιηρ οἵ “εογυδαίθ. (Εστὰ ν. 6., ἦν. 9.) 
ϑόπα ἢᾶνε βυρροβεὰ ἴῃς Αρβϑγβίϊοβ ἴο ὃς 
(6 Ῥαγγἢδβὶὶ ἢ ἐδ δδδὲ οὗ Μαάα; οἴδογβ, 

᾿; 
Ἰορστδρἢϊοδὶ ποίϊςς 
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ἴη6 Ῥαογβίδῃβ; δηὰ ἔθ Αρβδγββομι 65 
δανα Ὀδεῃ σοπηραγε τ ἱτἢ ἐἢ 6 Ῥαγαβίϊδοθηὶ, 
οὐ Ῥαγωϊδοθηϊ, 8 ρεορὶε οὔ Μαεάϊΐα. 
ΑΡΗΕΚ. --- ΠΟΘ. ἃγα βανογαὶ οἰξί6βϑ οὔ 

115 πβπια πηδητοπθα ἴῃ ϑογίριυγα, 88, 
Ι. ΑΡηΗξβΚ, ἴῃ πα ἐγῖθα οὗ Ψυάδῃ. Ἡδρτα 

86 ῬΠΙΠ5εῖ πο ἐποδηροθά, τἤθ ἴπ6 δγκ 
ψ88 Ὀγουρῃς ἔγοῦη ΘὨΙ] ΟΝ, τ ἢ ϊοἢ ν85 ἴΆ Κοη 
ἴπ Ὀαῖε]α ὃν {μ6 ῬΒΙἰβεῖπθβ. (1 ὅδῃ. ἐν.) 
ῬγΟθΆΌΙΥ {Π8 18. [6 Αρβοβῃ πηθηιϊοηθα 
ἴῃ Δοβῇ, χνυ. 53. 

2. ΑΡΗΕΚ, ἰπ (Π6 γνβ θυ οὐ 4εζγεεὶ. 
δεῖ {π᾿ Ῥ ὮΙ 5εἴη 68 ἐποαπιρϑα, ψ ἢ }]6 ϑδυὶ 
δηὰ ἢὶβ ΔΤ ἰδ ποᾶρ 76Ζγθαὶ, οἡ ἴπῸ 
πιουηϊαίηβ οἵ ΟἼἸΡοα. (1 ὅδ, χχίχ' 1, 
ὅς.) 

8. ΑΡΗΕΚ, ἃ ΟἿΥ Ῥεϊοηρίηρ ἴο {πε ἐγὶθε 
οὗ Αβῃδγ, πϑὰγ ἴΠ6 σουπέγυ οὗ ἴῃ 6 ϑ14ο- 
πἶδη8, (058. χῖχ. 80., χὶ!, 4.) Ῥεγῆδρβ 
15 88 [ἢ 6 

4. ΑΡΗΕΚ, 8 οἷν οὗ ϑ'γγία, οῃδ οὔ {6 
Ργηεῖραὶ ἴῃ Βεη- Ηδάδα᾽ ΒΒ Κίηράοῃι, ἴῃ τῃ6 
Ὑ]ΟΪΏΠΥ οὗἩἨ ΜΙ ἢ τη ὈδιΠ]6 ᾿γὰβ [ουρῆς 
θεΐνθοη ΑΠδὺ δηὰ Βρη- Ηδι δὰ, νἤπθη τδ6 
ΘΥΓδη8Β ΜΈΓ Ὀεδίθη (] Κίηρθ χχ. 96. 
ὅςς.}, 8πὰ 85 {ΠΕ Ὺ τεϊγααιθα νν ἢ ργεοίρίϊα- 
ἔοι ἰπίο 186 εἶτγ, [86 οἷἐγ τ8}} 6} ὑμοη 
ἴΠεπ|, δῃὰ ογιβμθὰ 27,000. ῬγΟΡΔΡΙΥ ἰπ 
118 εγ Αρμεκ, ογῦ Αρθιδοα, βἰτυδῖθ ἴῃ 
ΠἸθδηι8, οὐ {ῃ6 τῖνο Αἀοηΐβ, βιοοὰ ἐδ 
ἔλπιοιβ τορὶα οὐ εηυβ, ἴπ6 Αρβαοῖξο. 
ΤῊΪΒ οἷἷγ ἰδ θείνεοη Ηδιοροὶβ δηὰ 
ΒΙΡΙοΒ. 

ΑΡΟΙΟΝΊΑ, ἃ Οἷἵγ οὗἩἨ Μεησδάοηΐα Ῥγίῃδ, 
β[παῖοὰ Ὀεξννθθη ΑἸΡΠΙρο 8 ἀπά Τῇ εβϑα- 
ἰοπῖςα, δρουξ ἃ ἀδγβ Ἰουγηθυ ἴζοπι {86 
ἔογπιεγ ρἷδοθ. ὅ8ὲ. Ῥαὺὶϊ ρβεϑδά Κῃγουρῇ 
118. οἷἷγ οὐ [ἷβ ψᾺΥ ἰο Τἢαββαϊοηΐοδ. 
(Αεἴβ χνῖϊ. 1.) 

ΑΡΟΙΠΟΒ, 8 εν ΟἸ γίβεϊδη, θογη δἱ 
Αἰεχαηστγία, δηὰ αἰβεϊηρυΐδῃεα ἴον ἢἷβ οἷο- 
αιέποθ 8ηὰ δυσοθεβ ἴῃ ρῥτορεραίίηρ [6 
ἀοδροὶ. Ηἰβ ιἰβίογυ δῃὰὶ Ὁμαγαοῖεσ δΓα 
δἰνθη ἵπ Αοἱβ χνίϊ!. 94---28,, χίχ, 1. Ηθ 
Ρτελ ἢ αἰ ΟΟτπ ἢ τ ἢ βυοἢ οἰοηαδηοα, 
πᾶ τῃ6 Οογ τ ΐδη8, αἰνίάοα ἰῃ ἐποῖς δῇ- 
[εοτίοπϑ, θοδϑίθα τἢαξ ΠῸῪ ψγογα τ 6 αἰ8- 
ΟΕἸρΙεβ οἔ Ῥϑυϊ, οσ οὔ σερῇῆβ8, ογ οὔ Αρο]]οΒβ. 
Ἐτοιη ἔπ 656 ναΐη ἀἰβριξεβ δι, Ῥβωὶ, οεγίαίῃ 
οὔ {6 ΒυπΉ  ΠΠν οὗ 5 [τἰαπὰ, τοοκ οοοσαβίοῃ 
ἴο ν τῖϊῖα {Πο86 δα πηγδ 0] 6 ρβδββδρθ8, ἴῃ ἢ] ἢ 
ἢ6 τααυΐγεβ [6 Οογίπι απ ΟἨ γι βείδηβ ἴο 
ἴογροῖ Ὀοτῃ Ῥαιὶ ἀπὰ Αρο!]οβ, δῃὰ ἴο γϑίδγ 
Ἔν γΥῪ {Πίηρ ἴο ΟἾγίβί, (1 Οογ, 1. 19., ἣϊ. 
4., ἵν. 6.) [Ιε 18. υποογίαίη ψβϑῖθοῦ 1ῃ6 
ἈΡΟΣΙ]6 αἰϊυἀεβ ἰῃ 2 (ον, ἢ. 1. ἴο τὴ6 
ἰοῖτοῦ8. οὗ γεοοπιηδηθδιίοη ψῃϊοῖ ΑΡο Ϊοβ 
ἴοοΚ ψΠ Βίηὴ ὁπ ἢ ἀδραγιίυγα ἔτοιη 
Ἐρ ιεϑιβ ἔοσ Οογίπιῃ : θὲ ἰξ 18 οἴδϑαγ, τῆι 
1Π6 βιισσθβ8 οὐ (ἢ ἰδίζος. ἴῃ ΔΟοἢ δῖα, δηὰὼ 
86 δὐπιγαζίοη (δ ς Ὀγ (6 Οογίμι ἴαμα ἴὺσ 
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ἢ8 εἰοφυδηςα, δχοϊξοα πὸ δηνΐίοιι8 δπηο- 
(ἰοῆδ ἴῃ ἴΠ6 πηϊηά οὗ 8. Ῥβιυϊὶ, βίης ἢ6 
ΘΔΓΠΘΒΕΪΥ ργοββϑεα ἢΐμ ἴο γαΐῃγη ἴοὸ (ογίηι ἢ 
(Ι Οον. χνῖ. 12.}, δῃ4 βιιθβεαι θη} ν τα- 
σοιησηθηάδα ἢῖπὶ ἴῃ 8 ὙΘΓΥ ρδγίϊ συ] 2 Γ τηδη- 
ΠΕΡ ἴο ἴπ6 (ΠἸοΠΟΪδγ δειθηποηβ οὐ Τιζι8. 
(ΤΊε. πὶ. 13.) 

ΑΡΡΑΒΕΙ͂,, γογαὶ, ποίϊςε οὗ, 103, 104. 
ΑΡΡΕΑΙ.8, ἴο δι ρεγίογ εν δὴ) τσ θυ Π415, 

184. Το εἶδ ἱπιρϑγίαὶ ἐγ θυηαὶ, 147, 148. 
ΑΡΡΗ͂ΙΑ, 8 ΟΠ τ διίδη τοχίδη, τ ἤοῃ (ἢ 6 

δηοίβηϊ (ΔΙ Πογβ ϑυρροδοα ἴο 6 ἴῃς νἱΐδ οἴ 
Ῥμι]επιοη : 8 σοη]θεΐαγα ψ ἢ 18 τοπάογοα 
ἠοῖ ἱπῃηργοῦδ θα Ὀγ [Ππ οἰγομπηβίδησο (Παζ ἴῃ 
{86 ᾿ἰπβογιρείοη οἵ ἢΐ8 δρίβι!α ἴο Ῥῃι]οηοῃ 
ἴη ἄνους οὗ Οποβίπηυθ, 8.1. ϑυ] πηδηϊτίοηβ 
Αρρδα Βεΐογα Αγοδίρρυβ. (ΡΒ θαι. 9.) 

ΑΡΡΙΙ ΕομυμΜ, 8 8π|8}} ἰοννῇ οὐ ἴδ οοἷθ- 
Ὀγαῖθά Αρρίδῃ αν, σοπβίγυείοἀ Ὁ {Π6 
Ἡοπηδῃ σΘΏΒΟΓ Αρρίιι8 ΟἸδυάΐαδ, ἀπ ν ΐοἢ 
ἰϑα ἔγοπι οϊῃα ἴο ὕδρυβδ, δῃὰ τἤθηοο ἴο 
Βευπάυβίυι. 8. Ῥϑυὶ ραββεὰ τῃγουρὴ τ ϊ8 
Ρἶδεθ οἡ "8 ἤγβι Ἰουῦγπου ἴο Εοιπα; σἤθηοσο, 
ϑοοογαϊηρ ἴο Απίοηϊπυ8᾽Β ΠΠἸΠΘΓΆΓΥ, ἰδ 788 
ἀϊδίδης 48 Ποχπηδη ἢ}}165, ΟΓΥ δῦουξ 40 Επ- 
Ε 190. τι} 168. 

ἈΑΡΡΙΕ-ΤΒΕΕΒ, οὗὨ Ῥρἰδβίϊηθ, ποῖος οὗ, 8]. 
Ααύπλ, ἃ πδῖνο οὔ Ῥοπίιιβ, ἴῃ Αϑίδ 

ΜΙΏΟΥ, νν88 ἃ 5ενν Ὀγ ὈἱγΊΠ, δὰ ἃ ἴθηϊ Πα ΚοΣ 
Ὀγ οἬεουραιίοη ; τῆο, ψ 1 ἢἷ8 τ Ῥγ 8.111, 
νν88 σοηνογίοα Ὀγ δὲ. Ῥϑὺ] ἴο ἰῃς (γί βιίδη 
ἴα. ὙΒθη τΠ6 7 6νγχ8 ογα Ὀδη5Π64 ἔγοπὶ 
Ἀσοπια ὈΥ {π6 Θιρογογ ΟἸδιιάϊιβ ((Π6 Οἢγί8- 
(ἴδ ἀηα “εν 8ῃ γε ρίοπβ Ὀαΐηρ σοπίοιιπαεά 
Ὀγ ([ῃ6 Ποιη8η5), Αι} δπὰ ἢ18 τ] γοι γε 
ἴο Οοτίηιῃ, ἀπ εἴἴουνγαάβ Ὀδοδιηθ {Π6 σΟῃ- 
ῥδηΐοῃβ οὗ 8. Ῥρδὺ] ἴῃ ἢϊδ ἰαουγθ, Ὁ. ἡ Ποηὶ 
ΠΟΥ ὅγε πιεηεϊοηθαά τ τη οἢ οοϊηπγοηά- 
δίίοη. (Αςεῖβ χυῆ!, 9, 18. 26. ; Ηοπ. χνὶ. 3. ; 
]. Οονυ. χνὶ. 19.; 3 Τίτω, ἱν. 19.) ΤῆΘ πιοβὲ 
οογαΐαὶ ἐγιθπ ἀβἢῃ ἢ ΔρρΘδΓΒ ἴο ἢδᾶνο διιβἰβι θά 
θοίψθοη ἴπθπ. Ααια δηα Ῥγίβο:}]α πα 
Ἔνθ βανθαὰ δι} 1 δἱ {πῸ γε κ οὗὨ {Ποῖ 
οσῇ ; ὨΙοΝ ἰπβίδησο οὗ ἀδνοϊδαῃ688 ἴο (ἢ 6 
ΔΡΟΒ1]6 Π88 Ὀδθη γεΐεγγεα ἴο ἴῃ δοουδαίίοῃ 
ΡΓείδυγεα δρϑιηβὲ ἴΠ6 δροβῖϊα θείογε Ο4|}1ὸ 
δὲ Οοτίπι, οὐ ἴο {π6 τυὐπλὰδ ἐχοϊεὰ Ὁγ 
Βεπιοίγιιιϑ ἃ Ερῆθϑυβ. (Αςῖβ χνῆϊ. 12., 
χῖχ. 24.) 

ΑΚ οΥΓ ΑΒΙΕΙ, ΟΕ ΜΟΑΒ. ὅ6εε ΒΑΒΒΑΤΗ- 
ΜΟοΑΒ. , 

ΑΒΑΒΙ͂Α, ἴδδ6 Π8Π16 οὗ ἃ ἰαγρο γορίοῃ, ἴῃ - 
οἰυαίηρ {[π6 ρεπίπβιια, ννμ] οι 1165 θεΐνθε 
ϑυγία, Ῥδιθβεηθ, ἴῃς Αγαδίδη δ Ῥεγοίδη 
αὐ], απὰ τπῸ6 [πάϊδι Οεθϑδὴ οὐ ὅεδα οἵ 
Αταθῖα. [{8 ᾿ὨΠΔΟ ἴδ Π15 ΔΓΕ Βιρροβθα ἴο 6 
Ργὶποῖρα!ν ἀεβοθπαβά ἴγοπι 15ῃπη86}, ἀπὰ ἴῃ 
16 φαγῇ ογ ῬοοΚ8 οἵ δεγίρίαγα ἃγο ἐοσπιϑά 
ἘΠῚ 53 (Βεν1 ΚΕΡ6Μ) ογ οἰ] άγθη οὗ τ 8 
οαδὲ (Ψυαάρ. νἱ. 8.: 1 Κίηρβ ν. 10.; [κ58. χὶ. 
14.; 3 6Γ. χὶῖχ. 298.); ὅπὰ ἴῃ 16 ἰχΐοῦ ῬοΟΚ8 
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ἘΠ) (ΛΕΘΒΙΜ), οὐ Αγαδίδηβ. (9 Ὁἤγοη. 
χχιϊ, 1. ; Ναῆῇ. 11..19.}) Τὴ αγϑοκ ρθοστγα- 
Ῥἤθγβ αἰν!ἀ6α τἢ]8 ἐουπέγυ Ἰηΐο ἔἤγΘα ᾿αΓίδ. 
Αγαθα Εὐδαίμων οὐ ἘδΙὶχ, Πετρώδης ΟΥ̓ 
Ῥεῖγεα, δηὰ Σκηνίτις οὔ ᾿Ερῆμος, Ὠακογῖίδ : 
δι τΠ 686 αἰν᾽ βίο. ψ 6 Γο ποῖ ἀποιθπεγ Κποννη 
ἴο {πὸ ᾿ΠΠΔὈϊΪ Δηἴ8 οὗ τπ6 Εἰδϑί, ποῦ ἃγὸ {86 
γΓοοορηϊβοὰ ἴῃ δηγ ραγὶ οἵ ἴῃς ΟΪά ογ Νειν 
Τοβιδπιθηΐ. 

1. Αβια ΕΈΠΙΧ 168 θεΐτοθη {Π6 οοδδη 
οὐ ἴδ δοιυϊ -οαϑὲ, 'πάὰ 6 Ατγδυΐίδη δια 
Ῥεγϑβίδη ρα! βϑ. [« 18 ἃ ἔδυ! γορίοη, 65ρ6- 
οἰμ}}γ ἴῃ πα ἱπιεγίοῦ, Ὀγοαποίῃρς νϑγίουβ 
ΒρΘεῖεβ οὔ οὐοτγίξδγουδ βῆγιι 8 δης. ἔγαργδαηὶ 
ἘΠῚ, 88 ἔγβηκίποθηβθ, ΤΥ γΓἢ, οδϑϑίθ, ἄς. 
6 ΄υδοῃ οὐἁἨ ὅπεθα 18 δυρροδβεὰ ἴο ᾶνε 

τεϊσηθαὰ ονοῦ ραγὶ οὗ {Π18 γερίοη. 
ᾧ. Απβαβιὰ Ῥετῆδλ γαϑοεῖνοα 18 ΠΒΠῚΘ 

ἔγοιῃ τμα εἰῖϊγ Ῥεῖγα: 1 1168 οἡ {8ε βοιι ἢ δηὰ 
Βοι ἢ -οαϑί οὐ Ραίββιῖπο, αχιεπαϊηρ ἴο Ερυρὲ, 
δη( ἱηο άϊῃρ ἔπ ρεπϊηβαϊα οἵ Μοιιηῖ ϑ[ηβὶ. 
1 ἰβ το γϑῦ 6 Ὸγ 118 πιουπίδίἢ8 8πὰ ββη ον 
Ρἰαἰη8. 

3. ΑΒΑΒΙΑ ὈΕΒΕΚΤΑ [ἴε5 Ὀεΐνοθη [Π6 
ΟἾΠΟΡ ἴἵνο, δηά οχίθηαβ ηογδυνναγι β]οὴρ 
ἴπ 6 σοηῆησ5 οἵ Ραϊεβεϊηθ, ϑυγία, Βεαυγὶοηίᾷ, 
βηἀ Μεϑοροίδηηεα ; ἱποϊιάϊηρσ 6 ναϑὲ ἀ6- 
Βογῖβ ποῦ ᾿ὸ Ὀεϊνοθη ἰἢ656 ἰἸπ18, δπὰ 
ψ] εἶ ἀγα ἱπῃδοϊοὰ δ5} ὈΥ τδηάεγηξ 
{Π}}νὸ5 οὗ βαναρθ Αγηῦβ. Ἐὸγ 8 ἀδβογρίίοη 
Οὔ 6 ΠΟΓΙΓΟΓΒ οὗ ἃ ᾿ΟΌΓΠΟΥ δοΓο88 (ἢ 6 ρσγοδῖ 
“εβεγὶ οἵ Αγαθῖδ, βε6 ρρ. 73--16. 

Τῇθ ϑεγρίυγοβ (ΓεαυθΏΥ πιδητίοη [ἢ 6 
Αγαΐδηβ (πιδβηΐηρ ἴπο56 86)οἰηϊηρ 7.4558) 
88 ἃ ρΟΜΟΓΗ͂Ι ρεορίο, ψῇο ναϊυεαὰ {ἰἸθηλ- 
βεῖίνου οἡ ἴῃ εὶς ᾿ψὶβάοπι. ὙΠοὶγ γος 658 σοη- 
βἰδῖοια ργϊηοί ρα! ν πὶ ἤοςοκβ ἀπὰ σδίι]6 ; ΠΥ 
Ραϊ κΚιηρ Φεοβῃαρἢδί δῃ δηηιὶ ἐγΊ θυ οΥ͂ 
7100 βῆξερ, δηἀ 88 ΠΥ ροαῖβ. (23 Οἤγοη. 
χνὶ!. 11.) Τηα Κίηρβ οὗ Αγδδῖα [γηϊβηθα 
ϑοϊοπιοη ψ ἢ ἃ ρτοδῖ αυδηεν οἵ ρο]α δηὰ 
Βῖϊνοῦ (9 Οἤγοη, ἰχ. 13.) ὙΠῸῪ ἰονθα 
τῶγ, θυῖ τηδάδ ἰὲ γαῖθοῦ πΚὸ τἢ]ενθ8 δπὰ 
Ὀἰυπάσγεγβ ἴἢδπῃ Κα βοϊἀΐεγβ. ὙΠοΥ ἰϊνθὰ 
δ ᾿Ιἰρογῖν ἴῃ τ 64, ογ ἴπ6 ἀαβεγῖ, οοῃ- 
ςογποα ἐπειηβοῖνθβ ᾿ππ|6 δρουξ οὐ] ἰνδίῖησ 
1ὴ6 δῦ, δπὰ ψογ ποῖ νεῦν οὐδαϊοηΐ ἴο 
6510} 1516] ρονογημπηθηΐβ. Τὶ ἰα τὴ6 ἰάρα 
Ὑ ἢ ἢ της ϑοῦρίυγα ρῖνεβ οὗἩ τπθπηὶ ([88. 
ΧΙ. 90.}, δπὰ {Π6 βαη1ο 15 (ΠΟΙΡ ἙΠΑΓΒΟῖΟΥ 
αὐ τ}}8 ἀδγ. ϑίηςθ ἴῃς ῥγοπιυϊσαίίοη οὗ 
ἴ(ἢ6 Οοβροὶ, πιῶ Αγαρῖδηβ ἤδνα οἱη- 
δγδοθὰ ΟἸγιβιίδηυ; τπουρὶ ὈῪ ᾶγ τῃο 
γοδῖογ ραγί οοηεϊπα ἴο ρΓΟἕδ88 ἴῃ ἔμ: ἢ οὗἁ 
οΠδπιπιθά. 
ΑΒΑΡ, ἃ (ἰδηβδη δὶ γοναὶ οἷτν ἴῃ τἢ}6 

ΒΟΌ ΠΘΓῊ ραγί οὗ Ῥϑίεβεηθ. 115 Κιηρ Πανίπρ 
Ὀρροβϑὰ 16 ρϑββῆσα οὔ [ῃ6 [5γβϑ 65, πον 
αἰτογυναγάβ ἴοοὸκ [ἃ ψῖτ 118 ἀσοροηάθης!αβ. 
(Νιιπιὺ. χχὶ. 1---39.)} ἴπ ᾿ἰδίθςν εἴπηεϑ, Αγδα 
Ὑ85 ΓΟΌΘΪ ; δης 15 ρἰασεὰ ὕγ Ἐππι|56}»11:18 1ῃ 

Βιοσγαρλίοαϊ, Ἡϊεέογίοαϊ, απα 
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186 νἱεπῖῖγ οὔ ἔα ἀσβογὲ οὐ Κδάεςξ, δὲ ἐς 
ἀϊδβίβηςβ οἵ 90 Εοπηδη τηῖῖθ5 ἔγοπῃη Ἡδεθγοη. 
[18 8':ε '8 Ἷδ δὰ ὃγ τῆ8 Αγαδβ Τὰ} ᾿Ατᾶα. 
(Βοδίπβομ Β Β'Ὀ]1.81 Ἐδβθαγοῆθϑ, νοὶ. 1. 
Ρ. 473.) 

ΑΚΑΜ, ΗΠ δοη οὗ ϑηδι), ννδβ ἔβδίϊιογ οἵ 
1πΠ6 ρδβορίε οὔ ϑυγία, νῖιο, ἔζοπι ἢίῃν, δγὰ 
(8}16ἀ Αγαπιβρηβ. Τῇ γορίοη, Ὑῆϊοῖ ἴῃ 
της Οἰά Τεϑίδιηρης 8 ἀσποπηπδίθα Απαμ, 
8 8 νϑϑὶ ἴγβαοῖ Ἵχίθπαϊηρ σοσ Μοιιπὶ Ταιι- 
ΓᾺ5 ΒΟΌΙὮ 88 [ὯΓ 85 ᾿δπδβοι5, δ Ὸπὶ [ἢ 6 
Μοαϊιοετδηδδη θα ἰῃ δὴ δαδίοσῃ ἀϊγθοείοη 
Ὀαγοπά ἴπ6 Τιρτίβ ἱπῖο Αϑαεγγῖα. ὨὈ:βέγεπε 
Ραγίβ οὐ 1Π186 γοσίοη δγὰ οδ  ἰϑὰ ὃγ αἀἰδεγεης 
ὨΘΠΊ6Β ; 88 --- ταν, Ναλαταῖηι, ΟΥ ϑγτὶα οἵ 
16 Τ πο Εἰΐνογδ, [Π δὲ 8 Μεεοροίανεα ; Αγανι 
ΩΓ Ἰϑαγνιαδομδ; Αἴγαπι οΚΓἹ δοδα; Αγαηι Βείλ- 
γελοῦ; δπὰ ἄγαηι οὗ δσαολα; Ὀδεδυδο {Π6 
οἰ68 οὗἩ Πδηηδδειβ, ϑὅορα, Βειγεῆοῦ, δπὰ 
Μδδςοδδ, ψγθγα ἰῃ ϑυγίδ ; ΟΓ δἵ ἰϑαβὲ, βθοδιυβο 
Ὑ θο εοῃίδϊηθα (Π6 ῥγουϊηοοθ οὐ ὅοβεξ, 

αδοῆα, ἤοῃοῦ, ἄς. Ηοπηογ δπὰ Ἡεβὶοὰ 
08}} Αγδιιδθαηβ ἔῃο86 ψῇομῃ ἴῃ 6 ΠΟΤ πιο- 
ἄἀθγῃ αγθακβ ο8}} ϑυγίδῃβ. Τῇδ ργοριοὶ 
Απιοβ (ἶχ. 7.) βεθ!8 ἴο δϑγ, ἔπδὶ ἴπῸ ἢγει 
ΑΥ̓ΆΠΊΘ8Π5 ἀναὶς 1 (Π6 σουηίΓ οἵ ΚΙγ, ἴῃ 
Ιρεγία, νἤογα {π6 τῖνογ Ογγὺβ γυηδ; δηὰ 
παι αοἀ διουρῆὶ ἐἤμδπὶ ἴτοπι τ δςο, 85 Πα 
ἀϊὰ της Ἠεῦγενβ ουἵ οἵ Εργρῖ; "υὲ δὲ ψπϑὶ 
{{π|6 1818 Παρρδηθαά 8 ἢοΐ Κπονῃ. ίοβος 
δἰ ν Δ 5 08}15 ἴῃ6 δ γγίβηβ, δηἃ Ἰπηδοϊτδηῖ5 οὗ 
Μοκοροίδῃηα, ΑΓδπ 8. Τῆε Αγαιηδεαηβ 
οἴδη παγγϑά δρϑίηβε (Π6 Ηθῦγονε ; ᾿ανὰ 
δυθάυφα τἤθιη, δπα οὐϊροά ἐπϑι ἴο Ρὰγ 
ἢ {τϊθυξο. ϑοϊοπιοη ργεβογνεα {Π6 βᾷπιθ 
δυῖμονῖν ; θυῖ, δἴοσ {π6 βεραγδίίοη οὔ τἢε 
ἴδη ἰγῖρεβ, ἰὲ οθϑ ποῖ δρρϑᾶγ παῖ {π6 δγ- 
ΓΙΔΏΒ ΕΓ ΘΘΏΘΡΆΙΥ 500) 6εῖ ἴο (πο Κίηρδ οὔ 
ἴσγϑοϊ ; ὉΠ1658, ρεγῆαρβ, ὑπάθγ δεγοβοδη) 
Π, σῆο γεβίογεα ἐῃθ Κίηράοπι οἵ 15γβοὶ 
ἴο Ὗ δηςσίεηξ Ὀουπάδγιεβ. (2 Κίηρϑ χὶν. 
25. 

ΑΒΑΒΑΊ, 84. οοἰεῦγαίο ἃ ππουπίβϊη ἴῃ {ἢ Ὸ 
αγοαῖοῦ Αγηθηΐα, οα πιο Νοδἢ᾽ 5 δῖ 
τοβίθα δἴζογ τῃ6 ἀοϊυρο. (δη. νη]. 4.) 1 
15. οὗ δίῃ ροηάοιβ Πεῖρῃε, δηὰ νν88 ᾿ηδεςθβ- 
8106 ἴο ἐδ βιιπηῖξ, υηὉ}} Ῥγοίρβϑοσς Ρεγτγοῖ, 
οὔτδε {]ηϊ νοῦν οἵ Πογραῖ, οη {ῃ6 97) οὗ 
ϑερίθρογ, Ο. 5. (Οει. 9. Ν. 8.), 1829, 
ΑἰΈΟΓ γοροδῖδά ἔα Ἰυγθβ, ουθγοδῆλθ ἜσῸγν ἰπῈ- 
Ρεδάμππηοπι. Βῃ (ροποιωθίγιο8ὶ! Ππηδᾶδυγεα- 
Ἰηδηΐ ἢδ δϑοογίβδιηθα {παῖ ἰἢ6 ἰδῦρογ δπὰ 
ὈΓΙΏςἶραὶ ρϑακ ((Π 6 Οταδὲ Αγαγ) δ 16,25 
Ῥατῖβ ἔδοξ δῦονε {π 6 ἰθνοὶ οὔ ἴῃ 6 δὰ. Ηδθ 
ἀδβογίραβ τῇ 6 ΒΌΠΙΠΙΪΣ ὅ5 Ὀδίηρ ἃ δ ρῆτ}ν 
ΠΟΉΨΟΧ, δἰπγοϑῖ οἴγοῦαῦ ρα ογτη, αῦουξς 900 
Ῥατγῖβ ἔθος ἴῃ αἀϊδπιοῖοσ, ψῃϊοῃ δἱ 1Π6 ὀχίγο- 
ὩΠῪ ἀΘο 65 ὈΓΘΓΥ δἴθαρὶΥ ΟἿ 8}} δ᾽ άθβ, 
Ης βυρβεηιθηῖν δβοθηαθὰ τπ6 1ω}π||6 Ατα- 
γαῖ, ψ ῃοἢ ἰδ 13,100 δοϊ δῦονε ἴῃς ἰονεὶ οὗ 
(ῃἢ6 8688. ΤῊΘ δητῖγα ὈρΡΕῚ γερίοη οὔ ἴδ 
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τηουπίδίη 15 οονοτοα σι ρεγρείυδ! δῆον 
δηὰ ἰδσα ; δηά {6 τοδρηϊτυαα οὗ τ[ἢ6 ρτγεδὲ 
ΡΘδΚ ἰ8 δῃηυ8}}γ ἱπογαβίηρ ἸΏ σΟηΒΕΠ]ΠΌΘης66 
οἵ τὴ6 σοπιϊπυδὶ δοοσοββίοη οὐ ἰσθ.0 ΤΠ6 
Θίθγηδὶ βῆοννδ Ὁροη ἰΐβ8 διυτηπῖξ οσοδδίου- 
δἰῖὶγ ἔογῃι γαδὶ δνδίδποςεθ, τ ΠΟ ἢ ῥΓοο- 
Ὀἰϊαῖο 1Βοιβαῖναβ ἀονῃ 15 διθβ, ψ]} 8 
δουπὰ ποῖ ὑη||Κ6 πὲ οὗ δὴ δδυιαυδβίζ. 
Αρτϊδαρὴ, οὐ ἴπΠ6 Οτγεαέ ίοιιπέαϊη, 18 186 
ΠδΠ16 ρίνοη ἴο {815 δι ϊπη6 του ἰδίῃ Ὀγ (ἢ 6 
Τυΐκα; τῆ6 Αὐτηθηΐϊδῃβ οδἱἱ ὁ Ῥαοίε, ΟΓ 
6 Ποίδεν οὔ ἰὰς Ἡγονγία ; δῃὰ ἴῃ6 Ῥδγείδῃδ 
ἴῃ τη 6 πεὶρῃθουγῃοοά Αλὲ Ν᾽ μαοὐ, οΥ 1Π6 
Μομπίαϊπ φΓ Νοαῖλ; Ὀυϊ 8}} υηϊῖο ἴῃ τενο- 
ΓΘΏΟΙΩΡ ἴδ 88 186 Βανδὴ οὔ ἴδε ρτϑδαῖ βῃ!ρ, 
ν᾽ ἢΙοἢ ργεδβεγνυοα [ἢ [ΕΠ ΕΓ οὗ πγδηκὶ πα ἔγοπι 
ἴη6 νδῖετβ οἵ (6 ἀοίΐυρα. ὅο ρῦοαϊ ἰ8 τῃ6 
Τανγεῆοα οὗ ἴΠ6 Αγιηδηΐδηβ ἔοῦ (ἢ ]8 πιουη- 
ἰδίῃ, [Πἴ, 85 ΒΟΟῺ 88 (ΠΟΥ οδη δ66 ἰξ (ἀπὰ 
ἴγοπι 118 σγοδῖ ποῖρῃϊ ἰν 15 ν᾽ ϑυ]6. δὲ τῇ 85 
ἴδηςε οὗ ἴδῃ ἀδγε᾽ 7ουΓη6 γ), ἴΠ6Ὺ Κὶδ8 {86 
Θαγιΐ͵ δηὰ γερεϑαὶ Ἵογίδίπ ὥγϑυοῦβ τηβκίησ 
1Π6 βίρῃ οὗ (Π6 ογοδβ. (ϑ8ιὶγ ΒΕ. Κ. Ῥοσγίογ᾽ β 
Ὑτγανοὶβ ἴῃ Ῥεγβίδ, νοὶ. 1. ρρ. 183, 184. 
Ῥνοῦ, Ῥαγγοῖ β Φουγηδυ ἴο Αγαγαῖ, ἰῃ νοὶ]. 
Ἰ. οἵ Μῖγ. Οοοίογ᾽β “ Του! δυγνογϑά ἴῃ κῃ 6 
1θιῃ Οδηίυγν," Ἰκοπάοῃ, 1845, ρρ. 178--- 
196. 
δ {π6 90ιἢ οἴϑωηο, 1820, ἔδαγίι! βαγι ἢ- 

αυάκα ἴοοκ ρίδοα ἴῃ Αγαγαῖ, ψῃϊοῦ ἀδνα5» 
ἰαῖοὶ (ἢ6 πεϊρῃρουπίης σουηΐγυ, τπουρὶν 
Ρτον ἀθητ} }}ν ἣν ̓ νεβ σψεγα ἀσβίγογϑ, 885 
1 οσσυγγαά 1π {π6 ἀαγίπιθ. Οη ἴδ 941 
ἸΠΠΠΊΘΏΒ6 [35568 οἵ απον δηὰ ἰοθ, σἢϊοὰ 
ἰδ θδθη ργδάυα!γ ἰοοδοηθά, πιονϑὰ ἔογ- 
ΜΆΓΑ 8, σδΓΓγηρ ΓοΟΪκ5, ργθοϊρίςαδ, πηιὰ, δα. 
δἰοηρ ἴῃ οπμα ναϑῖ βίγοδπι, ἔγοπι εἰρῃίν ἰὸ ἃ 
νη τοὶ ἴδοι ἄεερ, δηκ π}}168 ἴῃ τ ἢ, δηὰ 
Θχ διιδίδα ᾿ἴ86 1 1η ἐΠ6 νδ]]ογ οὗ {6 γῖνϑγ 
Ατγᾶχθβθ. Τ|)δῈ πιοδὶ βδιζγικίηρς γεβεὶς οὐ (ἢ} 18 
νοϊοδηϊο δοιΐοη 8 ἔπδὲ 1Π6 ἸΟῪ δβυπηπῖ οὗ 
ατγοδὶ Αγαγαὶ ᾽8 βαϊ!ά ἴο θ6 διιὴκ Ἴσοηβιάθγ- 
ὐϊγ, τΠουΘἢ ἴδ 85 ἢοΐϊ [8] 6 ἴῃ, 85 ἴὰ τὰ 8 
τερογίοα 8εὲ τῆ6 {ἶἰπ|6δ. ((ὐοοΐεγ᾽ 5 Ὑογ]ὰ 
ἜΠῸ ΡΡ. 372---32.15.; Αἰπεηδουπι, 18.1.5, 

. 8[9. 
᾿ ΑΒΒΑ. ϑεὲ ΗΈΒΒΟΝ. 

ΑΒΟΒΕΙΑῦ5, [6 8οὴ δηὰ βιυσοσξδοῦ οὗ 
Ἡετγοά τπ6 ατγεδὲ ἰὴ 6 σονογημει οὗ ραγὶ 
οἵ Πϊδ ἀοτηϊηΐοηβ. 8.66 δὴ δοοοιηῖϊ οὗ ἢὶπὶ 
ἴῃ ἢ. 12ὅ. 

ΔΈΆΘΗΙΡΡυϑ, 8 ( γιϑεῖδη ψἢΟῸ νγᾶ8 οἰ Ὁ 
8 ἴθβοῇογ ΟΓὁ ἃ ἀἄδθασοῃ οὗ ἴπ6 Ομυγοῦ δἱ 
(οοβ8ς, ἴ[ῃ6 τπηδηθογβ οὐἉἩ νοὶ γα Ἰηνιτοὰ 
ὕὑγ 8... Ῥαὺ] τὸ δεῖγ ὑρ 1π6ὶγ ραδίογ ἴο ἀ1}}}- 
δίποθ 8δ)ηὰ σουγδροα ἰῃ ἢἷβ Μαδβίογ᾽ β νογίς. 
(οἱ. ἵν. 17.) 60] βαϊυὔδβ ΐπὶ 85 ἢ 58 [οὶ- 
ἰονν-δο  ἀῖεγ ἴὰ δΐ8 δρίβι]α ἰο Ῥμι]ειηοη, 
νΘΓΒ6 2. 
Αρχισυναγωγος, ΟΥ̓ ΓυΐΕΓ οὔ 6 δγηδρορας, 

ροόονοῦδβ δηἀ ιηοςοη9 οὗ, 278, 
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Απεξορδοῦϑ, ἘΙΡΌΠ8] οἵ, 1ὅ1--- 1568. 
ΑΒετΑαβ, ἴΠ6 {Πϊγὰ οΥὨἉ 6 ἢβπηι6, 8 Κίησ οὗ 

Ατγεῦϊδ, τγᾶ8 τἰς (Διο γοϊη -ἰνν οὔ Ηδγοά Αη- 
ΠΡ48, πρλφθον ὙὙΠΟΠῚ Ἴ ἀδοϊαγθα νν8ῦ ἴῃ Γθ- 
γεηρε [ὉΓ γεριαἀϊαίίηρ δὶ5Β ἀδυρηίεγ. Αηιὶ 
ςδἰἸοὰ Αὐὰς τρραῦμα ἴο Ὑρρηβ θαι: δὰ 
δΟΠ16 ὑπβοςσουηίβοϊς ἀεἰδν ἴῃ (Π6 ππδγομὶηρ 
οἵ τηεὶς ἴογοθβ, δηὰ ἰπθ ἀδδίῃ οὗ ἴῃς δη)- 
ΡΟΙοΥ Τιρεγυδ, ρυϊ δὴ δῃά ἴο ἴμ6 Ἔχρεαϊ- 
(ἰοη, δὰ βδανεά Αγείδβ. [ἐ 8 βιρροβϑά 
ἴῃδὲ ἢ6 δναϊϊθά ἢϊπη86} οἵ {ἢ 18 {πνουγδὶο 
ΟρΡροῦγίυηλΥ ἴο πιακα δῇ ᾿πουγβίοη ᾿ηῖο ὃ γ- 
τὶϑ, δηὰ οδιδὶπ ροβδβϑββίοη οὗ ἢ βϑεδβοιβ, 
πεγα ἢ δρροϊηϊοά δὴ εἰπηδγοῖ, τ ἤοβα 
}υγ Βα ϊοίίοη ργοῦϑυν οχϊθπάθ οὨἿΥ ονοῦ 
πε ὅεν8 ψῇῆο ἀνεὶς ποτ. ὅόσια ἰδιγηδά 
ΠΟ Πᾶνο δυρροβεα {818 ἤδη) ἴο ἴδνε ὕδεῃ 
οἵ τγθεκ ογίρίη, δπὰ ἐο ὑὲ ἀδγίνελ ἔγοπι 
ἀρετη, ΘΧΟΘΙΪΘησ6 ΟΥ ρΓΘ-Θιηΐηδηςο, θυῖ Ὠγ. 
Ῥοοοοκο ἰδ οἵ ορἰπίου, πὲ ἰξ 18 δὴ Αγδῦϊς 
πδηι6 (ἔτοπιὶ αἰ-ἀαγείλ) πο ἢ τῶ σοι Οἢ 
ἴο πιδὴν οὗ ἰἢς Αγαίδη ἰκϊηρβ. 

ΑΒΟΟΒ, ἴδ σδρ᾿18] ογ οἵ 8 τορίοη οἵ 
1,6 δ8Π)6 Ὠϑίη6, ψ ἢ] ἢ νν85 δβυδῖθα Ρεγοηά 
(η6 Φοτάδη, ἰῇ Βαβῆδη, ἴἢ6 πιοβὲ (τυ 
ἙΟΌΏΙΓΥ οὐ 16 οἴδιοΓ δί(ε οἵ (Πδὲ γῖνου : ἷὲ 
δεϊοηροά τὸ {π6 παϊξιγυε οἵ Μαπδββεῆ. 1ῃ 
1815 αἸδίγὶος {Π6ΓΘ να βἰχίυ οἰτ65 (ογι! βοα 
νἱἢ Πρ ν}15, ἄς. (θευς. 1. 4, δ.) 
Απὰ ΠηδΥ δηοίθπε Γι 8 γα ἰουπά ἤΕΓα. 
(δεμιναγὶζ᾿ 8 Ποβογρῆννε ἀδορταρῆγ οἵ Ρὰ- 
ἰεβεῖηθ, ἢ. 320.) 

ἈΒΙΜΑΤΉΗΒΑ, ἃ 5Π}8}} ἴον ἴο ὙὨϊοἢ 90- 
βερὶ) ῥεϊοηρεά νῆο τς Ὀοὰν οἵ 
εβιυ5 ἔτοπῃ Ριαῖθ. (Μαῖς. χχν!. 67.) Ιἰ 
85 ΒΟΟΣ ΓΠΙΓΟΥ-δὶχ οὐ ἐπ Γγ 8 νυ ἢ πη}}68 
ἀϊδέδης ἔγοιῃ ΨΔεγυβαίοωι, Μδην ἰγανθὶϊοῦγβ 
Πᾶνα βδιιρροδοα εἰπ8 ἴο Ὀς ἴδε ρίασε ςἈ] θὰ 
61. διε; Ὀυὲ Ὧν. Βοῦίηβοη, ψ ἢο [88 
τη Εν ἀχρίογθά 1:5 Ὠἰβιογίοαὶ τορορβγθρῆγ, 
[5 ἀσιογηθά τΠ6 αιιοδείοη ἴῃ ἴπ6 ἤερα- 
ἔνο. (Βιυνίϊςαὶ Βεβθάγοἢα8, νοὶ. 1}. ρρ. 40 
--11. 

ΑπιϑτΆποῦ5, ἃ παίϊνο οὗ ΤΠοββαϊοηΐςβ, 
ἃ οἷν οἵ Μαςβαοηΐα, ννῆο δα υγδοθά ( γὶδιὶ- 
δηϊῖν, ἀπ δοσοιῃρδηϊθα δὲ. Ῥδυὶ ᾿ῃ βονογαὶ 
οἵ ἢ!5 Ἰουγῆθγβϑ. Ηῤθ ν 85 βεϊζεὰ ἴῃ ἔμα ἴὰ- 
τὴ αἱ ΕΡΠΘβιι8, δηα τ 88 δέϊζογνν γα 8 σδιγι θα 
ἢ (Π6 Θροδῖὶα 85 ἃ ὈγΓίβοηεγ ἴο οηιο, 
ΜΠ ΘΓ Β6 Βπαγοα ἢδ Ἱπιργιδοηπιθηῖ. (Αοἰβ 
χίχ, 29., χχ, 4., χχνὶϊ. 2. ; Οὐοἱ. ἱν. 90. ; 
ῬΒη δα. 92.) 

ΔΕΙΤΗΜΕΤΙΟ οΟὕίδε δον 5, 523. 
ΑΒΚκ. ὅεε Νολη. 
ΑἈΜΆΘΕΡΘΟΝ, ἴΠ6 π8Π|6 οὗ ἃ ρίδεοα πιοη- 

εἰἰοηθά ἴῃ Εδν. χνὶ. 16.. {Π6 ροϑβιοη δηὰ 
πδίυγα οὗὨ τ ίοἢ ἀγα υὐκηοῦη. Ασεοογάϊης 
(ο Βοπ!Ὲ δχροβίζογβ, ᾿ξ ἴδ σοῃῃροιπάει οἵ 
ἵνο πόγαβ, βἰσηιγίηρ {πε τηουπίδίη οἵ Μαὰ- 

ἀο οὐ Μεριάαο; 8 ρμῖἶδοε δβιἐυδίεα δὲ τῃ6 
οοἱ οὔ Μουπὶ (ἰδγηεὶ, δβηὰ οοἰουγαϊοα ἴῃ τῃς 
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Ὠἰϊδίοῦγ οἵ οὐδ ρβορῖία [ὉΓ ἴπννο πῃοτ ΓΑ] 
δἰδιιρηίογβ, ἢγβιὶ οὐὔἩ [6 (δπαδηϊθβ (δυάρ. 
ν. 19.), δἀπὰ αἴογνναγαβ οὗ ἴπ6 ἰβγδο ἴθ. 
(2 Κίηρβ χχῇ, 99.) Οἰδοῦβ, δον νεγ, 
σοη͵δοίυγα ἴῆαὶ τῇ6 δῆ Αὐτοδροάσοῃ 
[6815 8 ΟΓΥ, ὈΆΓΤΘΙ, πιουηϊαίηοιβ, ἀπ ἀ6- 
δεγῖ σουηίγγυ, βιιοἢ 85 ἴπ6 δεν ἀδαπγθ ἴο 
θὲ τῃ6 αροάδθ οὐ υποίδδῃ βρίγι 8. ΤΠ]8 
τησβηΐϊηρ οὗὨἨ ἔπ ψογά δοοογάβ ψ τῇ ᾿ν Πδὶ 18 
8814 ἴῃ Εν. χυὶ. 12 --- 14, 

ΑἈΜΙΕ5 οὗ ἴΐ6 Ηδθγεν8, ἰαν 168, αἰ ν᾽ ΟΏ8, 
ΟΠἶΤοΓβ, δηα Οἰβεϊρ!ηα οὗ, 3922 .---2.34.; δηὰ 
οἴ εἴὸ Εοιηδηβ, 948 --- 917. 

ΑἈΜ8 οὗ ἐπ Ηροῦτγονβ, 999. είδηεινα 
ΔΓΠῚ5, 2929---93]. Οἰΐδηβῖνο δγιη8, 932----934. 
ΑἸ]υβίοηβ ἴο {π6 ατγθεῖς ἀπ Ἐοιηδῃ ΔΓΙΏΟΙΙΓ 
'ἰ τῆ 6 Νονν Τοβίδπηθης, 29:7---949, 

ΑἈΚΒΝΟΝ, γίνον, 43, 
ΑΒΟΕΚ: 
Ι. Τα ΡΓΟΡΟΓ Πᾶπιο οὗ ἃ οεἶ(γ οἵ {6 

Οαΐτε5, οη πα γῖνογ Ασποη. (Νυμπῦ. χχχῖὶ, 
34. Πουῖ.1}, 36.,.1}}..19..; ΦΌ5}.. χὶϊ, 3.., ΧΗ, 95.) 
Τὴς οἰδίοε οὗ, οὐ αδοιέ Ατοργ, τηδηϊϊοπθα ἴῃ 
88. χνὶ!. 23., Ῥγοί, Οδβθηΐυ8 15 οἵ ορίπίοῃ, 
ΤΩΔΥ τη 680 ἴΠ6 οἰτἶθα θευοπά Φογάδῃ σθήθγα ]γ. 

ῶ. Τα δια οἴ ἃ ρἷδοα ἴῃ ἐπ σαπίοη οὗ 
1Π6 ἰγῖδ6 οἵ Φυάαϊι. (1 ὅ8πηι. χχχ. 238.) [18 
Β'ῖ6, ἴογς τῆς ἀϊβοονογΥ οἵ ψῆϊορῃ ΒΙ0]6 
δυἀοηΐβ ἀγα ἱπαθοῖθα ἴο ἔπ6 ρϑγβανεγηρσ 
ΓΟΒΘΆΓΟΠΟΒ οὗἩ Ὦγ. Ἐοθδίηδοη, 15 ΠΟῪ οδ θὰ 
Αγ ἄγῃ. ϑϑοδίζοσοα (ουπάδιϊοπβ οὐὗὁὨ υῃ- 
ον βίοπο, ν ἢ 8π|8}} [γαρτηθη8 οὐ ροϊίεγυ, 
ΓΘ 118 ΟὨΪΥ Γεπιαΐηβ. (ΒιΪςαὶ ΒΕ αβθδγοῇοβ, 
νοὶ. 11. Ρ. 618.) 

ΑἮΡΑΡ, 8 οἷν δὰ σουπίγν ἴῃ ϑγγῖα, ΠΘΔΓ 
Ἡδηδῖῃ, τὰ ψ ΠΟ ἴτ 'ἴ8 οἴἴϊθη ἰοἰηδά, 
δηά νηϊοἢ ἴῸγ ἃ {ἰπ|δὲ ἢδά 1185 οὐπ Κίπμϑ. 
(2 Κίηρβ χυῖ!. 834., χῖχ, 13.; 188. χ. 9.; 76. 
Χ]ῖχ, 28.) 

ΑἈΡΗΑΧΑΡ, Πα 8οηὴ οἵ ϑἤση, σψῆο [15 
τηθη τ οΠΘα ἴῃ ἐπα ρεοποδίορυ οἵ Μδγυ, ννῈ8 
βογῃ ἴν7χὺ γϑδγβ 6 Γ {πὰ ἀείυρε. (6η. χ. 
22 ----94.,, χὶ, 12, 13.) ΤΠ πδπποβ οἵ ἢΪ8 
Ὀγοι ΓΟ ἅγὰ τηοϑὲ οὗ ἐδθπὶ (ἢ 6 Πδιη68 οὗ 
σοιηῖγίαβ. [ 118 θὲ 16 οαβ6 ἢ Αὖ- 
ΡῬΠαχϑα, (Π6 τηοϑὲ ργοαῦ]6 δι ρροδίξοη 18 
1Ππῖ οἵ Ζοβθρῇιβ, νὶΖ. {παῖ ἴὸ ἐδιοῖεβ ἐπ 6 
Ργπηεῖνα σουηΐγΥ οὔ [ἢ 6 ΟΠ Δ] ἀἰβθδῃβ. 

ΑΒΕΟΝ5 υδβοὰ Ὀγ ἴπΠ6 Ηδεῦτγονθ, ἠοξϊοα 
οὗ, 2338. ινϊπαίίοη Ὀγ δύγονβ, 388. 

ΑἈΚΤΑΧΕΕΧΕΒ (ΝΠ ΠΠ ἽΝ, ΑΚΤΆΘΗ- 
ΒΟΗΑΒΟΗΤΗ͂Α) 8. {Π|6 οὗ βϑνογεὶ Ῥογβίδη 
Κιηρ8. Ῥγοίδϑδβδοῦ (ἀθββθπῖιβ ἀογίνοβ ἴ ἴΓῸΠὶ 
ἢ βδηοϊοηξ Ῥογβίδη ποσὰ Αγίαἠελοίν, νυ ]οῖ 
8 ἰουπηἀ ὕροη ἴπ6 ᾿Πβογρι]οηϑ οὐ ΝΟ 86 ἢ] 
Ἰλοιιβίαπι. 6 ἰατίοῦ ραγί οὗ 1ῃ}18 ψογά ἷ5 
{Π|ὸ Ζεπα ἢ αὶ λελείλτο ἐ 4830 δλόσαο), ἃ Κίηρ. 
Βυῖ τπ6 5υ]}δῦϊς αγέ (τ ῃῖοῃ 18 ἰουπα ἴῃ 
βονογαὶ Ῥεγβίδῃη Π8ῃ]68, 85 Ατίδθδηῃιβ, Α.- 
τρηογηεβ, Αγίδθδβι8), δρρθδγβ ἴο δᾶνβ 
δ σΕ[ρ ργεὰξ ΟΥ ὠὐϊρῃϊγ, Αἱ ᾿οαβϑὲ ὑἱδ 

Βιοργαρλίοαϊ, Ηϊδίογίοαϊ, ἀπά 
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ατγθεκα ρᾶνα ἰξ {π᾽΄]8 ἱηιογργοίδοη. Τϊς 
βρη οί! Ο 18 ον ἰοβὲ ἴῃ ἴῃ6 ογσείδῃ. 
Ἐτγοπὶ 6 ογρίηδὶ Αγίαλελείν, ἴῃ 6 πιοίίογῃ 
Ῥευβίδηβ ἐογπηθαὰ ἡγάεελιγ (ἃ πᾶπιθ ὈογΠΘ 
Ὀγ τῆγεα Κίηρβ οὗἩ 86 ἀγπαβὶν οὐ ἴῃ 8 8485- 
88Π1665) ; ἴ[ῃῆ6 ΑΥΠΙΘΠΐΔηα, «Αγίαεδλι; ἴδ8 
ατγεοκβ, Ἄγίαζεγχεε ; ἀπὰ ἴ6 ἩΗροῦτγενε, 
Αγιαοὐεοδαεολέλα. πο Ῥεγβίδη βονγογεὶ ζῃϑ, 
σο ὕοΓα [ἢ }8 ὨΒΠ|6, 8Γ6 πηδηςοηρα ἴῃ τἢ6 
ΟΙα Τοβίδηγθηΐξ ; νἱζΖ. 

]. ΑΒΤΑΧΕΉΧΕΘ, Ψ 0 δὲ (π6 ἰηδβεραιοη 
οὔ τ φῃοπιὲο5 οὗ [πΠ6 ὅον8 ἰββυθα 8ὴ δεϊςξ, 
Ργομιοἰτίηρ [δα ἴσου γορυ  ἀἸηρ 7 6 γιι88) 6πι. 
(Εζιβ ἱν. 7.---.0ὥὉ92.) Τῆ8 ΑὙίδχοεγχοβ ἰ5 
ΘΘΠΘΓΑΙΥ οοπδιἀογεὰ ἴο θ6 ἴΠ6 ρδβοιάο- 
διηθγαΐβ, οη6 οὗ ἴῃ Ῥεγβίδῃ Μαρὶ, ψῃο 
88 π|6 ἐπαὶ Ὡδη]6, 8π4 ργοϊαπαϊηρ ἴο Ὀ6 
ΘΠΠΘΓα 8 (ἢ6 βοὴ οὗ Ογγυ8, ἀπά τῆ6 ὑτγοίῃ θοῦ 
οἵ Οδηργυ5865, οςευρ!θα {π6 Τἤγοπα θεΐπσθθη 
[86 τεῖρῃβ οὔ Οδιῦγδεβ δηὰ δγῖιιβ ἔπ 6 βοῇ 
οἵ Ηγείδβραϑ. 

ῶ. ΑΒΤΑΧΕΆΧΕΒ, ὙΠῸ ἰβδιοα ἃ ἀδογθο 
Θχίγοιηθὶν ἐβνουγαθὶο ἴο ἴπ6 Ψον8, ν ϊς ἢ 
γὸ8 σαγγιθαὰ Ὀγ ΕΖτα ἰο  εγυβαίθσῃ. (ΕΖγα 
γἱ!. 1... νὴ. 1.) ΤῊΪ8. βονογείρῃ 18 {πὸ Ατγ- 
ἰἌΧοῦχοβ βιγηδιηδὰ ]οηρίπιδηιι5, ΟΥ ἴτδ6 
Ιμοπρ- δηθὰ, [ΠῚ 8 {ΓΙ ἀσίογιηϊεν. 
Νομαιηδἢ τὰ5 ΠῚ8 συ ρ-ΌΘΔΓΟΓ, δὴ ν 88 
ΡοΓμ τ Θα ὈΥ Βἷπι ἴο τγοῖιγη ἴο Φεγυδβαίθιη, 
ΜΠ ἃ ΠΟΙ. 88ίοη ἴο γοῦυ 1] 115 νυ 8}18, ἃπα 
ἴο "6 6 ρονθγῃογ οὗ δι6258. 

Λρτεμις. ὅ6ο ιάνα. 
ΑκΝτ5, ογρίη οὗ, δ04. ϑιδίε οἵ ἔδοπὶ 

ἔἴγοπι ἔπ ἀείυρσα υπὲῈ}} τῃ6 εἰπια οὐ Μοϑεβ, 
ἐδίά. Απὰ ἔγοιη Μοβϑϑ ὑ81}} αἴδογ {Π 6 οδρ- 
εἰνίγ, δ05, 5606. Αεοσοουπὲὶ οὗ δοπια οὔ ἴδε 
ἀΓΐβ ὈΓϑοιβαα ὈΥ ἴη6 ὅν. 507 --- 516. 

ΑΚΌΒΟΤΗ, ΟΓΥ ΑΒΑΒΟΤΉ, 8 ΟἸΕΥ ΟΥ̓́ΘΟΘΠΕΓΥ 
ὑαϊουρίηρς ἴο ἴῃ τῖρε οὔ Φυάδῃ. (1 Κιῃρβ 
ἷν. 10.) [118 για βἰτυδτοη 18 πκηόνη. 

ΑἈΥΑΡ, ΟΓΥἹ Απαρῦϑ, 8 51}8}} 1βδπὶ ΟὨΪΥ 
1500 ρδςθ8 ἴῃ εἰγουϊῖ, δἱ {86 τηοιτῆ οὗἩ ἐΠ6 
τῖνοῦ Ἐ]ουῖδοταβ, οἡ ἴῃ σοδϑβὶ οἵ Ῥησηιςῖβ, 
ορροβῖία ἴο Ἴγτγε (ΕΖοϑκ. χχνῇ. 8.); 1 15 
ἢον (αἸ6ἃ μα. “ Μοβὶ πιοάδγῃ ἱγα- 
γ ΘΙ 6γΒ γοργοβοπὶ ἰτ 85 σονεγοά σἱεἢ τυΐϊπη 
ἃ πα ΠοΔΡΙΥ ἐδδογίε!. ἴῃ γϑα γ [1 ἴδ οονεγοὰ 
(1845), 4}} Ἔχοερῖ 8 βιηα}} βρᾶος οἡ ἴπ 8 δαβδὲ 
δἷάς, χὰ ἤσᾶνγ ϑϑαγδοθηῖὶς δηὰ Ταγκιβῆ 
(85.165, ὙΠ νυ ]οἢ γΟδΙ 68 ἃ ΠΊΔΓΙἾΠγ6 
Ροριυϊδοη οὐ δρουῖΐ 9,000 8οι]8δ. Οη τῆς 
ΠΥΡΊ οὗὁἨ τῇ6 868 π6γα ἃγὰ ἴῃη6 γοπιαῖῃβ οἱ 
ἀοιθ ας Ῥῃωπὲοίδῃ ψ8}}5 οὔ ἤρα Ὀονο δὰ 
δίοῃμθϑ. ἴῃ ομα ρϑγὲ [ἢ}8 ψ}8}} 18 851}}} 80 ον 
40 δος πίρι, δηα ννὰβ ογὶρίπα! γ 15 οὐ 90 
ἔδει τποκΚ. ΤῊΪβ τηδὲ ἤν ὈΘΘῃ ἃ Βίγοησογ 
Ρίδος ἔῆδη Τγτα....... Τῇδ ψ ῃο] δ ἰβίαπε 15 
Ρογίογαϊεα ἴο ἐπ ἀδθρίῃ οἵ (Ὠϊγῖν ἴδες ψ τῇ 
ΨΘΓΥ δηοὶοηΐξ οἰβίογηβ." (ον. Μ. ΤΉ οπ- 
80η, ἰπ ΒΒ] οἴ ἤοοα ὅδογα, νοὶ. ν. Ρ. 951.) 
ΤῊΣ ΑΆΥΑΡΙΤΕ 5 τηοπῃοηοὰ ἴῃ εξ. χ. 



ΟΑεοργαρλὶσαὶ ἐοίἑοηαγγ. 
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18βὈ. Τα Αὐνυβδαϊίοβ σεγα δπιρίογοὶ 88 
ΤΩΔΓΪΠΟΓΒ ὃν (Π6 Τ γγίϑηβ. (ΕΖεκ. χχν]]. 8.) 

ΑϑΑ, Κίηρ οἵ υάδῃ, βισσεοιθα ΠΪδ ἔδι Π6Γ 
Αὐΐαπι, Β. 5. 9581. Ηδ ννδβ αἰϊβιϊησι βῆ δα 
ἴογ ἷσ δβυσοοδα ἰῇ ΨΆΓ, δηὰ ἢ8 Ζϑαὶ ἴογ 
16 ννουβῆϊρ οὗ ἐπα ἔγὰς οἰ. ἴ[π {πα ἰαϊ- 
ἰεγ ραγῖ οἵ διἷ8 γεῖρῃ, {86 ργορῆεὶ Ηδηβϑηὶ 
πανίηρ ταργουθα Ὠϊπὶ ἴογ ἢ 18 αἰβίγιιβὲ ἰη ὁοα 
ἷπ Τογηχίηρ δὴ δἰϊΐδθοθ νὴ Βεη- Ηδάδα 
κίηρ οὗ ϑγγία, ἢ8 νν8 80 δβχϑβρεγαῖθα ἴῃδῖ ἢ 
Ρυξ 1Π6 ργορῃαῖ ἴῃ εἰδῖη8, δηὰ δὲ ἴῃ 6 Β8Ππ16 
εἰπ|6 ρᾶνα οΥ6Γ ἴογ ἐπ6 δχϑοιζίοη οὗ ὩΔΠΥ 
οΥὨ 8 ἔγίθῃ8. Ηδ 19 βιιρροβεά ἴο ἢδνα 
ἀϊοὰ οὗ ἃ βενογὸ δὶ οὗ ἴῃς ρουΐ, Β. Ο. 886. 

ΑϑΑΡΗ, ἮΕΈΜΑΝ, δπά Φεούτευν, οἵ {ΠῸ 
«θα οὗἁἨ 1,ονὶ, ψογα οοπϑιϊζυϊοά ὃν Πθανὰ 
οἢϊεῖα οὗἉ 1ῃ6 βαογβά δίηρογβ, οὗ ννἤοηι {πεὶγ 
[Ἀπ}}1168 ἰογπιθὰ 8 ρασί. (1 Οἤγοη. χχὶ. 1.) 
ΤΕΥ δὅΓ6 δἰ] τἴγθ τεγιηθὰ ῥγορῇθίβ ΟΓ 
Β66Γ8 (1 Οἤγοη. χχν. ὅ.; 3 Οἤγσγοη. χχίχ. 80., 
Χχχν. 15.}, ψῃϊοῖ ἀρρε]Ἰδίοη 15 διρροβεα 
ἴο ΓΟΙῸΣ γδῖμοῦ ἰὼ {ΠΡ σΘΏ5. 85 βδογοά 
ΡΟΟΙΒ 8δη 6 σηιδἰοἰδη8, [ἤδη ἴο {Π|6 Ὁ ροββϑϑβίηρ 
186 δρίγὶς οὗ ργορῆεουγ. βαϊτηβ 1]. ἰχχ ]}.---- 
Ιχχχὶ. γα οοτηροβαα ὈΥ Αβαρῇ. 

ΑΒΕΝΑΤΗ, ἴπα ἀδυρῆίον οὗὨ Ῥοξρἤογδῇ, 
δηὰ ν](δ οὗ Ψοβερί), ννὰβ ἴῃ6 τπηοῖθοῦ οἵ 
Ἐρθγαΐπ δῃηὰά Μδῃβδββεῃ. (ἀδξηῃ. χἱϊ. 48. 
αηὰ χὶνὶ. 20.) Τῇ εἰγιηοίορυ, θβεῃῖ8 
οὔβεγνεβ, ἰ8 Εργυρίίδη (Ὀυὲ οὔδουγα), δὰ 
(18 οἸΓΟυπιδίδηςα [Γη βῆ 68. 8 δα αἰ οη Δ] 
Ῥτγαϑιμηρίοη ἰπ ἔδνουν οὐ ἔῃ6. δι θηιῖογ 
οὔ 16 νγιεηρβ οὗ Νίοδαϑβ ; ἔογ, δοσογυϊηρσ ἴοὸ 
Οοαμεγοὶ, {Π6 πᾶπια οὗ ἃ ψοιηδῃ δΌβο το ὶν 
Βηδίοροι!β ἴο [18 Ὧδ85 ὑὕδεὴ ἀἰβοονεγεα οὐ 
Ἐχσγρείδη τποηυτηδηῖβ, ν᾽ ]οἢ 18 σοιῃροβοα 
οὔ τῆε πιοῃοϑβυ δῦ 42 πὰ λον, ἴῃ 6 παῖδ 
οἔτῆς Ἐργρείδη Μίηογνβδ. 

Αϑηροῦ. ϑεὲ ΑζΖοτυϑ, ῥ. 680. τρῶς 
Α5ΗΈΒ, [6 βοὴ οὗ ὅβδοοῦ δῃὰ Ζι)ρδῇ, 

θάνε [ἰ8 Ὠδτη6 ἴο οὔδ οὗ (Π6 ἐγῖθ68 οὗ 15σϑεὶ. 
(Οδεη. χχχ. 13.; 1 Οἤγοη. 11. 2.) Ἐογ ἴπε 
Ἰϊπ}}18 οὗἁὨ ἘΠ6 σδῃίοῃ δβϑίρῃοα ἴο {ῃ18 σίρε, 
866 ἢ. 13. Βυῖ {Π6γ πδνοῦ Ὄχρο δά {6 
ΠαιοΏ8 οὗ {Π6 σΟῸΠΙΓΥ, ἢογ αἰὰ ἴπαγ οδίαϊη 
Θητγα ροββοβδίοη οὐ ἴπὰ αἰβέγὶοὶ δ] οτϊθά ἴο 
πε. ΤΉΕΙ͂Γ 8011] ργοάισοά δρυπάδβηςα οὔ 
16 σοπγίοτίβ δῃὶ ἰυχιγθ5 οὗὨ ᾿Π6, δηὶ τ ᾶ3 
ΤΊ ἢ ἴῃ τη. ὙΠ6 ἔγθα οὗ Α83ῆδν [πη ον 
Βιῦπηεα το {Π6 ὑγγᾶπηγ οἵ Ζαῦϊη Κίηρ οἵ 
Οὐδπδδη, Ὀυΐ ἐλ ιριοῖ ΟἸάδοι ἴῃ ἢ ρυγδβιοῦ 
18ε ΜΙαΐδηϊιε8. Οὐ ἴῃ Ἄχοάυδ ἔγουι Ερυρί, 
16 Βρῃιηρ πηθῃ οἵ τἢ}15 ἐγ τοῦ 41,500; 
ἴῃ [6 ὙΠ] Δαγηα 88 ΤΠ δῪ ἀπηουηίθα ἴο 58,400. 

ΑΒΗΚΕΝΑΖ, (ἢ6 εοἰάσβὲ βοὴ οὐ Οοιηδγ 
(6εη. χ. 3.; 56Γγ. 11. 97.}, δηά τὸ διε οὗ 
Πεδά οἵ ἃ παϊΐοη. Τμαῖ ἃ ρεορὶς ἴῃ 
ὨΟΓΙΠ ΘΓ Αβἷα 18 ἱπέθπά θά ἰ8 δυϊάθης ἔᾺΓῸ πὶ 
118 θαϊηρ ραδοοθ ποχὶ ἴο αοπιοεγ ((ὐνπιπιογία), 
ἴῃ ἴῃ6 ἢγδβὲ ἱηβίδησο, δηὰ ποχί ἴο Αγαγαῖ 
( Αγπιθη 8), ἴῃ Π6 βεοοπαὰ, Ηδηςε ἴΠ 6 σοη- 

ΤΟΙ. 11. 
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7εοίυγα 8 ποῖ ᾿ργόθαῦϊα, τπδὲ ΑΒἤΚΘΠδΖ 
ἰ(56} γᾶβ 4180 ἃ ἐγῖθε δπὰ ργονΐησοα οὗ Ατ- 
τηθηΐδ, ΟΥ̓, δὲ ἰεδββῖ, ἰδ ποὶ (δ γ ἴγοιῃ 1ἴ, ΠΘῸΓ 
16 Οδιυσαβὺβ οὐ ἴοναγὰβ τῇς ΒΙδοΚ 868. 
ΕᾺΣΙΠοΡ ἤδη {Ππ|5 ψ6 ἢᾶνα τὸ ἀδῖβ. ΤῊΘ 
τηοάθγῃ 96.5.8 υπάεγθίδηα ὃὉγ 1, Οδογπίδηνυ, 
8Π4 ἸΞΠΟΓΒΏΓΥ 086 6 ΜΟΓᾺ ἴῃ τΠδῖ βἰρηϊῆ- 
σδ[οῆ. ᾿ 

ΑΒΗΡΕΝΑΖ, ΠηΒΒ[6Γ οὗ ἴπ6 ουπιςοῇ8, ΟΣ 
ΓΆΙΠΕΓ οὔθ οἵ ἴπ6 οἰϊοεῖ Ἑἢ απ ογ αἢ8. οὗ 
ΝΟΟυσΠδαμΘ2ΖΆΓ, τνῆο νν88 ΠΟΙ ΠΊΒΠἀδα ἴο 
δαίβοϊ οογίαϊη ψεν βῃ σαριϊνεβ ἴο Ὀ6 ἴη- 
βίγιοῖθα ἴῃ ἐπ 6 [Ἰογαῖυγα ἃπα βοΐθηςεβ οὔ ἢ 6 
ΟΠ άββδηϑ. [Ι͂Ἢπ {Πὶ8β πυπιροῦ δ6 ἱπεϊυάοά 
Παπῖοὶ δηὰ [18 [ἤγαα σοπιρβηίοπβ, ἢ 086 
ὨΒΠ)6Β ἢδ σῆδηροα ἰηῖο ΟΠ δ] ἀβοαη δρρ6}18- 
τἰἰἴοη8.1. Το γαΐιβαὶ ἴο ραγίδκε οὐ ἴἢ6 
ΡΓον: βίοἢΒ δθηΐ ἔγοιη {Ππ6 τῃοηδγο 8 (8016, 
ἢ]16α ΑβῆρθηῃδζΖ ψγνἱ ἢ Βρργοθπβίοη ; ἢ6 Πδά, 
ἤονόνογ, Π6 ψεπογοϑιυ ποῖ ἴο 086 (011- 
βίγαϊης ἰοσᾶγ5 ἴΠῈπ|.0 Αἱ τῃδῖ. {ἶΠ26, 85 ἴῃ 
ΟΡ ἄδγ8, ἴπΠ6 Αδίαῖὶς ἀδβροῖβ {γε]υθι}ν 
Ρυπίβηθα ἢ ἀδδιῃ τἢ6 Ἰοπβὲ ᾿ηΐγαοιίοη οὗ 
τΠοῖγ 1} 18. [ἢ δοσραϊηρ ἴο ἴΠ6 γεηϊοβὲ οὗ 
]λδηΐοὶ, Αβῆρομαζ δὰ δνογυ [Πηρ ἴο Δρργα- 
Βοηά ; δηὰ 186 ργαζοί! ργορῃδὶ βραςῖ}!}Υ 
γΓοοογβ (Πδὶ ἀοα πὰ αἰβροβεαιίί ἢϊπὶ ἴο ἐγεδῖ 
πϊπὶ ἢ Κίπάηο88. (ΠΏ δη. 1. 8---16.) 

ΑΞΒΗΤΑΒΟΤΗ, 84 Ῥἢαηπὶοεϊδηῃ ΟΥ δ. γίδη 
140], ποῖςα οἵ, 373. 

Αϑβησᾷ, 1Π6 βοῃ οἵ ὅδ (6 δ6η. ἰἰ!. 11.), 
ὙΠῸ ρᾶνα [18 ΠδΠπΠ16 ἴο ΑΞΞΥΕΙΑ. 

Αϑ14, ομα οὗ ἐδ Ἰαγροδϑέ αἰν᾽βίοηβ οΥ͂ Π 6 
ΟἸΙὰ Ὑγον!ὰ, 1β ποῖ πιθπεϊοθὰ ἴῃ τῆ ΟἹὰ 
Τεδίδιηηθηῖ. Ι͂ὼ ἐπ Νὸν Τοβίαπηθπιὶ ἰξ ᾿8 
Αἰ γ5 [Κη ἴῸΓ Αβἰα Μίπον, 85 ἰξ πο 68 
ἴῃ ργοςοπβιίαῦ Αϑἷδ, νν ἢ! ἢ σοτηργιβοα τΠ 6 
ἴουΓ γορίοῃβ οἵ Ῥηγυρῖα, Μνυδίβ, (αγία, δηὰ 
1,γά 8. [ἢ 1Π18 ργοσοηϑι αν Αϑ’ὰ ννεγα ἴῃ 8 
δονϑῇ οἤυγοἢ 65 οἵ Ερἤοβαβ, [,δοά!ςβα, ΠαῈγ- 
σϑπιοβ, ΡΒ Δα οἰ ρἢϊα, ϑαγα 8, ϑηιγγπα, δηά 
ΤἬγ γα. 

ΑΞΒΙΑΈΟΘΗΒ, ΟἸἕΓΟΓΒ δρροϊηϊαὰ ἴο ργεβῖ 6 
ΟΥ̓ ἴῃ6 ΜΟΓΒΏΙΡ οὗ ἴῆ6 ροΐίβ, δῃὰ {πα 
δδογοὶ ραπιε8 ἴῃ Αδῖᾳ Μίηογ. 8466 ρΡ. 8380. 
Ιη οὖἋε νογβίοῃ οἵ Αοίβ χῖχ, 83]. [Π6Ὺ ἃγΓα 
ἰεγπηδά (ἢ 6 οὐΐοῦ ον 4 ἰα. 

ΑΒΚΕΙΟΝ, ΟΥἹ ΑΒΉΚΕΙΟΝ, 8 ΟἷἿΥ ἱπ {Π6 
οστίτοτΥ οὔτηε ῬΠ}5Ε1Π65, 5δΐθα Θέ τγθθη 
Αζοῖιι οὐ Αβϑῃάοιϊ δηὰ ὅδζΖα, οἡ ἴδε οοδβὲ 
οὗ τὴ6 Μοάϊογγαπθδη οὐ αγοδὲ ὅθα, εθουῖ 
520 διγίοηρβ ἔἴγοιῃ Φεγυβαίεη. Αἤἴογ 1Π6 
ἀσαῖῃ οἵ δοβθυδ, (ἢ 6 ἐγῖθα οὗ  υάδἢ τοοῖκ 
Αβκοίου, τ θοῇ 856] ΠΕΥ ὈΘΟΔΠΊ6 ΟἿΘ 
οὔ 1π6 ἔνε ρψονογηπηθηΐῖβ θαϊοηρίηρ ἴο {Π6 
ῬμΠἰβεῖθο5. (δυάρεβ '. 18.) ὙΤΉΪδβ ρἰδοα 18 
ΓΘ α θην πιεπτίοπθὰά ἴθ τῃ6 ϑογιρίαυγΓαδ. 
Βυγίηρ τῆς ογυβδθβ ἰἃ νγ88 ἃ κίδιίοη οὗ 
σοπβί γαῖα ἱπιροτίδποθ. “" 118 ροβιίοη 
τπιι8ὲ πανα ὈΘΟΩ δβίγοηρ, βδδίηρ ΠδίΓα 85- 
βἰβίθα αγὲ ἴῃ 118 ἀσίεηςαε. ϑειῖθὰ οὐ (6 

Β8 
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βῇοτγα, 188 868 ἀείεπάοᾷ ἴδ οὔ οπα ϊ]ά9, 

ΝΗ 6 8 παΐϊυταὶ ψγ4}} οὗὨ τοοὸκ τ τουπά [ὲ 
16 μτουπά 

(Π6 πιδῆποῦ οὗἁ δη 8ῃ1- 

ἴῃ τη 18 μοίϊον (πΠ6 ονῃ Ψ88 

νἰδοθά, Τῇ ξογιϊδολίίοπβ οὗ Αϑκείοη σγογα 

ἀγοοίθά οὐ ἴδ ἱποϊοβίηρ [ἴπ6 οὗ τοςκ, δηά 

ἐποῖς ἐουιπά ἴίομβ τη Ὺ 50}}} θ6 ἰτϑορὰ δ]Ϊ [86 

ἰπ (86 ἴογια οἵ 8. βοιηϊοῖγοϊε, 

ΜΙ Ππ βἰηκίηρ 1η 
ΡΒιΒοδίγα. 

νῶν τουπὰ, ἴῃ ἴα γυϊῃ8 «ἰϊοῃ διεβὲ 118 

δποϊθης βέγοηρι." (ὙΥ Ὑ}1ε΄ 8 Μοάοτη Φυάκσεα 

εοταραγοὰ τ δηοϊεηϊ Ῥτορδεοῦ, Ρ. 169.) 

Μοάεγη Αβκοίοη ἰδ οὨΪῪ ἃ 8π|8}} νἹ]]8ρ6. 511ι.- 

αἰδὰ το (Π6 ποιὰ οἵ ἴπ:Ὲ 8116 οὔ {8 οἷά εἸξν, 

αἰπιοδὲ πὶι πίη γαδοῖ οὗ {π6 ψανοβ οὔπε 
Μο- 

ἀἰκτουταθθδη, βιὰ ργοιαϊγ ἱπιρο δά 
ἴῃ Δ ρΓΟνΘ 

οὔοἶϊνα δηὰ ἀδίε ἴγεεβ. 

Ἐχρετγίεηςαβ, Ρ. 279. 1 Ω 

ΡΓαβεηΐ ποῖ ἃ β'ηρ]6 ἱπμιαθίταηι 18. ἴο Ὁς 

ἔοι ἴδογα, ἴπβ ΠΙΛΤΘΓΆΪῪ αἰ ρ τ86 

ρῥγορθθοῖεβ οὗ 7Τοτοιαϊδς, Ζερμδηίαν,
 απα Ζε- 

Ἐπαγίδ :---  ἠκοίοη ἰδ ουὲ οὔ (γεν. χ]νὶϊ. 5), 

“ελκείοπ, 58}} Ὀ6 α ἀεεοίαέϊοπ (Ζερῖι. ἴϊ. 4.), 

᾿Δελκοίοπ εἰαὶ! πο δὲ ἐπδαῤίίοά (Ζεεομ ἰχ. 5.). 

ΑΒΜΟΝ ΑΝ β, 8ῃ δρρεϊ αιίοη ρίνεῃ ἴο «6 

ΜδἼοδῦθεβ, τμ6 ἀδβοθηἀδηίβ οὗ Μαιτδιἶδ5, 

βυγηαπιθὰ Αϑίαοθ. 866 ρῥ. 122. 

ΑἜΝΆΡΡΕΒ, ἴδ ρῥγοροῦ ὨδηΠ16 οἵ 8η 

Αββγτίαη Κίηρ, ογ ρερεγαὶ. (Εζγα ἰν. 10.) 

Οἱ δοοουπὲ οἵ ἴπ6 βιδϊεπηθηῖ ἴῃ γϑγ, 5, 1ἴ 

ἰ5 διρροβεὰ ἴο Ὀ6 ΟὨΪγ ἃ οἰβογεης πδηῖα οὗ 

Ἐδαγοπἀάοη. 
ΑΕΡΗΛΒ, ἃ ἰαΚ τηϑηἰἰοησὰ ἰη 1 Μδος. ἶχ. 

43. σ ποῦ αἰ πιεῖ ΒαρροΒεϑ ἴο Ὀ6 16 1μδοὺ8 

Αβρδδϊεξεβ, οσ ΒΑΡ ϑεαλ. σοῦ δὴ δοοουηΐ 

οἵ σῃϊοῖ 866 ΒΡ. 41---δ8ὃ0. 
ΑΒ55, ἃ Μ6}} κροση υδάγι οἀ, ψῃϊο ἢ γ88 

ἀδοϊαγθὰ ἴο Ὀ6 υπεΐδϑη, 8η ΠΟΙ ΒΘΟΙΘΏΓΥ 

ποί δῖ ἴο ὃ6 δαἴδῃ ὈΥ ἴΠ6 ΙΒγβε ἰ168. 
(μεν. 

χὶ. 96.) ΑΑ838685 6 Γ6 τοαγοά Ὁ. {πεπὶ [ὉΓ 

ἀγαυρθς, 486. Εοῦ 8 γοαϊδιιοη οὗἉ {π6 

ςΔΙαιΠΩΥ αραϊηβὲ ἴΠ6 6 078, οὔ ψογβῃρρίης 

δ 858, 866 ρρ. 870, 57]. 

ΑΒΒΕΜΒΙΥ δὲ Ερῃθβυβ, ρον ΕΓΒ οἵ, 153. 

ΑΒ808, 8 ταδὶ (ἰπ|6 Οοἷτν οὗ Μγϑῖα, δεσογά- 

[πᾳ ἴο βοπ|8 βθοργαρ ἢ ΓΒ, νυϊ οἵ Τγοδβ, δὸ- 

εογάϊπρ ἴο οἴδιετβ. [τ ἰδ τηθητοησδά τη ΑοἰΒ 

χχ. 13, 14.; 8η6 οσουρίοα ἃ σοπηηδηάίηρ 

εἰτυδιίοι αἱ βοπῖα ἀϊβίμποθ ἔγοηι εἾ16 οοδδῖ, 

δηὰ ν85 ἑογιϊβοὰ συ ἢ βίγοηρ νν8}}8. (Οτ- 

τοῦ» [)οϑεγριίοη οἵ Αϑὶ8 Μίηον, γυοὶἱ. 1. 

ρῃ. 22, 193} Α τδεδῖγε δῃά πε γθηιδὶῃ8 

οἱ βενοῖαὶ τοπιρὶθβ 8η4 ΟἴΠΕΓ οὐϊβοοα 511} 

πἰζοβὶ [18 δποίθης βρίδπάουγ. απ νυἱδι θα 

Ὀγ Με. ἙἘοϊονβ ἰπ 1838, “τῃς τυΐϊη8 6Χχ- 

εὐπάδα ἴον πιδὴν παῖ !ε8, ἀπά ϊβευγθεα Ὁ ΒΩΥ 

Ἰινίηρς ογεβίυγε, εχοερῖ 1ἢ6 φοαῖβ δηἀ Κἰ 58. 

Οἱ δνεῦν 546 ἰὰν οοϊυπιη8, ἐγ ρη8, ἀπά 

[τἰ6ζ68 οἵ ὑδεδυῖτία! βου!ρίυγε ; ΕΨΘΓΥ 
οδ͵οοῖ 

εροακίηρ οΥ̓́ {πε ργδηάθιγ οὔ τ 18 δηοϊοηΐ 

οἶγ. [ἴῃ οπὲ ρίδοα Π6 88} τ γγ Ποσῖς 

οδρίταϊβ ρίαεθά ὑροη ἃ Ἰϊπε ἴοσ ἃ ἴδῃς; οὐ 

(Κουπαρα᾽ 5 Ἐββίεγῃ. 
ΤἸιοηάοη, 1855.) Αἱ. 

Βιοσναρλίοαὶ, Ἠϊειοτίοαϊ, ἀπά 

ΑΒ 

ἀοβοθηάίΐηρ τοναγὰβ ἐπ 568, δε ἰουπά {δε 
σἤοῖα ἤγοηὶ οὔ {πε ἈΠ οα τ εν Α8508 δά 

Βδθῃ ογοοῖοά, α νυ άθγηθβα οὗ γυϊπορὰ ἴεπι- 

ρἰ6β, μϑῖῃ8, ἀπά {πεδίγεβ, 8} οἵ τῆε ὑεβὶ 

στ ουκιηδηβηῖρ. ΤῊ βεδῖδ οὗἉ ἴῃ6 τπεβῖγεβ 

τοιηδίη, δ πουρῆ, {κ6 411} 1πΠ6 ραγίβ οὗ τῆς 

δυϊαἰπσ, ἀἰδρίαςοά 85 1 ὈΥ δὴ βδγίδβαυδκε: 
186} ἅγε, πόνονεγ, υπἰη)υγθὰ ὅχοθρῖ ὈῪ 

ΑΙἸΪ τὰς Ὀυϊάϊπρα ψεγὰ οὗ ἴῃ 8ο]ϊἀ 
Θτεεκ βίγ]θ, δπά τλε ἔεζεβ πιοδῖ Ογπδ- 

ταρηϊοά. ᾿Α ἔονν βῃδάβ οὐἱυγ ἴοττῃ {πὸ νἱῖ- 

Ιασα πιἢἰοὰ πον βέβηἀβ ου ἴῃε οἷτο οὐ δῃςῖθηὶ 

Αβ8δοβ. (Ἐεϊϊονβ᾽β Ἐχουγβίοη ἵπ Απὶδ 

Μίπον, ρρ. 47,48. ἴπρρ. 49 --- 53. Βὲ Πδ5 

εἴνθη δηρτανίηρβ οἵ βοπιε οὗ ἴδ εβε ψνετΥ 1η- 

τογοβείηρ γυΐη8, δπὰ αἶβὸ οὗ ροχίουβ οὔ πῈ 

ἰηβογριοηβ νΐοῃ ἢ6 ἀϊδεονεγθά.) 
ΑΒΒΥΕΙΑ, 8 δσουηΐτν οὗ Αϑ8ϊ8, σῆς ἀ6- 

εἰνοά ἰϊβ πδπηα ἴγτοπι Αϑδιγ οὐ Αβδῆιγ, ἴῃς 

βοοοηά βοὴ οἵ ϑἴιεπι (ΘΕ. χ. 92.) οἵ ἔγοπι 

ἃ {τῖρε ἀεεϊσηαιοά αἴεγ Ὠΐπ), ψβο βείεἰοὰ 

ἴω τῃ15 τερίοη. (οπβίἀεγδθία αἰ ου] εἶ6 8 

οχὶϑὲ ψηὮ τεβροοὲ ἴο ἰξ8 Ὀουπάδτιεβ. [τ 

ἜΠΡΣΗΣ το αν Ὀθθὴ βίἰτυδιοὰ Ὀεϊπεθ πε 

ἰρτῖβ ἀπά εἶα ἘΘρἢγαϊεδ, ἱποϊοβοὰ Ὀεϊσ θη 

ἐπ 658 ἔνο τγίνογϑ, ἔγοπι ἴ{6 ραγὶ ψθεγα {ΠΕΥ͂ 

Βερίη ἴο δρργοδοῖβ εδεῖ οἴμεῦ οἡ ἰεανίην 

Μεεοροϊαπια ἴο ἴπ8ῖ Ψ ΠΕΓΘ 186} ͵οἵπ, ῃοῖ 

ἕν ποῦ ἔποῖγ τπουϊῃ, ἴθ τὰς Ουϊ οὗ 

Ῥεγοῖα. τοῦ δη δχαπιϊπαιίίοη οἵ ἴπε τὸ- 

σΘΩΕΪγ ἀϊβεονογεά Αβϑγγίδη τοοογάβ, Μυ. 

1,αγαγὰ ἰ5 οὗ ορίπΐοη {μαΐ “ τς ΑΞϑυγίδη 

ἀοϊηἰϊπίοπβ αἀά ποὲ εχίεπά τηπορ ΠΙΓΙΠΟΓ 

τἢδπ τῃ6 σϑη ΓΑ] ργονίηςαβ οὗ Αϑίδ Μίποι 

αηὰ Αγπιοηΐα ἴο {πε πογῖμ, ποῖ τοδοδίηρ ἴο 

6 ΒΙαοκ 866, τπουρῆ ργΟΌΔΟΪΥ ἴο ἴδε 

Οδβρίαη. Το {6 δαδβὶ 1ΠΘΥ͂ ἱποϊυάεά τῇς 

τυοβίογη ργονῖηοα οἵ Ῥρογβῖα ; ἴο ἴδε βουῖῃ, 

Θυβίδηα, Βαδγίοπία, δπὰ τπ6 πογίπεγη ρατγῖ 

οὗ Ατγδρίδ. ὁ ἴα πνοβῖ, {Π6 ΑβδΥΓΙΔἢ 5 

ΤΊΔῪ ἤδνο Ρεπείγαῖεά ἰηῖο 1 γοῖδ, 8δη4 ρεῖ- 

δαρβ [γάϊα; δῃὰ ϑβϑυγῖα νν88 οοῃδιάεγεὰ 

αἰ πΐα ἕνα. τογτιτοτίεβ οἵ ἴῃ6 ργεδῖ Κιῶρ. 

Ἐρυνρὶ δῃὰ Μεγὅε ΜΙ ορία) ψνεγα τῆς6 

ξαγέθοβὲ {{π|ϊ18 τεδοποὰ ΕΥ̓͂ ἴδε Αβδυγίδῃ 

διτηΐθβ." (Ὀἰβοονετίοα ἱπ Νίπενεῆ δῃ 

ΒΌγίοη, Ρ. 638.) ΤὩδ σουπίγΥ δυουπάς 

ἴῃ ψῇῆραῖ, δπὰ ἴῃ ἴΠπ 6 πιοῦα οβιθεπηδὰ Κιπὰ5 

οὗ ἴγυϊε, 88 6130 ἱπ ἶηα, σοϊίοη, δηὰ τη8ΠηΠ8. 

[1 σαβ πογοίοσα σῖτη ἔγυῖῃ, τπδῖ τὴς Α6- 

ΒΥγίθα ΘΟπιπιβηάεσ ΒΔΌΒΠ ΘΚ οδἰἰεὰ πὶ8 

πϑίϊνα σουπίγυ αἰαπά ιὐῆστε ἰδέτε ἐξ σοτπ ἀπε 

εἰς, ὀγεαά, απά υἱποψατάε, οἷδε οἱ απά 

λοπευ. Ὁ Κίηρβ χυῇ!. 82.; [58. χχχυῖ. 

17.) πἰσῃ δοσουηὶ '8 Ἄοοηβτηιεά Ὁ 

πυιηδγουῦβ ποάογηῃ ἰγανε!ϊοΓβ. 

διοίοῖ ο ἐδλὲ Ηϊείογῳ οὐ ΑΞΞΥΆΙΑ, ἐϊιιεέγα- 

ἐἶσε ο[ ἰλο Ῥτορἠεῖο Ἡϊτίδηβε. 

Τῆς επιρῖτε οἵ Αβεγτίδ 88 ἐουπάεα ὉΥ͂ 

Νίπιβ, {πὸ βοὴ οἵ Βεῖιδ ; δηά, δεοογαϊῃρ ἴο 
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Ηετγοάοιίιια, ἰξ εοπέϊπιυρο ἔνε δυηάδγοὰ 
(Ηδεγοά. 110. 1. ς. δηά ἔνθ ΥΘΆΓΒ. 

95.) Νίηυβ γεϊρῃεὰ οὔθ δυπάγεα δηὰ 
ἐνοηϊγεοῖνο γοδγθ, δοςογαηρ ἴ0 ΒΟΙῚ6 ἢἰ5- 
τογδηβ (δυϊῖιιθ ΑἸΤίςδηιδ δορὰ Ευβθθῖι8 ἴῃ 
ΟὨγου.), ᾿ῃουρῇ οἴ ΓΒ 8 Κα ἢ8 γείρῃ ἴο 
Βανα ἰββῖθὰ οἷν βενεηΐθεη γεᾶγβ. (Ὁ 1οά. 
δίοι!. ᾿1Ὁ. 1. ς. 1.-π-σὶν) ΗΔ εδηϊαγροὰ δηὰ 

ἱπανθὴ, ΘΠ) 6 ΠἸ5πθά τπ6 δηοίθηὶ οἷν οὗ 
ὙΠ ἢ πὰ θδεὼ ὑυδ Ὁν Νιγοα τηδη 
δσο8. δοίογα ἢἷβ εἰπ|ὸΘ. (Οδη. χ. 9, 10.) 
ΤἼΘ σοπιηεοποδπιθης οὗ ἢΪ8 Γεϊβη 15 χϑα Ὀγ 
Ατγοδοίβῃορ ὕὕ8Π6Γ ἴο τΠ6 νοϑὺ οἵ ἴῃ σοῦ] ά 
9737, Β. ο. 1267, ἀυγίηρ [6 ρεγοά τσ ἤθη 
Βερθογδὴ δηὰ Βαγδῖ πάρεα τἢ6 [δγϑϑὶ 68. 

Νίηιι8 τνγ88 δυσσεοάδα ὈΥ ἢΪ8 φχιθθη 86- 
Τηϊγδπηΐβ, τῆ 8 861 ἴο ἢανα γεϊρηδα ἔογῖγ- 
ἵνο γεαῦβ. 816 εηἰδγρεὰ 1Π6 Αϑδυγίδη 
τ} πῃ ἢ 886 ἸοΩ ἴῃ ἃ ἤοιΓΙΒηϊηρ᾽ βίδα 
ἴο Ποῦ δοὴ Νίηγαβ, Α. Μ. 2831, 8.0. 1173, 
ΤῊς ϑοτίρειΓαβ ὅγα (οἵδ }ν 5: |6ηΐ σοηςεγηὶ 
16 δι βδασθηΐ Ὠϊβίογυ οὐ ἰῃδῖ σοἰουγαὶ 
ΠΙΟΠΆΓΟΝΥ, δηἀ ἴῃ6 δβυσοθββοῦβ οὗ Νίηγαβ, 
066} ἐπα εἶπα οὐἁὨ ἴῃ ργορδδὲ ϑόοῆδῇῃ, ψῇο 
Βοιυγιϑἰ)δὰ Α. μ. 3180, Β.6. 824 ; δηὰ ὄνϑθη 
1Π6 πη (ἢν ἀο ποῖ 8ἴδίε ἴῃ6 πδιηθ οὗ (6 
ΤΩΟΠΔΓΟΝ «0 δ] 6 (6 Αβδυγίδῃ (ἤγοῃ. 
Ἶ ἰ8 ονίάδης, μβοινονοῦ, ας ΝΙΠον ἢ νν88 δἵ 
{παῖ Ὁ π|6 ἃ ΟΥ̓ οὗὁὨ ᾿ρμλθηδα οχίθηϊ, νἤοδο 
ἱπἰιαδιϊαηῖα, Κα ἐποβα οὔ οὐδοῦ ργοϑδὶ οἰ 65, 
αὐουηαΐηρ ἴῃ Ὑγθϑ ἢ δηὰ ἸυχΌγυ, στ ΈΓα 6χ- 
ἘΓΘΠΙΟΙΥ σογγαρὲ ἴῃ {Π6 ΙΓ ΠΟΓδΪ8, Βυϊ, δὲ 
[Π6 ργεδοῆϊηρ οὗ Φοπαῆ, οι ϑβονεγεῖρη 
δηἋ 5] 6οἷ8 γεροηϊοὰ δηα δρδηδοπο ἐΠ 6 ὶγ 
ΘΥΪ τᾶν 8, δηα ἴΠπ08 ῸΓ ἃ ἴἰπη6 ἀείαγοα εἰϊ6 
ἐχεουξίοη οὗ {πα ἀϊνίηθ ἰυάρπιθηῖ8. Αἑ 
ἰδησίι, π6 ογίπηεβ οὔ της Νίπονίῖεβ ἤδνὶπρ 
τίδεη ἴο 1Ππ6ῚΡ υἱτμηοϑὲ Πεῖρης, αοα γαϊβοὰ 
ὋΡ οδπειηΐεβ ἴο οεἰαβιῖϊβα ΤΠ6 πη. ΑΥΡΒΟδΒ 
τῆς Μοαΐδη, ἱπάϊσηδης δὲ ἰἢς οῇεεϊπαῖθ 
δηὰ Ἰυχυγίουδβ ἰδ ψ οἷ ϑΘαγάδηδρδ]ι5 (οΓ 
Α886γ- Ἠβάβδῃς-Ριυ}) ἰεὰ ἱπ πιἷ8 ραΐδοα, οοῦ- 
δρῖγεὰ ψ ἢ Βεἰ 6βιβ, σόνόγηοσ οὐ Βδθγίοῃ, 
ἴ(ο δἴδκε οἱ (Π γοόοκο οὔ 80 ψόγίῃ]εβδ 
ἃ Βονογεῖβηῃ. Ασῦδοθβ ἰϑ δὴ ὩΓΙΩΥ 8ΟΓΟ 88 
[6 τηουηπίϑ!η οὗ Κυναϊδίδη ; δηὰ δῇογ 
ὙΠΟ 8 ΘηρΒροΠηδηΐ8 ϑδγάδηδραὶ β τνἃ8 
σοπ ρα δα ἴο Γείγεδὶ ἰο Νίηενεῖ, νἤσγο δ 
ἐχρεοϊοά ἐπδὲ ἢ6 ϑῃουϊὰ Ὀ6 40]6 ἰο ἀοίεης 
ὨἰπΙΒ6 ΙΓ ἃ ἰοηρ ἔἰπιθ, Ὀδοδιιϑα ἴΠ6 ΟἿ ν᾽ 88 
βῖγοηρὶγ ἰογειβεά, δὰ ἐπ Ὀδδβίερογ δὰ ποῖ 
ΤῊΒΟΠΙΏ65 ἴο Ὀδίτοῦ 6 τα} }]8. Βαϊΐ ἰη (Π6 
{γα γϑῶγ οὔ 16 βίερα, {πῸ σῖνοῦ ΤΊρτίβ, 
Βοϊηρ δινο θη ἢ σοπείηιιδὶ γαὶπβ, ονογ- 
βοπεὰ ρατγὶ οἵ (Π6 οἰ, ΘργθθϑΌΥ ἴο {πῈ 
Ργϑϊοϊοηβ οἵ Ναῦυπι (ραγιϊςυ δεν 1. 8---- 
10.), δηά Ὀγοκε ἀονῃ 1Π6 νναἱϊ ἔου ἔσθηιν 
διγίοιρθ. ϑαγαδηδραίυϑ, ἴῃδὲ ἢ6 πιρῃς 
ποῖ (8}} ἱπῖο 16 πβδηάὰβ οἵ δὶβ βῃριη!68, 
Ὀυγηῖ ΠΙΠΊ δε  Γ ἴῃ Πὶδ ρδίδοθ, νυν ἢ ἢϊ8 Ψο- 
ἴῃ διμὲ 8}1] ἢὶ8 ἱπηιηδηδα ἰγΓΘαβ.ΓΘΒ. 
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(Ὀδμενβ Αμπαὶβ, ΑΜ. 3254, Αἰδοηκειι, 
10. χὶ. ας, 12.) Ατῦβοοϑ δηὰ Βεϊ]δβδὶβ (ἤθη 
αἀἰν! δὰ τῃ6 ἀοπιηΐοηβ οἔ βαγάβδπδαραι!υβ : [Π6 
ἴογτηθγ αὰ Μεαΐα, νος ἢδ γϑβίογοα ἴο [ἴα 
᾿Πραγίγ  τῃς ἰαϊῖοσ ἢ8ά Βαργίοη, ψῆθγα ἢ6 
γεϊρπϑαά ἐουγίθεη ὑεδγβ: ΝΙΠθνυθὴ ΠΟῪ Ἰοξὶ 
ἴο Νίηυδβ ἴ[Π6 γουηροῖ, το τνᾶ8 ἢεἷγ ἴο {π6 
δησθηΐ Κίηρβ οὔ Αϑββγγία, δῃα πηαϊηϊζαϊποὰ 
186 Σεοοπα Αββυγίδῃ πιοπαγο ἢν τὶς σοηδὶ- 
ἄδγα]α δρίεμάουν ; 80 ἐδδὲ οὐ οὗ 186 γυΐπε 
οἵ {8 γαβὲ διρῖγο, [ἢ 6 γα ν ογα ἰὈγπηθὰ [ἢγοα 
ΠΟΙ δ᾽ ΘΓ Ὁ]6 Κίηράοπιθ, νἱΖ. ἐπδὲ οὗ Νίπε- 
νΘἢ, {πὲ οὐἩἨ ΒΑῦγ]οη, δηὰ ἐπαὶ οὐὨἨ τῆ6 
ΜεάεβΊ Αἴον τῃ6 ἀξδβιὴ οὔ Αὐύβδοε [6 
Μεάΐδη, ἐπα Αϑϑυγίϑηβ ὑγεγθ δὺϊβ ἴο τὩδ Κα 
1ΠΘμηβεῖνεβ ρα ἱπάερεπάθηξ, 

ἸΙ. Τῇ ἔχβε ψῆο δβοθπάθά ἐπ ἰἤγοηθ π αβ 
Ῥυτ, ψἤοτ Οοϊοπεὶ Ἀδν !πβοη Ὀοϊΐθνοβ ἴοὸ 
δανθ θθββῆ οοπηθοῖθα ψῖῇ ἔπε οἱά ΑΞδβγγίδη 
᾿πθ6 οὗ Κίηρβ, Ρὰ] ἱπνδάβά τῇς Κίπρώοπι 
ΟΥ̓ ἴδβγϑ6ὶ] ἴῃ τἴ6 τγεΐρῃ οὔ Μδηδβειῃ (92 
ΚΊηρϑβ χν. 19.,1 Οἤγοῃ. νυν. 96.) ; ψῇο ρυγ- 
εἰιαββὰ ρεϑοα δὲ {{ 8 ργῖςβ οὗ οὔς τπουβεηὰ 
ἰδ] θη !8 οἵ δβίϊνθσγ. Τῇΐβ οἰγουπιδίδποο 'β πηθῃ- 
τἰοπϑὰ ἴῃ δὴ ἱπβογιρείοη ἔοι οα ἃ ἔταρ- 
τηθηΐ οὗ ἃ 840 ἴῃ 1πΠ6 βουϊῃς-νγοβὲ ραΐδοθ 
οὗ Νίπενοῃ. Ὑ ἢ (8 θοοῖγ ῬὰΪ] γεϊωγπρὰ 
ἤοῖρθ, Ηδ τγεϊψπειε τννθΠῖν -ΟΠ 6 γ6Ά ΓΒ, Β.0. 
113--- 58, ἀπά ννὰ8 βιιςσςδδάθα ΌὈγῪ 

2, ΤΙΟΙΑΤΗ-ΡΙΙΈΒΕΝ, ΟΥ ΤΊΙΟΙΑΤΗΡΟΙ,- 
Α58ΕΠ, Ψ00 Γεϊρηοα ἔγοπι Β. Ὁ. 753 ἴο 734. 
ΑἸᾶζ Κίης οὗ Ζυάδῃ Πανίηρ γευεδίθα ἢΐ8 
ἃ85ἰβίβηςσβ δραϊπδὶ Πδζίη Κίηρ οὐ Πδηιδ8- 
οὐ8, διὰ Ῥεκαὴ Κίηρ οὐἩἨ ἴδβγβεὶ, Τιρίδι- 
Ρ ἰεβεῦ δάνδῃσθὰ στῇ 8. Πιπιθγοι8 ἘΓΏ, 
ἀείεδιθὰ Ἠοζίη, οαρίυγοά Πλαπηββοιιδ, δηά 
Ρυΐ δῇ δεπὰ ἴο ἔπε Κίηράοηι ογθεϊθαὰ τῃεγα 
Ὁγ δα Θγγίδῃ 8, ἈΡΓΘΘΆΡΪΥ το {Π6 ργβαϊοϊίοηβ 
οἵ Ιβδίδῃ (ν111, 4.) δὰ Απιοβ (ἰ. ὅ.). Ηδ 
αἰβο δηΐογεὰ ἴμ6 Κἰηράοπι οὐ [βγδεὶ, οοη- 
ηυεγοὰ Ῥεκδῇ, ἰο ννῦοπὶ δα ἰεῖξ οηἷγ 1Π6 
Ργονίηοα οὗὨ ϑδιραγίβ, δη σδγγ θα ΑἸΤΑΥ ρϑγὶ 
οἵ τ1Π6 ἴδῃ {τῦε 8 ἰηῖο σἀρεϊνὶἐγ το (ἢ ἢιτ- 
{Π6δὲὶ επά οἵ μΐβ οννῃ Κίηριίυπ),, δηὰ ρἰδοοὰ 
1Π6 πὶ οἡ τ6 ὕδηκ8 οὗ {πΠ6 γίνον Κιὶγ, ν ϊςἢ 
βου Ἰἴο {πὸ Οβδβρίδη 868 ἴῃ Ἰἰδείϊυα 399, 
Βυῖ ΑἢδΖ δοοὴ δὰ ὄϑιβα ἰο γεργεῖ 1} 18 
ὉΠΠΑΙΙοσοὰ δἰϊΐδηοε : ἴογ Τιρ αι ἢ - ρΊΙοβοῦ 
δχβοῖθα ἔγοπὶ δ ]πὶ δυο ἢ ἱπληθ 86 580}π|5 οὗ 
ἸΠΟΏΘΥ, ἴἸᾶὲ ἢ νὰ5 οδ]ρο ποῖ οἠΪΐγ ἴο 
Θχδιιδὲ ἢ ΟὟ ἢ ἰΓοδβΌγοδ, θυ 6180 ἕο ἴδ Κα 
8} 16 φο]ά δηι βἰϊνεῦ ουΐ οὗ τῆ τϑρία. 
(2 Οβεου. χχν 20,91]. 94.) ΑΠ ΔΖ ὕὈδοβπηθ 
«ΓΙ θυ ΓΤ ἴο (Π6 Ααβυγίδη ᾿ποπδγοῦ, τ ποθ 
Β.ΙΠΟΟΒΒΟΓΒ (Οὐ πὰ δριυιπάδηςε οὗ ρτγοϊοχίβ [ῸΓ 
Θηϊεγίηρ ἴῃ6 Κιπουάοῃ οἵ Ζυάδῃ, νῃϊοῇ 
{Π6Υ υἱεἰ πῖον τυϊπθα δηὰ βυθνογίβα. 

3. ΒΗΛΙΜΑΝΕΒΕΒ, ἴΠ6 διιοςεβδοῦ οὗ Τὶρ- 
ἰδ: ἢ -Ρ  αδαῦ, γεϊρηθα ἔγοιῃ Β.ο. 734 ἴο 120. 
Ης 158 εδ] οι Βῃ μηδ ἴῃ Ἦοβ. χ. 13. ; δπὰ 
Θαγζοη ἴῃ ἴβ88. χχ. 1. Ηξδβ 'β δ] δὰ ϑδγ- 

852 
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δὶπα ἴῃ τΠ6 Αβδυγίδη ἰπβογίρίΐοη ἀδεϊρῃογοά 
Ὀγ ΟὐοἸ]οπεὶ αν ϊπβοη, τῆο {πη ΚΒ τὲ νον 
ἐρρῦιρσ τἢδὲ [5 Γθδὶ σοῃαϊεοη νναβ πὶ οἵ 
δϑαςραγάθηογ ; Ὀὰϊ Ὀαοὶρ 8 πιὰη οἵ ργοαῖ 

ἀδῦίησ, ΘΠογρΥ, δηα σδρβοιγ, ἢ6 βιςσςεεάρα 
ἴῃ ργαβϑρίηρ ἴἢ6 Τα ηΒ οὗἉ ρονεγῃητηδηϊ ἱπηπ16- 
ἀϊαῖοὶν αἴτεγ {πον ἢ δα ]]οη ἤγοι ἔπ πη 8 
οἵ ΤΙρ Δ. ἢ ρῚ] 68, Απιοηρ ΟἿΠΘΓ ΠΝ Πα ΓΥ 
δοἢεγοιηθηῖθ, ΞϑΠΑἸΠΠΔΉΘΒοΓ οϑῆθ ἰηίο 
δυγῖδ Β.6. 7295, δηά ἀεϑβοϊδιθα {π6 ΘΟ ΕΡῪ 
οἱ ἴπη6 Μορδθϊτθβθ, Ἀργθθδῦγ ἴο τ6 ρῥτο- 
ΡἤθοΥ οΥ̓ βαϊδῃ (χν!. 1.) ἀε]νογοὰ ἰῆγθα 
γὴνε Ὀείογα, Ηδ ἔδθη δἰζδοκοὰ (6 {1π||6 
ἰηράοπι οὗ Ιβγϑϑὶ, ψ ῃϊο ἢ τἃ8 σγεάἀμποορα 
νη τῃ6 Ἰπ|118 οὗὨ ϑαπηδγὶδ; δῃεὶ ΘΟΠ)- 
Ρἰεἰδὰ {Π6 πιϊδίογι 68 οὔ ἢ 6 ἰβγαοιθβ τ ἢ 
τειηδίηθα ὈΥ σαγΓυΐηρ ἘΠ 6πὶ ἰηΐο σΔρΡΕΥΤΥ 
Ὀεγοηά [ἢ6 ΕἸ ΡΉγαίθϑβΌ Τῆι [ογιηϊηδῖθα 
16 Κίηράοπι οὗ ἰδγϑεὶ, ΑἹ. 3283, Β.ο. 79] 
ΟΥ 722. (2 Κίηρϑ χνί!. 8., χν, 9---11.) 
Ἡδεζεκίδῃ, ὃν ἐπ 6 βρεεΐδὶ ργοϊεςίίοη οὗ οὐ, 
Θϑεαρθά τῆς ἴγγ οἵ δ'[ῃα! Πιδη 686 γ, ἴο ψυἤοπη, 
οσανοῦ, π6 Ὀδοδηῖα {ΓΙ δυΐαγν, δηὰ τῇδ 
Αβδυγίδη ταϊυγηδα ἰη {γι τρἢ ἕο Νίηονοῇ. 

ΘΠΟΡΕΪΥ δἰἵαγ ἴῆθδα δνθηΐβ, πιοϑὶ οὗ τῃ6 
ΤΩΔΓΙΠΠ16 οἰτ68 (δὲ ψ6ΓῈ δυῦ᾽αος ἴο (ἢ6 
Τγτγίδηβ γονο θα δραϊηϑὲ ἤδη, δηα β80Ὀ- 
τητοὰ ἰο ἔῃ6 Αββυγιδηβ8. δἰ ΠΊΒΏΘΒΟΓ δά- 
νδησδα ἴο {δε ὶνγ δϑϑίβίδβῃποθ. Ὑῇεβα οἱ θβ 
Γυγη θη α ἢϊπὶ ψἢ ἃ δος οὐ δβἰχν ΟΥ 
ΒανΘηΥ γ6886}8, τη πηδα Ὀγ οἷρῃξ πυηάγοα 
Ῥμῃαηϊοίδη τούογβ. ΤΟΥ ΨψΈγα αἰϊδοκοα 
Ὀγ τῆς Τγτγίδηβ στῇ ἔσοῖνα γ6586}5 ΟἿΪγ ; 
ψ 20 αἰερογβθα {πεῖν ἢδοῖ, δηὰ ἰοὸκ ἔνθ 
δυπαγοά ῥγίβοπεγβ. ΤῈ Αδββυγίδῃ π|Ὸὸ- 
ΠΆΓΟἾ Αἰά ποῖ νϑηΐαγε ἴο ἰαγ δῖ6ρ8 ἴο ΤΥΓο ; 
θυῖ Πα ἰεβε θοά 68 οἵ ἔγοορβ ἴπ 1:8 νἱοιὶῖν 
ἴο ρυαγά (6 τῖνον δηὰ διιθάυοῖϊβ ψἤθποα 
πε Τγτίδηβ ομίαϊηθά {περ ΒΌΡΡ]ΠΪΘ8. οὗ 
νοῦ, Ηἱΐδ ργδοδιοηβ ἡνεγα [Γιιδίγαϊ δὰ ὈῪ 
16 Ὀεδβίορθα, νῆο ἀὰσ ν6}18 ψ!τἢ]η (ΠΕΙΓ 
οἰἴγ. [ὁ ψὰ8 δροιΐξ 1ῃ18 τἴπ6 ται [Ξ818}} 
ἀδηοιπορα ἀρϑῖηβὲ πο ἐποβα ἡπαἀρτηθηῖβ 
νν ΠΙοἢ ἀγα τοοογάθα ἴῃ {μ6 τνοπίγ- Πὶρά 
ἐδρίοῦ οὐ "8 ργορῃθοῖεβ. Απαᾶ Ηδζοκίδῃ 
8668 ἴο Πᾶνα ἀνϑ 1] 6(ἰ ἢ τη5 6] Γ οὗὨἨ τῃ6 ἴγου- 
Ὀ]εαὰ βίαῖϊα οὔ Ῥμῃαιίεϊα δηὰ τῆ ᾿ῃο]α 
εοαϑβὲ οὔτΠ6 Μοαϊογγαηθδη, ἴῃ γεγο δῖ- 
ἴδοκ ἐμὰ ῬὨ]βιπ68, (3 Κίησβ χνῇ!. 7, 8.) 

4, ΘΕΝΝΑΘΉΈΕΙῚΒ (Ψ ΠΟ 158 οδ] 6 α ΖΓ Ὁ ἴῃ 
Ηοϑ. χ. 6.) δδεεηδδὰ ἴπὸ τἤγοησ οἵ Αββυγία 
ΑΜ. 3287, Β.0. 720, δη νψ88 ἱπηπηθα! δι οἷν 
ἰηνοινεὰ ἴῃ ψδγ, Ὀοΐὴ ἴῃ Αϑβἰα δῃηὰ ἴῃ 
Ἐρσγρε. ὙΏΙΪ6 μ6 88 ἴῃ δηρεσεά, ΗδεΖε- 
Κιαῆ βῆοοκ ομδ τῃ6 γοῖκο οὗ τῇῆ8 Αϑϑυγίδῃβ, 
αηα τοἤιβθα ἴο ρδυ ἴδ ἰγίθαξε ἐχδοῖεα ἴγοπ) 
εΐπὸ ὈῪ ΘΠ αἰπιδῆθβαγ, [τ Βρρβδγβ ἔἴγοπι ΒΟ) 6 
ῃαβδαρθ8 οὐ ϑογίρίυτεο, {πᾶὶ Ἡδζεκίδῃ [)84 
εοποϊυάοι ἐγοϑεῖϊθβ οὐ πηυῖιαὶ Δ] Π8 ποθ ἀπά 
ἰοίδηοςα ψ ἢ τη6 Κίηρβ οὐὗὁ Ἐργρὲ δηά 
Ἑπηϊορία ἀραϊηδὲ ἐῃ6 Αβϑβυγίδῃ ᾿ποπδγοῆ. 

Βιοσταρλϊὶοαϊ, ΗἩϊδίογίοαϊ, πὰ 
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(188. χχ. 1. δὲ ερ., ὃ Κὶηρβ χυῖὶ. 94., χὶχ. 
8.) ὕροι Ηδ6Ζεκία ἢ Β γείι)8α] οἵ τς ιΠ- 
Ὀυΐα, ΘΟΠΏΒο ΓΙ ἱηνδάρα Φυάδῃ ν ἢ 8 
τ ΡΏὙ ΒΓΓΏΥ, δηα οδρίιπγοά 116 ργὶπεῖραὶ 
οἶτιε8 οὗ ἐμαὶ οουπίγν. [{ 1β ργοῦδθίε ἔδας 
ἢδ ἴοοκ θαπιδβοιβ ἴῃ ἢ8 ῥζὸ Τα 
Ρίουβ πηοηδγοὶ, ρσγίονεα [0 866 5 ἐβα β τιν 
Ρ᾿Παρσοά, ἱπιρὶογθὰ ρεαοα οὔ ϑεαηηδοῃογὺ 
ΟΠ ΔΠΥ ἴογπβ ἢ6 νοῦ ]ὰ ργεβοῦῦα ; δπὰ 
βᾶνα πίω ἰἴγοα Ππυπάγοα ἰδἰθηΐβ οὔ δἰϊνοῦ 
δηὰ {Π᾿ΓῚῪ [Δ] θη οὗ ροϊὰά ἴο υἱϊῃάγαν. 
Βυὲ τἢ6 Αϑβγγίδη, γοργά 688 δἰϊΐκε οὔ [86 
βδηοίΐοη οὗ οδίἢβ δηὰ οἵ ἐγεδίϊδθβ, οοητιυδὰ 
1ῃ.6 8 Γ, 8π4 ργοβϑειθα ἢϊβ σοηηιιαβῖβ ποσὰ 
νἱφογοιυδὶν (ἤδη νοῦ. Νοιῃίηρ νγῶβ δὺὖὶϊθ 
ἴο ψ Ὠδίδηὰ 18 ρονοϑῦ ; δῃὰ οὐ 8}} ἐπε 
βῖγοῃρ Ρίδοθβ οἵ Φυάδῃ, ἤοπα γοπηδί θα ὰἢ- 
σδρίυγοά Ὀυῖ δδγυβδῖθπι, τυ] ἢ τ 85 τεάςεά 
ἴο 186 ὙΕΓΥ ἰα8ὲ δχιγαηγ. [Ι5ϑίδῃ, ἤον- 
Ἔνθγ, δποουγασοά ἘἩδζθκιδῇ ὈΥ ργοιηῖβεβ 
οὗ ἀϊνίπα ἱπεαεγροϑβιτίοη δηὰ ἀοἰΐνογβησο, πὰ 
δηηουπορα τἢδὲ [6 Θηεν που βοο Ρ6 
ΟὈἸσεὰ ἴο γϑίυγῃ ἰηΐο ἢϊβ ον Ἴσουπίγγ. 
(2 Κίηρβ χίχ. 90---34.) Ασοοταϊηρὶγ, 
ἃαοῦ ϑϑηηδοῃογ Παά ἀσίεαϊθα τὴς δ θὰ 
ἔοτεαϑβ οἵ τς Κίῃρ οὗ Εργρὲ δπὰ οἵ Τὶγ- 
Πα Κδῇῃ Κίηρ οὗ Ετπϊορία, ψῆο ἢδά δἀναπορά 
ἀραίηδι ἢ] πη ἴο δ8ε᾽8ὲ Πθζεκίδῃ, δ γειυγηθά 
ἰηἴο Φυάδηῃ ψ ΣῊ ᾿πιπηθηβα δροὶ!, δπὰ τὸ- 
πδννοὶ (6 βίθορε οὗ Φεγυδαίθιη : Ὀυϊ δὴ 
8ηρεὶ οἵ Μεποναῖ βίενν οπθ διιπάτοὶ διὰ 
εἰφῃῖγ-ῆνο πουβαπὰ οὐ [8 ἴγοορβ. (3 
Κιηρβ χίχ. 85.) ϑεπηβομογῦ γεϊυγηθά ἴο 
Νιίπονθῆ, ψἤογα ἔννο ΟΥ̓ ἢΪ8 80η8, ΑΓ οὗ 
[158 ΠΥΤΆΠΩΥ δηά βᾶνασα ἰθιρεῦ, βίον ἢϊαι 
ΜΙ Π116 ἢ6 ψἃ8 πογβῃ!ρρίηρ ἴῃ τῃ6 τοτρὶε οἷ 
ΝΙβγοοῦ ἢΪ8 ροά, δηά ᾿ππηραϊδίοϊγ ἤεα ᾿πῖο 
ἴῃς πιουῃίδίη8 οἵ Ατγηδηΐα. (2 Κορε ΧΙΧχ. 
837.; ΤΟΙ 1. 21.) Με. 1μαγαγὰ ἢδ5 ρίνεη ἃ 
Υ̓ΘΓΥ ἰηϊογοδίϊηρ δοβιγδοι οὗ {πε Ββίογυ οἷ 
ϑϑηηδοῃοῦῦ ἴγοπὶ ἴῃ6 ἰηβογίριίοηβ δὲ 
Κουγυη}κ. (Βιδοονογῖθβ ἴῃ Νιηονοῆ δηὰ 
Βαυγίοη, ρρ. 139---144.) ϑεπηδοπογῦ ἰ5 
Βιρροβοα ἴο ἤδνα “ γεϊρπιθά δῦουϊ ἰῃϊγῖγ- 
ΒΕΘη ΥΘΒΓΒ ΟΥΟΡ Αββγγδ, Μεαΐδ, (116 ς, 
δὴ ϑαπιδγια, δηα ργουαοὶγ πο ἃ Βεργίοα 
8ἃ8 ἃ ἀερεπάθης ρῥγονίηοα, φονεγηθά ὈΥ ἃ 
εΡΙ θα δΓΥ πη ΓΟ. 

Ι. νᾶβ ἀυτγίηρ ἴ[ἢ6 ἤγβε γΘΆΓ οὗ ϑοῆπε- 
ἙΠοΥΓΙθ᾿Β ΔΓ ψ 1 Ἡ ζοκιδῃ {πδὲ τῃ6 ἰδεῖοσ 
6}} βἰςκ, δῃὰ ν88 εὐγοαὰ 1ῃ ἃ πιϊγβουϊοι5 
τηβηηοῦ, δηὰ τὲ ἴ[Π6 δβδῆδαον οἵ τῆς βΞξιιπ 
ννοηΐ Ὀδοῖκ ἴδῃ ἀορῦθεβ οἱ ἴΠ6 εἰδὶ οὗ τ86 
ρΡαδΐαδοθ, ἴο ργονὰ ἔπε {τ ἢ οὗ 588 Π  ργε- 
αἰςξίοι! οἵ 8 γεοονθσγυ. (3 Κίηρβ χν. 
ΧΙχ. χχ. ; ἰβαίδῃ χχχυῖ χχχὶχ.) 

ὅ. Α.Μ. 3294, Β.0. 688. Οη ἴδε ἀδβϑσῇ 
οὗ Βοηπεςσῃενῦ, ΕΒΑΒ ΉΑΌΒΟΝ, δποῖδοσς οἵ 
[15 8Β0η8 (νηο ͵δ οδ δὰ Αβϑῦπτ Κι θα Νὰ 
ἴῃ 8 Βαδγ]οηΐδη εἶδγ ἰ80]εἰ ἴῃ (πὸ Β γι εἰβὴ 
Μαυποιιπι) γείβποα ἴῃ ἢἷ8 δίεαδαδῦ. Ηδ νασεὰ 
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Μὰ} ἢ τῆα ΕἸ δεη6 5, ἔοπὶ του) ἢ 5 
ἔεηογαὶ, Τασίδη, ἴοοκΚ Αβῃῆαοά. Ἠδξβ αἷβο 
διιδοκεὰ Εργρὶ δηὰ Εἰῃϊορία (188. χχ.), 
δηὰ [ἀυπιεθ οὐ Εάοπ (88. χχχὶν.), ἴῃ 
ογέάδν ἴο ἀνθῆρο [ἢ ἐπ) υγῖε5 ἘΠΕ δα οοπ- 
το ἀρείηϑι ἢἰδ ἔδί ΠοΓ ϑεηηβομοτρ. Αἱ 
Ἰοησίῃ ἢδ ἴοοκ ΨΖεγυβαίθπι, δη4 σδγϊθά 
Μαπαβϑβεῆ Κίηρς οὗ ΨΦυάδιῃ! ἰο Βαῦγίοθη. (3 
Οἤγοη. χχχὶϊ) ὩΤηῖθ ἰαϑὲ ψδγ, Ὠοννονοῦ, 
Βαρροηθὰ ἰοηρ δἴσ ἔβοβα δῦουβ γαϊδῖβά. 
Ἐβεγ.δάάου γοβίογεα {88 ρίογυ οἵ Αϑββδγυγία ; 
δι, ἰῃ δα αϊιίοη ἴο ἢϊ8 οὐδοῦ νἱοϊοσιθβ, ἴο 
6 βοορίγε οἵ Νίμδθνεῃ δε υπἰτοά {Πδῖ οὗ 
Βαθγίοη, μανίηρ δναϊϊεα ἢ ηϑεὶ οὐ ἁ 186 
Ἰηξαβιίθα ἔγουρίεβ δηὰ σοπηπιοϊ ἢ ΟΟ6- 
οδδίοηοά ὈγῪ ἴπ6 οχιϊποιίίοη οὗ (86 ἀδλοι 
(δι γ, ἴο πηᾶκα Βἰιηβα  πηδϑῖογ οἵ τπδὲ 
εἰῖγ, 8η 4 δῇῆποχ ἰξ ἴο ἢΐ8 ἰογηγεῦ ἀομηΐοηκ. 
Μδηδββοῦ, δανίηρ ὕδθη γεβίογειὶ ἴὁῸ τδ6 
ἀϊνῖπο ἴδνοιν δῇδγ αὶ ἀδὸρ δηὰ βίῃςεγε Γδ- 
ροπίδηςθο, οδιαϊηδα δἰδ ᾿ἰδογίγ, δηὰ γεευγηθα 
ἴο Ψεγυδαίθη,, δον ἃ διογίι Ἴδριν αἱ 
Βαῦγίοη. (1756 8 Απῃαΐβ, 4. μ. 3327.) 
Ἐδαγ-ἤδαάάοη γεϊρηθα ρουπαρϑ βίχέθθη γθδγυ. 

6, Ἐπαγοπδαάοῃ νὰβ βικοθοάθα ὈΥ ἢϊδ 
8δ0ῃὴ ΝαΑβΒυσηυθόοίνοβοκ ΟΥ ΝΕΒυσηαὺ- 
ΝΕΖΖΑΗ ἴ. ; π δοπὶ (οίοηοὶ Ηδν Ἰ]ηδοη 6818 
ϑαγαδπαρδαιυβ 111. Ηὸς τγεϊρῃθά ἱνθηΐν 
γδδῦγδβ, δοσογαάϊησ ἴο Ριοΐϊδηγ. Ηανίης 
οοηαιογοὰ Αγρηαχδά Κίηρ οἵ (6 Μοάα6β 
(πε Βείοςεϑβ οἵ Ηετγοάοίμ5, |ἰῦ. 1. ες. 10], 
102.), 6 τεϑοϊγθβα ἴο βϑιδ) υραία 41} ἴῃ 6 
Παρ θουγίηρ [ογυὶτοῦ68. 6 τἰιεγαίογα 
ἀεπραίοῃοα ἡοιοίξγπεβ Ἰηΐο ϑυγίδ δηὶ Ῥὰ- 
Ἰδβέῖηθ νὰ δ ἱπΊη6η886 ΔΓΠΥ ; δι παῖ 
δεδιθγαὶ 88 δίαϊη, δηὰ δ ὶ8 ϑΓΠΙΥ ἰοϑ γ 
αἰδοοιηδίοά, Ὀείογα Βείπυ 8, ἴῃ τΠ6 πηδη- 
ΟΡ τγαϊαϊθὶ ἴῃ τΠ6 δροογγραὶ ὕοοϊκ οἵ 
Ψυάίεη. 

ἦν. Α. Μ. 3356, Β. Ο. 648, ϑάγδοιι8, οὐδοῦ- 
186 ο4|1εἀ ΟΠ ]Ἰδάδη οὐ Οἤνηδ- ,δάδημυ8, 
(οτ ϑαγίδπαραϊιβ 11.} βυςςοθάθα ὅ8808- 
ἀυςμη ἰῃ 186 Αβϑγγίδη τγομθο, Ἡζνίηρ 
Γοηογθα ἢ πλ56] οθηοχίσιβ ἴο Πἰδ βιιθ)δοῖβ 
ὈΥ δὶ8 εἰδειηίπδου, απὰ ἐπα {{ππ|6 σαγθ ἢ6 
ἴοοῖκ οἵ 5. ἀοπιπίοπα, Νθοροίαββαγ, 88ῖἴ- 
ΣᾺ οἵἨ Βαυγίοῃ, δηὰ Ογαχαγεβ ἴμε βοῇ οἵ 
Αβίγαρεοβ Κίηρ οὗ Μεαϊΐα, ἰδασυεὰ ἰορεῖποῦ 
δραϊηδῖ ἢ. Ηδ νν88 Ὀοβίορδα ἴῃ Νίπονοῖ, 
Ὑν ΠΙΟἢ 88 [Δ Καη Ὁγ ἢϊ5 ΘΠ ΘΠ 68, γῇ ρδΓ- 
εἰ’ οπ δα ἢἷβ ἀοπιπιουδ Ὀδῖννθθη ἴῃοπὶ; Νδ- 
Ὀοροαδβαῦ Ὀθοουηηρ πιαϑίοῦ οἵ ΝΙηονθῇ 
διά Βοθγίοη, δηὰ Ογάαχαγεβ πανίηρ Μίδα 
δὴ τπΠ6 δαΐδεθπς ργονίπεεβ. (9516 γ᾽ Β 
ΑηπαΪα, ἃ. Μ. 3378. ἀαίπιει, Ῥγέεϊβ. ἐδ 
"Ηϊἰβιοῖγε Ῥγοίβηε ἀς "ἰΟσγίεηϊ, ὃ 1. Ὠϊ8- 
δΒοεγῖ. ἴοηΣ, ἰϊ. ρρ. 3239---8333.. Μν. δῃαγρε β 
δκείοῆ οὐ Αβϑυγίαπ Ἠϊδβίογυ, ἰογηνίη 
εἰαρῖοτ 11}. οὗὐὁἨ Μγ. Βοποιιβ Νιπουθῆ δὴ 
1153 αίδεθβ; βοοοῃάὰ δαϊιίοη. ὍΟὐοἱ. ἢδνυ- 
᾿ἰἸη5οη 5 Οὐ]ηε5 οὐὔἠ ἊΑβδγείδη Ηϊἰδβίοιγ. 
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δι ἢ ̓ 6 αφηεῖΐο Ναὔοηβ, νοὶ. 1. ρρ. 915-- 

ΑΒΞΘΥΒΙΑΝ ΡΟ15 ψΟΥΒΗΙΡΡΟά ὉγΥ 1τΠ6 
᾿δγϑο  ἴ65, 376. 

ΑΒΤΑΕΚΤΕ, ἃ Ρἢκηϊοίδη οὐ ϑιγγίδη ἰ(Δο], 
ἃ Ὠοίς6 οὗ, 373. 

ΑΒΤΒΟΝΟΜΥ δῃηῃὰ ΑΒἸΥΒΟΙΟΟΥ οὗ [6 
δον, 523. 

ΑΤΒΑΙΙΑΗ, ἀδιιρη ον οἵ Οπισὶ Κίηρ οἵ ϑ8- 
τηδ γα δηιΐ ψἱΐα οὔ εῃογαπι Κίηρ οὗἩἨ Ψυάεῇ. 
ψΦοῆ δανίηρ ἰδίῃ ΠῸΡ δοὴ Αδαδζίδη, δἢ8 
Βεϊζϑὰ 1Π6 άσεὶ δηὰ ἀεοβίτογοα 8}} τ 
8008 οὗ εἰογατῃ (στ ἤοπὶ ἢ6 δὰ Ὀγ ΟΥΠΟΓ 
ὙΪν68) δχεαρὲ ΔΦεποδβῇ, σῇ 88 ργονῖ- 
ἀθηυα! ν δανεὰ ὕὑγ Ζεποβῆορα, δὰ νῆοὸ 
δίζογνναγα5 δισσοοάθα ἴο ἐπ ἴἤγοπθ. Αἰπἃ» 
ἰδ ττᾶβ δἰ αΐη, δίῖεγ δὴ υδυγρδίίοῃ οὗ 51Χ 
γδδᾶγβ. (2 Κιηρβ χί.) 

ΑὙΗΕΝΒ, ἃ οεἰουτγαϊοα οἷν οὗ ὅτοοςα, 
ΒΟπηθιϊπΊ6. 8 ΥΟΥΥ ρΟΥΕΓΙΪ σοτηπιοη δ ἢ, 
αἰδεϊηριυ δηθὰ ὈΥ {{π| τιν! αγγ ἰδ] οπίβ, Ὀὰϊ 
5[}}} τῆογα ὕγ 1Π6 Ἰεδγηΐηρ, οἰοφυθηςθ, δηά 
ροΙ θη 685 οὗ 118 ἱπῃδυϊδηῖβ, ὅι. Ῥϑυὶ 
σοπλης ἈΠ ΒΟΓ, Α. Ὁ. 32, ἔουπαὰ τΠδπ οἰ ηροα 
ἴῃ Ἰαοἰαίγγ, οσσυρῖθ ἴῃ ᾿παυϊγίηρ, ἃπὰ Γ6- 
ρογίίηρς π6ν8, συγίουβ ἴο Κπονν ΘΥΈΎΥ τΒης, 
δηα αἰνϊ δα ἴῃ ορίπίοη σοποργηΐηρ το] σίοη 
δηά παρρίηδ88. (Αςίβ χυὶ!) ἔτοῖ δη 
αἰΐδῦ εγθοϊθὰ ἴο {πὸ “᾿πκπόνη Οοα " ((Π6 
ογρίη οὗ συ ἤϊο ἢ 5866 ἰῃ Μοὶ. 1. Ρ. 195.) 
1Ππ6 ργεδὶ ἀροβίὶα οὔ [6 Οθηιεβ, ἰακίησ 
ορροτγίιπη,τϊαβ ἤθγα ἴο ργθδοῦ Ψε8ι18 (γί βῖ, 
8 σΒΓΓΙΘα Ὀείογα ἴΠ6 ᾿υἰχο8 οὗ ἴππ6 ἐγῖυι- 
Π8] οδ] δά {π6 Αγθορασυβ; ὙΠΈΓΟ Π6 ρᾶνα 
8η 1]]υδέγοιβ τΕΒι ΠΟΥ ἴο ἰγαῖῃ, δηὰ ἃ 
ΓΟΙΊΔΓΚΆΌΪ6 ἰπδίδποα οἵ ροννεγ!! γοαδοηίηρ. 
(ϑεδδηδβοοουηὶ οὔ [Π6 Απεξορλαῦϑβ,ηρ. 152. 
ΟΥ̓ 1Π18 νοΐ.) οάογη Αἰμδηβ βυβεγοὰ 
Β6ΥΘΓΟΙΥ ἀυγίηρ ἴῃς ἰαῖα γᾶ γ ἢ 1ῃ6 ΤΌΓΚΒ. 
ε185 πον ἴΠ6 ΠΡΊΤΟΠΟ οὔ 16 πον Κἰῃρ- 
ἀοπὶ οὗὁἩὨ ὕγεθος ε δηα ἔπεα ρίδη οὐ 16 οἰ 
ἢδ58 Ὀ6Θη 80 δγγδηρϑύ, πδῖ πδην οὔ ἔπ ρτὶη- 
εοἷραὶ γθπηδὶπδ οὗὨ δητὶαυ ν ὑπ 06 ὑὈτουρὰξ 
Ἰηῖο νἱδν ἴῃ οὐδ ἰοηρ βίγθοῖ, ψῇοἢ 15. ἴο 
Ρδ58 Ἰῃγουρῇ {Π6 σοηΐγο, 8πη4 δΠηϊδῃ δὲ τδ6 
ἀηοϊεηξ δηίγεηςα. Τῇ ῥργαβοηΐ 8ιπᾺ}} ρὸ- 
Ριυιϊδείοη 18. ἀδ}}γ ἱπογεαδίηβ. Αἢ οχίθηβίνα 
οἶϊνα στον ἰῃ 6 βυθυγῦβ αόογα8 αἰπιοβὲ 
1Π6 ΟἿΪΥ δγιϊοϊα οἵ σοπιπιοῦοα σοπποοιοά 
ψ ἢ τἢ6 ρίδες. (Ηδγαάγ᾽ 8 Νοιῖςθβ οἵ {16 
Ηοΐγ 1,μ6πηα, ρρ. 814--317.) 

ϑοπια οὗὨ ἴΠΠῸ ἥπεβὲ βρεοϊπιθῃ8 οἵὗἉ δησίθηϊ 
ἃγῖ δὲ ΑἸ Π6ἢ5 ΠΟῪ δάογηῃ {Π6 Βεγιεἰδ Μι- 
δουπι. Τί τοδάογ, ψἶο 18 ἀδδβίγοιιβ οὗ 8 
.}}} ἀσοουηξ οὗ τῃ6 βίδα οἵ ΑἸ ἤδη, δηὰ οἵ 
ἐϊδ ναγίοιιβ πῃοπιυτηθηῖβ οὗὨ ἰογπιοῦ {ἰπ|68, 8 
τοίοιγοα ἴο ἴπῸ Τγανοὶβ οἵ Ὦτγ. Οἰαγκο, ἴο 
1η6 ΟἸαΞεῖὶςαὶ Τουγν οὗ Μν. ἢοάνε!,, δά ἴο 
Μγ. ϑδευδγι᾿β Αηταυῖε5 οὗ ΑἸεηβ, δηὰ 
ἜδρΡΘΟΙΑΙν ἴο Οοϊοποὶ 1,θα κε β “ Τορορτγα- 
ΠΥ οἵ Αἰδθηδ,7 δηὰβ ἴο Ὦγ. Νογάβννογι 5 
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“«ΑἸΠ6π8 βηὰ Αἰεοη." Α οοποῖδα δυΐ 
ΠΑΡ] δεῖς οὗ Αἰ θη 18 σίνθη ὈὉγῪ Ῥγοῖ. 
Ἡοῦνίηβοῃ, ἴῃ ὨὶΒ ΒΙΡ]Ιοαὶ ἘΠ βεαγοῇεβ, νοΐ. ἱ. 
ΡΡ. 9---ἰ14. 

ΑΤΟΝΕΜΕΝΊΤ, ἔἴδβι οἵ, 345, 346. 
ΑΤΤΑΙΙΑ, ἃ τοῦ εἶπ οἰἵγ οὗ Ῥαπρῆγα, 

δηα τῇς ἙΟΠ]6Γ Γοδίάθηοθ οἵ {Π6 ργείεες. [1 
ἀεγινααὰ 118 παπῖθ ἴσου Κίηρ Αἰΐαΐιδ, 115 
ἔουπάογ, Ηΐμογ ϑὲ. Ῥαὺ] πθηῖ ἴγοηι Ῥεῦρα 
ἴῃ Ῥρῃρῆγ)α. (Αεἰβ χὶν. 95.) Ιξὲ 8ι}}} 
Β0 588 ὑπάδθῦ ἴΠ 6 παηια οΥ̓ ϑαξίαα. ΤὴΘ 
ΠαγΟΌΓ ο8η ΟὨΪΥ δοοοιηπιοάδια 5Π18}} γεδ- 
8ΒεἾῖ8ι1. Τῇ τηούθγῃ ἴον 8 ἴπ6 γϑϑι θῆσα 
οἵ 8 ρδεδα. 

Αὐυασυδβτυβ (Οεἰανίυ5) ([Π6 ἤγβέ, ογ, 8δ6- 
σογαϊηρ ἴο Βοπη8 ΨΥ ΓΘ ΓΒ, [Π6 ΒΘΟΟὨ ἃ ἘΠΊΡΘΙῸΓ 
οἵ οπιθ. Ηεδ Ἤοοπηδηάδά ἴπ6 δηγοϊπηθηΐ 
ἴο 06 ᾿ιπ86 ψῃ]Οἢ 18 τηθπεοηδά ἰπ Γ,0Κ6 1. 
Ι, --- ΤΊ ογγεδοοοηα ΥΘΆΓ ΟὗὨ ἢΐΒ γεΐρῃ 18 
παῖ ἴῃ Ψῃϊοῆ Φ2ε8ὺ8 ΟΠ γῖβὲ 5 Ὀογη. 
ΤΠς {π|6 οὐ Αιρυπίυδ, ν ἰοἢ ἢ γεςεὶνοά 
ἴτοπι ἔα βδιΐογγ οὐ 6 βεηδῖθ, Ὀθεβπια τΠ6 
Ρογϑοπαὶ δρραὶ δίϊοη οἵ ἢ18 ϑι: 6 5808; δηὰ 
δι, 1υκα τ ΘπρΙογθὰ τἢ6 σογγεϑροηάϊηρς 
Οτεεκ ποχγὰά ἴο ἀδϑιρηϑῖς Νεσο, (Αςῖβ χχν. 
21. 95.) 

ΑΥΕΝ. 86 ΟΝ, ἐπῇ. 
Ανεν (Ρ]αΐη οὔ), ἃ ὑθθδε υ] να] ϊον ἴῃ 

{πε ρᾶγὶ οὗ ϑγγία ἤδᾶγ ἴο Τλαπιββου : 80- 
οογάϊηρσ ἴο ἰθϑθη 8, 1 15. ἢονν σα θα ζὕη, 
8η41 18 ργονθγθϊ! ἢν σοηβί ΘΟ Γθα 88 ἃ ἀεἰρῃϊ- 
[ω] νδ]ογ. Α4.58 1Π6 οτγὶρίπαὶ σογὰ (ΒΙΚαῖῆ- 
Ανϑη, ὑοῦ 8. γοϊαϊηθὶ ἴῃ τἢ6 πιαγρίηβὶ 
τοηάεγίηρ οὐ Απ|οβ ἷ. 58.) βίρηϊῆες 186 ρΙ βίη 
ΟΥ̓ νϑη τυ, ᾿ξ 18 σοη͵δοζαΓγοα το ἢανο θεθη 8 
ΡΙασα γε γκα}6 ἔογ Ἰἀοἰδῖγυ, Βϑεῃ οὶ Ὀοΐηρ 
οὨ]] 64 Βεοιῃ-Ανε ἴῃ ΗΒ. ν. 8, ἴογ {ῃδὶ 
Γοδϑοη. 

ΑΥΙΜΒ8, 106 ΟΥ̓͂ΣΙ μδὶ ἹΠΠαὈ δηῖ8 οὗ τ 6 
σουηῖΡΥ Δ ΕΓ ΘΓ 8 μοΟββεββεα Ὀγ ἴΠ6 (βρῇ- 
τογῖπι οὐ ῬὨ1]ΠἸ5εη69. (Πουϊ. 1. 93.) 

ΑΥ̓ΙΤΕΒ ΟΓΥ ΑΥ̓ΙΜ, 6 Πα δη8 οἴ 
Ανϑῖ ογ Ανβϑ, ἃ οἵ ψ! θη. 6 οοἸοῃΐεθ ΨγΕΓῈ 
Βοηΐ ἰηΐο δβηιαγα. (2 Κίηρβ χυ!! 98. 31.) 
Ανὰ 8 διρροβοά ἴο πανα ὈδΘη βἰειδίθα ἴῃ 
1Π6 πουῖἢ- τοδὶ οἵ ΟΠ δ θα. 
ΑΖΑΒΙΑΗ. --- 1. ΤῊδ πηι οὗ 8 Κίηρ οἴ 

ΨΦυάδῃ, α'δο ςα]] δὰ 902ΖΖΙΑΙΙ (ννῃϊο ἢ 566 
ἐπ ὰ);--π-. ΤῊΘ πηι οἵ βανεγαὶ ἢὶρῇ 
ῬΓΙοβῖ8 διηοπα 6 εν ---δηὰ, 8. Τῆς 
Ὠδπι6 οἵ ἃ ργορἢεί ἴῃ [86 τπη6 οἵ Α58. (3 
Οἤγον. χν. 1], 9.) 

ΑΖΕΚΑΗ, 8 εἷτγ ἴῃ (ἢ τγῖρα οὗ δυάδα, ἴο 
(ἢ 6 δου οὗ Φογυδβαϊθη, δηα οαϑὶ οὗ Βοίῃ- 
Ἰοβεπ). (Ψοβῆ. χν. 38.) 

ΑΖοτῦϑ, ΟΥἹ ΑΒΗΡΟΡ, 8 εἰζγ οὔ 2υάεεα, 
Ὑγ65 Βηοί πεν ὁπ οὔ {6 ἤνα οἸ{165 θα]οηα- 
ἵηρ ἴο {|}6 ρυῖποοϑ οὔ {πε ῬἈΠ βῆ π65. (58. 
ΧΙ. 8..; 1 ὅ8ηι. νἱ. 17.) [ἡ 1Π6 ἀϊνίδιοη οἴ 
ῬΑ εβίϊπθ ΒΥ ΨΖοβῆιια ἰὲ ννὰ8 δ᾽οἱθα ἴο 
ἴῃς ἰπρε οἱ Φυάαῃῃ! (“οδῖ. χν. 47.) ; θυϊ 

Βὶοσγαρλιοαὶ, Ἡἱδἐογίοαΐ, απὰ 
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1ῃ6 Ροπβαβϑίοη οὐ ἵϊ, ἸΥ ἢοξ τοϊδίηθά, νῶβ 
ΒΟΟῚ ΓΘΟΟνΟΓΟα ὃν ἴπῃ6 ΓΒ ]]Ἰϑεπε8, ν ἢ, 
πτοθ πυπάγοά γροδγβ δἰδγυνδγαβ, ἰιδυίης 
σαρίυγοά [Π6 δὔκ οἵ ("οά, ὑὈγουρῃὶ ἰδ ἴὸ 
Αδβδαοά, δηὰ ἀσροδβιίίθα 18 ἴῃ τῆ ἰθηιρὶε οἵ 
πεῖν Ἰάοἱ ἀεῖῖγ άσροη. (1 ὅδπῃ. ν. 1.) 
Βιυθεεαιθηεὶν ἰ)2Ζίδἢ Κίηρ οἵ }υάδῃ, πανίης 
δ ΟΘΒΒΓΠ Υ ψναγτθα δραὶηδὲ τῃ6 ῬΠΣ βιληθα, 
ὕγοκα ἀοννῃ ἴϊ8 νναὶϊβι (9. (Ἤγοη. χχνὶἹ. 6.) 
ΤΏ ΟἷΕγ γγῶ8 σαρίυγοα Ὦγ Ταγίδη, ἰδὲ Αϑ- 
ΒΥΤΔη σαηεγαὶ, ἢ ἴπ6 (ἰπη6 οἵ Ηεζεοκίαβ. 
(388. χχ. 3.) Αἴϊον 186 γεξωγη οἵ {ἰνε )6ππ 
ἴγοιῃ ἴπ6 Βαῦγυ]οη δὶ σαριϊνγ, 186 πμπιο- 
ΓοὺΒ ἈΠἔΕΈδπσεβ τπδϑάς ὉΥ ἐδοαὶ ὙΠ} ἰδς 
ἩΟΙ6η οὗ Αβῇσοα, ἱπέγούμσοαά εἰ6 ποιβῃρ 
οἵ αϊδθ σοάβ ἰωΐο ἐπϑῖγ (Ἀπ 1] 168; 850. δαὶ 
106 οἴἶεργίηρ οὗ ἴῆεβα πιδγγίβροα ἐραε ἐαί 
ἐπ ἐδε ἰαηρ ες 9 Δελαοά, ἀπά οομϊά ποί 
ὡρεαὰ ἐπ ἐδσ υειυε ἰαπρίαρο, διί αροογάϊπῃ 
ο ἐὰλθ ἰαπρυμαρε οὐ φαοὴ . Ἐὸογ (5 
ΟΥ̓ δβδιηδὶ τῆ6 ἰδιν οἱ Θυα, {μδὲ πιοδὶ 
ὈΡΓΡἢς ἀπά ρβίγίοις οἴ γε χίουιδ βονθγο ΓΒ, 
Ναεβδειηϊαῖ, οοητεπά ρα αἰ τΠθπιὶ, 8πη4 τ᾿η8 66 
τΠ6ΠΔ Β.ΓΕΒΓ (δὴ ἘΠΕΥ Μψουϊὰ οοηῖγϑοῖ ὯῸ 
ΙΏΟΓΘ διιςἢ ἰαοἰαίγουδ υπῖοβ. (Νεῖ. χι. 
93---96.) ΑΞῃάοά νδὲ αἴϊογσαγάβ Ἵδριυγεὰ 
ὃν Ζυάα8 Νίβοοδθθουβ (] Μδος. ν. 68.), ὈΥ 
ψΠο56 ὑγοῖῃον δοπδίῃδη ἰὲ νγδ8 γεάυσεὰ ἴο 
δβῆθ. (1 Μδοο. χ. 84.) [ξ ταβ νυ] ἀεηῃ} 
ἃ ρίδος οἵ ρῦοβϑὲ βίγθηρίῃ δηεὶ σοηπδαυδῆςε. 
Βν τῆς Οτθακβ 1 γ͵χαὰβ οδ εὐ ΑζΖοτῦβ. 
ἐγ ῬΗΠΙΡ τἰπ9 δναηρεῖίϑε τγ8β ἰοιιπά, 

δεν ἢ6 84 ὈαριϊΖεα ἐπ ΕΗ ϊορίδπ οὐπυεὶ 
δὲ ἀδζΖα, εν τι 88 8ρουξ {ὨϊΓΕΥ πη εδ 
αἀϊδῖδης. (Αοεἰδβ νη]. 40.) Αε ργοβεηῖ Αϑῇ- 
ἀοὰ 18 8. πιίβεογβθίε υἱαρθα ςδ]]θὰ φάμά, 
Ρἰετυγαβαυοὶν δἰτιδῖθὰ οὐ ἃ βιπαὶι 61η]}- 
Π6Π6Θ6, βιγτουπάθα Ὁ οἶἶνε ρστουπάς δηὶ 
ΟΥΟΠαΓὰΒ: [ΠΈΓΘ ΔΓῈ ὯΟῸ ναβδῖϊρεβ οἵ [3 
[ΟγπΊῈΓ ϑρίεηάοιγ. Τῃα Γοβά ἴο 1}}}5 ρίδοδ 
᾿ϊεβ οὐδὲ 8ὴ υὑπαι]αιηρς βιγίβοθ, ραγια!ν 
σονογοὰ ψπἢ ργαίη δπὰ «ἢ ΐβε] 65. (οῦῖι- 
80η}8 Τγαγνεὶβ ἴῃ λα] βίησ, νοὶ. 1. ρ. 3]. 
γδη 46 Ν᾽ εϊάθ᾽ Δ Ναγγδαιῖνα, νοὶ. 11, ρ. 112.) 

ΒαΑλῖ, 8 Ρηωπὶιεΐδη ἰάοϊ, ποϊξῖοσς οὗ, 373. ; 
8η οἵ Πἷ8. ννογβῆϊρ, 384, 385. 
,ΒΑΛΙΔΗ. ὅθε ΚΙΑΣΑΤΗ ΞΖ ΕΛΗΙΜ, ἐπβτν, 

ἐλ κρλαλ ϑ, ̓  οὐδ ν αν τὸ Ἰ(οἷ5, ποῖος 

ΒΑΛΊΖΕΡΗΟΝ, οἱ, 
ΒΑΑΛ, -ΟΑΡρ, ἃ οεἷϊγ συ ποῦ νγὰβ δἰ αναϊοὰ 

ἐπ ἰδ υαἰϊεν οΓ 1 οδαποπ, ὠπάεν οκπι 
Ηέετπιοη. (Φοβῇ. χὶ. 17., χὶ!. 7.) : Ὁ τὰϑ 
οπβ οὗὨ [Π6 ρῥ͵αιθβ συ ϊοἢ γοαιαϊη θα ὑποοῦ- 
φαογοὰ Ὀγ τη6 [5γϑϑ τεβ ἂὲ {πες ἀδαὶῃ οἵ 
φοβῆυξ. (“Ψ]}οβἢ. χὶϊ. ὅ.) Βγυ τπε Οτεεὶβ 
πὰ Ἐοπιδηβ ἴὸ τψ88 αἴϊεγιδαγὰβ οδι δὰ Ηδ- 
Ἰορο 5, πὰ Ὀγ {πὸ πιοάδγη πϑίϊνος ἰΐ ἰβ 
οδ θὰ 38ααίδεο, Ὀοϊὰ το ὨβΠ)6 5 πιϑδῦ 
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1η6 Οἷιγ οἵ πὲ ϑυπ. [ὁ ἰδ δκυρροκοά ἴο 
μάνα ὕδοη τῇς ρῥίδοσα ο8]1.ὰ ΒαΑ', Δ ΜΟΝ 
ἴῃ οὶ. βοᾷ. Υἱ}}. 11., δηά 8]80ὸ ΒΑΆΆΤῊ 
ἰη 3 Κίηρξ ἴχ. (8. Τηδ ἱπῃβοϊδηῖ8 οἵ τπ 6 
σου ΓΥ Ὀαϊενα ἴῃδὲ Β68]- δα ογ Βδαῖρες 
ΜὙῈ8 εγϑοίεά ὉΥ ϑοϊοπιοη. ἴξ δβίβπαβ δὲ 
6 ἴοοι οἵ Απε|-1,ἰθαπυδ, ἰδὲ ΒΕΓ (ἢ 6 
πιουηίδίη τογιωϊηδῖθα ἴῃ ἃ ρἰαΐη, δπὰ 1 
ΡΓαβθηῖδ ἴο ἴΠῃ68 ἴγανϑιϊεῦ ἃ ταβρηίβοθηξ 
Βρθοοίδοϊο οὐ συὶπθ, ϑιηοῦκ νος {Πποϑ6 οἵ 
Ηϑ Τοιρὶς οὗ Βαδὶ οὗ ἴῃς ϑυπ ἃγὲ 
τηοδί σοπϑρίοιουθ, ἴπ (686 Γγιΐηβ ΒΓΘ 
ἴο Ὀ6 566 δίοῃδθ δἰ ΧῖῪ δηὰ εἰχίυ.ϑχ 
ἔεοϊ ἴπ ἰθπρῖῃ, ἐκεῖνα ἱπ πιο κπ6 858, δπα 
ἔνεῖνα ᾿η δείρῃς. Τα δρίεπάϊά ποτὶ οἵ 
Μεβδιβ. Ὗ δὰ εν ΚιΏ6, ρυῦ!δηοα δὲ 
1οηάοῃ ἰη 178, δηά τεργηἰοά ἴῃ 1897, 
Ψ1] σοπνοΥ βοπια ἰάεα οἴ {Π6 τραρη! ἴσδησα 
οἵ τῆοδδ γοπηδίῃϑ οἵ βησϊθηϊ δῖ ; οἵ νῆηϊοῖ 
8016 δοουγαῖεα νίσνν ν}}} "ὰ ἑουπὰ ἴῃ τῃ6 
“Μμεηάδοορα Πἰυδιγαϊίοηδ οἵ (6 Β|0]ς,᾿ 
εαϊεεά Ὀγ τπ6 δυῖμονῦ οὗ τ ἷ8 ψοτκ. Τὴθ 
Ρορυϊαιίοη οὗὨ Βαδῖρος, υῃϊοῖ ἴῃ 175] 885 
ἤνε τπουδεηά, ἴῃ 1835 ψδὲ τεἀιπορὰ ἴο ἵννο 
πυπάγοα ροτϑοῦδ. Τῆι πιοάετῃ ἴονῃ ἐοη» 
85ἴ8 οὗ 5 πυΡΟ οΥ̓ τησδὴ ἰἰυϊ8, Δηα 8 ἴδνν 
Παϊσγυϊηοά πηοϑιθ8. Α ἀσϑεγριίου οἵ 
πὸ γυΐπδ οὗ {Π|8 ρίδοβ 85. ΠΟῪ δρροδγεὶ ἴη 
(ἢ6 δυξιμηη οὗ 1838, ἰ5 ρίνεη ὈὉγ Με. Αὐὦ» 
ἀἴβοη, ἰῃ Πὶ5 Ὠειιδβοὺδ δηὰ Ῥαδίηνγα, νοΐ. 
"]. Ρρ. δ1--72.; δηὰά δβρϑοΐδ!ν ὈὉγ 1ογὰ 
1 Ἰηάκμδυ, 88 ΤΟΥ δρρ ἴῃ ἴΠῸ δαπηοῦ 
οὗ 1837, ἴῃ δἷ8 1μοεϊίογβ ἔσγοπι ἘΕμυρί, ὅτο., 
νοἱ. 11. ρρ. 19]---2904. “ΑἹ] 15. ρεγὶβ ὅγε 
οὔ ρίσαητις γοῖ πιοδὲ ργδοοίμ! ργορογοη, απὰ 
ργεδίῃθ 8 βόοῦϊε τοδιϊωοην ἴο ἰδ πιαρηΐ- 
ἤσεποα οὗ δησίεης ροηΐβ. (Οὐοἰμππηη δηὰ 
ΘΆρΙῖΑ], [τα δπὰ οοζηΐςο, τοοίβίοπα δηὰ 
δηϊδὈϊδίαγα, 8}} ἰδ ἴῃ αἶγα Ἴοοηδιβίοη, γεῖ 
ἃ5 γεβῇ αδἰηγχοδῖ δα ἱ{ {Π6 διγι δι᾿ οἰ ]5αὶ 
παὰ θὰ [θεὲ ψτουρῆς οὐ [ῃ6 οοποορίίοῃ5 
οἵ ἃ ἀε]ιεαῖα ἴδπου ἔο ρογραίιαϊα ἰῃ θη ἴῃ 
1Ώ8Γ0]6. (Εἰ Κ᾿8 Ῥαβίοε᾽ Β Ββςο)] δος οἢ5, 
". 391.) 

Βαλι ΗΛΖΟΒ, ἃ οἷὲγ οὗ ΕρὨγαΐπι, ν ἢ ογα 
Αὐδαίοῦρ Ὥδάθ ἃ δἤδορ- δῃδαγίηρ ἔδδβοζξ, 
αἴ νεῖ ἢ6 εαὐδοα ΠῚ5 ὑγοῖποῦ ΑἸηποη ἴο 
6 εαιϑϑα85: πδϑίϑα, (9 88π). χὶδὶ. 33---29.)} 

ΒΑΛΙΡΈΟΒ, ἃ (ὑδηβδηι δ ἰάοἱ, ποῖῖοθ 
οὗ, 373. 

ΒΑλβηα, ἴδ δοὴ οἵ Αδίΐαῃ, δηὰ σοι," 
ΠΊΔΠΟΟΘΓ ἴῃ σἢϊεῖ ἰο δεγοῦοδιη ἴ.: πα ἰγοδεἢ» 
ἐγουδὶν ΚΙΠ]οά 8 δονεγείρη Νβάαῦ, δπά 
δἰϊεγνδγὼβ υδυγρεὰ ἰδ ἀπ κα, Β.06. 
968---9390. 

ΒΑΒΕΙ, τῇς ἤδη οὗ ἃ ἰοῦ ἰονοῦ, 
ψ ἢ Ἰοἢ της ἀεδοεπάδηια οὐὗἨ Νόοβδῃ Ὀοδβδη ἰοὸ 
υυ}}ἃ ἀθρόου ομα πυπάγοα δὰ ᾿ΘΏΕΥ ΥΘΆΓᾺ 
ἰοῦ (Π6 ἀείυρο: ᾿ξ νγῶ8 δὸ ε] δά (Βαδεὶ 
δ σης σοηξιδῖοπ), Ὀδοδιδα Οοά ἰδογα 
σὐπίουηαεά ἐπ ᾿ἰδησυαρα οὗ ἰἴοθθ ψἢο 
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Ὑ6Γ6 εῃρ]ογεὰ ἴῃ (86 ὑπάἀενίακίηρ, (δα. 
χ. 10., χ!. 9.) ὙΠοῖγ οὐΐθεξ τὰ ἴο δι} ἃ 
ΟΠ δηὰ 8 ἴότεσ, ἱῃ ογεῦ ἴο ργανεηὶ (ἢ εΙγ 
ΔΙΓΊΠΕΓ ἀϊδρογδίοη νοῦ [ῃ6 δα. Βιυϊῖ, 88 
1π|8 σὰ 8 ΘΟΏΓΓΕΓΥ ἴο ἰἢς αἰνίηδ ρυγροβα οὗ 
γορ δ ϑδϊηρ ἢ Θαγι τὶ ἱΠΠΔΌΙ Δ Σ, 
αὐοά οδυδεά {πθ] ἴο δ6 δοβίίεγεά, Τῇ6 
ἴοντεῦ νν88 ἰεῖ ΓΕΏΓν ἱποοπηρὶοῖο; δυΐ 
ἴΠ6 ἐουπάδιϊοηβ οὗὁὨ [6 οἰ ψνεγα ργοῦθὶγ 
ἴα, δῃὰ ἃ ρογίίοῃ οὐ π6 Ὀυΐΐϊάογα οοῦ- 
κἰηυξὰ το ἀνε ποτε. ΤὨϊδ ρἰδοα δῇογ- 
ὙΦγΓαάδ Ὀεσδιηθ [6 οσεἰευγδιθα οἰϊγ οὗ 

ΒΑΒΎΥΙΟΝ, (86 τηρῖγοροἶ!ϑ οὐ ΟΒαϊάξη, 
ὙΠΙΟἢ ἯΔ5 ρΓΘ. ΘΠ ΠΘΏΕΥ αἰδεϊησιυϊξηεά [ῸΓ 
τῆ πιδρηϊἤοσηοα οἵ 118 θυ" ἀἰηρ5, Ἔβρϑοίαγ 
δἴϊογ 118 ἐπ] αγβθπιεης δηα ἱηργονοτηθπὶ ὃὉγ 
ΝΕΟΒΟΒΒαΉΘΖΖΑΓ, ἤδη ἰδ Ὀοοδηθ ομα οὗ 
(6 ψοηάεγβ οἵ ἴΠ6 ποῦὶἁά. [τ ἷἰ8 βαϊὰ ἕο 
αν σογογοιὶ δὴ δῖεα οὔ 480 μβίδήϊΐδ, οὔ 
ὨΘΑΓΙΪΥ 60 [1168 ἴῃ οἰγοι πδγθποθ ; δὰ τῃ6 
ὙΦ} ΌΥ ἩΠΊΟΝ ἰδ τὰ βδιτουπαθα νν85 50 
οὐδ] ἴθ τηϊοκηθβα, δὰ 4200 ἴῃ μεῖς. 
ΤΒ6 γίνε ΕῸρἤγαῖεα αἰνϊἀδὰ τΠ6 οἷν ᾿πῖο 
ἔνο ραγῖβ, συ ῃϊοῖ 6 Γ6 σοπηφδοϊθα ΟΥ̓ ΤΏΘΒΠΝ 
οἵα ποδίϑ ὑὈγίάρε, δῦουΐϊ ἃ ἔυγοηρ ἴῃ ἰδηρίῃ 
δηἀ 5Ιχῖγ ἔδει νἱάε. Ὧν. Ηδὶοβ ἢδ5 ρίνθηῃ 
ἃ ὁορίουΒ 8Π6 βοοσιγῖα δοσουηΐ οἵ δηςίοπε 
Βδρυΐοῦ ἱπ ἢΪβΒ Απαὶγβὶβ οὐ ΟΠγοθοίορν 
(νοὶ. 1. ρρ. 469---456. 41ο., οὗ νο]. ἱ. ῥρ. 
458---458. ΠΡ 
ΤῊ θαηκε οἵ {Π6 'Ἰναῖεγῃ οὗ ΒαΌγ]οη το Γ6 

Ρ᾽απίθα νυ ψΠΠοὐγβ, νν ἢ] οἢ ἀγα πηεπιϊοπεά 
ἴὼ ἴῆ. ϑεγρίυγεΒ. Τῆι βϑίδῃ (χν. 7.), 
ἀ φορνήμην ἴῃ ργορδεῖῖς ἰδηριαρα τπ6 σαριὶ- 
γΠῪ οἵ τῆς Μοδθῖεβ ὈὉγ Νερυσ ΘΠ 6ΖΖΑΓ, 
88 8, [ῃδι ἐἦεν εἠαίἑ ὃς σαγτίρα ἀτυαν ἰο ἐδ 
οαίϊον ΟΥ̓ τσίοιυε. ΤὮδ τεγτ ΟΥΥ βυϊτουπά- 
ἴηρ ἴπ6 γυΐη5 οὗ δηςσίθηϊ Ἰσῃ 5 αἵ ργεὸ- 
δϑηΐ σοτηροδαὰ ἙΝ ΕΗ οἵ μ]αιηδ, σοδε 80]] 
15 του) ; δηὰ 1Π6 εἰνες μπῆκε ἀγα 581}}} ΠΟΟΓΥ 
ὙΠῚ} ΓΟΘ 65, δηὶ σονεγαα π 1} [86 ΟΤΘῪ ΟΖΙΟΓ 
ὙΠΟ, οη΄ ψΠϊο τ[ῃ6 σδριϊνοβ οἵὨ [δβγδοὶ 
ἐπὶ βέδν ιν {πον Παγρϑ Ῥ δὶ. οχχ χυὶὶ. 1---4.), 
δηὰ τοΐιβοαὰ το 6 σοπηδογῖοα, ψἢΐα {πο γ 
σΟΠΔΌΘΓΟΓΑ ἰδυητηρὶγ σοιηπι)ιαη δά τἤδπ ἰ0 
δίης ἴῃ6 δοῆρβ οὗ ϑδίοη. (ϑ8ίν Ε. Κ. Ροι- 
το γ᾽ Β Τρανεῖα ἴη Οεσοτγρία, ἄς,, νοὶ. 1ϊ. ἢ. 
501} 

6 δοσουηῖβ οἵ [Π6 Δποϊοηῖδ Γεθ οοῖῖη 
τῆ ργεδὲ Ἴχίθεηϊ οὔ τἢϊ8 σΥ ψόγὸ [ΟΥΤΩΘΥΥ 
ἀϊδεγοάϊθα , Ὀυῖ {ἘΠῚ πᾶνο Ὀδαπ ΝΠ} γ δὺ5- 
ἰαἰποθὰ Ὁ τΠ6 γέβοαγομοϑ οὗ πιοάεγη ἵτα- 
γΟ εγ. Αγουπὲ [Π6 πιοάεγη ἴον οἵὗ 
ΗΙ]Ἰα᾿, οἡ ὑὈοιἢ 5465 οἵ {δὲ γίνερ ΕΌρἤρα- 
68, ἴΠεΓ6 δα ᾿πππηθη86 πιουηκ δπά τυΐϊης 
(Όγ τ παῖϊνοβ τογπιεὰ ἰἢς γυΐῃ οὐ ΒδΡ6]), 
ΨΥ ΠΊΟΣ γεργοδοηὶ (ἢ σπσα πιρηῖγ Βαῦγίοη. 
Απποηρς ἴποπὶ {πὸ [Ὁ] ονγίηνρ ἀ δϑρθοίδ! ν 
γν οὐἣγ οὐ ποιίςο, Υ]2.: --α 

]Ι. “Τῆς Καεδῖ, οὐ ραϊδοῦ, α πιουπά οἵ 
αὐους 700 γαγάβ ἱπ ἰεπρῖἢ δὴ ὑγεδί ἢ. 

884 
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116 πιουϊάοα Ὀγῖοκβ ογῃδιηθηῖοά τῖτῃ ἰπ- 
ΒογΙριοη5, δὰ 18 ρἰαζθοά δηά Ἴο]οιγοά 
{|68, δΔαἀοὰ ἴο ἴδ βουϊρίυγοβ ψῃϊο ἢδνο 
Ὀεθη ἔουπα {πογα, βρϑαῖ οὔ 115 Ἰπιροτίδποα, 
δη ἴανα ἰδ ἴο 115 Ὀεΐπρ φεπογα! ν Ἰοοκοά 
ὈΡΟΩ 85 ἴΠπ6 δαϑίθσῃ βδηά ἰδγρεδεὶ οἵ {δΠῈ 
Ραΐδοθβ οὔ τπη6 Βαθγυ)οηΐδῃ πιοπδο8, Γε- 
ΠΟΥ ΠΟα ἴον 8 δορί ῃρ ραγάθη3.᾽ (Αἰπ8- 
ὙΟΓΙΠ 5 Ἠ δοδγοῃ 68 ἴῃ Αβϑυγία, Βαρυ]οηΐα, 
δηὰ ΟΒδίαρρα, ρ. 169.) 

2, Τα Μιυγεϊ θὲ 18 Δἢ οχίδησῖνα πηουηὰ 
οἵ οὐϊοης βαρε δηά ἱγγοριΐίαγ μαὶρις, [6 
εἰονδίίοη οὔ ἐπε δἰ σῃδβὶ δηρίο ὑυείηρ 14] ἔδοϊ, 
ΤΡ του πη ἰ5 Βρροδβϑα ἴο ἢᾶνα ὕθδϑη υβεὰ 
88 8 σοηχεΐοζγγυ, ἔσο) {Π|6 οἰΓουμηδίδηςα οὗ 
βκαίϊδιοηβ διιὰ ψοοάδη οοδήΠηβ ἢανίηρ ὑὕδθη 
ἔουπὲά ἴῃ ᾿ἴ.- Τῆς Μιυβ)εϊ! θὰ 18 ἄνα τη1}68 ἴο 
16 ποῦ οἵ ἩΠΠ|δἷ, δὰ ὅ50 γαγάβ ἔγοπι 
ἐῃ6 τῖνεῦ ΕἸρΡηγαῖθβ. [18 5468 ἃγθ ΨοΟγη 
ἰηῖο ἴγγονΒθ Ὁγ ἴπ6 τοδίθογ, [18 δβιιπηπηὶξ 
ἷ8 σογογοά νἱῖτῇ ἤθδρ8 οὗ συ υϊ5ἢ, 'π Βοη8 
οὔ ψῃς ἢ ποῦ ἰουηά ἰαγογβ οἵ Ὀγοΐκεη ὈιΓηὶ 
ὑγίοκ, σοπιθηϊθα νὰ πηογίδῦ, δηὰ α6]50 
ὙΠ 016 ὕὑγῖο Κ8 τ ἢ ἸΠΒΟΓΙΡΕΙΟἢ8. οὐ ἐπ 6]. 

8. ΤΏ ΒιγΒ Νιγουά, ἴῃ 6 ραΐδοα οὗ Νίη]- 
τοὰ οὔπ6 Αγαῦβ, πη Ὀ. βοπια θα αν ἔο θα 
416 ΥΘΓῪ Γυϊη58 οὗ ἐπα ἴονεγ οὗ Βαδθεὶ, 15 ἃ 
ναδί, ὈάΓ6, ὈδΊΓεη, 8δηἀ γεϊϊον ἤδδρ οἵ ΚιΪπ- 
Ὀυγης ὑγίοκβ, δίαρ, δηά Ὀγοόίκοῃ ροίζζεγυ. 
Ἐταριηθηῖβ οὗ βίοῃθ, τηδγῦϊθ, δηὰ θαϑαΐῃ, 
βοδίίογο διηοηρ ἴπΠ6 γυῦὈ!βῃ, δῆον ἴδε 1ἴ 
Ὑ85 δι ἰογηθὰ ψ ἢ ΟΥΠΟΓ τηδίογιαἰβΌ ΤῊΘ 
σειηθηΐ Ὁ ν ἢ ϊοἢ ἐπ ΓΟ ΚΒ τ ΓΘ απο [8 
οὔ 8ο ᾿ϑπβοίοιβ ἃ 48] 1γ, ἐδ αῖ 11 8 αἰπηοβὶ 
Ἰπηροδϑιῦϊε ἴο εείδοἢ οὐδ ἔγοῦὶ ῃ6 πηὰ58 
οηΐγο, ΤῊΪΐδΒ πιου πὰ γῖβ88 ἕο {Π6 Βεῖρῃὶ οὗ 
198 [δεῖ, δηἃ ἢδ5 οἡ ἱϊβ βυυπημϊ ἃ σοπιρδοὶ 
Τη888 οὗ ὑγιο κοῦ, 37. ἕδος ἢἰρὰ ὕγ 28 
Ὀτοδά, ἰῃ6 ψῇοϊα Ὀεΐηρ τῆιι8 2335 ἔδεϊς ἰῇ 
Ρεγραηάϊευϊανς Πεῖρῆξ, οὐ εῷ δε οὐ χζίηαὶ 
ἴοττῃ ποῦ [6 οὐὔΐθοι οἵ ἴῃ δαϊβεα οἵ ν ἢ 
11 15 186 γυΐϊη ἢδ5 δι μογίο Ὀδθη ἀοἰογαηδα. 
ὙΒοανΟΓ ΙΔ ἤᾶνθ ὈΘΘη 1ἴ5 ἰουπάθγ, 88 
γαῖ Ὡ0 Γαπιβῖῃβ ἤᾶνο Ὀ6Θη αἰβοονεγθα τηοΓα 
δηοίδηξς {πδη ἐπα πιο οἵ Νοῦς δα 6 ΖΖΑΓ. 

Ἐογ ἃ τηΐπιιῖα δηά βοσυγαῖ ἀδϑβουὶριίοη οὗ 
1Π686 οσοἰουγαιϊοα γυΐη8, ἢ 6 γοδάθγ ἰ5 Ππθοθδ- 
ΒΑΓ τγοίοιγοα το Μν. Εἰοῆ 8 “Ὑ σο Με- 
ΤΊΟΙΓΒ ἢ ([μοπάοῃ, 1818), δα ἐο Μι. [,8- 
ὉΓΩ᾿Β “ [ἰβοονεγίθβ 'ῃ Νίηδνοῖ δπὰ Βαῦγ- 
οἡ ᾽ (Ἰοηπέοη, 1853). 
Βαθγ]οῦ ν88 ὑαγν δα υνδηξαρθουδὶν ϑἰζι.- 

εἰδά, Ὀοϊῇ ἴῃ γϑϑρεοῖ 9 σΟΠΠΠΊΘΙΌΟ δηα 88 ἃ 
ὩδνδΪ ΡΟΨΕΓ. ν88 Ορβδῇ ἴο ἴπ6 Ῥεγβίδη 
Ουῇ Ὀγ ἴῃς Ευρ[γαῖεβ, ψῃϊο ἢ ν88 πανὶ- 
ΕδΌϊ]ε Ὀγ ἰαῦρα σψεβδβεὶβ; δῃᾷὶ θείηρ ᾿οἰπεὰ ἴο 
(η6 Τιρτίθ δῦονε Βδῦγίοη, ΕΥ ἔπε οδῃδὶ 
ο811.ὰ Ναλαγηιαῖοα, οὐ τἴὴ6 Πογαὶ Εἰϊνου, 
διρΡ Ιοἀ ἐἢ6 οἵ ἢ τἢ6 ρῥγοάμυοα οὗ 186 
0016 σοΟιΠΕΓΥ ἴο {Π6 πογῖλὶ οὗ [ἴ, 88 [ὯΓ 88 
1:6 Ευχίηα δηὰ Οβϑρίβη ϑὅθ88. ῬΘΠη ΓΆΠῚ8 
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ν 88 ἴπΠ6 ἐουπάγοξβ οὗ {ἢ 8 ρϑγὶ αἷδοὸ οὔ τἷε 
Βαρν]οηΐδηῃ ργεδίηθεβ. ὅ86 Σιηργονθά τῆς 
πανϊρειίοη οἵ ἐΠ6 ἘΠΙρΡἤΓαίΘ5, δηὰ 15 βαϊα ἴὸ 
ἢανα ᾿δὰ ἃ ἤξεϊ οἵ τῆγεα τῃουδβαηά ψα! εγ5. 
6 δὰ ποὶ ἴο ψνοπάοσ παῖ, ἴῃ ἰδῖοϑὺ {1π|08, 
Ὑ6 Παδγ {ἰπ|6 οὐἨ (Π6 σοπηπηεῦοα δηὰ πδναὶ 
ρονεῦ οὗ Βδθγυϊοη ; ἔογ, αἴλοσ (ἢ σδρίυγο 
οὗ τ[ῃε οἷἷγ ὈῪ Ογγιβ, [6 ἘΔρἢγδῖοθ τγᾶϑ 
ὨΟΐ ΟἿΪΥ ΓΕΠαεΓδα 1688 δὲ Ὁ πανϊραϊίου ὃν 
θείης ἀϊνεγίεα ἔγομη 118 σου Γβο, δηά ἰεῖι ἴὸ 
Βργεδά ΟΥ̓ΘΓ ἴΠ6 σΟυΠΙΓΥ ; Ὀυΐ 6 Ῥεγβίδη 
᾿ΠΟΠΔΓΟΠΒ, Γαβίαἴηρ ἴῃ ΤΠδὶγ Οὐ ΠΟυΠΈΓΥ, 
ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ρύενθηὶ δὴν ἱηναϑίοη ΟΥ̓ 868 οἢ 
{8αῖ ραγὲ οὔ {(ποῖγ δτηρῖγθ, ρυγροβοὶν οἷ» 
βιγιιοῖοιὶ τῆ πανϊρβίίοη οὐὗἩἨ θ Ὀοιῇ Γίνοῦβ Ὀγ 
πιρκίηρ οδίαγβοϊ ἴῃ τῃθη ; (δὲ 15, ὈΥ ΓδΪ8- 
ἴῃρ ἀδτηδβ Δογοδ8 ἴπΠ6 οἰβηποὶ, δὰ πϑδκίην 
ΔΓΕ βοΐ] (8}}5 ἴῃ τἢ δ], δο ἔπιε πο νεβ8εὶ οἵ 
ΒΩΥ 81Ζ6 ΟΥ ίογεθ οου]ά ροδϑῖθὶν σοιπε ὑρ. 
ΑἸεχαηάογ ορδὴ ἴο γεδβίογαε [6 πανὶ ρἂ- 
(ἴοη οὗἩ τς γἴνοσβ ὈΥ ἀθι)ο βηϊπρ ἐπα ο8- 
ἰδγαοῖϑ Ὡροῦ ἴπα ΤΙρτΙα, 88 ΓᾺΓ υρ ῶ5 δ6- 
ἰουςῖα, δαὶ πα ἀϊὰ ποῖ ᾿νε ἰο εοπιρίεἴα ἢ΄5 
Εῖεοαῖ ἀδβίχῃβ; ἴῆοδα ὑροὰ (πα Ἐπιρῆτγαῖοϑ 
51}}} σοπεϊηυδα, Ατηπιδηυδ Μδτοο Ἰη 08 πιοη- 
ὈΟἢΒ ΓΠ 61 88 δι} 5]8ιηρ ἴῃ Ὠϊ5 π|6. ΤΠ6 
ρορμεος Ἐζοκιοὶ (χνῖ!. 4.) τ8}}15 Βδῦγίου 
ἐδε ἰαπά ὁ πιετολαπίς ; δῃὰὶ ἰβαϊδῃ (ΧΙ. 1, 
Βίβῆορ 1μον ἢ 5. ἰγαπβατίοη}) δρεδκβ οἵ ἴδε 
Οβαίάκαπε εἰαιμπς ἐπ ἐλεῖσ ελὴρε; νιοὶ, 
Βρ. [,. τειηεῖ κα ὑπο πῖρῃς υΒ.}}7 ἀο, ἰῃ 
ἢΐ8. τἰπη6, τπουρῇ δἴθαυνν αγὰβ ΠΥ δὰ πὸ 
(ουπαδτίοη ὉΓ δὴν βυοῖ Ὀοδεῖ. (Βρ. 
ον, οὐ 58. χ μι, 14... Τπογα 5 82η 
εγυαῖτα δηά ναϊααῦ!α πιεηοῖγ, Ὁγ ΜΡ. Ε. Ν. 
ΗἩυρΡθάγά, οἡ τῆς σοπηησγεοο οὗ δηςίθηϊ ΒΔ. 
Ὀνίου ἴῃ ἔθ βευθῦῖῃ απ εἰρῃ τ νοϊυπι8δ 
οὔ εἰν Βιυ οὶ Βεροβιίογυ ἔος 1886, ρυῦ» 
[1516] δὲ Απάονοσ, ἴ. 8. 

Βαῦγίοπ γαρι ἀἰν ἀθοϊϊηδὰ ἀπγίηρ ἐἢὸ ῬῈεΓ- 
βίδῃ εἰγηαβίυ : [ αγῖυβ Ἡγβίββρθβ ὃὕγοκθ 
ἀοννη τπ6 νν8}}18 δἀπὰ ἴοοὸκ σὰν ἴπ6 ψαϊος, 
ψ ἢ οι Ογγὺβ Ππαὰ δραγοὰ. Αἰδχδηίεγ ἰἢ8 
τεαὶ ἀοδισποα ἴο γεῦυ λα πα ἐδπιρὶε οἱ 
Βείυι5, νι ἢϊοῃ Ππδὰ σοῃθ τὸ ἀδοδυ, δηά δεῖυ- 
Αἰ ν επηρίογθά ἔθη ἐποιιδηὰ ἰαρουΓογα ἴοὸγ 
ἔνο ΠΟΙ (8 ἰῃ γοιηονίπρ ἴῃ γΓυὈΐβῃ ; ὕυΐ 
1Π6 διἰίοπιρὶ τγ88 γεπάεγε δρογιῖνα, Ὁγ δἰμ 
ρΓδπιδίαγα ἀθδίῃ ἴῃ ἴπ6 ἥονον οὗὨ ἢ]: βρὲ, 
δη(ἰ ργια οἵ σοηαιιοϑῖ. ϑαίδυσυ8 ΝΊΟΔΙΟΓ, 
[ιῖ8 Βιισ 6850 ἴῃ τῆ Κίηράοπι οΥ̓ ϑγτγία, ἀϊ5- 
τηδητ6ἀ αηὰ δροϊοα Βαυγίοη, ἴο θυ: δὲ- 
ἰδιιςῖα 1 8 παὶριρουγῃοοά, ἴο νι !οῖ [6 
ἰγϑβρ]ηϊθα 1Π6 ἸΠΠΔυϊ αη8 ; δηα ἴπ ϑίΓδ- 
θο 8 ἴίπμο, δῦουϊ {Π6 ΟΠ γβείδη ογα, “ 1} 6 
πτοδῖοῦ ρᾶγὶ οὔ Βδῦνϊίοῃ νὰ8 Ὀδοοπ!α 8 
ἀεβεγι," ψῃϊοῦ 16 Ῥαγιβίαμ Κίηρβ οοη- 
γεγίεά ἰηΐο 8. ραγί, ψἤογα ἴΠ6γ ἴοοξκ πὰ 
τοογοαδιίίοῃ οὐ ᾿υητηρ, ἴῃ  ογοπιθ᾿ 5 {{Ππ|6, 
Α. Ὁ. 340. [15 Γυΐηδ Γ6 ποὺ 6 Πϑυηῖβ οἵ 
ἸΙοηδϑ δῃά οἴδιαν Ὀδδϑὶβ οὐ ῥγεῃ, 80 85 οἴϊεῃ 
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ἴο Ὀ6 ᾿παοοδβϑδῖθῖθ.Ό Τὰ ργδάυδν ἤπανο 
Ὀδοη ΠΕ} 16 ἀ ἐπα ρτγοαϊςιίοηβ οὗ ϑογιρίυγε : 
--- “Βαδῦγίοη, [6 Ὀεδυῖγ οὗ Κίηράοπιῃβ, ἢ 
Εἰογυ οἵ τὴ6 ργὶάδ οὔ ἴπ6 ΟΠ] ἀσθϑπβ, 8ἢ.8}} 
Ὀδϑοοπηθ 88 ϑοάοιῃ δηὰ ἀοιμογγδῇ, τῆ ϊοῇ 
οἱ ονετίῃγενσ. [Ὦ( 5β[8}} παυεῦ ὃ6 Γ6- 
65: 0} 18 Π 6, Ποῖ Γ 53}|8}} 1ἃ Ὀ6 ἱππεαθὶτοά 
ἔτομι σεπεγδαίίοη ἴο ρεπεγαίίοη. ΤΠ Αγαῦ 
8[|8}} ποῖ ρτοῖ Ὠϊ8 ἴοπὲ ΠΏ ΘΓΘ, ΠΟΥ 5ἢ4}} (ἢ 8 
δῃερμεγὰ ππᾶκα 8 (018 {πέτα : ἔπ νὰ 
Ὀοδηῖβ οὗ ἴῃ6 ἀδδβογὶ βῃδ!ϊὶ [1Ὲ ἔπογα, δηΐ 
Βον]ης πηοηβῖογβ 8[}8}} 111 ἢ οῖγ ἤοι1868 : -- 
ἴον Ποῦ {ἰπὴ6 18 ὨΘΒΓ ἴο ΠΟ0Π16 ; 8η4ἰ ἢοῦ ἀδυ8 
814}} ηοῖ ὕ6 ρτγοϊοηροα." (8αϊδῇ χὶϊ!. 19 --- 
22.) Τὴ πιοβῖ [γε] 6 ἀθη ΠΟΙ ΔΙ ΟΠ Β νν γα 
υἱϊεγο δρεϊηδὲ ΤΡΡΥ οΒ Ὀγ τῆς Ἡεῦτεν 
το πμετν {τοπϊκιῆς οἷ. 1. ρρ. 288, 289.), 
1π6 ᾿ἰτογαὶ Δι] β]γοπὶ οὐἨ τῆοδα ργεαϊο!οἢ8 
85 ὑὈδθὴ βδῇονη ὈΥ νϑγίοιιϑ πιούθγῃ ἴγ8- 
γε! ]οῦβ ψηο ἤανα ἀδβογιθεά 118 ργεδβεπὶ 
δίαϊθ. ἰβαίδῃ, ἀδβογι θη {π6 οδἰ δι 168 
{πδῖ ογα ἴο ὃς ἰηἤϊοῖοά οὐ Βαδγίοη ὈΥ͂ 
Ογτγυβ, ο81}15 {π6 εἰϊγ ἐὰς ἀξεετί ο( ἰλε εεα. 
7Ζεγεηνδῇ ἴο ἔπ 6 βϑῆηθ ρυΓρογῖ, βᾶγν5 (ἰϊ. 836. 
42.), 7 ευἱ ἀγῳ ὦρ ἰλε “τα οΥΓ Βαὀυίοη ἀπά 
γιαζε ἀξτ ϑργίιρε ἄγψ. --- Γὰδ δθα ἐς σοηιδ ἃὉ 
μροπ ἦετ. δὴ ἰς οουετεά ιυμλ ἰδ πιμἐμμαο 
ΟΓ ἐπε τῦασες ἐλετεος, ἜΕΡΕΕΊΣμεΣ ((η 
ἙἘυπΒεδίυϑ 6 Ῥγεβρ. Ενδηρ. ᾿10. ἰχ. ς. 4].) 
δβίαῖ65 ἴπαὶ ΒδΌν]Οη ψγὰ8 ὈὰΠῈ ἴῃ ἃ οἶδας 
νυ ἰοῆ δα Ὀείογα 80 ργοαῖὶν δροιηάεα πὑ 11} 
ψδῖοΓ, [Πδὲ 11 νψγα8 σδ οὐ ἐδ ξεα. Α Ἴοορίουβ 
Πα Γαιϊίοη οὐὗἩἨ 6 ργορἤῇδοῖθβ σοῃοθγηϊης 
δηοίοης ΒΑΌγ]Οη 18 ρίνοη ἰῃ Ὦγ. Κι 8 
Ἐνίάεδηςα οἵ τ6 τρυτῇ οΥἩὨ ΟΠ ΓΙ βείαη!γ ἴγοπὶ 
Ῥγορῆθου, Ρρ. 396--448., {π|γιγ-δῖχιἢ 
δἀϊεοη. 

Τῇα τοπηδῖηβ οὗ δηςοΐοηὶ ΒδΌν]οΏ, 858 ἀ6- 
Βογίυθα ὈγῪ τϑοθηΐ ἴγαυθι ογθ, 8ΓΘ 80 νϑβῖ, 
ἐἰαι τπ6 ψῃοὶα οουϊὰ πενοῦ Ὀ6 βυδβροεῖοδι οὗ 
δμανίηρ Ὀδοη ἴῃ6 νογί οἵ δυπιαὴ ἤδηαε, 
Ὑ6ΓΟ 1 ποῖ ἴογ ἴῃ ἰαγετῦβ οὗἩ Ὀγὶς Κα νν ἢ] ἢ 
δῖα ἰοιπά τἐπεγεϊη. ἼΠΘΥ ἀγα ἤγε- θακοϑα, 
δηά σοπιθηῖθ νυ Ὀϊτυηδη; Ὀοΐτνεοη οδοῦ 
ἴαυογ δα ἔουπά οζίεσβιυ Ἀδγα ὃγὰ ἰουπὴ 
ἴῃ 86 ἰαγρα δηὰ (πἰςκ Ὀγίο κα, βρθοϊιηθηβ οὗ 
ὙΠ οἢ ἀγα ργοδογνοά ἱπ ἴῃ Βυ δῇ Μυδβδιί, 
πη ἴπΠ6 Μυβοι οἵ ἴῃ 6 Εδβὶ [πἀϊ8 Οοιίρθην, 
δηά ἴῃ οἵπογ ἀσροδίτοτίεβ οὐ δηιαυῖῖεβ. 
ΤῊδ σοπιροδίτίοη οὗ τ686 Ὀγιοκβ σοῦγα- 
ΒρΟΠ5 δχδοῖὶν στ τΠ6 δοσουπὶ ρίνθη ὈΥ 
ΑΝ δδογοὶ ἢἰδίογίδη οὐ τπὰ ὑυυἱΐάεγβ οὔ 
Βαραὶ. ζωεέ μὲ πιαζε ὀτίοϊ (ϑαϊὰ τΠ6}}, ἀπά 
διση ἰλέπι ἐδογουσἦϊν. ΑΑἀπά ἰδεν λαά ὀνιοῖ 
,»ν εἰοπεο, απά εἰΐηιθ ἰοῦ Ὀϊτυη 6) δαά ἐλεν 
)ὴν πιογτίαγυ. (ἄδεη. χὶ. 3.). ΤῇΘ 

ΒΑΒΥΙΟΝΙΑΝ ΚΙΝΟΌΟΜ 

Ὑ85 ἰΟὐπάδα Ὀγ {Π6 οοἰουγαϊοα Πυπίοῦ δηά 
ἤεγο Νιπιγοά, αἴεν ἔπ6 αἰδρεγδίοη ἢ] ἢ 
[ο] ονοὰ {Π6 υμδυςοοδβίῃ! διϊοεπηρὶ ἴο θ0}]4 
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1Π6 ἰονεῦ οὗ Βδρεὶ. “ἴξ Ἵχίβηδεά ἵγοῦι 
Βαθυϊοη ἱἰῃ Μεβοροίδιηϊβ ἴοναγὰβ ἢ 6 
πογίῃ, ονοῦ Οδίπεῆ ((Οἰδβίρῃοη), 88 [ὮΓ 88 
Αεοςδὰ (Νδ 015) ἀπά Εγθοὴ (ΕΔ6588), 'π- 
οἸυάϊηρ τ1π6 Ποῖα ἰαπά οὗ ϑηῃΐϊπαγ. Βυΐ, 
ον νοῦ ρονογῖι! ἴος ἐποδα {{π|68, νν6 
σδηηοῖ ΒΌρροδα ἰδ ἴο ἤδνα Ὀδθη οἰἴπεῦ ρο- 
Ρυΐϊουβ οΥ ψε}] ογρδηϊβεά. Εϑη ἴΠ6 ίουῦ 
οἰτῖ68, ἢ οὗ ἀγ πηθηποηθα 88 ἔα βίγοηρ- 
Πο]ἀ5 οἵ τἢϊ5 Κίῃράοπι, ννθγα ποῖῃϊηρ πιογα 
Πδἢ 8:18}} υἱ αρσοβ 5 ρῃ εν ἰοτγιϊθο. Α58 
115 νν85 ἴπη6 γι δἰϊεπιρὲ ἴο 65:8 15 δὴ 
οχῖθηδῖνο ἀοπμ)αίῃ, ἰδ πηυιδῖ πανὸ δὴ τπῖνϑγ. 
88} ἀἸβαρτθθϑῦϊα ἴο ἴΠ6 τηδη οὗὨ {παῖ ρεγιοὰ, 
Οομβοαμθηῖ 1 ν 85 οὗ δ᾽ογίὶ ἐιγαίίοη : 
δηὰ Νιπγοα δ ΒδΌγίοη ππιδὲ ποὶ 6 Γ6- 
δατάθὰ 85 τἰῃ6 ρμογηὶ οἵ εΠδὶ υπϊνογβαὶ 
ΤΠΟΏΔΓΟΝΥ ψὨϊοῆ ἴοοῖὶς 118 σὶβα 'π 8 ἰδοῦ 
δ6, δΔηὰ διηοπρ 8 ἀἰβδγεπὶ ρεορὶε." (9}4ἢη8 
Ἠεῦγενν Οὐμηπηοηνν 68 }1}}, νο]. ἱ. ἢ. 6.) 

ϑιείοῦ οὗ ἰδὲ Ἡϊδίοτῳ οΥ ἰλὲ ΒΑΒΥΙΟΝΙΑΝ 
οΥὐ ΟΒΠΑΙΌΞΑΝ ἘΜΡΙΒΕ, ο ἐϊιείταίς ἰδδ 
Ῥγεάιοίοπε ο δε Ῥγνορῆςξ. 

Α. Μ. 3398, Β. ο.. 606. ΑἴἊδτγ {τ δβιιῦ- 
νεγδίοῃ οὐ ἔπε δπιρίτα οὔ Αββυγία ὈῪ τἢ6 
ΒΔΊΓΕρΡ8 ΝΑΌΟροΐίδδοαγ δηὰ Ογάχαγοθ, Ναῦο- 
να μαν ἴοοϊκ ροδεδβϑίοῃ οἵ Νίπενεῃ δηὰ 
ΑὈγ]οη, δπὰ ἰουηάεα ἴῃς Βαυγίοηίδη οΥ 

Οδιεΐδαδο ΘΙΠΡΙΓ6. Ηδνίηρ δββϑοοϊαιθα [18 
80η ΝΕΒΟΟΜΒΑΌΝΕΈΖΖΑΒῈ στ τὰ ἴῃ {Π6 
ΘΠ ρἾΓ6, ΝΑΌοΟροϊΑ5θλ δοηΐϊ ἢἷπὶ ἴο τϑύϊιοθ 
ἴῃ ργονίηςσαβ οἵ ϑυγία δη Ῥαἰθβεῖπο, ν᾿] ς ἢ 
[84 γενοϊεὰ ἔγοπι πη. [ἢ ἢΪ5 ψγὰν τ Π ον, 
ἴΠ6 γουῃρ ρτγίποθ ἀείδαιεἀ πὰ δγην οὗ 
Ῥμῃαγαοῦ Νδξοῦο Κίηρ οὗ Εργρῖ, ἀπά γο- 
σἰρίυγοὶ Οδγοποην βῆ. (26γ. χὶνὶ. 2.) 
Ηκνίηρ ρεπεϊγδι ες πο ἀκα, 6 θοβίοροά 
Φογυδα οπι, δηα ἴοοῖ ἱἰ, δη οδυκοά ΖεΠοῖα- 
ΚΊπ), τ1η6 δοῃ οἵ «“οβίδῃ Κίηρ οὗ Φυάδῃ, ἴο 
06 ρΡυῖ ἴῃ ςδαΐηβ, ἱητοηε ἷπσ ἴο ἢδνο Πἰπὶ 
σαγγιθά ἰο Βαῦγίοη ; υϊ, θεϊηρ πιονϑὰ ν τῇ 
ἢΐ8Β ταροπίδποθ δηὰ δβή)οειίοη, ἢ6 τγοϑϊογεα 
ἴο δἰπιὶ [ὶ8 [ἤγοηθ. (2 Οἤγοη. χχχνὶί. 6.) 
τοδὶ πυπιρεγβ οὗ ἴπ 9ενν8, δῃηἋ, διποης 
1Π γαβῖ, δοπιὶδ οι] ἄγε οὔ {Π͵6 γογαὶ (διηϊυ, 
ΕΓ στοὰ σἀρῖϊνε ἴο ΒαῦΌγ]οη, ἡ ΠΙΕΠΟΓ 
811} τ1Π6 τογὰὶ ἐγθάβυγαβ, δηά ραγὶ οὐ ἴα 
βδογοα γοββαὶβ οὔ ἴΠπ6 ἰθρὶα ψογα ᾿ἰΚοννῖβα 
ἰγδηϑρογῖθά. (23 Οἤτοη. χχχνὶ. 7.; ἤδη. ἱ. 
1--7.) Τῆι 88 δεσοιρ) 5ηθά {π6 Ἰυἀρ- 
τηοηξ ψηϊοῖ οὐ δα ἀξδηοιμποεά ἴο ΗοΖο- 
Κιδῃ Ὀγ τ1π6 ργορπεὶ ἰβαϊδῃ. (χχχίχ. ὅ---.) 
Ετοιη 118 οοἰ εὈγαῖθα ρογιοί, ν᾿ ἢϊοἢ τγᾶβ τΠ 6 
ἰουγῖἢ γοαῦ οὗἁἨ ΖεδοίακΚίαι Κιηρ οἵ Ζυάδῃ, 
6 ὯΓΕ ἴο ἀδῖδ {Π6 δευΘΏΥ ὙΟΑΓβ᾽ ΠΆΡΕ ν᾿ Υ 
οὗ τῆς δον δὲ Βαῦγίοη, δο οἴβηῃ ἔογείοϊ ἃ 
ὕγ Φεγοιηῖδῃ. Απιοηρ ἴΠ6 πῃθρ θα ΓΒ οἵ τἢ6 
ΤΟΥ̓ΆΪ (ἈΠΉΪΥ ἔπ. ἴδ σαρίνοβ ννὰ8 τΠ6 
ρύορῃεῖ δηΐοὶ; ΕΖακίεὶ (οἱ οσσεὰ βοῖη8 
εἰπ|6 δον γά8. 
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Α. Μ. 3399, Β. ο. 605. ΝαΡΟροἑδβδαγ 
ἀϊεά, δαπὰ Νευυςπδαηθζζαῦ Ὀθβαη ἴο γεϊζῃ 
δ'οπα ; 8ηἀ ἴῃ ἔδε ἰουγἢ γε δ οὗ ἢ]8 δ ρῖγα 
8 δα τπ6 τηϑιπόγϑθὶε νἱϑίοη γοϊαῖεα δπὰ 
Ἰητογργεῖθα Ὁγ ἴ86 ρτορίοὶ Δηοῖ, (11.) 
Αἱ τἢ]5 τς Φεῃοϊακὶπι τενοϊ δὰ ἔγοθι τα 
κίηρ οἵ Βαρυίοη, τυ βοϑα βόπογαὶβ τηδγοῃ θά 
δραϊπδὲ ἢίπ), δη4 γδαγαροὰ ἢἤΐβ σΟΙΠΙΓΥ. 
(38 Κίηγρβ χχίν. 1, 3.) «“.δοίδκιῖπι “ δἱερὲ 
ὙΠ Ὠἷ5 δίῃ γα," ΠΟΙ Γομγειθὰ ὯῸΓ 
Ἰαιηεηῖοα ὈΥ ἢΐ5 βΒυθ)εςῖδ, Δρταθδῦγ ἴἰο (Πα 
Ργεαϊοϊίοη οὗ “Ζεγοιηδῃ (χχὶ. 18, 19.); 
τπουφσῇ ἴῃ ρτγεοῖβα τηβηηοῦ οὗἉ ̓ ἴ8 ΠΙΠΕἸτηθηξ 
8 ποῖ γεζογάβα Ὀγ τἰδ ββεογθὰ ἢϊβίογιδη. 
Ψοῃοϊδοπίη οσ Ζθοοηϊδῖ,, αδἰ5ο ςβ δὰ Οοηϊδῇ 
(ὅενγ. χχὶῖ 94.), δυσσθοάβδα ἴο τμ6 ἴἤσοπο 
δηά ε Ἰηαυϊῖγ οἵ [5 ἔβίῃθγ ; δηά ἴῃ τῇς 
εἰρη γοδγ οἵ ἢ8 γείσῃ 7 6γυβαί θη ψγ88 ὃ6- 
δίοροά δηά ἰβίεη Ὁγ ἴῃς ρεηογαὶβ οὔ Νοῦυ- 
οἰδάμεζζαῦ ; 8πὰ ζϑδμοϊβοῃίη, ἰορεῖῃοῦ τ ἢ 
Ραγὶ οὔεδα που ν, ἀπά τΠ6 ῥγίηςοθβ οὗ ἢ 6 
Ρεορία, ψογα σδγεϊεα Ἰηῖο οαρενιγ, ἰο Βᾶ- 
Ὀγίοη. (2 ΚΊηρβ χχὶν. 6--- 16.)--- Μαιδηΐδῃ, 

Ὁ ςδἰἰοαὰ Ζεοιοκίαῃ, τῆο σα ἴῃ 6 υποὶὸ 
οὔἩἨ Φεμοίοἢ!η, τγ88 οἰοναῖεά ἴο {Π6 ἐἤγοπο, 
δηὰ Ἰεϊ αἵ εγυβαθπ, Α. μ. 3405, Β. α. 599; 
ἢανίηρ ἴδκεη 8 βοίδιηη οδῖἢῃ ἴῃδὲ ἢ σψου]ὰ 
ποῖ τερεὶ δσαίηβὲ ΝΕΡΟ ΟΠΘΟΠΘΖΖΑΓ, ΠΟΓ Πεὶρ 
(6 Εχνυριϊδηϑ. (2 Κίηρθ χχὶν. 17.; 3 
Οἤγου. χχχνί. 13.; ΕΖεκ. χνὶϊ. 13-- 15.) 

ΝΕθισΠδάηοζζαγ ἀϊὰ ποῖ σοπιίημο Ἰοηρ δὲ 
Βαργίοη. Ηανίηρ τϑοοῖνθα ἰηεθ  ]σθησα εἰ ταὶ 
Ζεάεκίδῃ δὰ πηβάβ δῇ 8|Π}8πὸὴὸ πιτ Πδ- 
γϑοῦ Ηορῆγα Κίηρ οὗ Ἐργρῖ, ἀπά Πδά νὶο- 
Ἰαῖοα ἢ! οὐτῇ οὗ δαεϊϊεγ, ΝΟ ΟΠ Βα 6 2ΖΕΓ 
ἸΠΒΓΟ Θά δρπίηϑὲ Πὶπ), ἀοἴδδιθα ἢϊ8 ἔΌΓΟ68, 
ΔΠηὰ Ἰαά ϑίθρα ἴο ζ26γυβαίθπ), ἈρυΘ ΌΪν ἴο 
16 ργοάϊοϊίοη οὔ ογοπίδῃ. (χ]ῖν. 30.) ΤΠς 
ΔΓΤΙναὶ οὗ [π6 Ἐργυρίϊδη τηοπάγοῖ, δὲ {Π6 
᾿ιολ οἵδ ρονογίαι! ἈΓΠΥ, ρᾶνα {Π6 Ὀοϑιορεά 
ἃ ΘΔ ΠῚ οἱ μὸ ε, δυὲ ἐπ εἰν ΟΥ̓ νψᾶβ οἵ βῃογί 
ἀπιγδίϊοη, ε Ἐργρεϊδη8 ννεγθ ἀείεαϊεα, 
δη ἴΠ6 σομαῦσγουῦ Γαϊυγηδα ἴο Ψογδαΐθπι, 
σι ἢϊς ἢ Π6 ἴοοκ ὈΥ βίογηι, αἴεὺ ἃ βίθρε οὔ νγο 
γΘΆΓΒ, Α.Μ. 3416, Β. οσ. ὅ88.0. Ζοάοκιδῃ γα 
ἀγγοϑῖθα ἴῃ ἢἷ8 ἤτρῃϊ, πὰ σοπάιοϊοά το Η]ὺ- 
Ἰλῖῃ, σῆοσγο ΝΟ Βα ΖΖῈΡ 85. δοΥ 
βεαίης ἢϊ5 ἴνψο οἢ] άγοη ρυϊ ἴο ἀσδίῃ μοίογα 
15 ἴςα, 186 76 νν 8 Κίηρς νὰ ἀεργίνεα οὔ 
Ὀοῖη ἢϊ8 ογοβ, ἰοδάθρα ψῖτἢ οἤδίηβ, δπά 
σγτΊ6α ἴο Βαγίοη, τεσ ἢ ἀϊθ. {16τι.- 
Ββαΐοπ ψἃ8 ἀσβίγογθά, (ἢ 6 ἐδιπρὶθ ἀνε υμο 
δηᾶ Ὀυγηῖ, δηἀ τῇς οΠϊοῦ οὔ ἢ ρθορὶς τπαῖ 
γαῖ ϑυγνίνοὰ σοῦ οδγτίθα ἱπῖο σἈρΕν 
υεγοπά τπὸ Ευρἤτδῖεδ. ΟἾΪΥ ἃ ντοιςῃο 
Γειηηδηΐ οὗ {Π6 σοπηπιοῦ; ροορὶα τ188 ἰοἵϊ ἴῃ 
συ 658, ὑπάεγ πα σονγεγηηιθηξ οἵ (ει δἰ ἢ 
1Π6 Βοη οὗ ΑδίΚαηὶ (76 γ. χὶ. δ.) ; ψῇο Ὀεϊηρ 
ΔοΓΥΒγαβ ρυΐ ἴο ἀεβίῃ Ὀγ [53Π)π|86] τῃ6 
βηῃ οἵ Νειπδηΐαη, ραγί οἵ τῃ6 ρϑορὶε ν"ἱτῇ- 
ἄγον Ἰηῖο Ἐργρὲ ψπἢ πον ΑΝ: ΧΙ !.), 

Βιοσγαρλέοαϊ, Ηϊδέοτίοαΐ, ἀπά 
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διὰ (Π6 τεϑὲ σοῦ, ἃ ἴδνν γϑασγβ δθυναγάβ, 
ἰγδηβρογίοα ἴο Βαῦγίοη ὈὉῪ Νερθυζαγδάδη. 
(ὅ6ν. [κ. 80.) 

Α. Μ. 8419, Β. ο. δ8ὅ. ΤὭνρΘΘ Υδαγ [ποῦ 
ἢ εαρίυγα οἵ 76Γυδαίθπι, Νεδαςπαάηοζζαῦ 
οοπιηθηςσδα ἴἢ6 δίερε οἵ Τγτγα ; ἢς οἰοβεὶν 
ἰηγεϑίεα ἰδ ἔογ ἔννεῖνε ὑδδγβ, δῃὰ ἰπ {Π6 
ΚΠ για ἢ γοδγ οὔ ἴΠπ6 δίερε ἢς ἴοοκ (δαὶ 
ον. υπίηρ {πϊ8 ᾿πίογναὶ αν ὙΔΓ 
στῇ (ἢ6 διαοηίΐδηδ, Απμπποηϊεβ, Μοδδιίοε, 
δηα Ἑάἀοχῖῖοθ, οὐ [ἀπηγδδηϑ, ἰη ἀρ ταύ ον 
ἢ τπ6 ργορβδοίεβ οὔ Ζεγεπίδη, Ἐζεβιεὶ, 
δηὰ Ορβδάϊδῃ. (“εγ. χὶ πὶ. χὶῖν. χὶνὶ. ; Ἐζεκ. 
ΧΧΥῚ.---ΧΧΥ]. ; Οὔδά. [πσουρῆουϊ.) Ηδτὶ 
οδρίυγεα Τγγο, ΝΟΡυςπδάμοζζω δηὶ 
Ἐργρῖ, δηὰ ἰδἰὶ σνδϑέε με σσξιοΐα σου. 
(Εζεκ. χχίῖχ.---σχχὶ) Ῥδαγαοῦ ΠορἢΓα 
({πε Αρτῖες οἵ ρῥγοίβηδ ᾿ιἰβίογδῃ8) νγγδ8 ρυΐὶ 
ἴο ἀοβίῃ ὈΥ ᾿ἷβ δπαηγθβ (Ψεζῦ. χ]ῖν. 30., 
Εσεκ. εὐθελν ο 8δη6. Απηδδ815, "15 σῖναὶ (ογ [ῃ6 
τἢγοης, νν8ϑ ἰεῆ ἴο ρονϑγζη 1π8ὲ σουπίγγ ἰη 
ἢϊ8 δβίιβδδα. Νεθυ μμἀΠΘΖΖΕΩΓ οδΙτίθά 8 ρτοαῖ 
Ππιυθεῦ οὗ σδρῶνοβ ἤοιωι Εργρὶ ἴο Βα- 
Ὀγίοη. 

Αἴοῦ 8. γεΐωγι ἔγοπι ἴμ68Ὲ βυσοεββίυ 
ἐχρεαϊίομβ, Νεθυοπαάηθζσας ομρὶογοὰ 
ἢ Π)56] ἴῃ δῃ  ]]ϊδἰ εἴης Βαργίοη; ὑυΐϊ ἴο 
ἢ Π} 0] 6 ἢἰ5 ργῖάθ, αοὐ βεηξ ἢϊπὶ τς πιαπιο- 
ΓΑΌ]Ὲ δαϊηοηϊΟΥΥ ἀγαϑιη γεσογάθα Ὁγ ἴδ 
Ργορίιοὲ δ ηἰεὶ (ἰν. 1---297.) ; ἀπὰ ἵσεῖνο 
ΤΟΙ 8 ἴοι παγάβ 6 τῶϑ ὑετοῖς οἵ ἢν 
Β6ΏΒ6Β, ῥΓΘΟϊδοὶν ἴῃ τπ6 τϑϑῆπαγ [Πδὶ 5 
Ὀδθη ἰογοίοί ἃ. (98---39.) ΑΚ Ἰοηκεθ Πα τα- 
σονέγα ἢἷβ ππαογείδπήϊηρ (34---37.), ἀπά 
Βπογίὶν δῇδγ ἀϊδά, ἴῃ τῆ ἔωγιγ- Ὠἰγὰ γον 
οἵ Πἰβ γεϊρη, α.μ. 3442,8.. ὅ63. Ηε τᾶς 
βυςοοοάοά ΡΥ Ενι-ΜΕΒοθάςη, σῦο 
Γαῖρῃθεα οὐϊγ ἔγο γοβῖθ, Ηδ Πἰρογαιεὶ 
Φεβοϊδομίη ἔὴκ οἵ Ψυάδι, τεῖνο δι Ρεεῃ 
ἀείδίηθα ἴῃ δαρίνιν ποαγὶν τη γίγ.ϑενοῃ 
γεαγβ. (ὅ“εγ. 1ἰ. 81.) Ἐνὶ}- Μογούδο θ6- 
οοπηΐηρ οαΐοιιβ ἴο ἢὶβ διυϊ ες ἰπ ΠΟΠ50. 
4υθποα οὗ Πὶ5 ἀδυδυομογῖοβ πὰ ἱπϊᾳυ 63, 
[8 οὐνῃ ταϊδίϊοηϑ Ἴοοπδρίγοὰ δραϊηδὶ Ππὶ, 
δπὰ ρυΐ Πίπι ἴο ἀδβίῃ. Νεσίρ! ἰβκδσ, οπα οἵ 
6 σοῃβρίγαῖογβ, γεϊσπθα ἴῃ ἢ18 δίεδά; δηΐ 
δἴϊεν ἃ βῃογί γεΐρῃ οὗ ἔουν γϑᾶγα, μεΐῃρ δἰαίη 
ἴῃ Ὀδέι]ο, ἢ6 νν8β δυςςοοάθα ὃν ἢΠ᾿5 80η Ἶἴ,8- 
θογοθοδγοδα, 8 σίοκεα δηὰ ἱωρίογίοιϑ 
Ῥτίποο, ι28 ΒΕΙ,3Ξη.ΆΖΖακ οἵ Πβηϊοὶ. Ηε 19 
ΒΙρροβθὰ ἴο πᾶνε ὕδεη πα βοὴ οἵ Ενὶ!- 
Μεγούδεϊι, απά σοπβοαυθηῖν ἐπα ργϑηύϑοη 
οἵ ΝεαυυςπδαάποΖΖζαγ, ἴο ΠΟ Π), δοοογαϊηρ 0 
ἢ ργορἤδου οἴ δεγοπιαιι, 81} τα πδεοῃϑ οἵ 
1π6 Εδδὲ νεγα ἴο Ὀ6 διι )οςί, 85 880 ἴ0 δδ 
800 δηἀ στβηάβοῃ. Βεἰβῆβσζζεσγ 'ν85 δ[8!ῃ 
οὐὐ [Π6 σδρίυτα οὗἨὨ ἢ8Β οαρίζᾳ} ὈΥ 1)8πι5 
6 Μεάς, 88 γεϊαϊθά ἡῃ ἢ λδη. ν. ((ε)ιπεῖ, 
Ρνέεϊβ ἐδ "᾿ Ηἰβίοῖγεα Ῥγορῆαπε ἐδ ᾿᾿Ὁτεπὶ, 
ἢ ΠΠ. Τ)ι538ϑογιδιίοηϑβ, ἴοα,. ᾿;. ρῃ. 5. 
ΘΠ} 5. Θδηιο Νακίοηβ, Ρρ0. 934---212.) 
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ΒΑΒΥΓΟΝΊΑΝ ἔδ501.58, ποίῖοα οὗ, 376. 
ΒΑΙΤΗΥ ΙΑ, οὗ σοηϑαογβίος βίοηϑβ, δοῖϊοα 

οἵ, 378. 
Βα ΑΜ, ἴπ6 δοὴ οὗ Βοοσγ, ἀνεὶς δὲ "δ" 

ποῦ ᾿η Μεβοροίδεηϊδ, ποῖ [ὩΓ ἔγοιη ἴΠ6 ΓΙνεΥ 
Ἐπ γαίθβ. Ηβς νὰβ δβεηΐϊ ἴῸγΓ ὈΥ Βαΐακ 
Κίηρ οἵ Μοαῦ ἴο ουγδα ἴῃ Ιϑγβ 6} 1165 ; Ὀυϊ 
ἰηβῖεδα οὐ συγβοθ, ἢ ρῥγοπουησθά ΟοὨΪγ 
θ]οββίηραε. (Νυπρ. χχὶὶ.--τχχῖν) [τ ἷκ 8 
αιιεβύοῃ πο ἀφθθαιθα δϑηηοπς οοπιπιδη- 
ἰδΐογβ, ἡ! ἴον ΒΒ δὰπὶ) γ͵88 8 ἴγιε ργορἢεῖ 
οἴ τπῸ [μογὰ, οὐ ΟὨΪΥ ἃ τωδρὶοΐδη δπὰ αἰν ποῦ 
οὐ [ογίυπο- 6] 16Ὁ: αηά τἢε Ταδηῖ5. ΟἹ 
Θδοὴ δἰ δγα 80 δίγοῃβ, 858 ἴο ἰεδα ἴο Π6 
σοποἰυϑίου παῖ ἢ6 ττδ8 θοῇ --- ἃ (πα ϊἀδδδη 
ΡΓΙοβῖ, πιδρὶοΐδη, δη δβίγοίορσογ Ὀγ ργοίδϑβ- 
δίοπ, 8 ρυορδεῖ Όγ δοοϊάσηὲ. δ ἀνεὶς ἴῃ 
ἃ (Πουης Πίος, ἔγοπὶ {1Π16 ἱπητ ΠΠἸΟΣΊδὶ, 
γγὰ5 σεἰουγαϊοα [ῸΓ (ἢ 6 οὐὔϑεγναίίοη οἵ {6 
ϑ[8 8 ; 8} [6 ἈΒΙΓΟΠΟΒΊΥ οΟὗὁὨ δηΠ ΧΟ τ᾽ 8 
ΠΟνΟΓ, Ρεγῆαρβ, ἴγεα ἔγου) δδιγοίοργυ. ΗἹΣς 
ἴδπιθ, ἴῃ ενογγι πίη τ Πΐο ἢ δὲ ἴπδῖ εἰπια 
ζοτιηθἐ [ἢ6 Ξβείθηςθ οὗ ΟΠ] ἀ6ρα, ας Αϑἰ8 : 
πα ΠοηουΓΒ Πα ργοβοηῖβ νπίοἢ Β γεςεῖνοα 
δῆον ἴΠ6 Πιρῇ δβι τ δίοη ἴῃ ψ ἢ οἢ ἢ6 ττ88 
Ποϊὰ. [ὃ 18 8 οαἰγουπ)δίδησο, ΠΊΟΓΘΟΨΕΓ, 
ΓΙΌ Υ οὗὨ γοπηδσῖ, ἐμαὶ ἢ 8 γα! ρου ττᾶ5 ποῖ 
ἃ Πυγα ἰἀοἰαῖγγ. Ηδ ΚΗΘ δηὰ βεγνθὰ τΠμ6 
Το πὴ ; {πὸ Κπον θάμχε δηὰ ὙΟΥΒΠῚΡ οἵ τῆ 
ἔγιια (ἐοἐ ἀἰά ποῖ βἰπλυ  ϑηθου ΒΥ ἀἸβιρροαγ 
διηοης ἴῃ ΠΑΙΟΠΒ ; 88 18 αυϊδηϊ ἔγοπὶ τ 6 
οἰγουπηδίδηςοϑ τγοοοσγάρα οὔ Μεὶοπιβθάοκ, 
Φεῖῃτο, ἀπά, ρεγμαρϑ, Αὐϊπιοίεςι. ΤΏ Ηἷ8- 
ἴον οὗ Βαϊδδπὶ ργαβδθηΐβ (ἢ6 ἰα"ὲ ἴγαος οἵ 
πΠ6 Κηονϊεάσε οἵ ἴπ6 ἴσας αοα ποῖ 18 
ἴουπα ουξ οἵ δῆδδη. [1 τπῸ γἰῖθ8 Ἵοοἶθ- 
Ὀγβίθ Ὀγ Ὠΐπὶ ᾿εγα ποὶ ἀδνοϊὰ οὗ βυρεῖ- 
δι! ἰοη ; 1 ἰὲ Ὀ6 ἀπδουϊε ἰο ρυζ ἃ ἔδνουτ- 
ΘΌΪ6 σομδίγυςοἢ ὕροὴ {π6 δπο[ιδηϊπηθηῖβ 
ὙΠ Οἢ Μόοβ68 βθοπ8 ἴο δἰιγιθυῖα ἴο Π]η), ἰξ 
ΟὨΪΥ ἰοϊϊονβ παῖ Βαίδβιη), Κα 1 ἀθδη, 
Ὀἱεηἀθα ἜΓΟΓ δηά ἐγ. Τῇ πϊχϑὰ γα- 
᾿ισίοη, ἴῃ ρτγοίδββθα Ὀγ ᾿ἶπι, ἴιγηΐν 68 8 
ΚαΥ ἴο [ἴδ πιγϑίεγίουβ ῃἰβίογσγ. ϑαοογάοίδὶ 
τη  ΘαἸςΠἸΟἢ8 ΘΓ δὲ ἰῃαΐ π|6 Γεραγάθα 85 
ἸηΘν 80} }]6 βοουῦξαθ, δηὰ ἴπ6 ρθορὶε οὔ 
Μοαῦ δηά Μιάϊβη τπουρῆς ἐπὶ ΠΟΥ Βπου ά 
Βηά ἴῃ Βαίδαπι δὴ ϑανθγβαγΥ ψὴ0 νᾶ οδ- 
Ρβδ ]ς οἵ ΡΡΟθΙος Μοδβεβ ; δηιϊ 1ἴ 88 οὐΪγ 
ορροϑίηρ 8 ργορῇεῖ ἴο 8 ρῥγορΠοῖ, 8 ῥγίϑϑδὶ 
ἴο 8 ρτγίεδβι. ἴη {πὸ πιάρτηρηϊ οἵ [8686 π8- 
(ἴοπβ, Μίοβεβ ψγ88 8 ἰογη) ἀδῦϊ]α πιδρίοΐδῃ ; 
8Π4, 88 ῬΠδύδοῦ πδὰ ἄοπα ([ὈὉΓ γθδγϑ 
Ὀείογθ, 1Π6Ὺ δουρῆξ ουΐ, οἡ τῇ οἷ ρϑσγῖ, ἃ 
τηλρὶ οἴδη, το ἀεέεηα (ἤδη ; {ΠῸῪ τ ϊδῃδα ἴο 
σΌΓΒΕ {Π6 δγαθίἴθ8 ἰῃ ἴΠ6 ὙΘΓῪ παῖηα οὔ 
δεδονδῆ, τῇοπι τῃΘῪ βιρροβθα το ὃ ἃ ΠΊΟΓΘ 
ΡΟ ΘΓ] ἀοἰν τῆδη ΤΠοῖγ οσσῃ σοά. ΤἬεβα 
οἰγουτηδίδηςοβ νν}}} δ 0] 6 υ5 νι πους ἀἸ8Ε- 
συγ ἴο σοησεῖνα ἢονν Βαϊδβπ γεςαίνεα ἴῃς 
εἰς οὔ ργορῆδθεγ. Τῇ τογαβ επιρ᾽ογεὰ ὃγ 
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(Π6 βαογεὰ ἰβίοζίδη δγΓῈ 80 Θχργεβδ, 88 10 
ἰεαᾶνα ἢο ἀουνὲ (δαὶ [6, οσοββίοπδὶὶν δὲ 
ἰεββῖ, ψνγὰϑ ἰηβρίγθρά. Βββί 68, ἢἰβ. ργδβάϊο- 
ΚἸΙΟΏΒ ΔΓΕ οχίδηϊ; ΠΟῸΓ 4068 ἰξ δνδὶϊ ἴο 88 
τὲ Βαΐδδ) νγ)88 ἃ ψἱοκεά ἤδη. ΤΠα ρὶ 
οὗ ργορῆδου αὰ ποῖ δἰννδυβ ββῃοῖῖν τῃ6 
πεατί. (866 Μϑίῖ. νἱῖ. 22.) [1 τπεῃ, να 
ΓΕΙ͂ΘΓ ἴο ἴδε εἰγουμηβίδηςοϑ οὐ παῖ τηϑηο- 
ΓΔΌΪΕ ἀδγν, γγὰ β.14}} ὅπὰ ἰπ ἐῃδὲ ἀϊθρεηβαιίοη 
ΡΘΆΒΟΏΒ ᾿ΟΓΓΏΥ οὗ {πε αἰνὶπα νἱϑάοπμῃμ. Τῇσ 
Ἡεῦτγενβ πδὰ αγγνοα οἡ ἴπ6 Ὀογάογβ οἵ 
Οδπάβη, τ] οἢ σΟυΏΕΓΥ ΠῸῚ ψαγα οα (ἢ6 
Ροϊηϊ οἵ επίουϊη ; ἴΠ6Ὺ Κπον παῖ Μοβοϑ 
ψοι]ά ποῖ δηῖογ ἴ; δῃὰ ἰπ ογάδγ ἴο βῆ- 
σοΟΌΓΑΡΟ ἴθ ροορὶα ἴο εἴἶϊεει τῃ6 σοπαμοβὲ 
οὔ τῃ6 ῥγοπηδϑϑὰ ἰδηὰ, ὄἄυθὴ ψἱτπουὶ Μοβεβ, 
αὐοά οαυσοὰ ομα ψῇῆο νγὰϑ Ποβί!!]α ἴο τῃ δηλ 
ἴο υἱέες ργβϊοιοηβ οὗ πεῖν νἱεῖογν. Ἦον 
ΘΠΟΟΌΓΒΡΊΠΘ τηϊϑὲ (ἢ 5 ΟἰΓοιπιβίδησα ἤδνα 
Ὀεδοὴ ἴο ἴπ6 Ηρούγονβ, δὲ ἐπ 6 δϑῆα ἴἰπη6 
{πὲ ἴἃ σψου]ὰ ργονα ἴο ἔδαπὶ (νῆο Ψεγθ 
δδουξ ἴο σοΙὨΘ 1ηἴο σοῃξίηι] οοιδοξ τὰ 
{Π6 Οἰδηββηῖῖθ8) ἤον ναΐϊῃ δὶ υδοῖθβϑ 
δραϊηβὲ τ{ἰἸοπὶ νου θ6 (ἢ 6 Βυ ρογϑεϊ το οὗ 
(Πο056 ἰἀο]αῖτοιιβ πδιίοηβ. Τῃα γος ἢΠ|}5 
οἡ ἡ ]οἢ Βαΐδδπι) οΟἤεγθα βδοσ ἔσο ἴῃ τῇ 6 
ΡΓδβθηςα οἵ ἴπ6 5γϑ} "ἰῇ σδίηρ ΓΘ Πα 118 
οὗ οὔξδ οἵ ἴῃ ρῥΓεο)ιάϊςοβ οἵ δηςοίϊθηϊ {11)68. 
ΤῊ δηοϊθηῖϊβ Ὀε ονεὰ ἐμὲ ἃ οσἤδηρα οἴ 
ἀϑρθοῖ ἱπάποεα ἃ εἴδηρο οὗ σοπάϊίοη, 

ΒΑΙΑΌΑΝ, ΟΥ ΜΕΒΟΡΑΟΘΗΞΒΆΤΑΘΑΝ, ἴἢ6 
Βεἰοϑῖ δῃηὰάὰ Ναυοηδϑββδεῦ οἵ ργοίδπε ἢϊβίο- 
ΓΙΔΏ5, 8ηἀ ἴΠ6 ἰουηάοσ οὗ ἴῃ Βαεργίοηΐδη 
ΘΠΊΡΙΓΘ. Οτὶρίηα!νγ ΟἿΪΥ βόνογπογ οὗ Βὲ- 
Ὀγίοη, ἢα δηϊζεγθά ἰηΐο 8 σοηϑρίγῃου ἢ 
Ατῦδοςαβ, ρονογῆοῦ οὗ Μεάϊα, δραίηϑὶ 88 γ- 
ἀδηδρδίυβ, Κίηρ οὔ Αβϑυγία ; οὐ ψῆθ86 
ἀραὶ πα μα Βαῦν]οη ἴον ἢ]5 δῆδγε οὔ ε|}6 
ἀοτηϊηίοηβ οὗὨἨ ϑαγάβδηδραδιιβ, 85 δγεαν γα- 
Ἰαιειὶ ἴῃ ρ. 627. 
Βαικ, Κίηρ οἵ Μοδῦ, ἰδ Κῆοση οἠΐγ ὈΥ 

1Π6 οεἰγουπηδίδησα οὗ Π18 δανίηρ ἰηνϊοὰ 
ΒαΙδδ ἴὼ [18 δϑϑϊβίδησα δρδιηδὲ ἴῃς [8- 
ΓΆΘΙ 65. ὅδο ΒΑΙΑΑΜ. 

ΒΑιμΜ οὗ Οἰϊοδα, 80, 8]. 
ΒΑΝΙΒΉΜΕΝΤ, 8 76ν 8 ρυπῃἰβῃιησηῖ, 

Ὠοίϊςα οἴ 168. 
ΒΑΡΤΙΒΜ οΥὨ Ῥτγοϑβεϊγίεβ, 392. ΑΠΔΙΟΡῪ 

Ὀεΐτοοη εἰγοιπιοϊδίοη δηὰ Βαρι8π), 296. 
ΒΑΒΑΒΒΑΒ, ἴἢ6 πηι οἵ 8. δραϊίουϑ 

τοῦθον, πόδα γεϊεᾶδβα τῆς Ψενν5 ἀειηδησοὰ 
οἵ Ῥιϊαῖθ. (ΨΦοίη χυ!. 40. 
ΒΑΒΑΟΘΗΙ ΑΚ, ἴπ6 ἔδίποῦ οἱ ΖδοἢαΓ85, ΠΠ6ἢ- 

ιἰοποὰ ἴῃ Μαῖϊ. χχὶι. 835., 15 ϑυρροβεὰ ἴο 
ἢᾶνα Ὀδοθη Φεδβοίδαβ ἔπ Ὠἰσῇ ργεδῖ; 1ὶ Ὀεΐηρ 
Ὡοΐ ὈΠΟΟΠΙΠΟΏ δηηοης ἴἢ6 96 8 ἴο αν 
ἔννο ὨΒΠ168. 

Βαμπακ, ἴπ6 βοη οὗ Αδιποϑδῖι, ᾿ῆο, ἴῃ 
σοπ]υποίίοη ψῃ Πεθογδῖ, ἀεἰνογοα τῃ 6 
[3γϑ 6} 168 Ἴγοι {π6 ορρτγεβδίοη οὗ ἴῃ (ὰ- 
ηδδηϊϊο5. (ἀρ. ἱν. ν.; Ηθοῦ. χὶ,. 32.) 
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ΒΑΒΒΑΒΙΑΝ, οηα ἢο Ὀοϊοηρβ ἴο 8 6" 
ἴογθηϊ παϊίοη, δηα 0.868 8 ἀἰβεγθηῖ ἰδηρυδρε. 
Ιῃ 118 βδθῆ8ϑα ὑἰῃ6 ψογὰ νψῶ8 υδ6ὰ ὈΥ ἴπ6 
ατοοκβ, Ἐοπίβδη8, δηὰ 68. ὕπάδγ ἴπ6 
[οῦπ8 “ Ογεοῖβ " δηὰ “Βαγθαγίδῃβ ᾿" ϑαϊηΐ 
Ῥϑιυΐ σοιπιργθῃδηάβ 4}} τηδηκὶπά. [ἴῃ Αοίβ 
ΧΧΥΙ. 9. 4. τῃ6 ἱπῃδθϊτδηῖδ οἵ Μοὶ ῖα 
(Μαϊεα) δὰ ἔεγπιθὰ “ θυ δ ΓΊ8η8,᾽ 85 8ρθδκ- 
ἴηρ 6 ἀϊαϊεςῖ οὔἴεπε Ῥῃοηϊοίαδη ἰδησυδρα. 

ΑΈΘΑΙΝΒ, δηὰ ΦΑΓΕ5, ΟΝ τπδάδ βηά 
Ταῦ βοα, 913. 

Βλμύξβυβ, 8 7εν δ πιαρίοῖδη ἴῃ τῆς 
ἰϑίδηά οὐ Οτγεῖθ ; ψῃο, ορροδίηρ Ῥδι] δπά 
Βαγηδῦαβ, δηά δησδανουγιηρ ἴο ρτγανθιῖ 
δεογρίυ5 Ῥδυ]ιδ5 ἔγοιῃ εἰηγϑοίηρ ΟΠ ΓΙ δι ϑη 1 γ, 
ψν859 Ὁγ ὅ8ι. δι] βίγυςϊκ πη. (οἶδ ΧΗ. 
6.) ὃν τῆς παίυγα οἵ {Π]8 ὈΠΠάη 688, 86 6 
Ρ. ὅ54. ΤῊ 88π|6 πιίγβοϊς, ψῃϊςἢ ρυπδῃ δὰ 
ἘΠ ἰαγροβῖον, οοηνεγῖοα ἴἢ6 ργοσοηδβα]. ὅς, 
ΖΚ ςαἰ}8 πἰπι ΕἸ γΠηΔ5, ἃθ Ατγαῦϊς Ὠδιηδ 
βρη! γπρ, βοόσσογοσ. ΗἮδ 18 βιρροβοὰ ἴο 
αν Ὀθθη οὔδ οὔ {πΠ6 ργοςοηβυ}᾽ 5 σομηςὶ, 
ὙἢΟ Ψγ»88 Βρργθῃεηβῖνα οἵ Ἰοβίηρ 5 σγθαϊς 
της Ποπιδη Ὀδολπι ἃ ΟΠ γδείδη. 

ΒΑΒ-ΦΟΝΑΗ, οὐ τη δοὴ οἵ ΦΟΝ,Η, ἴθ 
Αταπιβδη ρδίγοπυπὶς δρρο ]δίοη οἵ τῃς 
Δροβῖϊα Ρεῖεγ. (Με. χνὶ. 17.) 

ΒΑΆΝΑΒΑΒ, ἃ ϑ0ΓΠ8Π16 οἵ 0565, 8 [μανϊῖα 
Ὀγ ἀεβοθηῖ, δηὰ ὕογη οἵ ραγεηῖϊβ ψῆο ᾿ϊνεα 
ἴῃ τΠ6 ἰδ6 οὐ γργιυβ, Ηανίηρ δπιῦγβοθα 
Ομ γιβιϊδηῖγ, ἢ6 Ὀδοαπθ δῖ. δι} } 8 ργίη- 
εἶραὶ δϑβοοίαια ἴῃ ἢ8 ἰαῦουγβ ἴοῦ ργορβ. 
τίν ἴῃ αοθρεὶ ΗἬ 18 βυρροδεὰ ἴο 

ἔπ γς τοσοῖνθα 16 πδπι|6 οὗ Βαγπδῦςβ, νν Ὠϊοἢ 
ΒΙ5η1865 ἃ ον 00 οοπεοίαίίοπ, Α[ΈΕΓ ἢ8 Ποἢ- 
νοιβίοῃ ἴὸ τ ἔμιτῇ οὗἉ 6808 Οἤγιδβὶ. (Αςἕϑ 
ἦν. 36., ἰχ. 97.. χὶ. 22. 25. 30., χὶϊ, 95., ΧΙΗ. 
1,2. 
ἘΡΕΝΤΕΝΙ ((. 6. 3αν- Τλοίπιαϊ, ἰῇ 6 

8δοη οὗ ὙΠοΪπλα1), ἴπΠ 6 ραϊγοηγτῖς δρρεϊϊα» 
κἴοη οὗ οπδ οὗ ἴθ ἔψεῖνα δροβί!εβ, νν[οδ6 
ΡΓΟΡΟΡ πδη6 γὰ8 Νδίῃδηϊοὶ. (ϑοῆη 1. 46., 
χχὶ. ὡ.; Μαεῖϊ. χ. 3.; Μεγ "1. 18.; υκα νἱ. 
14. ; Αοἴδ ], ἰυὴ Αςοογαϊηρ; ἴο εοςἰο8᾽885- 
ἰσαἱ ἐγδαϊίοη, αἰτοῦ ργεδοῃὶηρ ἘΠ Θοθροὶ ἴῃ 
Ῥεγβίβ δηάὰ Αγβδαρίδ, τὰ Β. γαῖ πιαγί γον 
αἴ ΑἸ ΔηΟροΙ 5. 
Βαμτιμῦϑ, ΟΥὍὨ ἴπΠ6 βοῃ οἵ Τὶπιεριιβ, 8 

θη Ὀερραῦ οὗ Ζεγίοο, ἴο ψνῇοπη {6808 
ΟΠ γῖβὲ πηιγδουϊ οι ἱπηραγίθ ἃ ἔπ ρος οὗ 
βίας, (Μαγκ χ. 46.) 

ΒαΑΒύΟοΗ, ἴῃ6 βοὴ οἵ Νογίδῇῃ, ἀοδοδεπάθα 
ἔτοτῃ δῃ 1] βιγίουβ ἔἈπην οὗ τῃ6 ἰτῖρθο οἵ δὰ- 
(ἰδ), νγν88 ἴῃ: 6 δοῦγῖ6 ΟΥ ΒΕ γοῖδγυ δηά (δι τ [] 
[πἰεηά οὗ ἔπ6 ργορῃοὶ ΦΨεγειηϊδῇ, ννίοῖι ἢ 6 
δοςοιηρδηϊθα ἱπῖο Εσγρι. (ἐγ. χχχνὶ.) 

ΒΑΒΗΛΑΝ, οΥΓΥἩ ΒΑΤΑΆΝΕΑ, αἰϊδίγιεϊς οὗ 17. 
Ἑοτοβὶ οἵ Βαβἤῆδῃ, 79. 

ΒΑΒΚΕΥ8 οἵ ἴα 765, 495. 
ΒΑΤΗ, πιο ἢ υϑ66 ἴῃ 6 Εδ517 471]. 

Βιοσγαρλίοαϊ, Ἡϊείογίοαϊΐ, απὰ 

ΒΑ 

ΒΑΤΉΒΗΕΒΑ, ΟΥ ΒΑΤΉΒΗΟΑ, ἴδε ἀδυρῃίεε 
οἵ ΕἸἰΐαπι οὐ Απημίοὶ, ἀηὰ ἢ νἱία οἵ }τ|8} 
1Π6 Ηϊπῖο. Αἰἴοσ ἢϊδ τηυγάογ, δὴ Ὀδοβπιδ 
ἴπ6 νἱε οὗἁἩ Πανια, ννῆο πὰ ργανϊουϑὶν ςοπ- 
πηϊτιοά δαάυ]οῦν τ ποτ. 86 δυῦδε- 
4υδητν ψτὰβ {Π6 τοῖμοῦ οὗ ϑοϊοπιοῃ. 

ΒΑΤΤΙΕ, οτγάορ οἵ, 937, 238. 
ΒΑΥΤΙΈ-ΑΧΕ, 2392, 233. 
ΒΕΑΚΩ, γΓαύόγοηςσα οὗ ἴῃ ἴπ6 Ἐδεῖ, 43]. 

ΤΠ σογηοῦβ οὐ, ψὮγ ἑογυϊ ἀἄθῃ ἴο ὃὉ6 τηττεὰ, 
386. 

ΒΕΛΑΤΙΝΟ ΤῸ ΒΕΛΤΉ, ρυπὶβῃιηοπηὶ οὗ, 176. 
ΒΕΑΤΙΤΌΡΕΒ, Μοιηῖὶ οὗ ποίϊςα οἵ, δ9. 
Βεαλυύυτιρῦι, ΟΑΤῈ οὗ ἴΠ6 Τορίο, 963. 
ΒΕΕΙΖΕΒΌΒ, ΟΓΥ ΒΕΙ.ΖΕΒΟΒ, 8 Ῥμαηϊείδη 

ἰάοἱ, 374. 
ΒΕΕΒΟΤΗ, 8 οἰἵγ Ὀοϊοπρίηρ ἴο (6 ΟἸΡΘοΙ- 

68, ὙΠὶοἢ τδ8 δἴἴογσαγαβ ρίνθη ὑρ ἴο [ἢ 6 
{θ6 οὗἩ Βεοηΐαδιη. (4οϑβὶι. ἰχ. 7. ; 3 ὅδ πὶ. 
ἷν. 3.) Αροογάϊηρ ἴο ΕυΒοῦΌϊι8, ᾿ξ νν88 βανθῆ 
Ἐοπίδη πιὶίδθ8 ἀϊδϑίδηϊ ἴγοιῃ 76 γιιβδβί θη), οἡ ἴῃ 6 
τΟδα ἴο ΝΊοοροΙ δ. Α ῥΡΟΟΓ 8πα ἰηδβίψπίβοδηξ 
ψΊ Προ βίδη 8 οἡ {Πα 8116 οὐ Βοογοίῃ. Τθογα 
ἴ8. ἃ Ρἰσαβίηρ τπουρἢ ἐμηοῖι! τγϑαϊοη ἃ5- 
βοοϊδῖθα τ ὶτῃ τῃ 8. ρίδοα, ἐπὰϊ ᾿ξ τψγὰ8 ἤθγο 
ἤοβερῃ δηὰ Μαγυ, οὐ τεῦ ψᾺῪ ὈδοκΚ ἴο 
ΝαζΖεγοίῃ, θγβὲ εἸβοονογοά πὶ ἢ οἰ ]α 
9688 ψ)͵88 Ὠοΐ ἴῃ ἘΠΕ ῖγ σΟΠΊΡΒηΥ, Βηἀ τυγηεὰ 
Ὀδο κΚ δραὶθ ἴὸ ΨΖεγυδαίοπι), δεοκίηρ Ἠΐῃ). 
(ΕἸΒΚ᾽8 Ῥαβίογ᾽ βΒ Μεχιογιδὶ, ρρ. 333, 334. 
Ναγγδῖνο οὐ βιεοίι δ Ν᾽1βδίοη ἴο Ῥαϊεβίίηο, 
ρ. 303.) 

ΒΕΕΒΒΗΕΒΒΑ (ἴδε νν6}] οἵ δὴ οδῖϊ, ογ δ8 
Ὑ6}} οἵ βευβη), θεοδβα ἤθγα ΑὈγβῆδπι πιϑάς8 
8 41|δησ6 ἢ ΑἸ πο θοῇ, κίηρ οἵ Θεογαγ, 
δ Πα ρανο Πϊπὶ βαύθη οννθ- δ} 05, τη ἴοΚοη οὗ 
ἴηδὲ σονοπαπὶ ἴο ψῃϊοῆ ΠΟῪ δά δνόγῃ. 
(θεη. χχ. 31.) Βδουβῆοῦα τνὰ8 ρίνεη ὉΥ 
Ζοβῆυδ ἴο ἴη6 ἐγῖθα οἵὗὁἨ Φυάδῃ ; δἰεογναγάβ 
τ 88 ἰγδηβίδιτει ἴο ϑδίπηεοη. (Μοβδῖ. χνυ. 
28.) [τ ψ88 ἔνθ τη ῖϊ]658 ἔγοπι ΗἨρῦτοη, 
ΒΟ ; ἤογα ψ88 ἃ ἨοιΏδη ρδγγίβοπ, ἴῃ 
ἘΛυδΘὈϊι.8᾽8 δι ΦΘγοπηθ᾽ 5 π|6. [15 πηοάστγη 
ὨΒΠΙ6 ἰ8 Βίγ-ο5-ϑοῦά, Ηδγα δγὸ ἄνθ νε]}5, 
δοςογάϊηρ ἴο Μ. ἵδη ἀς ψεϊάο --- ποῖ ἵνο, 
88 Ῥτγοΐδββογ Ποθϊηδοη ἢδ85 ββϑϑογίθα ---- Ὠ8Γ- 
ΓΟῪ δἵ ἴῃ6 οροπίηρ δηὰ ἀθορ. Τα ννεῖοῦ 
8 ῬΌΓΟ δπὰ βιύνδεῖ, δῃὰ ἴῃ χγοδὲ δρυπάβηοα. 
Τῆς ψγ 6118 δγα δυγγουπαά θα νυν ἀτὶπκίηρ 
ἰγουβἢ8 οὗ δβίοῃο ἴοῦ σβδυμαὶβ δηὰ ἤοςκϑβ, βδυςἢ 
88 Ὑγ6Γα, ἀοιυθιεδβ, υϑοὰ οὐὗἨ οἱά ἕο τῃ6 
ἤοοκβ νῃϊοι δὴ δα οὐ ἔπ δάΐβοεης ἢ}}|8. 
(ουϊηϑοη᾿β Β᾿ Ὁ] 1.8] Βοβοαγοῆεβ, νοὶ. 1. 
Ρ. 301. αη ἐς ΜΝ εἰαε᾽5 Ναγγδαῖῖνο, νυ]. ἰϊ. 
Ρ. 136.) Τα ἰἰπιῖα οὔ τὰ Ηοῖΐὶγ 1,δηὰ (88 
Ὅ6 ἢανα δἰγεδάν γοιηαγκοα) ἀγα οἴξεῃ ἐχ- 
δίεετεν ἴῃ ϑουρίυγα, Ὀγ ἐπα ἰογιη8----“ Ετοπὶ 

δη ἴ0 Βοογβῆθυα᾽" (2 ϑδιη. χνὶϊ. 1]. ἄς.), 
Βδη Ρείῃρ {π6 πογίμογη, Βεογβμοῦα τἰπ 
ΒΟΌΪΠΘΓη Θχί γον ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰαπα. 



Οεοσγαρλιοαϊ 7) ϊ᾽οίίοπαγγ. 

ΒΕ 

ΒεΕΟΘΛΆϑΒ, ἰγοβίιηθης οὗ, 917, 2918. 
ΒΕΒΕΑΡΙΝΟ, Ριυπηἰδβῃτηεηϊ οἵ, 174. 
Βειῖ, 8 Βαυνγίοηϊδῆ ἰάοἱ, ποΐῖςα οὗ, 876. 
Βειβη.ΖΖλᾷ, ἴπ8 ἰαδὲ πηοπδγοῦ οἵ Βδὺγ- 

Ἰοῃ, σταηάβοη οὔ Νερυςμδάποζζαγ, νἢο νγὰ8 
δβἰαϊη ἢ ῖ]6 οαγουδβίηρς σιτῇ Π18 ΟΠΓΟΓΒ ; τῇ 6 
εἶτγ θεΐηρ ἴακεη, δῃὰ [Π6 δπιρῖγα ᾿γαπδίδῖθα 
ἴο σγαχδαγοβ, ποτὶ ἴΠ6 ϑδογιρίαγεβ οβ] ἰοῦ 
Βαγίυβ ἴῃ6 Μάθε. 

ΒΕΙΤ, οὐ Οἰγα]ο (ΜΙ Αγ), ποῖος οἕ, 232. 
ΒΕΝΉΛΘΌΑΡ Ι. Κίηρ οἵ ϑυτῖα, νῇο, ραϊηθα 

ΌΥ τῃ6 ργαβοηίβ οὔ Αδβ Κίῃρ οὗ “υάδῃ, 
ὍτοΚο οὔ 5 δ δποα τ Βδρβῆδ Κίηρ οὗ 
Τςγϑοὶ, δη δβϑιβίθαά Πὶπὶ δρδίηβε {ῃ6 ἰδίϊθγ. 
(1 Κίπρβ χν. 18.) Ηδ νν88 βυςεσεδεάβα Ὀγ 
Ὦ]8 80ῃ, 
ΒΕΝΒΑΡΑΙ [Ἷ., το πιράθ νγᾺῦ δρδίηβί 

ΑΠΌ Κίηρ οὗὨ [|5βγβεὶ, δὰ νν8β ἀείεβιε. 
δ αἷβοὸ τηϑ6 ν8γ ρδβίπβί ΨΘἤογδπ [6 δοῦ 
οὔ Αἰδῦ; ὑυὲ ὈΥ πιδδῃβ οὗ τῃ6 ργορἢεῖ 
ΕΠΙεἢ 4. 88 οὔρεα ἴο γεϊιγῃ Ἰηῖο ἢ]15 σου. 
ἴγν ἀραΐη, 88 γεϊαϊθα ἴῃ 3 Κίηρβ νἹ. ΒΒ 
δου ἢ6 Ὀαβίεροῦ ϑαιηαγία, ψ ῃὶς ἢ οἷν ἢδ 
τοἀυσοά ἴο ἴπ6 υἱπιοοῖ αἰδίγεββ (23 Κίηρβ 
νἱ!.); Βυῖ, Π]8. δγγπν Ὀοίηρ βαϊζεά νυν ἃ 
Ρϑηϊς, τῇ 8 ἀρλατεῦ πε Ὀεβίερεα εἶν, πὰ 
Γεϊυγηθά ποθ. ἴη ἴμε (ο] ον γεᾶγ, 
Βοημααβά νν88 πηιγάεγεα Ὀγ ΠδΖδβεὶ, νἢο 
βιιςςαοάδὰ ἴο {ππ ἐῃγοηθ οὗἉ ϑυγίδ. (3 Κίηρβ 
ψ 1]. 
ΗΕ ἔ6 γουηροδῖ βοὴ οὗ ϑδςοῦ 

δη Βδοδεὶ, οας οὗ τῃ6 ἵν εἶνε ρδϑιγί γε. 
Ἑτγοπι ἢϊπιὶ τγ88 ἀθβοθηάδα ἢ ἐγῖίθε οἵ Βεη- 
ἡαπιίη ; ἴον ἴῃ βἰτυδεϊοη, ὅτε. οὗ (Π6 οδηίοῃ 
ΔΙοιἐοἀ το νῇῃϊςοϊ,, 866 ρ. 18. 

ΒΕΒΑΟΗΛΗ, Δ δ ον οἵ, 62. 
ΒΕΒΕΑ, 8 οἷἵγ οὔ Μαεοεάαοηΐα, ψἤογα Ῥδὺ] 

τοδοποι τπ6 Θοδροὶ νῖτ ρτοδῖὶ βυςοαβϑ. 
6 Πἰβιοτίδη ἴὺΚε ρῖνεβ δὴ ΠΟΠΟΌΓΔΌΪΕ 

σΠαγδοῖον ἴο (Π6 Βεγεβϑηβ, ἱπ Αοςἰδ χυῇ!. 1]. 
ΒΕΉΝΙΟΕ, ποῖϊςο οἵ, 197. 
ΒΕΒΠΟΤΗΛΙ, 8 ἴον ἴῃ {Π6 ἴογγοΟΥΥ οὗ 

Ἠδάδαοζεν Κίηρ οἵ ϑυγῖα, τῇ ϊο ἢ 88 οοη- 
4υογοα Ὀγ Βανι, δηἀ ἔγοιῃ νν ϊοἢ ἢ ἴοοξκ 
ΔΨΆΥ πιυςῇ Ὀγᾶ88. (3 ὅπη). νἱ}]. 8.) Ηδηοθ 
1ε ἢδ8 Ὀ6ρθη ἰηΐδγγοα τῇδε τΠ6Γα νοῦθ ΤΠ] Π68 
1η ᾿ΐ5 νἱοἰηῖγ. [Ὁ 18. ᾿πηροββϑιῦϊθ ὩΟῪ 8οοι- 
χΣαῖοὶν ἴο ἀεϊογτηΐπα [8 ϑἰζυδϊΐοη. “Τῆς 
Β᾽ ΠΗ ΓΙ Ὑ οὗ ἴπΠ6 Ὥδπια που]ὰ ἰεδὰ 8 ἴο 
οοηοείυγα ἴῃαὶ Βεγοῖπαὶ οὐ Βογοῖμδἢ νν88 
ποῖ αἰδεγοπὲ ἤτοι Βεγγέυβ, ἴπ6 πιοάδγηῃ 
Βεϊγᾶιν (Βεγγοοῖ), ἃ δεδρογῖ ἴονῃ, ψῃ]οῦ 
ἦδ 51}}} οὔ ἱπιρογίδηςε.) (οθϑϑημ 6 γ᾽ 8 
Βι0]. Θεορτ. νοί. ἰϊ. ρ. 266.) Τῆε εοπ͵εδο- 
ἴτε οὐὗ Βοβεδημη εν 15 δάορίοα Ὀγ Ὧν. 
Ἐορίπβοη, ννῆο ᾿δ8 ρίνεη ἴῃ ργοργεβδῖνε 
᾿ϊβίογυ δῃηά ργεδϑηῖΐ βίδϊ οὗ ἴἢ18 ρίϑδεθ, ἴῃ 
ἢ18 ΒΙΌ]1ς Δ] ππεθελοδόν, νοὶ. 1, ρρ. 4371--- 
4486. Τῇ ργοδοηὶ ροριϊδίίοη οἵ Βεγγοοῖ 
18. δδιϊπηδῖοιὶ δὲ δρουὶ δίϊδεη τπουδβδηὰ ρεγ- 
δοη8. (04. ρ. 447.) 
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ΒῈ 

ἜΈΒοΚ, Βτγοοκ, 43. 
ΒΕΤΗΑΒΑΒΑ, ἴπ6 ρῥΐδοθ οὗὨἨ ἴῃ ἰογὰ ογ 

) » ΥἹΖ. οὗὁἩΠ6 Φογάδῃ. ἴξ 18 πιθη- 
εἰοηοὴ ἴῃ Φοδη 1. 38., ψἤογα τ 6 Ὀδ6βὲ Τη8 1. 
Βουρίδβ, (6 υϊχαία, ϑαχοῦ, ἀπά Ὀοτῃ ἐπ 
ΘΎΓΙΔΟ γΕΓδίοη 8, 88 γε 85 ἐπ 6 ατοοκ ρϑγὰ- 
Ρἤγαβ οὗ Νοῆπιβ, γεδὰ Βηθανια, Τὴ 
Γεδάϊηρ Βηθαΐσρα δ8661ὴ9 ἴὁο ἢανα διγίβθῃ 
ἴτουι ἴἢ6 τηϑγε σοπ)εοίιγα οἵ Οτίρε ; πῆϊο, 
ἴῃ ἰγανϑ]ηρ τπγουρὶ {Πα ταρίοη, ἔουπά πο 
ΒΓΟὮἢ ρῥΐδοα 88 Βηθανια, Ὀιιὶ βῶνν 8 ἴοσπ 
εδ |6ὐ Βηθαξαρα, δηὰ τΠοτείοτγα οΠδησοα (ἢ 6 
σοπηποη γοϑάϊηρ. (Οὐδπιρῦς}} δηὰ ΒΙοοπ,- 
Βε]ὰ οἡ ΨΦοδῃ 1. 290.) 

ΒΕΤΗΛΝΥ. 
1. .Α ἴονῃ οἵ υάερα, ψΐογα 1,8 ΖΩΓι15 

ἀμνοῖς, δηὰ τ ἤογα ἢ Ἧγ8Ὸ58 Γδαίβοά ἔγοπ {6 
ἀρδὰ, ψ88 δδοη [Ὀγοηρϑ δαδὲ ἔγομῃ Ψογυ- 
88 6], Οἡ ἴΠ6 νὰν ἴο Φεγιοῃο (969 Πη χὶ. 8.), 
δηα νν88 5ἰξυιδῖε ὦ οἡ τῇδ γει γα δηὰ βἤδϑιγ 
8.6 οὔ Μουηὶ ΟἸϊνοεῖ. Τῆι δρργοδεῖὶ ἴο 
{πὸ πιοάδογη ν᾽ ρα οἵ Βδίπδην 15 τῆγουρῃ 
ΟΡΘῃ Τογη-ἤσ 8. 1ἰ ἰδ δρουϊ τγοθ-αυδγίογε 
οἵ δῃ οι αἰδβίδης ἔγοπι “Ζογυβαί θη), δηα 15 
δῖ ργοβοηῖ ἃ αἰγίγ Αγὰῦ νυ] ]αρο, σοπιδϊ πίη 
δῦουϊ {ΙΓ 818}} Ὠονοὶβ, βϑαιιδδβίογεί 
ΔΙΠΟΩΡ ἔγυ-ἸΓΘ65, δυτγουηἀ δα Ὀγ οὐ εἰ ναῖοα 
ἴΘΓΓΒΟΟα. “Νὸο βροὶ οοιυϊά δα δὈεῖῖοῦ 
δάδριεοα ἴο {6 γεξὶγεπηθηΐ οἵ οὐγ [κμογὰ δηά 
ἢ5 ἀἰδοῖρίεβ δὲ δνθπῆαα, αἴξος {ποὶγ Ἰαουγβ 
ἴη {86 εἰν ̓  οὗὁὨ Ζεγυξαίθ). (Φουγηδὶ οἵ [Π 8 
Βερυϊαίοη ἤοπι] Μα]α Ῥγοίδδίδης (οἱ- 
ἰερο ἴο ἔα Εδϑῖ, ραγὶ 1ϊ. ρ.. 870.) [ἐ ἰβ ἴῃ- 
Βαθ! Θὰ Ὀν 8 ἔδτν ΑΓαῦ (8 π}}}165, νἢο ρϑίῃ 8 
ΒΟΘΠΙΥ Βιι δἰδίδησα ἴτοπὶ {6 ἢἤοοκβ δηὰ 
ἔγοπῃ ἴπῸ βυγΓουπαΐης ουεἰναϊοα ἰαηά. Α 
ἴοπὴ 185 ἤδγα βῇοννῃ 88 ἴῃ τοῦ οὗ 1,8- 
ΖΆΓΙΙ5, ΒΟΥ ΠΟΒ6 Ὥδηηδ ἴδ ν᾽ ρα 5 σ] 16 
1μΑΖσίοῃ. “4 δἰρμε οὗ ᾿νεπίγ-βῖχ βῖεα 
Βη( ὩΔΙΤΟῪ διδ1Γβ ἰθδὰβ οΟὙΠ ἸΠῖο 8 ἀδΓ 
γαυϊϊοα σΠδηῖθογ, εὐξ ἰηΐο ἴπ6 πδῖυγαὶ γος, 
δηἃ Πανίηρ 8}} {πΠ6 Ἄσἤδγδοίεῦ οὗ δὴ δησίθπε 
9 π 5}} ὈυΓΑ] -ρίδοθ. ΤῊ 18 Ιδγρα δπουρὶι 
ἴο ᾿σοηΐδίη ἴπγοο οὔ ἔουγ ὑοι ἶδ8, βη4Ἃ 85 
ΡΓΟΡΒΌΙΥ ἃ ρίδος οὐ (Ἀπι}ν δερυϊέιγε. 
(ογά Νυρεητδβ 1δηά8, (Ἰαββιοαὶ δηά 
δεογθά, νοὶ. 1]. ρ. 70.) [τ ἴδ οὔνίουϑ!γ οἵ 
Βτοαῖ ἄρα, 8ηἀ, 17 ῖὰὲ θ6 ῃοΐῖ ἴδε ν ΘΓ οι 
ΟΥ̓ ]μάζαγιιδ, πη 411 ργοῦδὈΣ ΠΥ τ 18 Β᾽ ΠΗ ΔΓ 
ἴῃ σΠδγαςῖοῦ δηα σοῃβιγυςοτίοη ἴο ἴπδὲ νν ἢ οἢ 
6 βδείυδιν ἀΪ4 οεουργ. “Τῇβα ρϑῖἢ ἴο 
Φογυβα θην," ἔτοιι (ἢ18 ν]] ρα, “ τ η645 τοιπὰ 
1ῆ6 τηουηξ δηά τπγουρῇ ἴΠπ6 νδὶα οὔ Ψεπο- 
ΒΏΔΡΗ δῦ, ργθο βου, ἴο 41} ΘρρθάΆγβῃςο, 88 ἱξ 
ἀϊά πο ἴῆῈ Μεββίδῃ γοάθ ἐπὶ Π)6 Ὶ ἴῃ ΓΕΡᾺ] 
Ὀυῖ ἢυπ)0}6 ἐγιιπηρῆ, απ τΠ6 ροορΐο βίγεσεα 
1Ππεῖν ρογπηθηῖβ δηἀ ὈΓΔΏΟΪΕΒ ἰη (Π6 ψ8γΥ.᾽ 
([ογὰ 1,1Ἰηάδαγ᾽ 8 1,δἰίεγα ἔσοπὶ Ἐρυρῖ, νοὶ]. 
1). Ρ.. 68.) ϑϑοπηδνῇδγα οὐ 1ἢ}18 5:46 οἵ ἔποῖ 
τηοιυηϊδίηοιιβ ἐγϑοῖ, ν᾿ ἰοἢ τοδοπῃοὰ νι πίη 
εἰρῃς [υγϊοηρβ οὗ Φο για] θῖ, ἔγουχ ἡ ἢ ον ἰδ 



θ88 
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νγᾺ93 ΟἿΪΥ 8. βδῦρδι ῃ-ἀγ 5 ἰοῦύγπογ, Μγ. 
Φονοῖς, σι τοδὶ ργοῦβὈ! γ, ρίϑοθς τΠ6 
Βόθρηθ οὗ ἴπθ ΑΑβδορηβδίοῃη ; “ἷὁγΓ 1 [18 
β86ὰ (1μυΚα χχὶν. 50, 61.), (δαὶ Ζε6δὺς 
ΟἸγιβὲ ἰοὰ ἢ εἰἰδοὶρίεβ οὐδ 88 1ᾺΓ 88 ἴο 
Βειίμδην, δῃὰ πῶδ ραγιϑὰ ίγοτι ἴθ ἀπά 
σατγδ ὑρ ἱπῖο ἤθανεη. Τα ρτγανίουδ οοη- 
ψουβ ΟΠ, 88 τοδί ἴῃ 16 Ὀεριοηΐηρ οἵ ἐπα 
Αςῖβ οὔ {πὸ Αροβε!αβ (Ι. θ---9.), που!ά ρῥγο- 
υδυϊγ ΟσΟΌΡΥ δοπια {πὸ ἢ 6 τα! Κίην ἴο- 
ψαγὰ ΒεΙΠδηΥ ; [ὉΓ Ψ 6 πιυβὲ ποῖ πάρε οὗ 
16 Ἰεηρίῃ οΥἩ οὖὖἦ [μογα᾽ Β ἀἰδοοιγβθβ Ὀγ τ} 6 
γον ψ ἢ το [Π6 ἀνδηρο δῖ γθοογά 
1ῃοπ|. Ηδγα ἴΠ6 ᾿ἰαδδὲ δραγκ8 οὐ ϑαγἢ]γ 
δ) οη ψογὰ οχτηρυ 5ηθα ἴῃ ἘΠ 6 θΟΒΟΠΙΒ 
οἵ τη Αροδίϊθβ ; δὰ {Π8} ψογε ργεραγοά 
ἴο εἐχροοὲὶ ἐπαῖ ρυγεῦ γα νη ννὰ8 6Γα 
Ιοηρ ἴο θυγβὲ ἰογι ἢ ὑροῦ ἴθ6 ἀδγ οἵ Ῥεπῖο- 
οοβὶ, ἤστγα ποῖρ Ησδβα 88 ἔδίζθη ἰγοιῃ 
ΕἰἸοπ ; δηὰ ἔννο οἴ τἢ6 πη! διουηρ Βρ᾽ Γ118 οὔ 
8 τγϑίη, Ὀδοοιηΐησ νἰβι 0 ]6 ἴο {Π6}Ὁ ἜΥ̓65, ἰῃ- 
τογγυρίοα τπ6ῖγ πγαϊα δβιουϊδῃμηθηῖ, βηὰ 
εἰϊδιπίββοὰ τοίη ἴο 1Πεῖγ ργοροῦ δἰδιϊοηβ.᾽ 
Μαγίουβ ϑιιρροβθα δἰῖθθ οἵ τς ἤοιβθβ οἵ 
ΤΆΖαγιιβ, οἵ Μαγῖμα, οἵ ϑιπσίοη ἴῃ ἱερεγ, 
δηὰ οὕ Μαγγ Μαράαίεηθ, ἄγε ροϊηϊδά ουὔξ ἴο 
εγοάυϊοιιβ δηὰ Ἰρηογδηῖ Οἢγ δι ίαηβ. (ον - 
οὐ ΟΠ γβιίδη Πβθαγοθαβ ἱπ ϑγγία, ρρ. 
956---258. ΕΙΟΠαΓάδοη ΒΒ Τγανοΐβ, γο]. 1]. 
Ῥ. 311.) 

ῶ. Αἅ νἱαρα οὐ {πε εββίθγῃ 3146 οὔ ογ- 
ἄδη, ψνῆογα Φοῆπ ὑδριϊζεά. (οόδη 1. 28.) 
118 ὀχϑδοῖ ροβίζίΊοη ἰ8 ἢοῖ Κῆονῃ. ὅθ 
ΒΕΤΗΛΒΑΒΑ. 
ΒΕΤΗΑΝΕΝ, 8 ΟἷΕγ οὗ (πε ἴγῖθε οἵ Βοϑη- 

7λπηη, βἰτυϑῖθα ἴο {π6 688ὲ οἵ Βειμεὶ. (2 οβἢ. 
νἱ!. 2.; 1 αι). ΧΙ. 56.) ΤΡεῖα 88 ε͵80 ἃ 
ἀδδογὶ οἵ 6 βαηθ πβπΊ6, ἡ οἢ 18 τη θῃ- 
εἰοποα ἴῃ 905}. χν. 129, 8 ρίδοθ ἢδ5 
ὉΥ ϑυῖῆθ νυτίιίοσβ (αἴογ ἴῃς Ταϊ 1518) 
ὑὕδοὴ οοπίουπαάρα νἢ ΒΕΤΗΕΙ, ; Ὀδοδυδο 
δίϊογ Ζεγοῦοδι, [6 δοὴ οὔ Νοὺδῖ, πὰ βαὶ 
ὉΡ “6 ροϊάδῃ οαἰνοβ δὲ Βεοῖμοὶ, της Ἠδ- 
ὑγόνβ, γῆο δ πογοὰ ἴο τη6 ἤοιδα οἵ Ὠανιά, 
ἴῃ ἀοείβίοη δ! δα 1Π18 ἰδεῖοῦ οἰγ 3 εἰ. τεη, 
εἶα 18, ἴὴ6 Ποιιδα οὔ νδηΐϊγ, οὔ οὐ 1άοἱθ 
(Ηοε. ἱν. 15., χ. δὅ.), Ἰηβιεδὰ οὗ Μείλεί, οΥ 
της Ηοιϑε οἵ ὅσα, 88 ἰὲ πδα ἐοτγπηογὶν θθεη 
ποπιϑὰ Ὀγ Φδοοῦ. (θη. χχνυι. 19.) 

ΒΕΤΗΕΙ, 8 ΕἿΥ οὐ ἴδ σοηῆπαοβ οὗ ἴπε 
τῦε5 οἵ Ερἢγαϊη) απ Βοηϊδηγίη, ποῖ [δ γ 
ἴγοπῃ Αἱ. (ὅδεη. χὶ!. 8.) Τί 5 ρίδοθ 188 
ΤὨΘΙΠΟΓΆΌΪΘ 858 ἴδ βοθῆβ οἵ 78.005 νἱδίοῃ 
τοϊαῖθα ἴῃ ὅεη. χχυῖ, ΑΠΒουρῇ ᾿γίηρ οα 
πὸ ἰῇ τοδὰ ἴτοπι ἴῃ ᾿Ἰποάεγη ἴονῃ οἵ 
Ναδίοιιϑ ογ Ναροίοβα, ψ.οῖ δίδπαβ οἡ ἐδς 
δῖα οὗἩ τῆς δηείϊθης ϑῃθοῖοπι, ἴῃ 6 δ᾽168 οὗ 
ΒΕΤΗΕΙ, δπά οἵ Αἱ ένα μὲ ογῖο δε παρ- 
Ἰεοτοά ὕγ ἐγανε! ογβ. Βυΐ, ἴγοπὶ 8 δΧϑτη}- 
πδίϊοη οἵ ἴδ πεαγχβένα οἵ εἶπ ἀἰδιϊηοτίοη οὗ 
Βεῖπεὶ δηὰ Αἱ, 85 ρίνοη ἰῇ τ Ροοΐς οὗ 

Βιοσγτωρλοαῖ, Ηϊέογίεαΐ, ἀπά 
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Φοβῆυα, ὀνια ραλθὸ αἰ τῆς πεϑίυγα οΥ̓͂ τὴὸ 
ΠΟυΠΙΓΥ δὲ Βογίθε (ογ Βεἰτίη), ἃ να 
ΒΟΥΘῚ ΤΣ 65 ΠΟΙ Ὀγ οδϑδδὶ οὔ Φογιββαί ἐπ), 
(νἰἢ σοῦ τῆδὲ δοοουηΐς 5 δίγίςγ ἴῺ 
δρτεαπηδηῖ), (6 ἤον. Ε. Ὗ. ὕοτγ ἰἰὰβ δβοογ- 
ἰδίηθα {πὲ 1 ψῶβ ὕὑροῦ 1Π]5 δροῖ ἴδ δηςσῖθπὲ 
εἰν οὔ Βοιποὶ ψῶβ δἰίυδιοιὶ ; δῃά ἴπδξ 8 
ἈΠ τὰ 1Π6 νἱεϊηιγ, ἐο 1ῃ6 δδδῖ, 15 ἔπε 5δ'ίξες οὗ 
ΑΙ. Τῇ ἀϊδβίδηοα οὗ ἴπεβε ἴνο 5ἰῖε8 ἔγοιη 
Φεγυδβδίθπι,, δπὰ {Π6ῖγΓ ροϑβιτίοη τἱτἢ τεξρεςοῖ 
ἴο ἱξ, τΠεῖγ οἷοβα πεϊρῃθουγῃοοά, τπεὶς γοῖα- 
ἔνα δβι[υδίΐου, {Π 6 γδλον ἴο {{π πογίἢ οὔ Αἱ, 
186 ρίαςα οἵ διηρυπολάε βαϊθοῖθα Ὀγ ϑοββυε, 
τῆ τἸηϊογνοπίηρ Ὠ}]}, δὰ ἔπ6 ιν οὗὨἨ τῆς 
80}}, ἰπτογιηίχϑ νυν τῇ ἔγαρτηθηῖβ οὗ ροϊξεγγ 
84 {Π6 τυ ᾽βἢ οἵ γιϊηθὰ τ 8}18, ἃσα διθομς 
τἢ6 Ἰουϊαγδ  ϊοῃ σοοηῆγη τΠπ6ῖν τάδε ε1- 
βΒοδίιοη. (Ρτγοςθθάϊημβ οὗ 86 Εογδὶ 80ο- 
εἰδὲν οὐ [1μἸπογαΐαγα, νοὶ]. 1. ρ. 135.) Μέσ. 
ΟὐοΥγγ ΒΒ γεβοαγοῆθβ τοῦθ δ 5 αι Θηγ σοἢ- 
Βγπηδὰ Ὀγ Ῥτγοῖ, Εοδίηβοῃ, νῆο ἢδ5 ἐἰ6- 
βογίυσἀ τῆὴ6 δηςίθης βηά ᾿ηοάσγηῃ βίδίε οὗ 
Βεῖπεὶ. (Βιὺ]. 68. νοἱ. 11. ρρ. 196---130.} 
Τῆς ὑβϑίῃ οὐ δὴ ᾿πηπιθβ6 ΓΟΡΟΓΝΟΙ͂Γ 51} 
τοιηδὶηβ δἱ ἴπ6 ίοοϊ οὗ δε ἢ: ὑὰῖ πος 
ΤΏΔΩΥ ΓΕΠΊΔΙΠΒ οὗἁ οαἀϊβοθα οδῃ ὃς ἰγΓβεοες : 
“ ἤρΓβ δηὰ {πθγα ἤθδρ8 οὗἁ βηεϊθηὶ βἴοποξ, 
ἴη6 (ουπαάδιϊοηδ οὗ ἃ ννεἱϊ, ᾶηὰ 8 Ὀγοΐῃ εἰβ- 
ἴόγη, ἱπάϊοδῖθ ἰογπιογ ἐν οἰ ρα. Τῆς ν οἷα 
ΒΌΠΙΠλϊς οὐὗὁἨ {16 8} 18 οονογοὰ νι} δίοηθς 
πα οὔοα σοϊῃηροδαι ἴδ Ὀυλάϊηρα, αηὰ ἐμεσα 
Ϊβ δραθθ δπουρῇ ἰογ ἃ ἰαγρὲ ἴονη.. ..: 
Τα βῃδροἶθδδ γυΐῃβ βοδίίογοὰ ονὸγ [6 Ὀγο 
οὗ τὰ Π}}} δα τπθηϊβοῖνοα δι ἰθης νυ] πο 5βο5 
οἵ Οοὐ᾽β ἰγυτῖ δηά (δι πί] η6ε5. Ηδς πδὰ 
58:4, " ϑεεξ ποὲ Βείλειί, ποῦ ἐπί ἱἐπίο σμ- 
ξαϊ, ἣν Οἰἶραί ελαίϊἑ ειἰγείψ 50 ἐπίο σαρέϊοιῳ, 
απὰ ΒΕΤΉΕΙ, 58.41.1, ΟΟΜῈ ΤῸ ΝΟυοητ. ἢ 
(Ναγγϑεῖνε οἵ ϑοοιιίβῃ Ὠερυϊαιίου, 901, 209. 
1 Ἰϑοπ 8 1,δηβ οὗ τπ6 ΒιΌΪ6, νοΐ. 1]. ἢ. 
9567. δοκεῖ [ΠΙυδιγαιοῦβ οὐ ϑεγιρ- 
ἴωγο, Ρ. 115.) 

ΒεΕΥΒΕΚΌΑ, ροοὶ οὗ, 38. 
ΒΕΤΗ-ομον, {πὸ ὕὕὔρρονς δπὰ Νείδεγ, 

ἔνο νἹ ]]Πᾶσο8 οὐ ἴἢ6 Ὀογάεῦ οἵ ἴππ ἰγΓῦε8 οὗ 
Ἐρἢιγαίῃ δῃὰ Βϑηϊδηνίη ; οὔϑ οἵ νῃϊςἢ ἰὰγ 
ΟἿ 8ῃ δ ηρΏςΘ, [Π6 ΟΥΠΕΓ ἴῃ ἃ ν] }6Υ ἀρουξ 
Βἤδοη πυαπαάγοα δες ὑεΐοσ. Ῥόονη τ} 18 
βίορε Φοβῆιιδ. ἄγονα {πΠ6 ἢοδὲ οἵ (πε Κιηρβ 
οὔ τῆς Απιογῖῖθβ. (Ψοβίι. χ. 10,11.) Βοιὰ 
ὕρρεγ δὰ Νεβίῃογ Βειἢ- ογοῦ ψεγε δυὶν- 
δ6α|ιθηῖὶν (ογιθοὰ Ὀγ δοϊοου (1 Κιηρβ 'χ. 
17. : ὃ (τοι. γἱῖϊ. ὅ.) ; δῃά γυΐπδ οἵ δἰγοη 
(ογΒοβι!ΟΩΒ γα 8.}}} ἰουηὰ ἢσΓα, 

ΒΕΤΗΓΈΕΗΕΜ, πον οὐ οἀ ΒΕΙΤΊ ΆΒΗΜ, 
Ὑ88 ἃ σεεῦγαϊ α ΟἸΕΥ, αυουϊ δ1χ πη }}65 δου ἢ - 
νη οϑὲ ἴγοπὶ 7 6γιι δαί θι : 15 Ψν᾿85 ΓΟΤΤΊΕΓΥ τ} 16 
Ἔργα οὐ Ἐρἢγαίαβ. (θη. χχνυ. 19., 
χ νι, 7. ; Μὶς, ν. 9.) [τ σἂ 8 οἵ ἴη τὴς 
{ἰπ|6 οὗ ΒοαζΖ (Βυῖ 111. .11..ν. 1.), δῃὰ νας 
[ογτιβοὰ ὑγ Βεμοθοδα, (2 ΟἾγοη. χὶ. 6.) 
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Ιη Μαῖίί. 11. 1. δ. ἴξ 15. ς8116ὦ Βδι εἴεπν οὗ 
Δδυάξεια, ἰο ἀϊπεϊηρυϊεδῇ ᾿ς (ΓΟΠ] δμοῖΠοῦ ον 
οΟὔΠ6 ββπι|6 ἤδῃϊο ἰζυυδίδα ἴῃ [νοῦ (4]1166, 
δης πιοηξοηφά ἴῃ Ζ9οδῇ. χῖχ. 1ὅ. [ἴῃ 1υκο 
1]. 4. 11 ἴα σι δὰ θα οὐέν οΥΓ 1Ζαυϊά, Ὀδοδιβα 
Πανὶ ν88 Ὀογῃ δπὲ εὐυοκῖοα ἔμεν. ((ὑὐοπ,- 
δα Φοδη νἱϊ. 423. δῃὰ 1 ὅϑδπη). χυὶΐ, 1. 18.) 
τα εἰἔγ, ἰδουρσῇ ποῖ Τοομβιἀθγαῦϊα [ῸΓ ἰδ 
ὀχίθηϊ οΥ γίοδ68, ἷξ τὴ τλβας αἰ κηῖν 85. τΠς 
βρροϊηϊεδα ὑγΈΠ-ρἶδοο οὐ πο Μοξδβίδῃ. (Μαῖὶ. 
ἰϊ. θ.; 1Κὸ 1]. 6-.-[1[5.) Μοάήεγηῃ Βειῃ] εἴ δηι 
ἰβ. ἃ ἴονγῃ, οὐ Γγβίῃοῦ ἐπα ὐνα- ν Προ, ἢ 
ομα ὑγοδά δηὰ ργίηοῖρδὶ βίγεεϊ, ρ] θδβδθπῖγ 
δ'ἐδῖδα οὐ ἔπ6 ὕγον οὗ 8ῃ δχιίηθησθ, ἰῃ 8 
ΨΟΓΥ ἔδει] 8οῖ}, νοῦ ΟἿΪΥ Ψψδηϊβ διε 
εὐϊεἰνϑέίοη ἴο τοηάοῦ ἰὲ σῦδὲ ἴῃ6 Ὡδπι6 
ει] οἤσπι ἱπηρογῖβ --τ-ὰ λοις οΓ᾽ ὁγεαά. 
Βείνοϑθη ἴΠ6 οἰεῖϊδ οὔ {δ6 γοοὶ, σῆοσα {86 
βοὶϊ ἰβ οὐυ]εϊναῖεα, νίηθβ, ἤρβ, δπηὰ οἰϊνϑδ 
εἴτουν ἴῃ ργεδὶ ἰυχυγίδποθ. Βα ιἢ]Θἤθπὶ σοη- 
ἰδἰηΒ 8 ρορυϊδίϊοη οἵ 2,500 οὐ 3,000 1η- 
Πευὶϊαηςβ, ὙΠῸ ἅγα ψ ον ΟΠ γβιίδηδ, {Π6 
Μοείει αιδγίεγ πανίηρ Ὀθθὴ ὙΠΟ ἀ6- 
βιγογοὰ Ὀγ ΙΡγϑῃϊπι βοῇ, ἰῃ ἔπ γθὈθ]]οὩ 
οἴ 1834, ψ ἤθη τὴς Βει δ] οπιῖτεβ ἰοο Κ ραγὶ 
δσαϊπϑὶ ἰῃ6 Εσγριίδη ρονεγηπμεηξ. ὙΠοδα 
(ἰεϊδείδη Βει ἢ] ἤθε 68 ἃΓὰ ἃ ὑοϊά, βογοα, 
8. τγοβίΐθδβ γῶσα οἵ ποῦ, οὔ ψῆοιῃ δοιὰ 
Τυγκθ δηὰ Αγδὺδ δίδῃά 'ἰῃ δυο. Τμον 
πηαἰηἰδίη ἘΠ απιβαῖνοβ Ὀγ {Π 6 τηδημβοϊιγο οὗ 
Ὀοδάκ, ογιο ἔχοβ, δηἀ οἱποῦ δγίῖο θα, τυ Ὠϊοἢ 
ἴεν ψόγκ ἴῃ οἰϊνε- σοοῦ, πιοῖπεῦ οἵ ρεϑϑεὶ, 
οΓ ἴῃ τς ἔγυ!ς οὗ 86 ἀόδηη-ραία. Οὐ τῃ6 
που -εοδδίογῃ δία οἵ 11 18 8 ἀδδρ νβ] δὺ, 
αὔοιϊ 8. τ}1]6 δηά ἃ ἢ] εἐἰείδηϊζ, νυν ἤσγο [Γ8- 
ἀϊκίοη βᾶγ8 [δὲ ἴῃ 6 δῆρεϊβ βρροδγϑά ἴο ἐδ ὸ 
ΒΏΘρΡΒογαβ οὐ υμεεδ, τὰ (ἢ6 οἶδά εἰάϊηρβ 
οὔοιιγ ϑανίουτ᾽ παιίνιγ. (1υΚ6}}. 8----}4.) 
Ϊς 15 ϑρργοδοῆθα ὈΥ 8 βίθθρ ἀδβοθησΐηρ γοδὰ 
ἢ δρ5 δηα οἶἶνα ἴΓ6 65 βοβίζογοα οα δυδῦγ 
δ'.6. ΟΥ̓ δε νϑγίοιι8 ργεϊδηάθα δΒοὶγ ρίασθβ 
ὙΠΊΟΝ ἃγ6 ΠΟΙ βῆονψη ἴο ΟἸ γί βεῖδπβ, 6 
οᾶνα οὗ {Π6 πϑεν}γ 18 [Π6 ΟὨ]Υ βροῖ νεγβεα 
δγ ἰγδαϊιίοη ἔγοπι ἴἢα οδγ ἰοϑὶ αροβ οὐ Οἢγὶ8- 
ΕἰΔΉΠὙ. ΑὈουϊ Πα] ἃ πιῖὶα ἴγοπι ἴῃ νἱ]αρα 
ἴ8 ἴη6 ςαἰουγαῖθὰ ψ8}} οὐἩἨ Βειῃ]εῆδηι, οὗ 
ΜΠ ο86 δίεγβ ᾿ανίὰ ἰοηροα ἴο ἀγίηκ. (9 
88Π). ΧΧὶ. 15.) [15 ἰῇ 8 σι!άθ ἱποϊοδυγο, 
ΜΠ ΒΕΥΘΓᾺΪ 8818}} δρεγίυγοα. Βαοίνεοη 
οΠ6 8βηα ἴνο π|}}68 ἔγοτι (Π]8 ρίδςθ, οὐ ἴΠ6 
Γοβὰ ἴο εγιβαίοπι, εἰοοα {ἢ βἰϊε οἵ Εδοἢοὶ 8 
ἰοπὶῦρ (εη. χχχνυ. 19, 90.; 1 δδθῃη). χ, 3.), 
ΠΟΙ 15 πον οονεγοὰ ὉΥ 8 διηδὶὶ δ4} 8 6 
Μοβιαπιπιβάδη Ὀυϊαΐηρ, βυγιηουηίεαὰ ὈῪ ἃ 
οπ!θ, δηὰ Γοβοιη ες ἰη 18 δχίογίον τ 6 
ἰοπιῦϑ οὗἁ βαϊπίβ δβὰὰ δῇ κἢβ ἴῃ Αταὶδ δηὰ 
Ἐργρι. ΦΖ4εννδ, ΟἸ γϑείδπα, δὰ Μοίιδπι- 
πο ἰλῃ8 8}} υηΐϊ6 ἴῃ Ἰἀαπεινίης τιϊ5 ρίδοςα 
88 ἴπαΐ ἴῃ ψῃϊο Πδοθοὶ γᾶ θιυιγίθα, [πῃ 
π6 νἱοη!γ οἵ ΒΕ Ιεθ ἀγα [86 ροοὶς οἵ 
ϑοϊοπιοη, ψῇῆϊον γα ἀθβοῦραά ἴῃ ῥ. ὅ3. 
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“ρτὰ. (τ. ΟἸαγὶ ε᾽ 5 Τγδνεΐβ, νοΐ. ἵν. ῃρ. 
408---420. 866 εἰ50 Ηαββεϊαυ δι Τγανεῖὶβ, 
Ρ. 144. ; Βιυςοκιηρηδηιν᾽ δ Ττανοὶβ ἰῃ 2]68- 
[η6, ρρ. 318---222. ; (αγηθ᾽ βὶ [,κβιἴδ6γ8 ἴγοῃι 
46 Εδβὶ, ρ. 977.; Τῆγθο θεὲ ἴῃ Ῥβίε8- 
τἴη6, Ρ. 49. ; Μοηγο ϑυπηεγ Πδηθ ε΄ ἴῃ 
ϑγτγία, νοὶ. ἷ. Ρ. 3948.;ὺ; Ὧγ, Ἐογίῃβοη᾿ 
ΒΙΡ] ταὶ Βοδθαγοῆθ8, νοὶ. ᾿ϊ. ρρ. 157--- 168. ; 
Μοηκ᾿ 8 Θοἰάσδη ογη, ἄτ., νοὶ]. ἰϊ. ρ. 168. ; 
1,οτὰ Νυρδηῖ᾿ 8 1δηα6, ΟἸ δβδιοδὶ ἐπὶ ϑδογεα, 
νο]. 1ἴ, ρ. 93.; ΕἸ5Κ᾽ 8 Ῥαβίογ᾽β Μοπιοιίαὶ, 
229----237.; Φογυδαίοπι οἱ ἰ8 Τοῦγα ϑαϊηῖο, 
τ Ι'ΑΡρρέ α. Ὦ., Ῥασγίη, 1852 ; ἍΝ} θ᾽ 8 

ογαρο ἴο Μϑάαείγα, ἄς.» Ρ. δ55. ; ΥΥ ἰδοη᾿ 8 
1,θηα8 οΥ̓ [Π6 ΒΙιυΪ]6, νοὶ. 1. ρρ. 399, 400.) 
Οὐ τα δρ οἵ εἶα Ἵἰ] άγεη τηδδββδογοι δὲ 
Βειμ εἤεπ) 866 Ρ. 302. διερτᾶ: 

ΒΕΤΗΡΗΔΛΟΕ, ἃ ἱγΓαοὶ οὗ ἰδηὰ δης αδἷβδὸ 8 
818} ν1] ρα δὲ {π6 ἴοοϊ οἵ ἴῃ6 Μοιυηΐ οὗ 
ΟἸῖνεβ, ρεΐνθοη Βείπδην δηὰ Φογυβαίθμι,. [{ 
ἀεοτγνοι 118 Ὠδπη6 ἔτοπι (ἢ 6 δουμάδησε οἵ ἤρβ8 
το ἢ σγαν ἴθεγο. ΤὨΐβ ἔγαοῖ βθειηβ ἴοὸ 
ἤν γι δἰοηρ 80 ΠΟῸΡ ἴο Ζεγιδβδίθπη), [παῖ 
6 υἱπηοβὲ δβίγοεοῖ τη πη 1ἢ6 ψ 8}}18 τὰβ 
οα] Θὰ Ὀγ ἰδὲ ἤδιηθ. [ΐ 18 τῃεπεοπθα ἴῃ 
Μίαϊς, χχὶ. 1. δῃά ἔῃ 6 ραγβι αὶ ρϑββαρθβ ἴῃ 
18:6 οΟΥΠΕΓ δνδηρο ἰβίθ.Ό Νοῖ ἃ νεβέιρε οἵ 
[ἢ15 ρ'δοδ ποὺ δχίἰ βί8. 

ΒΕΤΉΒΑΙΡΑ. ΤἤεΓα ΕΓ το οἰτ658 οὗ 
(818 Ὠδηδ ἰη Ῥβ  θβίηθ. 

Ι. Βειῃϑαϊάα οὐ Ο'αἰδΐϊεε (3οἢη χὶϊ. 91.) 
588 8 οἰϊγ Ὀεγοηὰ Ζογάδη, οὐ εἶα ψεϑίογῃ 
οοαϑδῖὲ οἵ ἢ 868 οἵ ΤΊ θεγίδδ, ἤθαγ {16 ρίδοθ 
Ψ ΠΕΓΕ (6 εἶνοῦ δηΐοσβ τἢδὲ βθᾶ. [τ 88 
ογὶρίμδιν ἃ ν]]ασα, δηὰ τγ88 επίαγρθα ἰωϊο 
ἃ ΟΕἿγ 8δηὰ Ὀδαιπο Ὀγ ΡΒ ρα Τδίγαγοῃ, 
Ψν ἢο ΤΔ|16ἱ ἴὲ Φ.}18, ἴΏ Ποηουγ οὗ τἢ6 6π|)- 
ΡΟΓΟΓ᾿ 8 ἀδιιριίεγ, [ἢ 8 οὔδ οὔ {Π6 οἰεἰ6 5 
ἀρδϊηβὲ ψῃϊοῆ ΟΝ γίδεὲ ἀεποιπορὰ ἃ σοὺ 
(Μαιι. χὶ. 91.) ἴον τῆς ᾿ππρεϑηϊθησα δηὰ Ἰἢ- 
Βάε] εν οἵ 118 ᾿ἸπῃδὈ! 8ηῖ18 δίζεγ τ 6 τη ῃ 
ψΟΓΚΒ δα δ πτουρῆξ ἴἤεγθ. [ΙΔ αἷδὸ νδβ 
(6 τοβδίάοπος οὗ ἴπ86 δροβιίθβδ ῬΠΠ Πρ, Αη- 
ἄγεν, δηὰ Ῥείεγ, (ϑοῆη 1. 44.) Αἱ ργοβεηὶ 
Βειπβαϊάβ οχὶδίβ τη ἰπ|6 πιογα ἤδη τπ 6 
Π8ΙΠ6, 8 8Ππ1}}} πηουπηά οὗ ογυ Πρ ὈγὶοΚ5 
δηἀ βἴοῃδ ὑεηρ 4}} τῇδῖ γοπηδίηβ οὗ τΠ6 
δηοίοηξ οἰἴγ. (δέδρῃθη᾿β 1ηοἸἀδηΐϊδ οὗ Τγα- 
νοὶ, Ρ ὅ88. ϑονεῖῖ 8 Ομ γῖβι. Ἐθβδαγοῇοθ ἴῃ 
δγτίδ, Ὑν 118.) 

2, Τίνα οἵπες Βοι 81:48 ἰδγ ἰὴ τῇ Γορίοῃ 
οὗ Οδυϊοηίεῖθ, οὐ ἐμ δαϑϑίθγη 81:6 οὗ (6 
868 οὗ Τιυογίδβ, δὰ ἢθᾶγ ἴπ6 ρίαοα τ ΠΟΣΟ 
ἦΠ6 τῖγογ Φογάβη ὀπίεγα 1. Τη]8 Οἷἵγ 8 
οηϊαγροά ὃγ Πρ, νῆο ναι Τείγαγοῃ οἵ 
ἐπδὲ γαρίου (μυκα 11. 1.). δηὰ ψῆο οα] δὰ 
τ ζκῶα:, ἰὼ Ποηουγ οὗ Ψ0}18 1Π6 εἰδιιρῆτεῦ 
οΥ͂ 186 οἰἤροσογ Αὐυρυδίι.8, [πουρἢ ἰϊ 15 ποῖ 
Κηονη Ὁγ τπδὲ παπια ἰὼ {πὸ Νὰν Τεκίδ- 
τῶθπι. Τη18 Βεοιηβαϊ δ 18 τηρηϊϊοηρα ἴῃ 
1Κο ἰχ. 10., ΠΟΤΕ δοδυ8 18 βδἰ ἃ ἴο ἤωνδ 
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νἰΠπάγαση 56] Γ τἢὸ ἃ ἀδβογὲ ρΐδοθ Ὀ6- 
Ἰοηρίησ ἴο Βειϑαϊάδ, εἴον (ἢ6 τπηιυγάογ οὗ 
Φοῆη τῆς Βαρίϊδε Ὀγ Ηδγοά ; δῃά ψἤθποα 
αἰβο δα 18 δα! α ἴο δανα γοϊυγηθα δοῦοβ8 ἢ 6 
Ιακε ἴο σδρογπδυπι, δεσ ἢ ἢδαὰ πιϊγαοὺ- 
Ἰουδὶν [εἐὰ ἔνε (Ποιιβαεηὰ ἴεη σι} ἢνα 
Ἰοᾶνοβ δης ἔννο 8118}} 368. (Μαδιι. χῖν. 92 
---βῇ.; σοόδη νἱ. 117.) 

ΒΕΤΗ-Βηλν οὔ ΒΕΤΉ ΒΉΒΑΝ, 8. οἷν Ὀ6- 
Ἰοπρίηρ ἴο ἴδ Πα!-σῖθα οὐἨ Μαπηβδββεὶ, ποῖ 
ἴα ἴγουι ἴπ6 ννοϑίογῃ Ὀδηΐϊ οὗ τπ6 Φογάδη. 
( ϑαπ). χχχὶ. 10.) Αἤογ μα ἀοσίδαι οὔ ἢ 6 
ΒΓΔΘ 1165 δηἀ τς ἀδαιῃ οὐὨ ὅδ] δηὰ ἢ18 

δοῃβ, ἴη6 ῬΠ ἰϑεῖ 68 [δίθηδα τς ὈΟαΥῪ οἴ 
580} ἴο τπ6 νγ8}}5. οὐ {8 ρίδςθ, σῆδηςθ [ἢ 6 
τὴθη οὗ Ζαὑε8ἢ- ΟἸἸΙοδα ἴοοὸκ ἴὸὲ ἀοννη δηά 
σαγεϊθα ἴὸ ἀσσὰγ. [Ι͂ἡ τῆ6 ἐΟΌΓΙἢ σΘηίΉΓΥ, ἴξ 
ψ8δ38 8 (σοπδιάθγαθίο ἴον, δηὰ Ὀογα, 85 ἰΐ 
ἢδαὰ ἐἀοπθα Ὸγ βϑνϑγδαὶ δμϑβ, ἴπ6 ὩδπὶῈ οὗ 
ϑονΠοροΐβ. ΑἙ ρῥγοβεηὶ ἰδ 18 ἃ υἱϊϊαρα, 
οαἰεά Βεϊβὰη, δπὰ “ σοπίαϊῃβ βευθῃΐν οὗ 
εἰ ἤουβ868. ΤΏ ἱη πα  δηῖ8 αν ΡῈ- 
σοπια ποΐογϊοιβ διηοηρ ἴγανοιοῦβ ἔογ {πεν 
αν" ]ο88 ἀδπηθᾶηοιγ Τη6 τγυΐηβ οἵ ἴῃ6 δη- 
εἰδηϊ εἰν ἀγα οἵ Ἴσοπβιίάδγδυϊα οχίθηϊ. ... 
ΤῊ ἙΠοΓ γεπιαὶπβ [1838] ἀγα ἰδῦρα ἤθδρβ οὗ 
Ρἰαςῖκ πον βἴοηθϑ, ΜΠ πηδηγ Οὐ ἀΔἴι ΟΠ 5 
οἵ Ποιιβ68, 8δη6 ἐγερπιθηῖβ οἵδ ἴδει σο] πη 8. 
(νυ. Εοθϊηβοηβ ΒΙὈ]1οαὶ Ἰλοβθδγομθβ, νοἱ. 
"1. ἿΣ 114.) 

ΕΤΗΒΗΒΜΈΒΗ. 
Ἰ. Α Ἰενιῖοδὶ εἶτγ ἴῃ εἴα ἐγῖθε οὔ δυάδῇ, 

ἘΠ Ποῦ τῃ6 ἀγκ ψα8 ὑγοιρῆξς δον 11 ἢ84 
Ὀδθη βοηῖ ὕβοκ ὃγ ἔπε Ῥἢ ἢ Ἰβε πο. ϑϑοπια 
ΟΥ̓ τπῸ ἐπμδθϊδηῖθ, Πανίηρ ἰοοκοϑα ἰηῖο ἱξ 
ἰῇ νϑῖη ουγίοβιν, [6}} ἀοννη ἀσδά ἴο 186 
πυπιρογ οὗ βοενθηῖυ. (1 ὅδπη). νἱ. 19.) [ε 18 
ὩΟΥ͂ οοἰϊοὰ ᾿Αἴηὴ ἢ 6ΙῺ8; δηὰ τὰν 1ἢ]8 
Ρίδσα “ ἄγ ἴΠ6 νδϑεϊσοβ οὗ ἃ (ὉΓΊΕΓ οχίθη- 
δῖνθ οἰζγ, σοῃβίδίϊηρ ΟΥ̓ πΔΥ ἔουπαάδεϊ!οηΒ 
δηἋ τῆς τγειπαῖηβ οἵ δηοίθηϊ ννα 9 οὔ παπνῃ 
βῖοηθ." (Ὦγ. Ἐοδίπβοη ΒΒ ΒΒ οὶ Ἐδ- 
ΒΟΆΓΟΪΘ65, νοἱ]. 11]. ρ. 17.) 
᾿ Α εἰξϊν ἰπ τῆ τγῖρε οὗἁὨ Ι5ϑδοῆαγ. (βῆ. 

χῖχ. 
8... εἷϊν ἰη {Πς τγῖρε οἵ ΝΑ2ρΠΔ}}. () οβ8ἢῃ. 

ΧΙΧ, 38. ; “υάρ. ἱ. 33.) 
4...ΑἄΑ οἷν ἴῃ Ερνρῖ. 866 Ον, ἐηβη, 
Βετηῦσει, τἴῆ6 βοὴ οὗ Νδῆογ δηὰ ΜΊ οἶα, 

δηἰ ΠΕΡΠΘῪ οἵ Αὔὐγβῆδι, τνγὰβ ἔπεα μοῦ οὗ 
Ἠουοκδῆ. (αξεη. χχῖ!.) 
Βετηῦ"Α, 8 51:28}} εἶἴγ, ποῖ ἔὰγ ἔγοπι τῇ 6 

πιουπίδίη Κπονη ὈΥ ἴδ 6 πᾶπι6 οὗ {πὸ οιη- 
ἐαὶν οὗ ἐδε Βεαϊμιιάεε. ἴϊ 18 σαηογα ν δὰ ρ- 

βαὰ ἴο ὕὲ 1Π6 οἱέψ Ζεὲ οπ α ἡ“, τηϑοῃποηδά 
1η Μαῖιῖ. νυ. 14. [τ βίδη8. ΟἹ ἃ Υ ΓῪ δπϊ- 
παοηῖ δηὰ οοπβρίοιου πηουηϊδίη, δπὰ ἴ8 
ΒΟΘΏ [ὯΓ δηὰά Π6ΆΡ: ᾿ἰξ 18 εἴ ργεβθηὶ Ἷδ δα 
ΒΑΡΕΤ, δηἀ δ ἃ ΨΕΓῪ βίγοῃρ ροβιτΐοη, δηα 
της ψ6}} ἀείγ [6 ρονεῦ οἱ Ηο]οίογῃθβ 

Βιοσγαρ)έοαϊ, Ἠϊείογίοαΐ, απὰ 
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δηά 1118 ΔΓΩΥ. [ἰ δηβίγεγα Ἔχβοῖ ἰο ἐμ 6 
ἀδβογριίοη ρίνθη ἴῃ (ἢ 6 Δροσγυρῆδὶ Ροοκ 
οὔ δυάϊππἢω (ΟΑγης᾽ Β [μεϊζεγα, Ρ. 867.) ΒΒυς 
Ὧν. Ἐοδίπβοη (ΒΒ ]ο8ὶ Ἐδβοδγοῆρα, νοὶ. 
1ϊ. ρ. 896.) 16 οἵ ορϊπίοῃ, οοπῖγαγν ἴο τῆς 
ΠΊΒ]οΥν οὗ πηούδγῃ ἰγαναί!οσβ, πᾶς ϑ ἔσειε 
(ον ϑείβα, 88 δ ἰδγπὶβ 11) 15 πού “τῆα οἷν 
βεῖ οὐ 8 ἢ}}}. ϑαίει ἰδ βαι ἃ ἰο αν θεεῶ 

ἰοὰ ὑὕγ δὔουξ ἴουγς ἢυπάγοι “εν 5 
1165: [ΟΓΥ ἴΠ6 τηοάδγηῃ ἴοννῃ τγῶ8 ἐδ- 
βίγογθα Ὀγ 8 δδἸδηηϊΐοιδ δαγί μαι κο οἱ 
Ἄδηυδγγ 1. 1537. ἴῃ 1839 ἐπ δον δα 
ΓΟΌΘΝ ἃ ρσγοδαῖὶ ραγὶ οὐ {πεὶγ ηυδτγίογ; Ὀὰσξ 
ἱπΠ6 Μοβεπιηηθάδη αυλγίογ γοπιαϊηθὰ δὴ δρ- 
ρα ς γυΐη. Τῆς ργοβροοῖ ἤτοι τε δπκὶ- 
ΠδηςΘ, Οὐ ὙΏ|Οἢ ϑαίες βίδηαβ, ἰβ νεγγ εχ- 
ἰεηδῖνθ. “Τῇῆα νῖον," βᾶγ8 ἴῆε ἔσν. Μτ. 
φονεῖς, “ το {π6 βου δηα οἡ αἰτοῦ βιάο, 
σΟΠΙρΡΓΟοπἶπρ δῦους οἠσοϊῃίγὰ οὐἩἨ τῆς 
εἴγοίθ, ργεβθηῖβ ἴΠ6 πιοδὲ βυγργίδίηρ 8.5- 
Β6ΠΊΌΪασα οἵ πηουηΐδϊηβ  ἢἰοἢ σδη Ὀ6 σοη- 
οεἶνθα. Ιξ ἴδ, 1 δυοῇ δῇ δχργαϑβίοῃ ΠΙΒΥ͂ 
δε 8] ον, οπε ναβὲ μὶδίη οἵ ἢ}}18β.. Τὸ 8 
ἀϊδίδηοθ οἵ 230 οὗ 80 πι|ῖ]ε8 ἰοτσαγά Ναζβ- 
γαῖ, δηἋΔ ὨΘΆΓΙΥ τ 6 5δπ)6 ἑονψαγά Μουηὶ 
Ἴαῦοῦ δηὰ Μοιυηὶ Ησδγοη, ἴΠ6 ἰἈτ-δργοϑα- 
ἱηβ οουπίγυ Ὀαηθδίῃ 18 οονογοὰ ψ ἢ Γηρο5 
οἵ πιουηΐδίῃβ; Ὑδιοἢ, πανί ρϑβδθὰ ονεῦ 
τῇδ, ννα πον ἴο Ὀ6 αϑδοθηῖα δηὰ ἀδβοοηῖμ 
ἔς ἴγοπι ἱποοηβίάθγαθϊε ; Ὀυὲ νῆϊςοῇ, ἴγοτη 
{Ππ6 δπιίποπος οὗ ϑδίεϊ, αρρϑᾶγ οὴἷν 85 Ὀο]ά 
υπαάυϊαιίοηβ οὐ {Π6 δβυγίμςθ οὐ ἐῆθ δθαυγίῇῃ. 
Τὸ το Ἰἰε ἀγα τῇς ἱπῃοβρίζαυ]α δὰ ὑἢ- 
νἰεἰοαἀ πιουηϊδίηα, φαβίνναγα οἵ ἴδ γῖνοσ 
ϑογάδῃ. ἴῃ τππῸ σθηῖγα οὔ (ἢ ἀϊδίδης ξεθπς 
ΔρΡΡΘδΓΒ (ἢ Ὀαϑιτ ἢ} ἰαΚο οἵ ΤΊ γίδβ, πὰ} }γ 
Β66Ώ ἔγοπὶ Ομ Θχίγοι υ ἴὸ ἔπε οἰδοῦ; 
δηἀ 'ἰπ {π6 Ὀδοκρτγουπά, διγαιοβίηρ θεγοπα 
16 υἱπιοβί ροννεῦ οὗ νἱδίοπ, ἀγα ἔῃ πιοιλῃ- 
ἰδΐη5 οὗἩ Οἰϊοαά. Οη ἃ εἶδα ἐδυ, {πὸ νῖενν 
ἴῃ τπᾶῖ αἰγεστίοη τηθϑὲ Ὀ6 ποτα ἴδῃ 40 
τ} 68. (Δοννειι᾽ 8 Βεδθάγομοδ ἴῃ ϑγγῖβ, 
Ρ. 184.) 
Π ορόυ οι ἸΏ ΠΙΔΓΓΪΆΡΘ, ΠΟΓΘΙΊΟΩΥ οὗ, 

ῷ, 
ΒΕΝΕΒΑΘΕ οΟὔΠ6 ον, 476, 477. 
ΒΙΒΙΕ, ςἢγοποϊορίοδὶ ἔδῦ]6 οὐὗὁἨ δνθηῖα 

της οι ἰη, 575---588. 
Βικτη οἵ οὨϊάγθη, δηὰ ργίνι!οροβ οὔ (Ὧ6 

Βγϑὶ Ὀοτγη, 49---451. 
ΒΙΤΗΥΝΙΑ, 8. Γερίοη οὔ Αβὶα Μίπογ, 

Ὀουπάφά οἡ [ἢ6 ποῦ ὈΥ ἴῃ Επιχίπο 568, 
οὔ ἴἢε βου Ὀγ Ῥηγγρία, ου 1Π6 νψεβὲ ὃγ (ἢ δ 
Ῥγοροπῖῖϊβ, δηὰά οὐ ἴϊε δβϑβὲ ὈΚ τα. 
ϑαίης Ῥεῖογ βάἀγεββοά ἢΐβ ἔγβὲ Ερίβι]8 
(απηοὴρ ΟΥΠΕΓΒ) ἴο ἴ!6 Ἡδεῦτγενν ΟΠ γι βιίϊβηβ 
ψῆο ψΈΓα βοδίζεγοα τῃγουρῃουϊ ΒΒ πα. 
(1 Ρει. ἱ. 1.) 

ΒΙΛΒΡΗΕΜΥ, Ρυηϊδῃτηεηϊ οὗ, 158. 
ΒΙΈΒ5ΙΝΟ, γα] ον οὗ, ποιΐοα οἵ, 62. 



Οευφγαρλιοαϊ Ζιοξοπανν. 

ΒΙ, 

ΒΥΙΝΌΝΕΒ οὗ ΕἸγπῖδν, οὈβογυδεϊοηδ οἡ, 
ὅδ4. 27ενν]8ἢ) ἰανν Θοῃοογηϊηρ ὈΪηἀ ῬΟΓΒΟΙΒ, 
917. 

ΒιοΟυ-ΑΥ̓ΕΝΟΕΆ, οοα οἵ, 17], 172, 
Βιοοῦ. Οἰβενγίηρβ οἵ, δεοουπὲ οὗ, 314 -- 

317. ἴδϑιυα οἵ υΪοοά, 554. 
ΒΟΟΗ͂ΙΜ, ναἰΐογ οἵ, ποῖίςβ οὗ, 68. 
ΒΟΟΚΘΒ, δποεϊοηςξ ἴογ οὗὅἁ 51}. 
Βοντι 8, ἴογηι οἵ, 425. 
ΒΟΟΝΡΌΑΚΙΕΒ οὔ (Πα Ηοὶγν [,Δη6, 4 ---6. 
Βοτν8 οὔτπε Ηρῦγον8, ποῖϊϊοο οἵ, 933. 
ΒΟΖΒΑΗ, 8 οεἰοευγαϊθα οἷν οἵἨ Εάοιῃ ογ 

[ἀυπιδρα, τῇς ἢ 85 δ ογιναγάβ οδ θὰ ΒῸ8- 
ἴγϑ Ὀγ ἴ6 αγεοῖς δηά Ἐοιμδπα. [ξ 18 πον 
“ ἴογ 16 τηοϑὲ ραγί 8. ἤεδρ οἵ γιΐπβ, 6 πηοβὲ 
ἀὐγθαγυ βρεσίβεοϊθ. Ηρα δηά ἴΠογα ἐπα αἷ- 
τεοοη οἵ 8 βίγθεϊ οὔ δί'αὺ ἰ8 αἰβοθγῃῖθὶα, 
μι τῃδὲ 18 4}} : τἴῆ6 τηοάφγῃ ΠΟ Δηΐδ, ἃ 
πιογα πδηαῇι!, ἃγα δἰπιοβὲ ἰοϑὲ 'ῃ {Π 6 πη8Ζ6 
οἵ τυϊη9." Ιροτὰ 1, πάν 8 1, εἰΐεγα ἔγοιη 
Ἐργυρὲ, δις., νοἱ. 1. Ρ. 15]. Ιη ρρ. 138 -- 
160. 15 Ἰογάβῃ!ρ ἢδ858 ρίνοῃι 8 ὙθγῪ ἰηϊογεβϑῖ- 
ἴηρ ἀεβογίρείοη οἵ 1Π6 γεπιηδίηδβ οἵ 8 οὔδθ 
εοἰουγαϊοα οἰϊγ, τορϑῖθοῦ νν1}}} ἃ βκοίος οὗ 
ἐϊ8 ἀπεῖοπε ᾿ἰβίοτγ. 

ΒΒΑΒῈΝ ΑΥΤΑΚ δηᾶ ΓΆγΕπ, 958. 
ΒΒΑΒΕΝ ΒΕΚΡΕΝΎΊ, ψΟγΒἢρ οὗ, 369. 
Βμεβαῦ, ΠΟῪ ργεραγο, 478, 474. 
ΒΒΕΛΒΤ.ΡΙΑΤΕ οἵ {Π6 Ηἰρὴ Ῥγίοβε, 306., 

δηά οὔ Π6 7Θν ἢ βοϊἀΐθγ, 930. 
ΒΒΙΟΚϑ, δηοίθηξ ἴοτπι οἵ, 413, 414. δηά 

ὨοΐεΒ. 
ΒΕΙΌΕ5 δη ΒΒΙΡΕΟΠΟΟΜϑΑ, Οιἰδίοιϊηβ ΓΘ» 

ἰδιίπρ ἴο, ἐχρίαϊπεά, 442--- 448. 
ΒΒΙΤΟΝΒ (δηοίοηῖ), νι ηρ οὗ, 607, ὅ08, 

Ὠοῖδ. 
Βπυιδιν ἰὼ ἃ τηογίδγ, ρυηἰβϑῃπιθηῖ οὗ 
ὄ 
Βυτ,, ἃ ΟΠ δι ἀδβδδὴ πδπια οὐ ἴ1π6 εἰρῃιὴ 

τηοηϊῇ οὗ (Π6 72ἐν δὴ εἰν! γοαγ.. 
Βυπιαΐ, γἰῖεβ οἵ, ὅθ0 ---ὅ68, Νοὶ ε]- 

ΨΒΥΒ ραγιη ῖεοά ἴο οερίϊαὶ ργίβοηθγβ Ὀγ τΠ6 
τλμβαανν, 185.; ἰδουρῇ ἰξ 88 ἱπ 7υάκα, 
86. 
ΒΌΆΝΙΝα εἶνε, ρυηϊεπηηοηξ οὗ, 17]. 
Βυκπινα οἴ ἢ ἀεδα, 558, 559. 
Βυξντ- ΟΕΡΕΒΙΝΟΒ, δοσοιηῖ οὗ, 318. 

Οσβλμ, οὐαί ηδἢγ ἐπ 6 δυγηδπα οὔ τς 
Ψυϊδη (απιν. Αἶαν Ὀοΐηρ αἰκηϊβοά ἴη {6 
ρέγβοη οὔ 70}1υ5 Οἴἰβοβαγ, ἰξ Ὀδεβηια ἴΠ6 υδιυι8] 
Ἀρρεἰ]αϊτίοη οὔ ἴποβα οἱὐἵ ἰϊΐ8 ἔβιϊγ νψῆο 
δδοθπάεά {Π6 πηρογίαὶ ἑἤγοπθ. Τα ἰαβὲ οὔ 
1686 ψ88 Νέόσο; δυῖ ἴπΠ6 ἤδη ψ88 β1}] 
Γοϊδί θα ὈΥ ΙΒ διιςο ΒΒΟ ΓΒ, 88 8 βοζσί οὗ {{|6 
θαϊοηρίηρ ἴο (ἢ ἱπιρεγίαὶ! αἰχηϊϊγ. [Ι͂ἢ δ 
Νεν Τεβιίαπηθης ἐπ6 σεϊβηίηρ Ἐπιρογοῦ ἰΒ 

ΥΟΙ,. 111. 

θ4ϊ 

σα 

οΔ]]1οὰ Οδβαγ, νἱτποιιὲξ ΒΩῪ οἵδοῦ αἰδιϊη- 
συ ῃς Δρρε!]αἰοη. ΤῇΘ ῥδγβοῦβ πιδῆ- 
ιἰοηοαὰ οὐ δἰἰυάδὰ ἴο Ὀγ ἐῃ]18 εἰἰ]6 δγα Αιι- 
κυδῖυβ ([μυΚα ιἰ. 1.), ΤΊ γι 5. (1μυκα 1. 1., 
Χχ. 22. 94, 35.), (Ἰαυάΐυδ (Αςεἴδ χὶ. 8.), 
δηὰ Νεῖὸ (Αεἰδ χχν. 8. ; ῬΠ]], ἱν. 29.). 
ξϑλβξα. 
Ἰ, ὕσεατεα οὗ Ῥαϊδείεπε, 80 “816 85 θοΐηρσ 

ἐπε πιείγορο δ οἵ Ῥαϊεδεῖηα δηὰ {Π6 γοδὶ- 
ἄεξηςθ οὗ ἔπ Ἠοπιδὴ ργοσοπβυὶ, ννὰϑ ἃ οἷϊγ 
οὔ ἴδε οοδδὲ οἵ [ἢ6 Μοαϊξεγγβθοδη 868, 
δουϊῃννδγά ἔγου)Β Μουης (αγηεὶ. Ἐοι- 
ΤΏΘΥΪΥ ἴδ νν88 πεπιδά ἰἢς Τονογ οὐ ϑιγεῖο ; 
θυ 118 παγῦουν Ὀοὶηρ δχίγε θῖν ἱποοπηπηο- 
ἀΐοιι, Ηδγοά τἢ6 τοδὶ δγεσι θα 8 βρβείουἙ 
πιοἷα, δηὰ ΕἾΝ ΘηΪαγρεοα δηα δεδυκοά 
Π6 εἰν, νῆϊοῃ ἶε ἀεποπηηδίοα (ἰξββαᾶγοδ, 
ἴῃ ποηουγ οὗἉὨ (ἢς δ ρογοῦ Αὐυριδίιδ, [ἷν 
δτεδὶ ρδίγοη, ἴο ψῇοπι ἢς ἀεαϊεαιοὰ ᾿ξ ἴῃ 
186 τινδηϊγεοῖ ἢ γο}γ οὐ Π]8. τεῖρῃ, ν ἢ 
ἔϑιθβ δηαὰ οἵδε Ἴδγοπιοηΐθθ, ἴῃ ἃ πιοβῖὲ 
ΒΟ ΠΏ ΠΊΔΠΠΕΙ, δη ν τ ἃ ργοἤιδίοη οὔ 
Θχρθηδο. [᾿ ἰβ νεῦγὺ ἔγεχφιθηιγ πιεπιοηοά 
ἴη {πΠ6 Νὸν Τεοβίδπιεηϊ. Ἡδεγε Ῥοίογ οοῃ- 
γεγίοα (γηοίῖβ δὶ ἢἷ8 Κἰηβιηθη, {6 
ἤγϑι ἴτυϊβ οὔὐ ἴπῸ Οδηιοθ (Αεῖ8 χ.); 
Πδγα ᾿ἰνφὰ ῬὮΠῈΡ τπ6 Ενδηρε δὲ (Αοἴ5 χχὶ. 
8.); δηἀ πογὸ ὅ8ι. ἴδ! 80 δάπηγαῦγ ἐε- 
[δι 6α ἢ ἰπη56 1 δρϑίπδὲ 1Π6 εν ὅπηι} τῇεῖν 
οΥδῖοῦ Τογίι 8. (Αοἰ8 χχὶν.) Φοβερῆιυ8 
βίδιεβ {Πδὶ ᾿ξ ννδβ οπς οὔ (Π6 ἰαγρθϑέὲ οἰ ἰ68 
ἴῃ Ῥα  δϑίϊηθ, δηὰ νὰ ἱπῃδυ 6 ρὑγὶποῖρα!}}ν 
ὈΥ Οτγεοκα. (Βε}}. σά. 110. ἢ, ς. 9. ὁ 1 
Αἴεγ ἴη6 ἀσδιγυςσείοη οὗὨ 3ογυδβαίθπη, (ξεβι- 
ΓΕΒ Ὀδοᾶπια ἴΠπ6 σδρίϊδὶ οὐ α᾽εβίπα ; θυΐ 
δὲ ρΓεβϑηὶ ἰξ τεΐδῖἢβ ποίη οἵ 118 (ΟΓΙΠΟΓ 
δρεπάουγ. ΤΠ πῃοἷθ οὗ [ἢ 6 βιιγγουῃάϊηρ 
οουπίγγ, οὐ {Π6Ὸ ἰδηα 5[46, 15 ἃ δ 0} ἐ6βογι; 
1π6 ψανοβ τδδῇ [ῃ6 συη8 οὗ ἴῃ6 π|ο]68, 
6 ἴοννογβ, δῃᾷὰ [6 ρογῖ, ὙΠΟ ἢ δηςί θην 
γα ὑὈοίὶῆ [8 οΟΥπαπιθηϊ δηά ἰἴ5 ἀοίδι)ςο, 
ἰοναγάβ με δεβ. Νοὶ ἃ ογεβίιιγε (θχοερῖ 
ἦδοκαὶβ δηὰ ὑεβϑὶβ οὗ ργϑὺ) γεβί 68 νψ] τη 
ἸΏΒΏΥ [1168 οὗὨ [ἢ15 διἰίθῃὶ ἀθϑβοϊδιοη : δηά 
118 τυ ΐη5, νν ἢ] Ο ἢ 8ΓΘ ὙΘΓΥ͂ ΠΟΙ 8] ΘΓΔΌ]6, σοη- 
εἰδβῖ οὔ ἰουιπδιΐοηβ, ἀγοΐ 68, 16 σοἰτπι 8, 
δηὰ φυδηεεῖεδ οἵ υυϊΐπρ τπδιογίδί8 ; 
νῆϊεῆ αν ἰοηρ Ὀδδη γοβογίθα ἴο 88 ἃ 
ΌΒΓΓΥ ἩΠΘΠΘΥΘΓ δυο ἢ πηαίογὶα 8 ΤΈΓΟ ΓΟ- 
υϊγεά δὲ Αεγε (γ. ΟἸδγκεβ ΤγανοΪβ, 
γοὶ. ἱν. ρρ. 446---448. Ἀν δου δ 1,ιη 65 
οὔ τε ἴΒμ6, νοὶ. ἰϊ. ρρ. 23250--- 262, 
[γῆς 8 Ἐχραάϊπἰοη ἴἰο 1886 τῖνεγ Φογάμη, 
ἄς., Ρ. 451.) Με. Βυοκίπρμαπι ἢ85 8 ἰοπρ 
δπεὶ Ἰηϊογοβίϊηρ ἀσδογρίοη οὗ (Π6 δηείοῃι 
ΒΙδίοσυ δπὰ ργεϑθηὶ ϑίβδίβ οἵ (ββαῦεα. 
(Ττανεῖβ, ρρ. 196--- 138.) 

ῳ. ὕκιατεα Ῥλίδρρὶ ((οτπιεγὶν σα] εὰ Ῥὰ- 
Ὠ688) ν͵)88 δἰϊυδίοα ΠΟᾺΓ ἴδα Θϑδβίεγηπιοαὶ 
δουγοα οὔ {δα τἦνογ Ψογάδβῃ. Αἱ ἤγδι ᾿ξ 8 
οδοὰ 1,αἰβἢ οὐ 1μεοῆεπ (δυάρ. χυῇ, 7.). 

ΤΊ 



θ42 

σα 

δηὰ δἦον ᾿ἴὸὲ 88 βυράδυορὰ ὃγ {πὸ Τ)δῃὶίοα 
(τ 29.), ἴε τεςοϊνοα ἔπε βδρρε! τίου οἵ 

ΑΝ. ἴτ ἴ8 ον εαἰ οὐ Βαηΐδα, “ ψῃϊοῦ ἰ8 
ΠΠΘΓΟΪΥ ἴπ6 Αγδαρῖς ργοηυποίϊδιίοη οΥ̓ {Π6 
δηςσίδης Ρβηθβα οὕς Οτγοοκε δηὰ Ἐοπιδῃ8.᾽ 
(ΒορλίπβοηβΒ Β'Ὁ]Ιοαὶ Ἐοδεδγοῆεασ, νοὶ]. 11]. 
Ρ. 359.) (ἰὐϑαΐεβ γγβ 8 ἀδυξβ ἰουΓΠΟΥ 
ἔροιη ϑϑιάοῃ; 8 ἀδν δπά 8 ἢαὶϊΐ ἔτοπι ἢ) 8- 
ΤΏ8ϑεοιι9. ῬΠΠΕ Ἶς Τοίγαγοῦ Ὀυε 1, ογ, 
δὲ ἰοα8ῖ, οι 6} 15Πη 9 πὰ δηΐδ , δῃὰ 
πειηρά ἰτ Ομθβαγοα, ἰΏ ἤοόοποὺν οἵ ΤΊ ογῖι8 
αἰξεγνναγάβ, 'π σοπιρ πιεηὶς ἴο Νθγο, ᾿ 88 
οαἰ θά Νεοιοηΐαββ0 ὙΤῃθ νοπιδὴ ῇο 'ν)88 
ἴσου] ἢ 8ῃ 1556 οὗἉ ὑἱοοά, 8ηά Πεδὶοὲ 
ΌΥ οἷἱν ϑανίους (Μδεῖ. ἰχ. 30. ; [κυκο γἱϊ. 
43.), 8 8414 ἴο ἤᾶνα Ὀθεη οὗ (ἢ εἰϊγ. Αἱ 
ῥΓοδβοηῖ, Βδπὶββ ἰβ ἃ 8π18}} ἴοσγη, οηβίβεὶ 
οἴα πυπάγοα ντγοϊοπεα ἤουδε68, Ὀυ}} οὔπαιι 
ταϊχοὰ ἢ οπορρθοὰ δίγαν, ἴῃ ογάοῦ ἴο ρῖνα 
σοηδίβίθῃου ἴὸ (ἢ 6 νγα} ]9β.0. Βγόκϑη σδρι δ] 
δηιἰ ργοδίγηϊα ουϊιπηη8, ἢ τ[ἢ6 ἔουπάδ-» 
τἰοπβ οὐ ἐποαῖγοβ δηὰ διρῃἼηδβίγοβ, Ὀ6- 
ΒΡΘΒΚ ἴΠ6 δποίθηξ ἱπηρογίαηςα οὗ (ἰβεββϑγεδ 
ὨΠΙρρὶ. (Ιγῦγ᾽Β δηὰ Μαηρίεβ᾽ Τγανεῖβ, Ὁ. 

289. ἴωγποῖ 5 Εχρεαϊίοη το [6 Ηΐνοῦ 9οΥ- 
ἄλση, ὅς... Ρ. 478. ΕἰκοΙ θ᾽ εκ ΑΖάραϊι,, ογ ΤῊΘ 
Ἐογβϑακθα [μπηἀ, ρρ. 51---ὁ8. ΕαΙπδυγρῃ, 
1856.) 

ΟΑΙΑΡΗΛΒ, ε͵83ο Ἵοδ δα οϑορῇ, νγὰ58 ἢὨϊρῇ 
Ρτΐαδὲ οὗ της 76νγ8 δὲ 68 εἴἰπηε .}6808 νν88 
ογυςοϊβοά, δηὰ νὰβ ἴπ6 ῥγίποϊμαὶ δρδηῖ ἰῃ 
τὲ ἰγαηδβοίίοη. (Μαῖξ. χχνί. 3. 57. ; ὑΚα 
ἦ:. 2. ; 9οθη χὶ. 49., χυῇ!. 18, 14. 94, 98.; 
Αςἰα ἷν. 6.) Ηδτ νδ8 οὔ τα δοςεῖ οἵ τῆς 
ϑιάάυςθαδβ. 

ΟΑιν, ἴπ οἰ δβὲ βοὴ οἵ Αἀδπὶ δηὰ Ἐνο. 
Ἧς τῶ ἴ6 ἤγδβε Πυδϑδησιηδη, δηἋ αἷβὸ 
{πὸ ἤγϑε ποιηϊοϊάς. (αφη. ἱν.) δ κἷον 
Αδεὶ, θδσάυδε ἢ οὐ ψοσκ8 σοῦ ονἱὶ, 
δηά δἷ58 Ὀγοῖ γ᾽ Β τἱρδίθοιβ. (1 2οδη ἰἰΐ. 
12.) 

ΟΑΙΝΑΝ ἰδ πιοητοηδὰ ἴῃ {Π6 ροπεδίορυ οὗ 
εβυβ ΟἾγίδε Ὁγ δι. υκε (ϊ. 85, 36.) δ 
πε βοὴ οὗἩ Αὐὑρῃαχδά, δὰ ἔμέδογ οἵ 8} δῇ ; 
Μἢ}16 ἴῃ τΠ6 σαοηραϊορίθβ ργεϑογνθὰ πη θη. 
χ. 34. χὶ. 12... δηά 1 Οἤγοη, ἱ. 94., Π6 δβοῃ 
οἵ Ατγρῃαχδὰ ἰ8β ἀδηοη)ηδῖθ ϑδίδῃ, δηἃ ἢῸ 
πηεηίίϊοη ἰ8 τη846 οὗ {Π|8 Οκίηδη. Ὑ δγιουβ 
δ ρροδβίκίοπβ ἢανα δέῃ οὔ γθα ἴο γεσοηοῖα 
6 βϑροῖηϊηβ σοηίγβαϊοείοη. ΤΠ6 βἰρίεδὲ 
δοἰυτίοη 18 αἰ σαγδ ἴῃ 6 πιοβὶ σετίδίη. δῖ. 
ΖυΚα ντγοῖδ ἴῸγ τῃοβα Ὁ γι βείβηβ ψἢο τοδὰ 
(Π6 ϑοριυασίπε Οὐγοεὶς νογβίοη τῆογα [Πδη 
{Π6 ἀκ θαι Ἡεῦγον ; δηά, σοηβοηιδητζιν, 
ἴδ ργείογγοα τμοῖγ νογδίοη, ψῃϊοῦ δά 5 
6 απο οἵ Οὐδίηδη ἴο ἴδ βθηθϑί ρου οὗ 
Βἤῇρηι. 

ΟΑΥἸΑΜΙΤΙΕΒ, ἢ νοῦ ῬΑ 68 ΕΠ 6 88 
ν᾽ διιοά, 87---9]. 

ΟΑΙΕΒ, 8 οεἰουτεϊοα ον πψαργῖογ, οἵ 
{6 ἐτῖρε οὗ Φυάδῃ ; πῆο, 88 8 γαιχεγιὶ ἴοῦ 

Βιοσταρλίοαϊ, Ἡϊίογίεαΐ, ἀπά 

σα 

ὲ5 Βάο τ γ, τ βοὴ δοπΐ, ἰορεῖπεῦ πιεῖ δοδῆτι. 
ἴο δχρίογθ {ΠῸ οουπίγγ οἵ » ἯΒ5 μοε- 
τϊτιοαὰ ἴο δηΐοῦ ἴπ6 ργοπιϊδοὰ ἰδηὰ, εὐ᾽ ἐρθῦ 
6 οὈϊδιηθα ροδβϑοιβδίοῃβ. (ὅοδὶ. χὶν. 6--- 
13.) Α αϊδεγίος Ὀεϊοηρίπρ ἴο ἴπ6 ἐσ ε οὗ 
Ζυάδῃ ναᾶβ οδἰ θὰ εἶδ νἷ8 πδίθθ. (1 ὅδε. 
Χχχχ. 14.) 

ΟΑΙΕΝΌΛΕΒ, ον 5}, 198 ---- 900. 
λιν, ροϊάεη, ψογβρροαά Ὀγ ἰδ [αεϑοὶ- 

166, 367. Αεροοιης οἵ τ φοίάδη οαἰνο5 οὔ 
 εγοῦοδπι, 368. 

ψἰἰο ἢ 81}}} οχὶ δὶ, ἱπάϊοδια τ 6 γοαιδὲμδ οὗ ἃ 
ἄτεδὶ δηὰ ορυίεηϊ εἰϊγ. ΤΙΐδ ρίδες ᾽6 οςαἰϊοὰ 
ΟΑΝΝΕΗ ἴῃ ΕζΖεῖκ. χχνὶ!. 93, 

Οαμει,, ποίϊος οὗ, 487, 488. 
ἀλμνρΡβ οὗ ἐἰοὸ Ηοῦτονθ, όσα οὗ 996, 

221. 
Οκνα. 
}. Α 58:18}} ἴοτη οἵ δ}δο, βέξυοϊο οὐ 

ἃ βεηι]6 διϊηθηςα ἴο ἴδε Ψψεαὶ οἵ (ὑδρεῖ- 
ἢϑυπι. ΤὨϊ8 οἰγουϊηδίδηοο ἀϊδεϊηςεἶγ ργονεϑ 
ΠΟῪ δοουγαίοὶν ἐΠ6 πτὶτίηρη οὗ μ6 Ενβη- 
βεἰἰδῖὶβ οογτεδροῃὰ ψ τἢ6 ρϑορταρὮΥ 
Δη4 ργεδοηῖ δρροδσᾶποα οὔ [Π6 εουπέγγ. 
ΤΙδ συΐεῦ οἵ Οδβραγοδυπι, νοδα Ἄοἢϊ]α ττὰ5 
ἀδηρογοιδὶγν 11}, Ὀεδουρῆςξ ζεδι8 ἢ οοπεο 
ἄοιυπ διὰ ποδὶ] μἷδ ϑοῦ. (οδη ἷν. 47 --- 51.) 
Αδοιιὲὶ ἃ φιαγίεγ οὗ δ υ}]6 ἤϊοπι ἵν ϑδειιδ 
δηἀ ροοῦ ν᾽ ῆαρσεα (ον δυςῖ ἰδ πον 15) οὔ ἰἢ6 
τοβὰ τοι Ναζαγείῃ, ἴΠθγα 18 8 ννὸ}} οἵ ἀθ- 
[εΐουβ 'ινϑῖδι. οἷοβε ἴο ἐμ γοδὰ, νῆσςπος 4}} 
{Π6 τδῖδν 18 ἴδθη ἰοῦ {π6 δυρρὶγ οὗ δε 
Ἰηπα δῆ. Αἱ επὶα νοὶ] (πον οἰ θὰ τῆς 
Ἑουπίδίη οἵ πα ΨΊνα1η), τίς 18 δυρρ!οὰ 
ΌΥ δργίηρβ ἴγοπι 86 πιουπίδίηβ δῦουϊ ἔνο 
τηἰϊϊο5 αἰδέδης, 1 18 υὑδυ8] ος ρἱϊρτίτνα ἴο 
ἰδἰς, 85. Ὀείηρ ἐπ 6 δουγοα οὗ ἴῃ6 ψαῖες σε ϊςῖ 
ον ϑανίουγ, ὈΥ 8 ἤγδι ρυδὶϊς τηϊγαεῖὶς, 
οοηνογίοά ἰηῖο νίπθ. (Φοδη ἱ,. 11.) [}ἢ 
ξσοηβοαυθηοα οὗ [8 τιΐγροϊα, θοιῖιὴ ἐπα 
ΟἸγϊδβιιδη δηὰ Τυγκὶδ ᾿ηπδ δῖ οὗ ὕδατα 
σὔεγίϑῃ 1Π6 βηρυΐϊαγ ποίϊοη ἔδδὶ, Ὁ ἀτὶηκ- 
ἱῃρ Ἤοορίουδὶγ οἵ 16 νυδῖδνλ οὗἁ {Π|8 δργίηρ, 
ἰηϊοχἰ οδέϊοη 15 ρσγοάυοθα. Ἡδτγα δα βδῆοννπ 
1Π6 συΐϊη8 οὗ 8 οπυγοῖ, τῃϊοῦ 18 βδϊά ἴο 
μανα Ὀδε δγεοῖθα Ὀγ ἴπῈ επιργεββ Ἠεϊεμα, 
ονεῦ ἴπ6 βροὲ νῆογα {6 πιλγγιορο-δαπι τν88 
μεϊά. (θυ. Οἰδγίεβ Τγανεῖβ, νοὶ. ἵν. ῥῃ. 
185 .---188θ)ὼ ΜΜοάδγῃ Οὐὑμπβ ἰβ δ νἱϊωρε 
ἰδία ΟἹ 8 515 οηΐπεπςοε, δηά οοἢ- 
Βἰδιπα οἵ ποῖ πιογα ἔπδὴ ἔπη δηλδσε 
Πυῖδ, νν ἢ! οἢ ἀγὸ θα οἵ ἀγδά δαγίῆ οἵ βυη- 
Ὀυγὴς ὑγοκε.Ό ΤΟΥ δα ἴον δηὰ ἔἤαςι 
γοοίδι, ἀῃηά ἃγὲ ρίβοϑά ννἱπουξ δὴν ογώες 
ΟΥΓ διγϑηβειηθηΐξ, αν Πρ ὨΔΓΓΟΥ [8 1}}8 ψυϊηθά- 



Οεοσγαρλίοαϊ 7) οξοηαγν." 
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ἱηρ Ὀείπδουη ἴδε. (Μοπγοῖβ ϑυπιπιοΣ 
Ἐδηθὶα ἴῃ ϑγτίδ, νοὶ. ἱ. ὑ. 304.; Αἀελδοι᾽ 
Φουγηεν δουϊηναρα ἔτροπὶ Ὠδιββδοιιδ, ἴῃ {ἢ 6 
Μεισοροϊϊεβη ἱπ6 ἴογ 1839, νοὶ. χχν. 
Ῥ. 49.) Τῆϊθ ρἷδοθ 18 οοἰϊδεὰ ὕδπὲ οὗ 
Οὐδ πε, ἴω ογοσ ἴο αἰδεϊηρσυ δὴ ἰξ ἔγοῦΣ 

ῷ. ΟΑΝΑ, οὐ ΚΑΝΑΗ (9οβῆ. χῖχ. 98.), ὁ 
ἴον εἰζυδίοα ἴῃ τῆς ποείδογη ραγὲ οἵ εἰς 
ἐβηΐοη αἰϊοιϊδὰ ἐο ἴπε ἐγθε οἵ Αβδἢεζ, ποῖ 
ἴα. ἴγοπη διώοη. ἴξ ἰδ ον 8 ἰαγσῇῖχο διὰ 
(ἢγινίησ νιΐαρε. (Εοθίηβου᾿ 5 Β ἰίςεὶ Εδ- 
ΒΘΆΓΟΙ68, νοὶ. ἰΠ. Ρ. 384. ; ϑοοιεϊϑἢ Μ)δδίοη 
ἴο τῆς ὅοννε, ῥ. 366.) 

ΟΑνΝ ΑΝ, ἴδε βοὴ οὗ Ηδη) δηὰ ἴδ ργο- 
δοπίτον οἵ εἶα (ἰδηβδβπίιοβ. ΕῸΓ δὴ δοοοιηὶ 
οἵ ἴῃς ἰαπά ςΔ]]6ἀ «αἴεγ ἢΐη, 566 ρρ. 2---6. 
Ηον αἰϊνίάεα Ὀγ 7Ζοδῆυδ διηοηρ 6 ἐνεῖνα 
1065, 9---13. [18 εἰν! βῖο}}5 1: τ 6 τἰπη6 οΥ͂ 
ϑοϊοιηου, 18, 14. ; 8ηα ἰη τῆς {ἰπηα οἵ 7658ι1:8 
Οηγῖδε, 12---18.; Ρορυϊουδηοδε οἵ (ἰδηλβῃ, 
8ὅ. ; [4ο]5 ψνογβιρροὰ Ὀγ τ86 (δβηδδηΐϊίεβ, 
372, 373.; ιῃεὶς εχεγραξίοη οοηδιάογεά, 
γοιὶ. 1. ρ. 601]. 

ΟΑΝΡΑΟΕ, 8 4υδεη οἵ ΕΞΠΙορί τπϑηοησα 
ἴῃ Αςἰδβ νἱϊϊ. 97., νῶὃϑ 'γ φυεοη οἵ 
Μεῖτῦο, [Π6 οἰϊοῦ οἱἐγ οἵ ἘπὨϊορία Ῥτγορεῖῦ, 
ΠεΓα ἃ δυιοδβδίοῃ οὗ ἔδιηδῖθβ γεϊρηϑά, 8] 
οἵ ψίοπὶ θογα 8 ἤδπ6. (Ρ] εν, Ναῖ. Ηϊδι. 
1}. νἱ. ς. 399.) Ασοοσγαϊης ἴο Ευπεδίυδ, 
Εἰπίορία οοπεϊηυδά ἴο "6 φονογιθαὰ Ὁγ νο- 
Ὠ6η, ὄνοῃ ἴο ἢΪ8 {ἰπ6,--- ἰΠ6 ἐουτἢ οοα- 
ἴωυγν. (Εςοϊ. Ηἰἶδι. ᾿10. 11. ς. 1.) 

ΟΑΝΟΌΓΣΕΒΤΊΟΚ, ροϊάδη, ἴῃ τἢ6 ἱεπιρία αἱ 
δογυδβαίθηι, 966. 

Ολρεηναῦμ, οὐ ΟΑΡΗΛΈΝΑΥΝ, ἃ ἴονῃ 
οἵ Ολ|}|6α, βἰπιαῖϊοὰ οἱ τῆ οοδβϑὲ οὗ ἴθ 
ακε οὔ ἀδηπεδβαγοῖῃ, οἡ ἴῃ6 θογάδίβ οὔ {Π6 
ἔγδοῖ οσσιρίοα ὃν πε ἰγῖθα68 οὗ Ζερυίοπ δηθὰ 
ΝΕρΠεΒα πα. ΤΠὶβ ρος ἰ5 οεἰουγαιθα ἴον 
[ἢε νιαπν τοὶρλέψ ισογζε ρετίοττηοα δπά ἀΐ5- 
ΘΟ ΓΒ08 ἀοἰϊνεγοὰ ὈΚΥ οὖν ϑανίουγ, νδΐο ἢ 
ὑὈγουσῆξ 6 ἤσαν ψοδ ὕὑροῦ {Ππ6 πη δοϊ βηῖβ 
(ον {πεῖς ἱηδαάοιγ. (Μαῖὶξ, χὶ. 33.) [πιῃ6 
νἱεϊπῖῖγ οὗ τἢϊο ἴον ΟΥ οἷν οὖἦῊ [οὶ 
(ἰοἸνεγοὰ 8 δι πηῖγαϊα βογοη ; δηὰ ἤδδγ 
τ αἷἰδο ψὰ8 ἴδ ουδίοτῃη-ἤουδα δὲ τοὶ 
Μείῖμεν τ1η6 ρυ ] οδῆ ᾿Ῥῶ8β υἰτηρ τἤθῃ 
ὅ6βιι5 σϑ ἰδ Ὠΐτπὶ ἴο ἢ ἀροδεϊεβῃΐρ. (Μαῖί. 
ῖχ. 1. 9) γε ἴ86 δοννβ δά 8 δγπδροβὺς 
(Μαγκ 1. 93.; 1μκο ἱν. 33.), δ ἐπα (ἢ γὶ6- 
εἰδηβ αἴϊογιναγάβ ἤδὰ ἃ ευγοῖ. Τῆθ νἱὲν 
ἔἴγοπῃ Οδρογηδυπὶ ἷβ δαυδιὶγ Ὀοδυῖίβι! δηά 
Ἰηϊογεϑεηρ. “ Τὸ 86 βοιπῆ, ϑογάδηῃ ἰ5 βεδεη 
Βυγγυίηρ [18 τρί ἃ δέγοδπι ἑῃγοιρῇ τῆ 6 ἔδγ! }6 
Ρἰαίη, 11} 1ξ γθϑοῆθβ 1μ6 ὅθα οἵ ϑοάοπι. Οὐ 
οἰἴποῦ δἰάθ τπς6 μ1}}8 οὐ Βαδῆδη δηςὶ (δι θα 
φτϑοϊριουδὶν πηρεπά ονοῦ ἘΠ 6 ταῖογ ; ἢ! α 
Ομ πδβαγοίῃ, {{Κ6 ἃ πιῖγτοῦ ροΐθεά Ὀοϊινεεη 
ἴδηι, τοἤεθοῖβ ἐμοῖς Ὀοδυῖῖεβ. ἱπιπιοάϊδίοὶν 
ῦονα, Π1]}} γῖβθα ὕροὴ Πἷ]], ἰῃὰ Ὀεπιιίΐδουβ 
διοςαβϑίοῃ ; δπὰ ἔπ Ἰοϊιίοδι υἱδδὶα δση}- 
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ΠΘΏς(Θ 8 ογονπιδα πῖεΐ ἃ οἱ, ἡ; ο86 οοπὶ- 
ΠΡΒΟΊΒΕ Ῥόδου ἴ6 ργοῦθοὶΥ υηγίνδ] θὰ ἴῃ 
δα νοῦ. . . .. ἴπ τΠ6 ἱπιπιδάϊδίς πεϊρἢ- 
Ὀουγῃοοά, ἰΠ6 ἀενδ οἵ Ἡδγοη ἀσβεθπὰ 
"ρὸν 115. ϑορεβ ; Ταῦρον 815 τῆς τπυϊπαὰ στῇ 
ἐάθββ οἵ βϑανθῆηὶ]ν ΕΟ Ὀγουρῆς ἀονῶ ἴο 
δδγίῃ ; δῃὰ {Π6 οἱἵγ οἵ ϑοβερῇ ροϊηΐβ ἴο {Π6 
ϑανίουν οἵ {πὸ Ὑ͵ογϊὰ δ5 ἰϊ5 ἐσ υμπρῆδβηι τὸ- 
ΡΥ ἴο 186 φυδδίίοη “απ αἀην βοοά ἐδὶνρ 
οοδ ομξ οὐ Νναχανείλ 8᾽ " (ΕΠΙΙΟΥ᾿ 8 Ττανεῖδ 
ἴη Αὐυδίτῖδ, Ηιιδβία, δηὰ Τυγίκογ, νοὶ. 1]. ρρ. 
849, 3850) ἴῃ 835 Μνι. Αααΐδοη οὗ- 
βεζυεὰ βοῃια ἰουπάδιϊουβ οἵ Ὀν] ἸηρΒ, ἢδαρ8 
οἵ ροϊίεγγ, δα ἱοοῖκα οἵ δοευϊρειτοα πηαγυΐο, 
ἱγίηρς διθοηρ τ γοθάβ δηὰ Ὀυδβῇθ8 Ὀογάογ- 
ἴῃς οὐ ἴδε ἰακα οὔ ὐδηπεβαγεῖ!β. ὙΤΠογα 
ὍΈΓΟ δ'δὸ ροάσβίδ 8 οἵ σοϊυπ8, δπὰ βει}ρ- 
τυροῦ ςορίϊαὶς οἵ ἴῃ 6 Οὐ δὴ ογάοσγ, δηὰ 
ΒΟΙ16 Γυϊηδα ὈθῖΠ8 ᾿ἰπθὰ νν ἢ δίασοο. “1 
[6 Γοπιδγίκ5, “ {{π 686 ὅγε {Π6 ργοβιίγαξ ΓΌΪΠ5 
οἱ δποίθηϊξ (δρογηδαπ), ἤον ἀν} γν ἐο να 
ΠΟΥ δ66 ἔμ} δα ἐπα ρεορῃοιὶς ἀδημηςΐδ- 
ἐἴοη οὗ οὔ δανίουγ μαι. χὶ, 233.), 4πώ 
ἐλοι, Οασρεγηαιη, τυλϊοὴ ατγέ εχαῤίεά ὠπίο 
ἄεαυεν, εὐαΐ δὲ ὀνομράέ ἄοιῦν ἰο λεἰ!." (Αἀ- 
ἀϊδοη 5 Φουγηαν, ἴῃ τς Μειγορο ήδη Μ8- 

ἴΏ6 ἴον 1839, νοὶ. χχὶν. ρ. 360. ; Κι οι ἢ 8 
νάεποε οὗ Ῥτγορῆθον, ρΡ. 157. Ὠγι Ἰδοῦ 
ἰδοοβ {86 βδϊ6 οὔ (ἡ ρεγηδιιπὶ δὲ Το]! ε]- 
ὑπ. ([μ2πἀ48 οἵ {δε ΒΙΊΌ]ο, νοὶ. ἰϊ. ρρ. 144 

--- [49.) ; θυ ν. Ἀοθίπδοη δὲ Κῆδη Μιίη- 
γαῖ (ΒΙΌ. Ηδ5. νοΐ. 11}. ρρ. 9598 ---300, δηὰ 
Βιδ]οενθο. ϑαεγα, νο]. χιϊὶ. ῃρ. 961---279.. 
ἴῃ ψν Ὠ]οἢ ἰδ8ὲ ψογκ ἢ6 σοηϊγονογῖβ ἴΠ6 ἀγριι- 
τη η1 οὗ Ὠγ. Ὗ ἰβοὴ ἴῃ ἴδνοιιν οὔ Τε!]-εἰ- 
Ηυ.) ὃν. Τγορε! ]ε5, αἰ δίς ἴσο ὑοιἢ 
ἴΠ 686 ἰδαγηθα ν γι οσα, ρδοοδ {Π|6 816 οἵ (8- 
ΡΘΓΏδιυπὶ δὲ τ 6 πογίδογη δηὰ οὔτῆα ἰακὸ οἵ 
Οομηθβαγοίῃ, ποὸῦ Βοι βαιά. ὅδθα ἢΐδ π|6- 
τΩΟἿΡ ἴῃ τΠ6 (ὐδι γι ρὲ ΦουΓηδὶ οἵ ΟἸ 551. αὶ 
διὰ βδαογεὰ Ρμϊοϊοργ, Νο. 111. ρρ. 14] 
--- Ιδ4. 

ΟΑΡΤΗΘΚ (96γ. χὶνῖ!. 4.; Απιοβ ἴχ. 7.) 
δηὰ ΟΑΛΡΗΤΟΒΙΜ (Οδφη. χ. 14. ; ευῖΐ. ἢ, 
233.), ([ὴ6 πρῇ)θ οὗ 8 ΠΟΙ δηὰ ρϑορὶα 
ὙὨεησα ἴα ῬἈβείηα8 ἀγα βαίὰ ἴο ἤδνα 
οεὶρίηδίθοα. Ἂἀσοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ρβββαρθβ 
δὔονε τγοίδτο ἴο, πὸ Οδρῃίογίαι σδΠῚ6 
οτσίπα!ν ἔγσοαι Ἐφυρὶ πὰ βειεἰεὰ ἰῇ Οδρῃ- 
ἴον, ψῃϊοἢ πογὰ πιοδὲ οὗ {π6 δηςίθηξ νεῦ- 
508 ἢαγα γεπάογεὰ ΣΈΓΡΕΡΟΣΙΝ ὶ Ἴε ΒΟΠῚ6 
αν βυρροδοά ἴὲ ἴο θὲ Γυ5, οὐ (τοῖα ; 
νι οἢ μ᾿ Ὀοιῃ Ομ μιθος 8δη (ἀεδβϑηΐι8 
σοηβίογ ἴο Ὀ6 ἴπΠ6 ρἷδοθΒ πιοϑὲ ργοῦθΌὶ 
ἰηϊεπάθά. Ἐγοπι ΟδρἝϊογ, 8. σοϊ Ων π|1- 
αταῖο δηὰ βει θὰ ἴῃ (ἢ δουϊζῃογῃ ραγὶ οὗ 
(ἰδηδββδη. 

Οκλριταῖ, Ρυπίδηπηοηίβ, ἀεδῖρῃ οἵ, 162. ; 
οὔ τε δενσβ, βοοουπηὶ οὗ, 170--- ΤΙ 77. 

ΟΑρραάροοῖα, ἃ Κίηρίοιι οὔ Αβια, ρουπά δὰ 
οἡ ἴδε εδϑὲ ὈῪ Αγηιεηίδ, οὐ ἴπε ψοϑὲ ὈῪ 
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πσπασαι τὰς---- πρᾶμα τα πῆρ “ας γιμανταν-. -τἶἰν 

.-- ,κυὐθθυ!:5....--- ππσαδδοαν ἀἰἰ δΞ- πὰρ - 

644 

ΌΑ 

ῬΡΑρΡΗ]αροηΐα δηὰ Θαϊδεῖα, οὐ ἴπ6 που ὈῪ 
ἴη6 Ευχΐηα ὅεδ, δπὰ οὐ ἴπῸ δου ὈῪ [ῃδὶ 
ρΡαγὶ οὔ Μοιιπῖ Τβυγυ νοῆι ἰοοκβ ονθγαὰβ 
ΑἸ Ἰοα. [ἐ 88 βηπηοά (Ὸγ πηυΐεβ δηὰ ἤοΥθ68, 
οὔ ψῇῃϊοῖ ἰδὲ ρᾶνα γαγὶγ ἴὸ ἴῃς ῬΕΓβΊδῃΒ, 
Ποῦβοβ 1500, πιο 2000.{ ΤΠα Οδρρβάο- 
οἶ81}8 8Γ6 βαἰὰ ἴο ἤδανα Ὀθθῆ 8 πβίΐοη 80 86ῦ- 
να, ἐπδὲ σθεη ἴῃς Ηομηδηδ οἰδεγοὰ ἐπ ϑῖὰ 
ἐποῖν ἔγοοάουῃ ἴο ἰἷνα ὃγ {ΠΕΡ οὐγῃ [Δ ΡΒ, 
{ΠΟῪ βαϊά του οουϊά ποῖ ἐπάυγα 1106 
ΤῊΒ σΟΥΠΕΓΥ 18 πηδητοποδά ἴῃ Αοἰβ ᾿ϊ. 9., 
δηἀ αἰ30 Ὁγ ἴπ6 ἐπ: Ῥεῖογ, νῇῆο δα- 
ἄγοββοβ [ἷἰ8 ἔγδθε Ερίβιϊθ ἴο {π6ὸ Ηδεῦγον 
ΟἸ τ βϑιϊδῃβ σὺ σψΈΓῸ αϊδρεγβεὰ τῆγουρῇ 
Ῥοηῖικ, Θαἰαιΐα, (αρραάοοία, ΒΒ Πγηΐα, δηὰ 
Αϑῖ6 Μίπογ. 

ΟΑΡΤΑΙΝ οὔ πα Ουδγά, 119. 
ΟΑΡΈΤΑΙ͂Ν οὔεδα [0Ἐ0᾽ 8 ΗΟδΥ, αυς που 

βηά ἱπῆἤυσδηςε οὗ, 994. 
ΟΑΡΤΊΨΕΘΒ, σγιοὶ ἰγοδιηρηὶ οἵ, 939--- 942. 
ΟΑΡΤΙΨΙΤΥ (ΒαὈγϊοηΐδἢ}), δίδῖς οἵ (ἢς 

Ἡοῦτγονβ ἀυτίηρ, 190, 19]. 
Ολπάυανβ, πιοάσ οὗ ἰγανο! !ηρ Ὀγ, 331]., 

ποῖα 1. 480. 
ΟΑΒΟΗΕΜΊΒΗ, ἃ ἰογποὰ ΟἿ οἡ πο Επι- 

Ρἢγαῖοβ Ὀαϊοποῖηρ ἴο ἴδ Ααϑυγίδηβ, ΘΟ ,- 
τηδησίηρ ἴΠ6 ρ888 ἰηΐο τῇ πογίδμεγη ραγὶ οἵ 
Μεϑβοροίεπηϊβ ἴγοπι ϑγτίααί Νεοῦο Κίηρ οἵ 
Ἐργρὶ ἰοοκ ἵξ, ἀπά ἰοδ ἃ δβίγοηρ ραγγίβοῃ ἴῃ 
ἴξ ; σῃϊο ἢ τγὰβ ἕδη δηά οὺξ ἴῃ ρῥίεςεβ, ἴῃ 
86 ουγῖ γον οὗ 1εδοϊαοιίη Κίηρ οἵ 
Ζυάφῃ, ὈὉγν ΝΟὈυςηδάποζζεγ Κίηρ οὗ Βαδγ- 
Ἰοη. (9 (ἤγοη. χχχν. 30.; 5 Κίηρβ χχῇϊ. 
29.) [δβαϊδὶ) βρεβκβ οὔ (δγομοηδῆ, δηὰ 
ΒΘΘΙΒ ἴο ΒΆῪ ἴῆδὲ ΤΊ ΔΕ ρῚ]6βοῦ σοησιυεγοά 
ἴι: ρεσῆδρα του ἔπε Εργρμηβ. τοίδπε 
ΔυϊογΒ δα ποίπηίπρ οἱ τηϊ8 ἴον, οἵ οἵ 
τῆ 656 ἬΔΓΒ : ἰξ 8 ργοῦθο! 6 ἴδε Οδγοοηγβἢ 
͵8 τῆ 6 Ξ4Π|6 85 Οδγουδίιπ), οὐ ΟἸγοθδίυπι, οὐ 
Οἰγοοίμπι, δυδῖοα ἴῃ τ(ἢ6 δηρὶε ἑογπιθαὰ Ὀγ 
ἔνα οοηϊαποξίοη οὗ ἴ6 Οἤδθογας (186 πιο- 
ἀδγῃ Κπαρουγ) δηὰ ἴπΠ6 Ἐπρἢγαϊεβ. 

ΟΑΛΕΜΕΙ, 
]. Μουντ ΟἌλπ ει, δοοουηῖ οὗ ὅ8. 
ὦ. Α οἷν οἵ Φυάαι (Μοδῆ. χν. δ5.), οὔ 

8 ᾿ποιιπίδίη οὗ [ἢ Βδπ|6 ΠεπΊ6 ἴῺ ἴῃ δουιἢ 
οΥ Ῥαϊοβιίπθ, δῦοις εἰρῃξ πλῖ88 οδδὲ οἵ 
Ἡοῦτοη. Ηδσγε ὅδ} 8βεῖ τπρ 8 ἵσορἢγ οἵ 
᾿ς νἱοΐοσυ οὐ ἴΠ6 Ατῃδ  εἰκιθβ (1. β3δπ). 
χν. 139.) ; δῃά ἤδγε Ναῦδὶ, ἃ ργεαῖ βῆδερ- 
Τηββίογ, 88 δηθαγιηρ ἢ15 βῖδορ; ψΠΟΒ6 
8 Αραδ] εοοπάποιοά Πογβοϊ ΠῚ 80 
τη ἢ πηοάδδῖν δηὰ ροοά 586η86, [᾿δῖ, αἴογ 
ἢἷ5 ἀδοθϑβ6, βῆ6 Ὀδοδπια ἴΠ6 ν]ΐ οἵ αν ἀ. 
(Ι ὅδηι. χχν. 9---42.) [πη τῆς δ΄ἤἢ σοπίυγΥ 
[6 Ἠοπηδηβ ἢβά 8 ἴδοπ ἢθτθ. Τῇ 
Γαΐ οἵ Οδγαοὶ (νι ϊοῖ 15 ΠΟ (Δ) 6 ἀ 
Καγίηι) ἀγὲ ἀεδεγρθα ὮὉγ τ. Ἐοδίηϑοη. 
(Βινν. Ἐδ8. νοὶ. ἱἰΐ. ῥῬ' 196---200.) 

ὕλκνινο, δγὲ οἵ, διγηοηρ ἴα δον 5, 619. 
Οκλδιρηῖα (ΕζΖγὰ νἱῖϊ. 17.), τῆς πδπια οὗ 

π᾿ ΠΌΡΟΝ 

Βίοσγαρλίοαϊ, Ἡϊξπείογσαῖ, απ 

σΗ 

8Δ ΘΟΌΏΕΓΥ; ραῦθδρα Οδερῖβ, ἔπ 6 σου ΠπΕσΥ 
οὐ τς ΟΣ κε, ξαῖς Ἢ 

Ολβεύηιμ (εη. χ. 14.1 Οἤγοη. ἔ. 12.), 
8 ΡΕορὶα βροκεῃ οἵ δ8 ἃ εοἴοῃγ οὗ τῇς 
ἘκΥριδηβ ; δεςογάϊηρ ἰο Βοεοδαγὶ (ῬἤδΙθρ. 
ἶν. 3].), (86 ΟοἹοεπιίαδηβ, ψῇοσι ἔπ Ὁ 
ὙΓΙΓΟΥΒ ΠΟΠΒΙΒΩΓΥ Γαργαϑοηΐ 85 οὗ Εργρ- 
ΕἸ80 οτἹρίη. 

ΟΑΤΤΙΕ τεδγοὰ ἴῃ Ῥαϊοβεμηο, ποῦοα οὗ 
82, 88... Μαηδβειιεης οὐ ἔποπα ὃν τὰς 
εν, 484, 485. Νοῖϊοε οὗ τδ6 αἰδξετεοι 
ΚΙπάβ οὗ, γθαγϑὰ Ὀγ {δ θη, 485---400. 

Ολυβεξβ, ἴον Πεδγὰ δηὰ ἀδεϊάθά, 136 
--- 138. 

ΟΑΨΡΕΒΝΝΒ ἴῃ Ῥαϊεβίίηθ, δεοουοῖ οὗ, 67. 
"1. 
Οκῦλῃθ οὗ 1 ,ἐθαηοῃ, δεοουηὶ οὗἁ, 55, 

δθ. 79. 
ΟΕῦπΟΝ, ογ Κοάγου, Βγοοκ, ποϊϊος οἵ, 43. 
ΟΕΠΙΒΑΟΥ, ΨΥ δοοουηϊοά ἃ γεργοδοῖ 

διηοηρ ἴπ6 ὅετσβ, 440. 
ΟΕΝΟΗΒΒΕΑ, ἃ αν οὐ ἴδε εαοὶ οΥ̓͂ ἐδο 

ἰδί πηι οὗἨ Οογίμίῃ, ἴο ψῃϊεῖ οἰὲγ ἴξ τσϑβ 
οοηδίἀεγοα 88 ἃ Κίηά οὔ δβιιρ5ιάϊδγν ροεῖ. 
ἴκ ἰδ τηθηϊὶοπορά ἴῃ Αςῖβ χτῆϊ. 18. ἴη 1834, 
1π6 δἷτε οἵ δηεΐθπε Οδηοῆγοα μ88 οσουρίοα 
ὈΥ ἃ δἰηρὶε (Ἀγ “ἤοιδα οἰοβϑα ἴο ἰΠπ6 568, 
Δη ἴῃ ρεγίβ δνθὴ Ἵοϊουγοά ὃν ἰϊ8 ψϑῖογε 
ΔΓ ἴδ6 ἰουηπάδιϊοῃβ οἵὨ δ νδγϊείγ οὔ ὑι:1ἀ- 
ἴηρ5, {πε ρίδῃβ οὔ ψἢὶοἢ τπδῪ γεῖ δ6 ἱγαςθά, 
88 ἴῃς ν7'γ8}18. 81}}} γτεπιδῖίπ ἴο ἴπ6 δοῖρίιε οἵ 
ἴγουι ἔνο ἔδει ἴο ἴῆγθα ἔδεϊ δηά 8 δ]ὲ 
(Μαΐου 8ῖν α. ΤειιριεἾβ Τγανεὶβ ἰω θγεεος 
δά Τυγκου, νοὶ. 1. ρ. 57.) Ἐχοοθρὶ ἴτε 
ὨΒΠῚ6 8δηἀ ΓΠΘΙΏΟΓΥ, φέδειε οὔἶετε ἰπεε]ς 
Ὧον ἴἰαῖ 15 ψότἣγ οὐὗὁἩ ποῖϊςθ. (1 ογά 
Νυροηι 5 1,δηά8, ΟἸαβϑὶς δηὰ ϑδογοά, νοὶ. 
ἰ,, ῥ. 314.) 

ΟΕΡΗΛΒ, ἃ Πᾶπιε ρίγοεη ὈγῪ ΟἾγίβὲ ἴο 
ϑίπηοη ; ἰδ ΠΊΘΒΠ5 ἴΠ6 881η6 85 πετρος, ἴπαξ 
ἷ8, ἃ βίοπα. (ὅΔοπῃ ὶ. 43.) 

ΟΗΔΑΙΝΒ οὔ δε 618} ψοσιοη, 435. 
δά Α, ἃ σουπίγυ οὗ Αβίβ, ᾿γἵηρ πεῶσ 

186 υποοη οὗἩ τῆς Τιρτὶβ ἀπά Ευρῆἢγεῖες, 
ἴῃ 6 οδρί[Ε] οὗ ννϊο ἢ ὰ8 ΒΑΒΥΟΝ, νἢεησα 
ἴξ 88 δἷδο ἀδηοιηϊπδῖθάα Βαβύιονια. ἴω 
δηοίθηϊ {{Π|68 ἴὲ 88 Κηονῃ ὈΥ ἴΠ6 Πδπ 65 
ΒΒ Ώδγ, ΒΠΙΏΒΑΓ, ἄςο. --- ΕΟΓ 8 βκοίςἢ οἵ 
(6 ργοίδβηθ ἢ βίουυ οὔ 16 ΟΒαϊάδοδη οὐ 
Βαθυ]οηΐδη ετρῖγο, {Πυπίγαῦῶνο υὐ τα ρτο- 
ἔπεις ΓΙ ΏρΡΒ, 866 Ρρ. 633, 684. οἵ εἰιῖ8 

ἰστ]οΠαγγ. 
ΟπΑΒΙΟΥ 5, Π  ΠαγῪ ποῖϊοα οἵ, 394, 325. 
Οπανπβαν. ὅδε Ηλπαν, 3. ἐπίγα. 
(πμλαζΖαν, οἶος οἵ, 978. 
ΟἬΕἙΒΑΝ, 8. τίνοσ οὔ Μεϑοροίδηιϊδ, 

ὙΠΟ ΓΙΒ65 'πΠ Μουηὶ Μδβίυδ, ἀπά ετωρίεν 
ἰι861  ἱπῖο τπ6 Επρῆγδῖθδ πδᾶσ ΟἸγοθβέιαι 
ΟΥΓ Οδγοδεοιηΐβῃ. (9 Κίηρβ χνὶ!. 6. χυ]ϊῖ. 
11. 1 Οἤγοη. νυ. 36. Εζεκ. 1. 1.) [ἐ ἴ8 τῆς 
ΟἸμβδθοῖββ οἵ αγϑεῖκ ρμϑοορβγαρῆογβ, δῃά (δ 6 

-----Ὁ.. .. - πα 
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ΚὨδῦουΣ οἵ ἴδ τηοάογῃ ΑΥΒΌΒ, δὰ ἢονϑ 
τὨγουρῇ ἴδ το αβὲ ραβίυγοβ δηα πιεδάονϑ. 
ΝΜ . 1μαγαγὰ [88 ἀδβογί θα πυπλθσγοιιβ βοὺ]ρ- 
ἔυγοβ δηὰ οἷδε γϑπιδὶῃ8 οὗ δῃοϊθηϊ δγῖ, 
ψϊο δα ουπά δὲ Αγῦϑη, οὐ ἴδ ὕβηκβ 
οὗ τς Οἰιεῦαγ. (ἰδοουθγίεβ ἴῃ Νιηονθ ἢ 
δηά Βαργίοη, ρρ. 374---282.) Τὸ {ἢ ]8 
ἶνας 1Π6 οδρίϊνα σοὨϊάγο οἵ [δβγαθὶ σε γα 
εὐ ερόπξ ἢ 16 Αβδυσίδη Κίῃρ, δἴξεγ τῆς 
ἀοϑίγιςίοη οἵ ϑϑιμδγὶδ: δηὰ οἡ 118 ὕδη ΚΒ 
ἐλ ἀεαυφηε τυεγε ορεπεά ἴο Ἐ,Ζεκὶοὶ, δηὰ ἦς 
ται΄ (δε υἱείοπε 77 Οοά, δῃηὰ δρακο ἢΐ8 ργο- 
ῬΒδοῖαβ ἴο Πὶβ Ὀγοῖμογ αχὶϊεβ. (2 Κίηρβ 
χνὶ!. 6. ΕΖεῖς. 1.1.) [υ]ά, ρ. 288, 

ΟΠΈΕΜΟΒΗ, 8ἃ Μοβυι δι 1ά4ο], ποεῖος οἵ, 
972. 

ΟἾΕΒΕΜ, ΟΥ̓ ἱΓγοιλ βδῖῦϊο Ἄον, ϑοοουηὶ 
οὗ, 353. 

ΟΠΕΒΕΤΗΙΤΕΒ δπὰ Ῥο οι 68, γἢο ΠΟῪ 
ΨΟΓο, 112. 922, 223.0. Ἄγε ῥγοῦδοϊγ ἴμ 6 
βτβὲ βεϊ ρθη αγΥ βοϊ ἀΐογβ, 928. 

ΟΠΈΕΒΟΒΙΜ, 358. 
ΟἩΤΟΒΕΝ, ὈϊΓ δηὰ οἰγουπ)οϊδίοη οἵ, 

449, 450. ΤΠεῖγ πιιγίυγε δηὰ δαἀμοδίίοῃ, 
450, 45]. Ῥονες οἵ ἔβίπογβ οὐδῦ Π6Π), 
4.52 --- 454, Αἀοριίοη οὗ, 454. 

ΟἨΗΙΝΝΕΒΕΤΗ, ὅσδ οὗ, 45. 
Οηιο8 (Δεῖ χχ. 18.), ΠΟῪ οδ 16 ϑεῖο, 

8 8η ἰϑἰδηὰ οὗ τῆ “Ἔροδη 8,εβδ, ὑδείνεθη 
Τ1,οβ0οβ δηὰ ϑαχιοβ, οοἰουγαι θα 1 δησίθηϊ 
δηὰ ἴῃ πιοάδγῃ ἔπΠπη68 ἴῸΓ 118 σίης, ἢρδ, 
τοδῦῦϊο, δὰ ψῃϊα οι. Τῃὸ ἴον ἰδ 
ὙΘΓΥ ποεῖν βἰτυδίθα, εἰ θοβοιηθα ἰῃ Ὄγδηζθ 
ἴγ668. 

Οπμιϑυξῦυ, οὐ ὕλβεξυ, ἴμ6 τοϊγαὰ τποητὶ 
οὔ τη6 26 ν 88} οἷν! ΥΘΆΡ ; δηά τπ6 πίηιῃ 
πιοηῖῃ οἵ ἔα βοοἰεδἰαβιοαὶ γοᾶγ. Εογ τῆς 
ἔεαβίβ δπὰ [Ἀδβ8 ἰῃ {{18 τηοπίῆ, βεα Ρ. 196. 
ΟΗΙΤΤΙΜ. --- Τάε ἰαπά οΥΓ Οὐιέϊηι, δῃὰ 

ἐδς ἑείεε οΥ Οὐ δηι, ἀδποῖα, ἴῃ ροηογαὶ, τῃ 6 
ΠΑΡ Ἶπ6 σΟΙΠΙΓΙΕΒ δὰ 18ἰδηβ οὔ ἴα 
Μεαϊτεγγάπεβδη, ὕτγεοςο, [ἰαἰγ, Ογείθ, Ογ- 
ΡΓΙ5, Οοτγϑῖςδ, ὅς, Τα, Βαίδαπι (ογεϊοϊ ἃ 
“Π8ῖ 5108 δῃου ά σομηδ ἔγοτῃ {Π6 σοδϑὲ οὗ 
Ομπεῖὰ, ἀπά βδῃοι ἃ 4ΠΠ|ος Αδβῆυγ (ἐδ 6 
Αββυγίδῃηβ), δηὰ αῇβῆϊοεὶ ΕΡογ᾽ ((ὲ Ἠδ- 
ὈΓΘΎΒ, ΟΥ Ψ6}}8); Γεργεβεηϊηρς ἐπα ατεοίδη 
δηα οιηδῃ Ἰηνδβδίοηβ. Απὰά ἢ αδηϊεὶ ἔογο- 
το ὰ {πὲ “ {ἦς εδῆρε οΥΓ Ολμέϊηι ελοιμα σοις 
ἀραϊηεέ ἐδλδ ἀὶπρ Γ ἰλὲ ποτ (Απιϊοοδιιβ 
Ἐρίρἤδηθθ, Κἰηρ οἵ ϑγγῖίβ); απᾶ ἐλαὲ ἀξ 
ὁἀοιιία ἰλεγείοτε δὲ ρτίευεά, απὰ τείωγη ᾿ ἴτοτω 
ἴα ϑουῖῇ, οὐ Ερπυρῖ, τ Ὡς ἢ ἢ ἢδα ἰηνάοά, 
πο ΘΠ ΠΒηἀ66 [0 ἀσδβίβι, Ὁγ (Π6 Ἐοπιδη 
ΔΙ αββθύογθ. (Ώ δη. χὶ. 30. [ἰνγ, χὶν. 10 
--12.) ῬΡεγβειφ, Κίηρ οὔ Μδοεάοι, ἴ9 
οαἰοαὰ “ Κίηρ οἵ Οδιεπι." (1 Μδοο. νἱῖ}. 
ὅ.) 9οβερῆυδ υπάογείοοά ΟΠϊειΐπὰ το θὲς 
16 πϑηη6 οὔ ΟΥργιι8. 

ΟμῦνΝ (Απιοβ ν. 38.), τ86 ἰ4ο] ϑαΐυγῃ. 
ΟΒΠΟΒΑΖΙΝ, ΠΟῪ οὨ] θὰ Κογβζεα Ὁ. 186 
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Ατϑῦβ, 88 ἃ 81}8}} ἴοσγη βἰζϊυδῖοὰ οἡ (ἢς 
τυαβίοσῃ οοδϑὲ οὗ [ἢ6 868 οἵὗἨ Ο81||66, δὲ πο 
Εἴεδὶ αἰϊδβίδποθ ἴτοῃ (δρεγηϑυιη. [τ νν88 
οὔθ οὗ τῃοδα ρΐβδοθβ: ὑἤθσα ΥΘΓῪ ΒΥ οὗ 
ΟἿΓ ϑιανϊουΓγ᾽ Β χτηϊγθοὶθβ ψογΘ Ῥογί[ογπ)ϑ, 
γὮΟΒ6 ἱΠΠΔΌΪ Δηῖϊ8 ἢ6 ὈρὈγαϊι θὰ ἴον τηοὶγ 
1866} }γ. (Μίδις. χὶ. 291. 1υκε χ. 13.) 
“Ἔογαζθο, οἵ ψιῃϊοὴ ποῖ ἃ ἤοιιδα ποὺν 
Βίδη 5, ̓ σοηβδῖβ οἵ (δ! ] εη νυ 8}}8 ᾿γίηρ ἰπ 
[6805 οὗ ηο ἀεβηδά ἴογηι, Ἰηϊεγηιχοὰ σ 1 1ἢ 
᾿ϊπ658 οὗ γυϊηδα θυ} ἀἴηρ8, δηα βοπ! 6 540 Γ68 
ΠΟΒ6 [ὈΓΠῚ 18 581}}} δηῖιγο, 6] 16 ἢ τυ 8. 

ϑδνογαὶ ρραβϑβίδ]β οἵ οο πη 8 Γοϊδίη 
1Ποἷγ ροδιίοη, Ὀὰὶ τ 888 αγὰ ἰενε]ο 
ὙΠῚ (6 σγουηά, δηκὶ ἱπιογηρί θὰ ἘΠ 
1π6 [Ἀ]Π]δὰ ἀπο! ἶηρβ. . . . . ἴδ ἴβ 
ἀεδβοϊδίε ρίδεθ, 88 τὲ 885 ἃ Ἵἤδογὶθβ8 ἰοοκ. 
[18 τυ ηβ γα δ ἰθαδὶ ἃ πλ}}]6 ἴῃ Οἶγοιπι- 
ἔεγβηςς." (Κοιδ 5 Ενϊάεπος οἵ Ργορθθον 
ρρ. 160, 161.) 

ΟΗἩΒΙΒΥ (Χριστος), 8 ατεακ πνογά βρη τυ- 
ἴῃὴσ δηοίϊηϊοα, δηὰ οογγεβροηαϊηρ ἴο ἴπ6 
Ἡδροῦτγον ψογὰ ΜΕΒΒΊΑΗ, τῆϊοῦ 866. [Ι1 
16 Νὸν Τοδίδιηθηξ, 18 δρρεὶδιίοη ἰ5 
εἰνεη ἴο δερυβ, ἴῃ 6 δηοϊηιθά ομϑ, ἴῃαὶ Κίηρ 
οὗ ἴ)6 γὰςβ οἵ αν, ργουγδοα Ὀγ ὅου, 
δηὰ ἰοῃρ Ἔχροοῖϊοι, {πΠ6 Μεβδβίβῃ. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ, ἴπο86 Ψο ρΓοίθββ ἴο ὃ6- 
Ἰίανε ἃπαὰ ρῥγδοῖίδα 6 σαϊρίοῃ οἵ Ψ6β8 
ΟὨγῖβε, γίνη Ὀγ αἰνίπα δρροϊηϊηγεηῖ ἴο ἴῃ 6 
θα ανοῦ οὗ Απιίοο. (Αςῖίβ χὶ. 26.) 

Οπβπονοίοοιοας ΤΆΒΙΕ οὗ Ενθηΐβ πηθ- 
ἐἰοποά ἴῃ (ἢ8 Β10]6, 575---585. 

Οηύκποη (Φον15}}}, Αςςοουηξ οὗ, δηά οἵ 
118 νϑγϊουβ ζηθιηῦογβ, 288---294.; δηὰ οὗ 
118 πιἰηἰβίογβ, 39ὅ---91}]. 
Ομ ΗΑΝ-ΒΙΒΗΑΤΑΙΜ, Κίης οὗ Μοβο- 

Ῥοϊδη)α, τυο Ὄρργοβϑϑθαὰ τ[ἢ6 ἰβγβϑο  ῖθ8 [ῸΣ 
εἰρῇς γρᾶγβ. ἢἷβ ΤΟ πΆΓΟ πιυδὲ ἤᾶνα 
βιθάυδα δανογαὶ οὗ (Π6 βυγγοιιηάϊηρ πδίϊοη8 
αἰτίη ἘΠΙΓΕΥ οὐ (ογὲγ γεδγδ δῆοσ τῆς ἀθβϑῖἢ 
οὔ οδβῆυα, βίποθ ἢὶβ Ἴσοῃηιϊιεδβῖβ εχίθπάθα 
νυ οϑιναγὰ 88 [ὯΓ 88 Οβπδϑη. Τῇ β5γϑε αβ 
ννογα ἀεἰϊνεγοά ἔγομ [8 γοκθ ὈγῪ ΟΥ̓ΒΝΙΕΙ,. 
(ϑυάᾳ. ϊ. 8--.-]10.) 

ΟηυΖζΖαΑ, οΥ Οεῦϑ84, ἴΠ βίδννδγα οὔ δρεηϊ 
οἵ Ἡεγοά- Απεῖρββ, τ ἤοδβα νν]δ 88. οπα οὗ 
εἶα ρίουδ τνοπίθη ὙΠ0 τηϊηἰϑύογοαά ἴο 76δι8 
ΟἾγδὲ. (ζυκε νἱ. 8.) ϑοπὶθ οὔ οβ, 
ΠοννοΥοσ, δρροδβα ἴπδὲ ἢδ νν88 ἴῃ 6 ἰΓΘΔΒΌΓΟΓ 
ΟΥ̓ ονογβοοῦ οἵ Ηθγοα δ γονθηυδ. 

ΟἸλΙΘ1., 8 ΘΘΕΠΙΣΥ οὗ Αδδ Μίηογ, Ὀ6- 
ἱνθθη Ῥδρ νυ οη ἔπε πεβῖ, δὰ Ρίογῖα 
οὐ ἴα βαδβὲὶ, Μουηὶ Ταυγυβ οἡ ἴΠ6 πογίῃ; 
δηά τῃ6 ΟἸϊοίδη δα οὐ ἴπ6 βοιῖῃ, ο6]6- 
Ὀγαῖθά οα ἴδε δοεοουηὶ οὗ Οἰςθγο, ργοσοηβυὶ 
ἔπεσα, θυξ πιογα οὐ ἴδ δοοοιπὶ οὗ 5, 
Ῥαιυϊ 8 Ὀἰγι δὲ Τάγβυβ, ἃ οἰ οὗ ΟἸΪ εἶδ. 
(Αεἰἴ5 χχιϊ. 3.) ΝΣ 

ΟἸΝΝΕΒΕΤΗ, οὐ ΟἸΝΝΈΒΟΤΗ, 8 ΟἿ 1η 
186 οεδμίοη οἵ [Π6 ἰγῖρα οὐ Νορμη8}} ; 11 ἰ5 

ττ9 
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δυρροβοὰ ἴο ὕ6 (ἢ βαπη6  ]οἢ Ὑγ88 αἴδοῦ- 
ΜΑΓΙΪ8 οὨ]] 6 ΤΙΒΕΒΙΑΒ: 85 ἴῃ6 1,8Κ6 οἵ 
Οδηησεαγοίῃ, ννῆϊο ἴῃ Ηροῦτον 15 οὐ] θὰ 
τς ϑεα 9" ΟἸππενοίλ, ἰδ Ὁπαυ ΘΒ ΟΏΘΌΪΝ {Π6 
ΖΚ οὐ ϑεδ οὐ ΤΊ οὶ : [ῸΓ δὴ δεσοιιηῖ 
οὐἩἉ ν ]οἢ 566 Ρ᾿. 45. 

ΟἸΚΟΥΜΟΙΒΙΟΝ ΟΥ̓́ ρτγοβοϊγίες, 999: οἵ 
οἰ] ἄγε, ἤθη δηὰ μον ρεγίοσμιθα, 3998ὅ--- 
207. 

(Οἰϑεᾷυ. ὅδε Οβιβιευ. 
ΟἸΒΤΕΚΝΒ δὲ Ζογιβαίθ, 96, 972. Απάὰ 

ἴῃ Ῥε]οβιῖπο, ὅ8. 
ΟἸΤΑΤΙΟΝ οὗὨ ραγίῖεβ, 'π Ἰορδὶ ὑγοςσθθά- 

ἴηρα, 137. 
ΟΥΤΙΕΒ, Φενίδη, 496. Ἐογεβοά, 934. 

Τνεδιπιοπε οὗ, ἤδη σδρίυγεὰ, 959. εἴεβ 
οἵ, 427. Ὕεῖγο δοβῖδ οὔ )υδίοο, 18]. 

ΟΙΤΙΕΒ ΟΕ ΈΡΟΟΕ, []. 
ΟἸΤΙΖΕΝΒ οὗ οπιο, ρῥγίνιϊερβεβδο βηά 

᾿γεαϊιησηΐ οὗ, ἤδη ὑγίβοηθγδ, 145 --- 147. 
ΟἸΑ88Ὲ8 οὗ 186 εν ϑι ῥηϊοδί, 80], 

3902. 
Οσιμλῦρδα, 8η ἰδδβηὰ ποὸρ Οἰγείο, δι υδ᾽οά 

ΘΓ [ἢ βου ἤογη δηα ψνθϑίογη 868. [Ιὲξ 15 
Ππϑημοπδ ἴῃ Αςἰβ χχνὶ. 16. [ξ ΠΟῪ 
θδδγϑ 6 Π8π16 οὗ .ο22ΖΟ. 

Οελυριυϑ8. 
Ἰ. Τιθογῖιβ ΟἸδυάϊυ5 Νεγο Οιτηδηΐου, 

τ ΒΔ οΙρεγοῦ ΟΥ α5βαγ οὗ ἤοπιοα. Ἠξς 
ψ 89 ([ἢ6 δοη οὗ Νογο Ὠγιυδβιιβ, δηἀ οὐϊαϊησά 
ἴῃ6 ἱππρογίαὶ ἀϊση!ν ρῥγίης ρα! τπγουρὴ 
ἔπιε Ἔχοσγιϊοηβοῦ Ηδθγοά Αρτῖρρα. (ϑοβερῆιιδ, 
Αηϊ. Ψυά. 1. χὶίχ. ο. 4. 1. Βεὶϊ]. Ζυά, Ἰ. 
ἰϊ. ς. 1]. 893.) [Ιπ «ἴδ ἐουγ γϑὰγ οὗ ἢΐ8 
Γεϊρῃ οσουγγοὰ {Π6 ἰδεηϊπα ργεαϊοεϊθά ὈΥῪ 
Αφάρυδ. (Δεῖ χὶ. 38. δηά Κυϊηδεὶ ἴῃ 
ἰος.) ἴη τῆο ἤγβε ρϑγὶ οἵ ἢἷἶβ γείρῃ ἢ6 τνδ8 
(ἀνουγαῦϊα ἴο {π6 ὅονβ (ὅοβ. Απϊ. διά. ]. 
Χχ. ς. 1. 8. 2.); θυζ ἴῃ ἢῖθ ππι ἢ γοαῦ ἢς 
Ὀαπίϑῃαά, Ὀγ οαϊςῖ, 4}} [Π 0886 ψῆο Πα ἴβκθη 
υρ πεῖν γεϑἀθηοθ δὲ Βοιηθ. (Δ -ςἰβ χυῇ], 
ῷ. ϑδιιοϊοηϊυβ, ἰη ΟἸδυά. ο. 35.) δ ἀϊεά, 
Α. Ὁ. δ4, δἴεσ ἃ ψ68κ βηᾷ ἱπρίογίουβ γεῖρῃ 
οὗ 14 γεδγβ, οἵ ροΐβοῃ δ πηϊπιβίθγεα ὈῪ ἢ]8 
νἱε Αστγὶρρίηδ, ψγνῆο ν βῃθά ἴο γαῖϑα ἢδΓ 
Βοῇ Νέῖῦο ἴο ἴπΠ6 ἴγοποι (Ἐοδίηϑοῃ, γοὺθ 
Κλαυδιος.) 

ῷ. ΟἸαυάϊυα ,γπῖα5, αὶ Ἐοπιδῃ ἐγίθυηθ, 
ψ ἢ ργαβογνυθὰ Ῥϑιυὶ! ἤοπ ἃ σοΠΒΡΙΓΘΟΥ οὗ 
τς ὅενθ. (Αεὶβ χχὶϊ. 93-- 35. χχὶν. 
1-9. 
. ΟἾΒΑΝ δηὰ Ἰὐποίθδη Απίπιαὶϑ, Ἐδρυϊα- 
τοηβ σοποογηϊηῇ, 474, 475. 

ΟἸΕΟΡΑΒ, οὔ οὗ ἴδε ἔνο ἀἰδοῖρ]6 5 νἢο 
ψοηὶ ἴο Επηπδυ8Β. ([μυκα χχῖν, 18, ὅἅζο.) 
ΤΠδ πᾶπι6 ἷβ οὔ γος οὀχιγαοοη, Ὀοϊηρς 
εσοηίτγεοϊθα ἴγουι ΟἸδοραῖγβ, κα Αηεῖραβ 
ἔτοιῃ Απεραῖγοβ. Ηδ ἴ8 βοιηεϊίῃιεβ οϑῃ- 
[ουπάοα στὴ 

ΟἸβοραβ, τῃ6 ἢυδῦαπά οὗἨ Μδγγ, εἶβο 
οΆ}|6ὰ ΑἸρῆδθιιβ. (ΨΔόμη χῖχ'. 95.) Βγυ 

Βιοφγταρδιοαϊ, Ηϊείογίξαϊ, ἀπά 

σο 

οοτηραγίηρ 1η8Β ρββδδδρὲ τ Πυκο χαῖν. 
10., 1ὲ ῥοβει πὲ εἰ νἱΐε οἵ (Ἱ 1. 
1Π6 58 Π|6 85 ἴπ6 πιοῖῃεοῦ οἵ ὅδπιεβ ἔπε 
1,688 (ςοιρεγε Μδΐὶ, χχνυῖ. δ6. πὸ Νεγι 
χν. 40.); δυὲ ἴῃ Μαῖί. χ, 8. δά Μεσγκ 
111. 18. 7αῃ)θβ 5 δαϊὰ ἴο Ὀ6 ἴ86 βοὴ οἵ 
ΑΙρίβιιβ. 

ΟἸΙΜΑΤΕ οὕ ἢς ΗοΪΥ 1μδηά, 33, 
ΟἸΟΥΗΕΒ, ἰδργοδυ οἵ, 363, 303... Ἠδπά- 

ἰπῷ οἵὗἁ, ἃ βίρῃ οἵ τηουγηΐηρ, 438. --- δεςε 
ὮΚΕΒ9. 

Ονιρῦβ (Αεἰβ χχυῇ!. 7.) 88 8 ΤΟΥ δεν] 
ΡΓοιηοηΐογΥ οὗ Οαγίβ, πηδιοσθϊο ἔοσ 186 
ἩΟΓΒΏΪΡ οἵ γοηυ3. 

ΟΟΟΚ-.ΌΒΟΝΙΝΟ, 8 Εἰνίδοη οἵ ἔϊεης, 
189. 
Οοπιοοϑυβια. ὅ8εε ϑγυπια, 9. πᾶ. 
Οοποκ 5 (Βοπιδη), ποῖσε οὗ 946. 
ΟΟΙΝ, δηεϊψυϊν οἵ 68]. 
Οοι ὅ5αβ0Ν οὗ Ῥαϊδξιπο, 36. 
Οοτοδϑᾶς (οὐ (ὐοἶδ58:5) ννβ 8 Ἑἷγ οἱ 

Ῥῃγγρῖα Ῥαδοδϊίδηδ ἴῃ Αδῖδ ΜΊηογ, δξυδεο 
ΠΟᾺΡ ἴῃα οοηπῆυχ οὗ τς Τγοὺυβ δὰ ἔδε 
Μοδπάθγ. ἴὲ νἣβ ΤὈΓΙΩΕΡΙΥ 8 δγρὲ θὰ 
ΠΡ ΟΝ οἶδε, θυῖ ἴῃ ἴα τς οὗ ϑαίης 

Ὁ] δὰ Ἰοδὲ πηυςῖ οὗ [8 δηοίοηϊ ρτεβέμωθαβς, 
δηα βίοοα ΠΟΔΡΪ οαυϊάϊϑίδης ἴτοαι 1,6ο- 
ἀΐϊςδσα δηά Ἡδεγαροὶβι αἀσςοογαάϊῃῃς ἴο 
ἘΔ Ι8ΘΌ 1.8, 8}} τ 686 οἰεἶεβϑ ψεγε ἀεεισογεὰ 
ὈΥ 8η δαυῃαυδκα ἰη ἔπ 6 τοηἢ γοογ οὗ τπὸ 
ΕΠΊρΡΟΓΟΓ Νεσο, δῦοιϊς δ ὑεὰῦγ δες τῆὸ 
Ὑττηρ οὗ ϑαῖπε Ῥβυ} 8 Ἐριβιῖθ ἴο δε 
ΟὐοἸοβϑίδῃβ.0 Α ἴδην συΐῃβ δε δἱἱ εἶνε 
γοιηδῖη οὗ (Πϊ]8 οὔδσα ορυΐϊεηξ εἴν. ὅδε 
τηοάσθγῃ δε οὗ ΚΠόπε οὐ Καμόπας, τυ ϊςὶ 
'8 ρίνεῃ ἴο 1 Ὁγ ἴπ6 ΤυτκΚα οἵ Αβδῖα Μίοοσ, 
ΒΕΡΥΟΒ ἴο ᾿ΔΘΠΠῪ [18 5ἰϊε : 88. ψὰ ἴεβϑγῃ 
ἔγοῃ ἴῃ6 Οτθοῖκ ἢἰβιογίδη δπὰ ΒΕπιρεσος 
Οομβίδηξιπο γϑαν νὰ λδὰ μον ύῤτα καὶ ἴὴ 
ἢ5 ἴπης (τς τδητἢ σοπέυγΥ} ΟΟἰοσβδβ ννϑ5 
οαἸ]εὰ Οοηςθ, Χωναι. ((ζοπεῖ. Ρογρῆ. ἀς 
ΤΠοΔΕΡαδ, Ὁ. 1. Τὴ. 8.) Τῆς Βισῆορς 
οὗ Οοπε βυρβογι θά ἴο 6 βοοοπὰ Νιίοεης 
Οὐουηοῖ ἴῃ τῆς γεᾶγ 787, οὐς ἢππάγοα δηὰ 
ΔΩ γεδῦβ Ὀείογε ἴῃ 6 {ἰπηε οὐ Ῥογρῆγτο- 
βεπηοῖυβ. (8.66 8 ἀεβογριίοη οἵ (οϊοσϑα 
Δηα 118 ΥἹο ΠΥ, ἴῃ Νγ. Αὐυπά οἱ 5 ὙΠ51ῖ τὸ 
πε δϑένθη Οπυγοῆεβ οὐἩ Αβία, ρρ. 9 .--- 
101]., δηὰ πὶ56 Ὠ᾿ϑοονογίοεβ ἴῃ Αδιδ Μ μος, 
νοὶ. 1, Ρρ. 188 ---185. Οοἱ. 1,65 Ἐε᾽8 
Φουγηαὶ οὔὐ ἃ Του ἴῃ Αβδια Μίηος, 
Ρ. 354.) 

ΟΟΜΜΒΈΟΘΕ οὗ {Π6 ΜιΙιάϊαηϊε5, ῬΠασηΣ- 
εἶαΠ8, δηή Ρὕδη8, 524, ὅ95. Οὗ ες 
Ηδοῦγονβ, μαγΈ σι] αὐὶγ ὑπ ον ϑοϊοτοοπ ϑεκὶ 
ἢ 8 διισσαβδοῦβ. δὅ9ὅ---528, ΟΥ̓ Βαργίου, 
632. 

ΟΟΜΡΕΝΒΑΤΊΟΝ, ἰῇ τῆδὲ 8565 εἰϊοτσοι, 
16ὅ. 
ΟΟΝΟύΒΙΝΕΘ, σομαϊιου οὗ, 44]. 
ΟΟΝΟΓΕΒΟΗΒ, τεσοριίου οὗ δπιοῦς 86 

- -ππαα πα - -αῦῦ ΠΟΒΕΨΘΟΟΝ, 
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ὅοννα, 949. Τυϊυπιρηθ οὗ, διιοὴρ [ἢ6 
Ἠοαιδη8, 352---254. 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΒ ἴογ εἰδροδίηρς οὗὨἨ ῥγορεγεγ, 
δον πιδβάθ, 3138. Οὐοηιγδοῖδ οὗ πρϑργτίβρο, 
442, 448. 

ΟΟΝνΝΕΒΒΑΈΤΙΟΝ οἵ (Π6 Οτὶθηΐαϊα, 470, 
(008, δῃ ἰδίδπά ἴῃ 1ῃς6 οὐ ἰοαγίδῃ 

868, Ὡδᾶγ Μγπάοδ δηὰ (Οηίϑυ8, Ὠϊοἢ ἢδὰ 
ἃ οἷἵγ οἵ τῆς βᾶπηα ἤϑηθ, ἴτομι ν οἢ 
Ηἰρροοτγαῖεβ {Π6 οεἰευταξοά ρἢγβἸοίδη, δηά 
ἀρῶ 16 ἔδηιουϑ ραϊηΐεῦ, ννεγε Ἵδιϊ δὰ 
(οἱ. Ηδγα ν88 8 ἰαγρε τερὶς οΥἁὨ δου δ" 
Ρ'υ5, δῃἀ δηοίβεγ οἵ δϑυπο. Ιὲ δρουπαρὰ 
ἴῃ τὶς ννη65, δηά ἢδΓα ᾿ογα πηϑάθ ἐπο86 
Οοα: νοβὲθβ, ἢ οἢ ΘΓ ἐγδηδραγοηῖ, δηά 
ἂΓα 80 οἴη ποιϊεθή Ὁγ τ 6 οἰαββῖς ροεῖβ. 
ΤὨϊδ ἰαἰδηὰ 18 τπιορπιϊοηοα ἴῃ ΔΑοῖϑ χχὶ. ]., 
δηὰ 8 ον (Δ]16ἀ ϑιδηοὶνο. 

ΟὈΟΕΒΑΝ, πδῖυγα οἵ, ἀχρί αἰπεά, 822. 
Οοκίντη, τἴθ6 πιαίσζοροὶβ οἵ Αοδαῖα 

Ῥγορεαγ υπάον ἴΠ6 Ἐοπιδη κονεγπιηεηΐ, δηὰ 
Ἔα ογηδηοηὶ οὗ ατγεοοο, 85 διἰυδίθα οἱ 
8 ἰδίπυδ Ὀεένγθο ἔπ6 ΖΕ ροδη δηὰ Ἰοηΐδη 
ϑεδβ. Ετοιιν ἴῃ οουγεοηίεηςα οὗ ἐϊδ 8111." 
δἷἴίοη ἴοσ οςοπιπισῖοο, ἰδ δροιηάοα ἴῃ τ ἢ 68, 
δηἀ ν88 [γηϊβῃθα τ ἢ 8}} [ἢ 6 δοςοπηπ!ο- 
ἀδιίοηϑ, οἰοβδῆσεθ, δπηὰ βυρεγβιι 68 οἵ 
πὸ. [πη τὴ Αοἰδεδὴ γγϑγ, ἃ νγὰδ ἀδβιγογοὰ 
ὃγ τ6 Ἐοπιδπδ ὑπά ον [ἢ 6 οοησι] ΜΟΙ 18, 
δῦους 146 γεδγϑ ὑείοτε [6 ΟἸ γίβιίδη βεσα, 
δηὰ ν88 γοῦυϊο δῦους οὔθ υηάγοα γ68Γ8 
αἰεγννογάβ Ὀγ ΨΔυ]υ8 Ομεδαγ, νἱο ρἰδηϊοὰ 
ἃ Εοπιδη οοἰοὴν ἤσΓα, δηαὰ πιδᾶδ (ἢ}}8 ΟἿΥ 
ἐπα γεδίάθηοα οἵ τἴπ6 ργοοοηβιὶ οὗ Αοδδίβ. 
Ἑανουγοα ΟΥ̓ [18 δἰτυδιοη ὑεΐγγθεῃ ᾧὑνψὸ 
8688, [ἢ 6 ΠΟῪ ΟἷΥ δοοη γεραϊπϑὰ 118 βηοϊεπὶ 
δρἰοηῃάουγ : σοπηόγοα ρῥγοάμυοθα δὴ ἰηβιχ 
οἵ τίεῖδ8, δηὰ 16 ᾿υχυγγ δηὰ νοϊυρίιουβ- 
Π688 ψῃϊς ἢ ἐο οτοα ἴ σοῃβοήϊθησα, οοΓ- 
Γυρῖοά 1Π6 πιδηπεγη οἵ ἰδ ἸἹπῃαν δη8, τ ἰο 
θεοδῆια ἱπίαπιουδ ἴο ἃ ργογεγῦ. ἴη (6 
Υἱοὶ ἐν οὗ {818 εἷέγ ψγογ ςεἰοργαῖθά 186 
1ϑ: ππι8ῃ 658, ἴο ψῇῆϊοῆ ὅϑαῖηὶ βυὶ 
Αἰ᾿υἀ66 ἴῃ αἰδεγοης ραγίβ οἵ 8 Ερίβε] 68. 
Οὐείηι αἰϑο ροββεβϑθὰ ηϊπιεγοῦδ βοῃοσὶδ, 
πὰ ψἱοῖ ρΡΒΠΟΘΟΡΌΥ δηὰ τγῆἢρίογις 'νγεῦε 
ἰδυρῆς ὈΥ δὺϊθ τοβδίογβ, δῃὰ δβίγβηρεΓ 
Ταβογίδα {π|Ὲ0 6 Γ ΠΠῸΠπὶ 41} αυδγίεγ ἴο Ὀ6 
πραῤῥυν᾽ Ὡς ἴῃ ἴΠ|6 βοίεποοϑβι ΤῈδ ηυπιθεῦ 
ο Ὠϊδῖ5. ἱπ ἰσυϊοῦ τν88β ΘΓ ραβδί. 
Τῆς ἐπονίοιμε οἱ τἤεθα εἰγουπιδίδηςο8 
αἴογαβ ἃ Κεγ ἴο ϑ8ι. Ῥβι}᾽5 Ὄὀχῃογίβεοηβ 
αϑαϊηϑὲ ἰογηϊςδοη, ἰδβοϊνουβῆθδθ, δηΐ 
οονοϊοιιδηθδδ (1 Οὐογ. νἱ. 9, 10.)}, δηὰ 
850 ἢἰ8 ἐσίδηοε οἵ τμ6 Οῃγίβείδη ἀοοϊγίῃθ 
ἀραϊηβὲ ἴἢ6 δορῃϊδίϑ, ἰο ψνἤοπι ἴῃ (ΒΕ Π6ΓΒ 
αἰἰΓθι6 41} [6 αἰγὶ δ δῃὰ εοπεθης 8 
ταὶ ἜΡΓαΠς, ὕΡ ἴῃ τἰΐα εμυτοῦ, [ῖἢ Θοἤδο- 
υδηςα οἔ Πα 8 δεΐγοοη ἴῃ6 αγοεῖΐκβ βηὰ 
ΓΚ8, ον τὸϑ γοὐυσδα ἴο ἃ πιϊβογϑῦϊθ 

ἤἢθδρ οὗ γυϊποὰ δονεῖὶδ, αἰογάϊηρ Υ ΓῪ ἰη- 
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Βι Π οἴθης βῃο ἕο ἰο βϑοῃιθ ντγεϊοϊι θα οὐἵς 
οδδί8 οἵ ἴῃ 6 ρτονΐποε οἵ Ἐουπιεῖϊα. (Μ|ί8- 
δΙΟΠΑΓΥ͂ Βεριϑίοῦ, 1828, ῃ. 388.) 1μπε|6 
πον Γαπιδῖπδ οἵ δηοίθης Οουϊπτῇ, θυ βδευθῃ 
οοἰ πη οὗ ἃ ἰαγρε Ποτγὶς ἰθηρὶα, ργοῦδοὶν 
οπε οἴ ἐδε οἰἀεδβὲ γεπιδὶπβ οἵ ἀτγθεί ννοῦ- 
8810 οχίδηξ. (Ἰμογὰ Νυρεην᾿ 8 1,2η48, (Ἰαβὶς 
δηά ϑαογθα, νοὶ]. 3. ρ. 9156. Ἐγὶ οἵ 
(ὐδγ 1868 ὈΑσΥ ἴῃ Τυγκίδῃ πὰ Θγθοκ 
γν δίογβ, ρ. 337.) 

ΟὐπνΝ, ουϊυτα δηὰ Παγναβίίηρ οἵ, 494, 
4956. Ηον ιἰγεβῆδα ουΐ, δηὰ πίἰπηονοά, 
495---497. Απὰά ρεοιηά, 497. 

Οοκνβυῦδ,  ἀενουῖ Ἠοπδη σδηίυτίοῃ, 
ΠΟ Μ͵88 οοῃνεσίο το ΟἸ γβιϊδηΐϊ νυ Ὀ. 1ῃ6 
Δροβῖὶα Ρεῖθσ. (Αςῖΐδβ χ.Ἅ.") 

ΟὈΚΝΕΊ, ποῖίϊοα οἵ, δ18. 
ΟὈΟΈΡΟΒΑΙ, ἱπ͵ υΣῖ68, ἢονν ρυπἰδη θα διιοης 

16 76ν8, 163. 
Οομδύρτιον (Μουηὶ οὔ), 99. Ἐχίγοπιθ 

ςοτγυριίοη οὔὨ ἴδ 7ενβ δὲ δα εἶπα οὔ 
ΟἸγϊδιδ Ὀϊγίῃ, 406---410. 
ΟὐΟμβ τ οἵ τπε εν ἰδὲ βοϊ ἴογβ, 930. 
Οουσηξϑ οὔ τδο εν, 429, 493, 
Οουνοι:, (Θτοβι) οὔ ἐπα Ψενν5, 134. 
ΟΟυΡ-ὈῈ-δοιΕΠ, ἴῃ Ραϊαβίϊπο, εἴδοῖβ 

οὗ, 88. 
ΟΟΥΒΊΒ ΟΡ Φυρι σατῦπε (υεισίελ), ἀπά 

ΡΓοσοεαΐϊηρβ Ὀαίογε ἐμ θηι, 131---1429. (ὸο- 
05), ὈΓΟΟΕΘΟΙΏρ ἰη, 149----158. 

Οουξτα οἵ Κίηρβ, δ) ]υδίοῃβ ἴο, 10ὅ-- 
109. Ῥηϊηείραϊ οεοτα οὗ, 110, 11]. 
ΟΟΥΝΤΒ ΟΡ ἘΠΕ ΤΈΜΡΙΚΕ, 968---965. 
ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤΒ, ἤον τ86ο6, 2310, 911. ὉΟο- 

νοηδηΐ οἵ δβαἰϊ, 912. 
ΟΟΣΒΙ, ἀδυρῆΐεν οἵ Ζυτγ, 8 ὑγίποα οὔ τΠ6 

Μιάϊδβηϊϊοβ : ψἤο, νι οὐἤοτθ οὗὨἨ ἢθγ δὸχ 
δηὰ δρ6, βεάιιοεὰ [Π6 ῥγηςῖραὶ [δγβε 68 
ἰἸηῖο ἰἀοϊδίγγ δηὰ πηρυγγ. ΟΟΖΌΙ δηὰ 
Ζιτητὶ ψ γα ρυὲ ἴο ἀδδιἢ αἱ ἴῃ βδπ)6 {Εἰπ|6 
Ὀγ Ῥμίηείιδ5. (Ναηι. χχν. 7---- 15.) 

ΟΒΕΤΕ, 8ῃ ἰκἰδηὰ ἴῃ ἴπ6 Νέδα ϊ οστδηθδη 
8.8. Α (ΟἸγβιίϊδῃ οἰ υγοῦ ψῶβ οἰδπιθὰ 
Β6ΓΘ, ργοῦδο!γυ Ὁγ 8ὲ. Ῥδῃ], ννῆο Ἄσοπηη θὰ 
ἴε το ἴῃς σἤαγρε οὗ Τίιυε. (Αεἰδ χχυῖϊ. 7. 
192, 18. 2]. Τιε, 1. ὅ.}) [τ ἸπΠδὺϊῖδη18 ψθΓα 
οοἰουγει δ δγοίοῦϑ, Ὀυὲ ἱπίβιηουδ ἴον ἢ οὶγ 
[ΔἸδεμοοά, ἀδῦδι οἴ ΕΓ] 68, ἃπά ρίγαοῖθβ. ΤῊ6 
Οτοίδηβ οὗ (6 ργεϑεηῖ ἀδύ γα ῥγθοίβεὶ Υ 
ψ δὲ ΤΕΥ ΕΓ ἴῃ ἴῃς ἀδγ8 οὗ 8:1. Ῥαυ)],-- 
αἐιυαψε ἔαγε, ευἱΐ δεαείε, εἰοισ δείδισε. ΤΠΘΟΥ 
86 ποίογίουδιν, νυ ῃσίπον Τυγῖ5 ον ατγεοίκ, 
(6 πνογεὶῖ οἰαγαοῖοτα ἰῇ ἴῃ6 [1,ονϑηϊ. 
(Ηλι ον Ἀσδοδγοοβ ἴῃ ὕτγεες δηὰ [ἢ 6 
Ἰμονυδηῖ, ρ. 108.) 

ΟΕΙΜΕΒ δραῖηοι ἀοἀ, δ8---166. Αρδιπαὶ 
Ῥαγεηῖδ διὰ Μαερίβιγαῖεβ, 66,157. Αμρεϊπεῖ 
Ῥτγορογίῃ, 167--- 169, Αραὶπϑὲ ἔπ Ῥεγβοῃ, 
159--16]. Οὐΐηιοβ οὗ Μαϊϊοε, 161, 162. 

Οεπιμιναιῖ, ἴῃ οἵ ἴπῸ 968, ργίης! ρ] 6: 
οἵ, 168--- 162, 

τιέ 
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ΟΚΙΜΙΝΑΙ.Β, 76 νν 188} τη  οΥ̓͂ ἐγγΐηρ δηὰ 
Ρυπ βίης, 137---14]. Τῆς Ἐοπίδη πιο 
οἵ σοῃβπηρ ἴπ6πι, 149, 160. 

Οκπιβρυϑ, ἴπ6 οἢίοῖ οἵ 8 βυπδροριδ δὲ 
Οογιπῖῆ, ψο οαγδοοὰ ἴδ (γι βιίδη 
ἢ, δὰ Ψψ 85 Ὀαριϊζεά Ὀγ 8ϑι. Ῥδυὶ!. 
(Αεἰ8. χνὶ!. 8. 1 ον. :. 14.) 

Οπμοββ, ἔογπ οὗ, 177. ορτγοδεῖ οὗ, 
ἐχρί απο, 178, 179. 

Οδυςσι!ΊΧΙΟΝ, πιοάσ οὗ, 177. Ῥγοναίθηοα 
οὗ, διηοηρ δηεϊοηϊ ῃδιίοηθ, 1786. [πῆϊεϊεά 
ΟἾΪΥ οἡ ϑίανεβ, 469. 1ἱηρογίηρ πδέιγα οὗ 
8 ρυηἰβῃπηεηΐ, 177. Ἰρποηιηγν οὗὨ ἐγυοὶ- 
ἢχίοη, 1786. Τα οἰγουπιϑίβηςδθβ οὗ οὐγ 
δυο τ 8 ογυοϊβχίοη σοηβιαογεαὰ δηὰ 1]- 
Ἰυδιγαῖοά, 179---185. 

Ουν,  ινϊηβιίοη ὈΥ, 887. 
ΟΥΤΤΙΝΟ δβυηάεγ, ρυπίβῃπηοηὶ οἔ, 176. 
Οὐυδ8η, οΥὗ ΕἸΠίορια, υδυδῦγ γοπάεγοα 

Εἰθορία ἴῃ ον Επρ]6ἢ ΒΊΌ]ε, ἢ88 ἃ νϑῦῪ 
αχϊθηβίνα δρη οδίῖοη. [τ σοπιργομβοηάβ 
41} 6 δουΐϊῇογῃ δηὰ εδϑίογῃ Ὀόγάθγ οὗ 
Ἐργρὲ. [ἢ δβοπὶ)α ραεγίδ οἵ ἴῃ ργορἤαςοῖεβ 
οὐ ἘδζΖεκίοὶ, 1 ραν ἀδηοίεβ Αἰγίσδη 
ΕἸΠΙορίδ, οὐ Νυῦια δηὰ ΑὈὐγββίηϊβ, δηὰ ἴῃ 
ΤΊΔΏΥ Οἵδοῦ 68. ([88. χν!ὶ. 1. χχ, 3. 
ἘΖεκ. χχχ. ὅ, ἄς.) Βυῖ ἱπ οΟἾΕΓΒ ἴξ τηιδὲ 
βρη Αϑιδῖῖς ἘπΠορὶδ, ΟΥὁ Ασδρίβ, 85 ἴω 
1Π6 ἀαδοτριίοι οὗἨ [δὰ ραγάδη οἵ Βάρη. 
(Θεη. ᾿ϊ. 18.) ΤῈ νἱξδ οἵ Μοβεβ ννῈβ 
σοπΙΘΠρίυΟΥ ΒΥ δβίγ]θὰ δ “ Οὐβηϊιε" οΓ 
ἙΕτηϊοριδη οὗ ἷΔ.ς, (Νυπιῦ. χὶϊ. 1. 
Απὰ ψἤεγα “ Ῥεγεῖα, Εἰ ϊορία, δηὰ [ωγυΐα, 
ΓΟ γοοϊϊοὰ ἴῃ ογάογ, τῆ βοοοηά τηϑὲ ἀὸ- 
ποῖα Αγαῦίβ. (Εζείκ. χχχυὶ. 5.) Ηδτγο- 
ἀοῖυδ, ἰῃ δὶβ ουγίουϑ σδίδίορσριθ οὗ τἢ6 
ΨΑΓΙΟῸΒ Ππαίϊοηβ σοπροβίηρ ἴΠ6 ΔΙΤΩΥ οἴ 
Χοῦχοβ, αἰϊδιϊηρι βηθβ ἴἢ6 ἰουρ-Πδὶγοα 
Ἑδβίθγῃ οὔ αϑίβις ΕἸΠορίδηβ ἔοι ἴῃς 
ποῦ γ- οδάθα Ὗ δβίεγῃ οὗγ Αἰγίθθη ς Ὀοιῇ 
θείης ἀεπβοθπάδηϊβ οἵ Ουδὴ, ἃ γονίης δηὰ 
ΘηΙΟΡΟΓΙδίηρ ΓασΘ, γἢο0 φγδάυδ!!Υ οχιεηάθα 
Ἐπεὶ βοιοσηθιῖδ ἔγοπη ΟΠ δ᾽βίδη, “ (Π6 
ἰαπά οἵ Ου»"ἢ,᾽" οΥὗ ϑιυσίδηδ, οὐ ἴῃ6 οσοββίδ 
ΟΥ̓ ΙΠ6 Ῥογηίδη αὐ, τγουρῇ Αὐϑῦϊα, ἴἰὸ 
πα ρα 868; δηδ ἴἤθησο σγοδδοα ΟΥὐοσ ἴο 
Αἰτγῖςδ, δῃά οοσςσιρίει 8 Θδβίθγῃ οοδϑῖ, δηὰ 

14}}γ ροηοίγοιθαά ἰηΐο τΠ6 ἱπίθσίοῦ οὗ 
Αθγδϑίηια. (τ. Ηδίθβ᾽ 5 πα γϑὶϑ οὗ ΟἾγο- 
Ιοργ, νοὶ. 2. ρ. 379.) 

ΟΥΤΗ οὐ Οὐτηλη, τῆ ἰδηὰ οἵ (ἰδ 
Ουτϊδῖϊεβ, τῆο ψεγα Ὀγουρῆς Ὀγ 186 Κίηρ 
οΥ̓ Αϑβ3δγγίδ 'πίο 18:6 ἀεϑοϊαϊειὶ Κίηράοπι οὗ 
ἴδγοθὶ, δηά τδογα δπιαϊβασηαῖιοὰ τῇ τἢ 6 
δηοσίοης ἱπῃδὈϊ δη18 ἱπίο τῆς ϑϑδπιδγϊδη 
Ρεορὶθ. (2 Κίηῤρβ 30. 394.) Νοιπίησ 
οογίβίη 18 ηον πονῇ οὗἉ [815 σου Γγ. 

᾿ς ΟὟΜΒΑΙ͂, 8 πη 5ῖ68] ἱπδίγυπιοηῖ, ὨΟΙΪΟΒ 
οἵ, 513. 

ΟΥρεῦϑβ, δὴ ἰδἰαπα ἰῃ {Π6 Μοαϊτογγδβηθβδη 
δε, βἰιυδῖοὰ Ὀεῖνγεθη Οἰοϊϊᾳ δπὰ ϑγγία, 

Βιοσγαρλίοαϊ, Ἠΐοτίοαϊ, ἀπά 

Α 

δηἀ δηεϊοηπεῖν σεἰερτγαῖθα ἴον τ 6 μὴν τα 
οὔ 115 ΠΟΙ Δηΐδ, τ ποδα ῥγίμοιμαὶ ἀσιῖν 
ΝΔΒ 1Π6 ΠΗρυΓΟ βοάάεδβ νεηιβ. δεες 
Ῥδὼϊ δὰ Βδγηδῦαβ ἰδηάρά, Δ. Ὁ. 44, δ 
Βι 10 ΘΟ ΒΒ} } Υ ργεδοῆ θά τΠ6 ὅοβρεὶ. (Αςξς 
ΧΙ, 4. εἰ δεη. χχὶ. 38.) Ογρτγιδβ ργονθὰ ἴο 
να θδε ἃ ργοοοηδυϊδῖο, νοὶ. 1. Ρ. 192. 
ΤῊΣ οἰ πηδῖα οὐ Ογργ 15 βα! ἃ ἴο Ὀ6 ϑεσὺ 
ὈΠΠΘΘΙτῃγ, δβρθοίδ ν ἴω τπ6 διυπιπηεσ, τ βοαΣ 
ἔΠ6 ποδὶ 18 ἰπίδηδα δηὰ βυδοοσβίϊηρ. 

ΟΥ̓ΒΕΝΕ, ἴῃ6 ῥγϊηοῖρδὶ οἰ οἱ τῇς ργο- 
γίηςε οἵ 1ωγοἷδ ἴῃ Αἰτίςβ, τ ϊοἢ νγ8 ἤθη α 
δΟΙ ΘΓ 65 ἀδηοπιϊηαῖοα Οὐτεηδῖςα, δοὰ 
ψ ἢ οἢ ΌΥ τῆς ουδηροι δὲ [υκα ἷδ ςαἰϊεὰ 
Ζώδγα αδομέ ἴγγεηε. (Αεῖδ ᾿.. 10.) δίιποη, 
νοι ἴπ6 96νν8 σοπιρεϊ θα ἴο δα οὖν 
ϑανίουγ᾽ ΒΒ οὔοββ (Μδϑιὶ. χχνὶ. 32. 1κἴκὸ 
ΧΧΙΙ, 236.), νγᾶ8 ἃ πβῖϊνε οἵ {Πϊ8 ρίδεθε.Ό Αε 
Ογγεθηθ γοδιἀθὰ τηδὴγ ὅενβ, ψῆο ὑεῦα 
πε τς Ὀγ ἴα Ῥιο εποβ πὰ ὉΥ (δα 

οὔιδὴ ροόνεγ, δὰ Ποὺ Πδὰ ἃ ΒυὩΣΡΌρτιε 
δὲ Φεγυδείεαι. Ατοῦς ἴΠ6 ΟΠ γδι δὴ ννῆο 
ἍΈΕΓΕ δοδίίογοα αὐὔγοδα ἴῃ οοπβοαιδῦσς οὗ 
ἔπε ρεγδοομέίον ἰλαὲ αἀγοες αδοιὲ δίερλεκ, 
ζμυκα δηυπηεγδίδδ ἔποβε οὗ Ογγθῦθ. (Αςεῖς 
χὶ. 20.) 

ΟΥμβενιῦβ, ἰὼ 1,δεΐη Θυϊγηἶυϑ (Ρυθίτυς 
ϑυϊ]ρίοῖα δ), (μυκα 11. 9.) ν85 ἃ Ποιδη ϑεω- 
δίου, οὐ δὴ οὔουγα ἔδιἶγ, ὈυΣ Γαϊδοα ἴο εἣς 
Ὠἰσίοβὲ Ποθουγβ ὈὉῪ Αὐρυδίυ5. (Ταοῖς. Αἡ. 
110. 11], ς.48.) Ηἑδ παϑ ρονογηοῦ οἵ ϑυσγῖα, 
δῦουϊ ἴδ οπὰ οὗ Β.0. 4, ἴογ δῦουξ γος 
εδγβ. Αὔεγ {86 Ὀδηϊδηπιοπὲ οἵ Αγεδμε- 
8.8, (86 δοὴ δῃηὰ βδιιοοθσϑδοσ οὗ Ηεογοὰ τὴς 
Οτοδϑὶ, ἰο Ψίθηπο ἴῃ ὅδ}, οα βοοοιπὲ οἱ 
85. σγυο εἶθ, 8 τογγιτογίθδ ογα γεθυςεὰ 
ἰἸηΐο 8 Ἐοπιδη Ῥγογίηςο. (ϑοδερῆι, Β εἰ]. 
ϑυά. 110. 11. 6. νἱῖ. ὃ 8. δηὰ 6. νἱῖῖ. ὃ 1.) 
Ογτγθηΐυβ ννᾶ8 δραὶπ ρονοίῶοῦ οὗ ὅ'. σία, 
Α.ν.6, ἤδη πα ἰοοῖκ εἶα οοηβυ8 οἱ το 
Ἰππαυϊδηίβ οὔ Φυάεξα πἢϊοῦῃ δά ὕδεη 
οοπηηϑηάδα ὈῪ Αὐυρυδίυδ; νἢο παὰ Ὀεεο 
ἀϊδρίοαϑεὰ ψ ἢ Ηδγοά, θυ ψνῃοβα 
Ἡεγοὰ πδὰ οι πιϑδη5 οἵ ργορ τἰδιίηα. 

ΟτΥμυβ, Κίηρ οἵ Ῥεγϑβῖα, [6 βοῇ οὗ ὅδιι:- 
Ὀγθεβ 8 Ῥεγβίδη δδῖγαβρ ΟΥὐὁἨ ρῦδπάδε δι 
Μαδηάδῃθ, νβ ἰπ6 ἰἰθογαῖογ οὗ εἰ δεονε 
ἴροῦῃ ἴΠ6 Βαδγουΐδη σβρεν!ν. Τῆς ρτὸ- 
ρας ᾿βαϊαῃ (χὶῖν. 98.) σιδηειοπμθά πὶ ὈΥ͂ 
Ὠδηδ ἴψο πυηπάγοι γεδγβ ὑείογα ἢ νυυῶξ 
θοζῃ. ὅθε Ῥεβδιῖα, ἐηΠα. 

Όλοον, ἃ Ῥῃμαηϊοίδη ἰάοὶ, ποιϊΐος οἱ, 
374 

Βαυμάνῦτηλ. ϑὅεε Μαοραι., ἐπα. 
ῬΔΙΜΑΤΙΑ, 8 ργονίηος οὗ ΕμγΟΡα οἱ 
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16 οδ5ὲ οὗἩ [6 Ααἀτγϊδιὶς 868, δηὰ ἔογπιΐησ 
Ρασὶ οἵ [6 δηοίεης {ΠἸγγίοσυη. [Ι͂ὴ τῇ ϊ8 
γτονίηςο, Τιῖυδ ργεδοθθα ἴμΠ6 Οοδρεὶ. (2 

: ἫΝ 4. 10.) 
Βμαβοῦβ, ἃ γε δηοίθηϊ οὙ, τ ΒΘΓΟ 

ΕΠΙοΖοῦ τἴὴ6 βογνδηΐ οὐ Αὔσβπδπι ἀνοῖϊ, 
ψ 88 δι], δοοογάϊηρ ἴο ϑοβερῆιβ (Απεϊᾳ. 
.. 1. ο. 7. 8 15.), ον ὕ2 τδ6 βοὴ οἵ Αγβϑῃῆι, 
τηορητοηρα ἴῃ (θη. χ. 93., δὰ 5ιυδίδα Ιὴ 
(Π6 γβϑιίθγ Ὀοΐπσεθη [ἰραηυθ δηὰ Απι}}}- 
θδηι8, ψδίογοἊ ὉῪ (Π6. Γίνεγβ Αθδᾶπα δηά 
ῬΠΑΓραγ. (9 Κίηρβν. 12.) [τ νδ8 τηδάς 
ἐὐρυΐαγυ ἰο Ὀανὶὰ (2 ὅπη). νυἱ!Σ. 6.) ; αἴτετ- 
ὙΆΓΩΒ ἃ 88 ἴΠ6 οδρίϊζαὶ οἷν οὗ τἴπ6 ἰχϊηρβ 
οἵ δυγγία. ([88. υἱῖ. 8.) [{ 18 ςεἰουγαιθα 
ἴον 118 δηεαυϊγ, δὰ ἴον Ὀοϊηρ 81}}} ομα οὗ 
Πα τίοαβὲ δῃά τοϑὲ τπηδρηϊδοδηϊ οἰκία 5 οὗ 
δα ]μονδηΐῖ, θὲ ποδὶ οὗἁ 4}} ον Ὀθαίηρ ἴῃ 6 
ἀμρι οὔ τῆ πηϊγδουϊουδ σοηνογαίοη οὗ ϑ8ι. 

ἂ0}1. Ατ τἰᾶῖ ρετγοῦ, ουβ Ψ͵88 
Ρτοροεὶν υπάδῦ ἴπΠῸ Ηοιηδη ἀοπὶηίοη, Ὀυΐ 
1: Ψ85 Πεῖα [ὉΓ 8 {ἰπ|δὸ ὈὉν ΑΓεῖδββ. [ἰ 18 
δἰτιδῖοα ἴῃ ἃ Ὀδδυϊι ραῖη. Τῆς Βίτοει, 
81}}} ο81 16 δέγαϊμλέξ, ποτα δι. Ῥδὺ! ἀπεῖι, 
ἷβ δηϊογοὰ ἔοι ἴῃς γοδα Ὀγ 7εγιυβδίθιῃ. [1 
18. 85 Βί γα ρῃϊ 88 8 ἜγγοΥ, ἃ Π}116 ἴῃ ἰδηρίῃ, 
Ὀγοδά, δῃὰ νν οὶ! ρανεὰ ; δηὰ 18 1Π|6 τηοδῖ 
Ἱπιρογίδῃϊ δῃὰ οδρδοίουβ βδίγθεϊ ἰὴ 1)8- 
Πηδδβο05, 8ηἀ οπα οἵ ἴπ6 Ὀιδὶοβὲ βδοθηθϑ οἱ 
Θαδίεσῃ σοϊῃγηογοα τ τῆ6 οἰγ. ([γῦγ᾽ 5 
δηὰ Μδηρὶεἶβ Τγανεὶβ, 281, 382. 
Οαγπο 8 1 μοιῖογς, Ρ. 278. ᾿Ἰδοη᾿β 1.μ8η65 
οὔ τς ΒιθὶΘ, νοὶ]. 1ἱ. ρ. 38].) Τα τγορίοῃ 
διουηα {Π]8 ΟΕ 158. ἴῃ ἴῃ6 ΟἹαὰ Ταβίδιηθηῖ 
ες] } 6 ϑυγία 9 απιαεοια. Τὰ τηδηυΐβο- 
ἔυτ68 δηα σοπηηογοα οὗ Νοάεσγῃ βγηδβοιϑ 
ΔΓΕ ΨΕΣῪ δχίθηβῖνθ, 
Ὠλν:- 
Ι, Τῇδ βοὴ οὗ δαοοῦ δηὰ ΒΒ) Π 8, ρανὸ 

ἢ5 πᾶπηα ἴο οὔδ οὗ {μα ἐγρθ8 οἵ [βγϑεὶ. 
Ἐογ ἴα ᾿᾿π18 οὗὨἨ 1Π6 ἀϊδίγιες δδβδιρῃιδὰ ἴοὸ 
115 ετῖῦθ, 566 Ρ- 13. Ιη Ἦὸτν. νἱὶ. 6. 1ῃ6 
ΠδΠ16 ΟΥ̓ ἴΠ6 ἔγῖθα οὗ Πδη ἰβ οπιὶτῖϑῶ, δον 
Πγουρἢ [Π6 πιίϑίακα οὗ τῆ ΓΓδηΒΟΓΙΌΘΓΒ, 
ψ ἢο πιϊδίοοκ ΔΑΝ ἔογ ΜΑΝ, δηὰ δὸ τοῖα 
Μδηδδβοῆ ; ΟΥ Ὀδεοδιδα πα ἰγίῦα Πδὰ ὃ6- 
ΠΟΙ6 Οχίϊποῖ ; ΟΥ, ὈῪ 18 ΘΆΓΪΥ ΔΡΟΒΙΒΔΥ, 
84 Ὀεοοπηα ἴπ6 σομῃηπιοη ταοδρίδβοϊες οὔ 
Ἰάοἰβ δῃὰ ςουτρίεγ οἵ τΠ6 γεδῖ. (ϑ8εε 
ψφυάγ. χνῖ!) τ, Ἐοδίηδοη (δη κα {δαὶ 
(6 ὅγβὶ ορίπίοη ἰδ ἴὴ6 πηοδὲ ργορβ]ο, 
Ὀδοδιιβα [ἢ τγῖρε οΥὗἩἨ Φοβερῇ 15 δἰταγνναγὰβ 
τηδηϊοηρά, νῆϊοΐῖ ᾿Ἰποϊυ θα Μδηβββοῖ δηά 
Ἐρῃγαίπ. ΤὭεγα δρ ἴο ἴδγα θθθῇ δῆ 
δησίοηξ ἐγβαϊείοη ἴῃ τἢ6 σΠυγοῖ, (παῖ, τ ὨΘΏ 
Απεοῆγίδε δυου]ὰ οουμο, ἢ6 βῃοιϊὰ Ὀ6 8 
δεν, δηὰ οὗ τῆς (τἶθα οὐ Ὁδη. (Ῥοοά- 
ἤουδα οὐ δεν. νἱῖ. 6.) 

ῶ. ΤΠ Ὠδπι6 οὗ 8 εἰΐγ ἴπῃ 186 πογέδεγηῃ 
οχῖγοἷεγ οὗ Φυά δ, ἴῃ ὅἱο ἐτῖρε οὗ Νερὶ- 
ἴΔ]} ; 18 ν88 βίο δὲ ἐπε ἴοοϊ οὗ Μοιπῖὶ 
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θδηυδ, ποῖ 8 ἴγουιν (ἰ6 βοιιγοα οὗ (δ 
Γἶνεῦ Ζογάδῃ. Ηδργα Ζογοῦοδαι ἰ. δεῖ τρ 
οπα οὗ πε ροϊάξῃ εαἰνεβ. 866 ΟΕ ΒΑΒΕΑ 
ῬΗΙΠΡΡΙ, ρΡ. 641, 642. ξωργα,. ΤὮΘ Ὠδπὶ6 
οὔ {18 οἰ 8 Ὀοδὲ Κπονῃ, ρδϑύῃδρβ, ὈΥ 
(6 αἰπιοβὶ ρῥγονυθυθϊδὶ Ἔχργεβδίοῃ -- 7)» 
απ ίο Βεενεήεδα --- ἂΒ ἀδηοτίηρ {πΠ6 νν 016 
Ἔχίθηϊς οὔ [ῃ6 ρῥγομπιδεά ἰαπά. (οβθίη- 
80η 8 ΒΙὈ]ΠΙοαὶ Βαβεδγοιθδ, νοὶ]. 111. ρ. 
858.) 

ὮλΝΟΙ͂Να οὔ ἴδ6 δον, 5816. ΪΙάἀοϊδἴγοι8 
ἀδηςοθβ οὔ ἴῆ6 Ποδίῃθηβ, 383, 384. 

ΌΆΑΝΙΕΙ, ἃ αἀἰβιϊηρυ δηοα εν βῃ ργορἢοῖ, 
{0 ἰἰνοά δηὰ ντγοῖθ δὲ Βαυίοη ἀυγίηρ ἴῃ 6 
οδριϊνιῖγ. ΕῸΓ ἃ ἔυγῖβεγ δοοουηὶ οἵ Ὠαηϊεὶ 
8.6 ἢϊ6 ργβαϊςοηβ, δβε6 Ὗο]. 11. ρρ. 908 --- 
940 

ΒΑκιῦβ, ἴΠ6 σΟΙΠΊΟΏ Ὠβπ16 οὗ δβουογαὶ 
Ῥεγβίδη Κίηρϑ, [ἄγε οὔ σῇοπὶ δα τη 6ἢ- 
εἰἸοηοά ᾿η τὴ6 Οἰά Τεβίδπιθηϊζ ; νΥἱΖ. 

Ἰ. Τραγ δε εοάεο, οὐ Ὀγαχαῦος 11. 
(θαυ. νἱ. 1.) 

Ὡ. Ταγία, ἐδε 2Ζοπ οὗ Ηνείαφρεε, σοῦ 
ΔΙΟΠΟΪΒΏΟρ ἴὔββῃεγ βυρροδβεβ ἰο 6 {86 
ΑΠΒιδδιιθγιϑ τῆαϊ τηδτγοιὶ ἘδίΠογ. 

8. ᾿αγ Οοαοριαημε, Μ᾿ Ὧο ἰδ τηοηιϊοηοὰ 
ἰῃ Νεῇ. χί!. 322, ὅδε ῬΕΈΒΊιΑ, ἐπ ὰ. 

ΒΑΒΊΒ, ΒΕΓ, οχρί αἰηδά, 948, ποῖο 3. 
ΒΌΑΤΗΑᾺΝ, οὐδ οὗ ἴῃο086 ψἢο, ν 1 ἢ Κοτγδῇ, 

ΑΒίγδπιὶ, δηὰ Οη, σοηδβρίγεα δἀραϊηβὲ Νίοβϑβδ ; 
δηά, νυ ἢΐ8 ἘΡΘΟΔΙΡ 1.68, 88 δινα) ον θὰ 
υρ ἴῃ ἴδ6 εαγίμβ. (Νιυμπῦ. χν].) 

ΒΑυΘΗΤΈΕΆΒΒ, δαἀιοδίοη οὗ, 451. Ῥοτ- 
ἤοπμδ οἵ, 453. 

άσνιρ, {πΠ6 δεοοηὰ Κίηρ οἵ [ἴβγϑοὶ, νγδβ 
[Π6 βδοῃ οἵ δε8586, οὗ τῆ ἐγῖθα οἵ Φυυάδῃ, δὰ 
1Π6 ἴον οἵ Βειηϊοῆθη. Ηεαε τὲ ιἢ6 
οιιπάον οὗἩ {1π6 ον δῃ ἀγπδβίυ ; δηὰ ἔτομὰ 
Ὠΐπ), ἱπ ἴῃ ἔμ! 658 οἵ ἴῃς {πὴ6 δρροϊηϊοά 
Ὀγ Οοά, ἀδδοεεπαάοα [ἢ Μοεβίδῃ, οἵ ψν ἤοπὶ 
Βα 18 οοηδίἀογθά 885 δὴ ᾿ἰϊβιγίουβ ἴγρθ. αὶ 
τα αγν ογάογ δ] δ θα Ὀγ ἴῃ), 866 ρρ-. 
244, 248. 

Ὦλγιρ, Οἴεγ οὗ, 230. 
Ῥλαυ, ον γϑοκοηθὰ ὃγ {π6 6ν8 δηὰ 

Ἐομιδηβ, 187, 188. 
ὮΛΥ ΟΥ ΑἸΤΟΝΕΜΕΝΤ, ΠΟῪ δβοϊθιηηϊζΖοά, 

3485, 846. 
καρ, ἰανν οἵ Μοβεβ οοποεγηίηρ, δὅ56. 

Ῥγαραγβίίοη οὗ, ἔογ. ἰηϊοιτηθηῖ, δ67---ὅ60. 
ΕυποΊγαὶ γιῖθβ οὗ, 560---ὅ64. υγαίίοη οὗ 
πιουγηΐην ἴον ἴπ 6 ἀεδ4, δ70. 

Ῥεαρ ὅκα, ἀεδβογίριίοη οἵ, 47---δὸ, 
ΟΠ οπιϊοδὶ δηα γβὶβ οἵ 18 ψδίεγβ, 47. ποῖβ. 

ὍΞΑΡ ρογβοῃδ, ἰᾶνν σοποθγηίηρ, 217. 
ὌΞΑΤΗ, δον βη ποϊίοῃδ οἵ, δδ6. 
ΒΕΒΟΒΑΗ. 
Ι. Τα πδπιῈ οἵ ϑδαγδαῃ 8 ἢϊγ86, ψἢοῸ 

εἰϊοπάρα ἢδγ ἰπῖο (ἰδῆδβδῃ, δηὰ οἽοηϊκηυοᾶ 
ἴο Γαδίάα ἴῃ εἰ Ἀπ οὗ ἴδδας, υπ}}} ΒΕΓ 
ἀδαῖ ἴῃ {6 υἱοϊηῖγ οὐ Βοῖδμο], ΠΈΓῈ 56 
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ὙΓ88 ἱπιοετοὰ σῖτἢ τσοὶ ἰδιηοηίδίίοη υπδον 
δῇ οδἴ, ἔτοπι ἰδδὲ εἰτουπιδίδποα ἰεγηθα 
Αἰϊου ΒαἊοδυῖῃ, οὐ ἴα Οδκ οἵ Ὑ δερίπρᾷ 
(δεη. χχὶν. 67. χχχν. 8.) : 

ῶ. Α ρῥτιορμοῖςδυ, (6 νἱΐα οἵ ἀοιἢ, 
δηὰ εἰ ἰουγῖ Ἰυάρε οἵ [δβεδεί. 88 
1ῃ6 ΟἿΪΥ ψοπιδὴ ὙΠῸ ανοῦ Αἰ τπδὲ Ὠϊρῃ 
οἴδεοε, (ϑυάᾳ. ἱν. ν.) 

. Ὠξβτομβ, ἰαᾶντβ οοποογηίηρ, 168, 159. 
ὈκΟΑΡΊΆΤΙΟΝ, ρυηἰδδηγεηΐ οἵ, 174. 
Ὠεολροι 5, ἀϊδιγὶεὶ οὗ, 17. 
ῬεοιΒΑΤΙΟΝ5 οὗ ψασ, ψ πδ δηὰ ΠΟῪ 

πιδέο, 935, 939. 
Ὀκῦαν. 
Ι. Α ποπιδάϊςο ἰεῖθο, ῦο τεσ ἀοσδοδηάθα 

ἴτοπι Αὔγαμδπὶ ὈΥ Κεῖυγαῆ. (θδεη. χχν. 
8.) ΤΒεΥ ἀνεὶς ἴῃ 1Π6 πογίμεγῃ ραγὲ οὗ 
Ατγαθία, ποῦ ΕἘάοπι οὗὔ [ἀιιπηδθα. (ὅεζγ. 
χχν. 93. χιῖχ. 8. Εσεϊς, χχυ. 18,) 

2. Α νεγὺ σοπιπιεγοίαὶ ρθόρί 6, ἀαδοοάθα 
ἕο Ουδὲ, νῇο ἀνοῖς ἴῃ 1Π6 Θαβίεσῃ 
οὐ Ασαῦδία πᾶσ ἴδε Ῥεγαίδη Ουἱρὰ, (ἰδ. 
χχὶ. 13. Εσεκ. χχνῖϊ. 1ὅ. 

ΒΕΡΊΟΑΤΙΟΝ, Ἐδββὶ οἱ, 8345, 546. 
ΠΕΕΕΝΒΙΥΕ δηλ οὗ ἴ86 [δγβϑ 65, 3239 

-᾿82. 
ὈΕΟΒΕΕΚΒ, Αὐβάσηιϊςαὶ, οοηξεεγοὰ ἴῃ 

Ζεν δῇ βοιιϊηδγίοδ, ὅ19, ποῖθϑ ὃ. ᾿ 
ὈΕΜΑΒ, ἴογ βοπιὸ [1Π16, 85 ἃ ΠΟΙΠΡΒΠΊΟΏ 

οἵ 8ε. Ῥαβιυὶ, ἴῃ ργοραρδίίησ [Π6 ἀσθρεὶ ; 
θυς Πα αἴεογναγάβ ἀοβογῖεα ἢΐπὶ ἤθη 8 
γἰβδοηογ δὲ ἤπιε, βηὰ γεϊυγηθϑὰ ἴο ΤΠ 6δ8β8- 

Ἰηίεῦ οι γὰϑ δὲ ἰμδὲ {πὸ ἃ ὙΘΓῪ 
βοιιγίϑῃίηρς σοπιπιεγοίαὶ οἰγ. (Ο]. ἵν. 14. 
Ῥμ δ. 94. 2. Τίαι. ἱν. 10.) 

ὈΕΜΕΤτΗΙυ5. 
1. Α 5]]νογβπῆίῃ δὲ Ἐρδοδυδ, πῆοϑα 

οἰϊοῦ Ὀυδίπο8βα οοπαίδιθὰ πῃ τηβκίηρς {π||6 
πιοαεὶς οὔ (π6 ἴεπιρ]6 ἴῃ ἐπ δὲ εἰν, στ (Π6 
ἱπη οἵ Ὠίδιια Ἰποϊυάοα ἴῃ με. Ἠδς 
Θχοιοα ἃ ἰυπιιξ δραϊπαὶ ϑι. Ῥαυ. (Αεῖδ. 
ΧΙχ. 
ε Α Οἰμγϑιίδη, δηά ἴὲ βῃουϊὰ βϑϑοθηὶ ἃ 

ΟἸ τἰβείδη τοβοΐογ, ν ο 8 πηοπεοπθα νυ ἢ 
πο σομηπιοηθδίίοη ἰπ 8 δοίη, 18. 

ὈΕΜΟΝΊΑΟΘΑΙ, ροββαβϑίοῃβ, σα γ οἵ, 
δ585. 

ῬΕΕΒΕ, ἃ οἷν οἵ ᾿ωγοδοηΐβ, θα ᾿βϑυγίβ, 
ποῖ αν ἔτοπι ἴῃ Οἰἰϊοίδη Γ οἵ Μουηι 
Ταυγυθ. [1 88 τπ6 σουπέγ οἵ Τιποίῃν, 
δῃά 8 πιθηϊὶοηθά ἰῃ Αοἰδ χῖὶν. 6. ψαπουβ 
Γυΐη8. ΟΥ̓ (Πΐ8 ρα Θ 8γα βαϊὰ βι}}} ἰο οχἱβὶ, 
θυ (ΠῸΥ αν ποῖ ὕδθϑη ἀεβογρεά ΕΥ̓͂ ΒΥ 
τιοάσδγη ἔγανοογ. (Οἱ. 1,εακε᾽5 Του ἴῃ 
Αϑϊ|8 Μίῃογ, ρρ. 100, 101.) 

ὨΕΒΕΒΥΒ ἰῃ αϊαβιίπο, δοοουηὶ οὗ, 7], 
2. Ἡοιτογδ οὔτηε τοδὶ Αγαδίδη ἢ θεγί 
εἐἰοβογι υοά, 73---78. 

“Ὥεξγουτ Μεν," νῇῆο ἐδδὺ ψεγε, 2394. 
θεν, ἤδανυ, ἴῃ Ῥαϊοβίίηο, 39, 

. θιΆνὰ (Ἄρτεμιρ), ἃ πεαδίβοη ροάά6886, ἐδ 

Βιοσναρλέοαϊ, Ηϊεἰοτίοαὶ, ἀπά 

θο 

ἔδοϊοὰ ἀδυρμίον οὗ δυρέϊεν ἀπὰ [,δίοπα, πεν 
ἴΠ6 {πίῃ 5δδίες οἵ Αροϊϊο. ὅδε ρεεεϊθα 
ὑτεῖ ἀῶρα τἰῶ δυοζης, δηά μος ονος 
οὨἀ-υἱγίῃ, δὴ ψγ88 Ἐβρεοῖδ!ν ρεὰ 
ἂἱ Ἐνρηκεῦβ, Ἡΐεσε 8 Ῥαθμτηα Ὑ88 ἐτοοϊοῦ 
ἱῃ ποὺ Βοηουνγ,. πιο, ἐφ 15 οχίοηξ δοε 
᾿ηδρηϊποδηοθ, ΤῸΞ δης ΘΩΕΥ τερυϊοὰ ἴο δ 
ομδ οἵ ἔα σοπάεογβ οἵ τ[Π6 ψογ ἀ. (Α εἰς 
Χῖχ. 25. 57, 58, 84, 85.) 

Βισβότομύ, δὴ οὔ θθΐαὶ ρῥυπὶδηπιδενξ, 
178. 

ΒινΔη νὰ ἴπα ἀδυρῃίοῦ οὗὨ δδοοῦ δηδ 
1,μβϑῖ, δὲ τῆς ὕπια ἔπα ρδιγίδγο; ἀνοὶξ ὔος 
ἴδ ἔγοπι ἴῃ οουπίγγ οοουρίοα ὃγ ἴδε Ηἱ- 
Υἱε5β. Ῥγοπιρίδα ὈΥ οὐΓοεὶῖν, δα ὡεπΖ 
ομέ ἐο ὍΦεε ἐδΦ ἀαιράίετε οὔ ἐλε ἑανά, ταοαῖ 
ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴο 8 ἰδβεῖναὶ, 8.6 τ͵δ9 γ- 
γι διε Ὀγ ϑοἤϑοδοπι, ἃ ρείποα οἵ ἰδ Ἠμϊ- 
νἱΐοβ. [ξ '5 ποὶ Κποσῃ ψἂἢδι ὑὈδθοδαι οὗ 
ἽΕΙ δἴϊον λέμε δβῥω τος οἵ τ186 δεδο- 
σΠοτ 68 . Χχχῖν.); Ὀυὲ 'ἱξὲ δρρεδζα 
ἔγοι ἀεη. χἰν!. 16. εἰδὶ δῇς νδϑ ᾿ἰντηρ ἴῃ 
186 ρϑίσαγο᾽ Βα ἔλπνῖϊγ, δηὰ δοοοπιραηϊοά 
ἢΐπὶ ἰηΐο 

ΒιονΥβ1085, ἃ πιορεῦ οὗ ἐΠ6 ἰγἰθυπλὶ οὗἁ 
186 Αγρορδρὺδ δὲ Αἰδοδ, πῆο τὲ ἴῃ- 
ἀυςεὰ Ὀγ τς ρεεδοδίηρ οἵ ϑ8ι. Ῥδυὶ ἰο εἴ- 
Ὀγῶοα ἰδ6 ΟἸεδιίβη τγεϊϊσίοη. (Αείς χνὶϊ. 
84 

Πιοϑοῦβι, οἵ [6 ΤΥ πη (Διοσκονροι), 
Οδδῖοσ δηὰ Ὀοΐϊιχ, τς ἰβυϊθὰ δοὺς οἱ 
δυρίτες δηὰ 1,648, ψοΓῈ δυρροθθὰ ἴο παν 
ΒΟΙΙ6 ρδουϊαῦ ΡΟΉΘΓ ΟΥ̓́ΣΣ δίογπιδ : ἤδῦσδ 
ἴΠ ον Ὀδοδπια (π ρδίγοη ἀεἰτὶες οἵ δϑδιηθη. 
(Αςὲα χχνϊ, 11.) 

ΒΙΟΤΒΕΡΗΕΒ, 8 ργοίδβδίηρ ΟἸ γδεΐβη, 
ψ 0 (ἰΐ αὐνβρνὶ ἀϊὰ ὥοῖ γοοοῖνα ὑ ἢ 
Βοδρ τα] ν ἔμοβα βοπὶ ἴπ 6 δροδῖὶε δοῖῃ 
Βδηϊ ἴο ἢ1Π), ΟΥ̓ ΡΕΓΠΙΪ Οἴμαγα ἴο ἀο δο. (3 
Φοδη, 9.) 

ΒΙΒΕΑΒΕ5 τηδηϊοηθϑὰ ἰῃ (ἢ βετιρίυγεδ, 
δηὰ τῃεὶγ ἰΓεδίμηθηΐξ, 546-655. 

ὈΊΒΡΕΒΒΙΟΝ, δεν οὔ 6, 80 ἘΠ ῸῪ νγσγε, 
292. 

ΒΥΨΙΝΑΤΙΟΝ, ΟΥ̓ δα εὐρ, 3872. Βγ 
ἱμϑσροοῦηρς {[Π6 ᾿νοῦ οὗ νἱοιπιβ, 339. Βγ 
ἉΙΓΟΙ͂Β, 388, Βγ 1τΠ6 εἰδῇ, 88ῶϑθ.0Ὠ. ον 
Ρυπίδῃοά διηοηρ ἔπε ϑεννε, 165. 

ΒΙΥΙΝΕΗΒ, ἀδδγθης βογί οἵ, 387. 
Βινόμοῖβ, δονίβῃ, δοοουῆὲς οὗ, 448, 

449. 
Βοοστομβ, δεν ἢ Θρροϊ]αϊίοπδ οὗ, 518. 

ΤΠΘΙΡ πηοὰς οἵ ἰεδοδηρ, 618, 619. 
ΏΟΘΑΝΙΝ, ἴδ6 γουηροδὲ δοὴ οὗ ανδη. 

ἀρηθο χ. 4.) ΤὴΘ ΘΟΥΠῪ Ροορ]εα ὉΥ ἢὶ5 
εβοθηάδηϊβ οδηποῖ Ὀ6 ΘΧΒΟΙΪγ αβοοσιδιηθα. 

ΤΠ6 ϑαπιδγίδη ἰοχὶ βηὰ ϑερευδλρίης γογαΐίοη 
οἵ ὕδη. χ. 4. τοδὰ "λοάσηπῖ, ΜὨϊοῖ δοῖα 
ἱπίεγργεῖ οἵ {πὰ ἰδίδηα οὗ Ἡποάςβ; Ὀυέ 
Βοομαγὶ γοΐδγα ἰὲ ἴἰο {86 γτίγος Ἠδοάβῃηι, 
οΥ Ἐποηθ. 
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ὍΟΕα, 8η Ιάϊιπηοδη ρῥγοβοϊγίθ, ἩΐΟ γ88 
580}  οὨϊοῖ πογάβημδη : ἢ ρὺϊ ἴο ἀδαϊῇ 
1πΠ6 ργίεϑδίβ οἱ Νοῦ, ῇοτὶ 88} Ἰπηαρίποα 
ἴο Ὀ6 ἰῃ σοηδρίγηου στ Τλανὰ, δηὰ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ Πἷπι ἱπἰπ ργονϊϑίοηβ (1 δῖ). χχίϊ. 
9---19.) 

ΒΟΜΈ5ΤΙΟ Οὐβτονϑ δηὰ υὑδᾶρθ8 οὗὨ ἐδ 
δεν, 46 8. 
οκ, οὐ οπα, ἴδ Ἵβρίταὶ οἵ Νερἢεῖ- 

Ὥογε, 8 αἰβίγιες ἴῃ Οαπδδη ὙὨϊοΐ ψῶϑ οοῦ- 
ηυογοά ὈΥ Φοδίιυα. (Φυαρ. χὶϊ. 33.) 1 ννδδ 
δ'τυδιοα οὐ ἴΠ6 οοδδὲ ποῖ ἔδγ ἔτοῃη Μόὸδυπὶ 
Οδγιμεὶ, δηὰ δ πο θπ Υ 88 8 ἱΔΓρο δηὰ ἱπ- 
ρογίδης ἴοση. [δ 15 ΠΟῪ 8. στρ δογα 8 
νΊΠ]ασα, οοηδἰδεϊηρ, οἵ ἃ ἔενν σγοίομ δά Βουδβεβ. 
ΤΠΟΓΕ 8ΓΘ ΠΟΙ ΒΙἀΘΓΒΌΪΕ ΙΏ883868 οὗ τγυϊη8 
ἢεγθ. (ὙΠ ἰϑοπ᾿ 8 1δη65 οὗ ἴῃ6 ΒΙδ]6, νοὶ. 
ἰ. Ῥ. 9349, 2350.) 

ΒΟΑΒ, 8 σΠΔΥ Δ0]6 δπὰ ρίουβ ΟΠ γββη 
ψϊίον οἵ ὕορρβ, γβοπὶ Ῥεῖδς γεβίογθα ἴὸ 
6. (Δεῖβ ἰχ. 86---41.) Κα τῷ ϑγγῖδς 
Ὠδα6 ΤΑΙ Π8, ἰδ δἰρηϊῆοβ ἃ 6. 

ὭπΕβ885, οὗ ἀεὶ Ῥήωυ, ν08, ΟΥ̓ το 
Ηἰρὰ Ῥγίοϑεὲ, 306ὅ---307. Οἔτδο δον, ἀ6- 
βογιρίίοη οὗ, 427---439. 

ὮΒΙΝΕ, πιοαϊοδίοά, σίνεη ἴο ΟὨγίδὲ, ἢ8- 
ἴυγε οὗ, 188. ΟτάϊΠΑΓΥ ἀτγίηκ οἵ ([Π6 68, 
476, 477. 

ὈΒΙΝΚ- ΟΕΡΕΕΙΝΟΒ, βοσουηξ οὗ, 33]. 
ΒῬΗΟΎΝΙΝΟ, 8 9 εν δὴ Ρυη]βῃπηθηῖ, 178. 
θκυϑ11,1,Α, ποῖξῖςα οὗ, 197. 
ὈΌΤΟΙΜΒΕᾺ, δ]4. 
ὈυπΑ, 8 ρἰαίη ἰπ 16 ΒδΌγ]ο δ ΕΠ ΡΊΓα, 

τηοπιϊοηοαά τη Πβη. 1). Ασοογάϊηρ ἴο 1Π6 
Ὠἰδιογίδη Ῥοϊνθῖυβ, ἢ τ ῆοπὶ Ῥτοίδϑϑοῦ 
Οοβθηΐιβ ΡΤΕ6Β, ἰδ γδὰἑβΒ βι(πδιδιὶ ἴῃ Μα8ο- 
Ροϊδπηίδ, δὲ (δ του οΥὗἩἨ {86 τῖνον Οὔ οΡαΓ 
οὗ Ομδῦογηβθ. [ξ ἰβ πον 8 τ ]!] ἀογη688, τ ἢ 
Ὦδγα δηὰ τπογὰ ἃ 8 Ιηουπα, ἰἢ6 
ΓΕΠδη8 οΟΥὗἮἨ 8016 βησίθδῃξ πδαθϊδιίοη. 
([μλγαγ 8 Τλδοονογίεβ ἰῇ Νίπονθ δηά 
Βαργίοη, ρΡ. 470.) 
ὈΜΕΙΝο5 οἵὗἩ 6 ὅονθ, δοοουηΐ οἵ, 

Ἧς Πρ οι δη οἵ τμοὶρ ἔυγηϊίυγε, 422--- 
26. 

ἘΔΛΈ-ΕΙΝΟ5 οὔτδα ον δἢ ἡγοιηθη, 434. 
ἙΛΒΤΗ ἔγθαυεπεν ἀδηοῖεβ ἐπ ἰδπά οὗὨ 

Δυάξα, !, 2. 
ἘΛΒΥΗΟΌΛΚΕΒ, ἰγεχυδης ἱπῃ ῬΑ] ϑ πο, 

ΕΒΑ1,, ἴπ6 πογίποιῃ ρεὰκ οὔ Μουηὶΐ 
Ἐρξγαΐπη, ἃ παίκθὰ βίεοερ υπίγυϊεβι! γτοςκῪ 
Ρτεοϊρίοο, πεδὺ ϑοπθοθι, δὰ ονεῦ δραϊηδβὲ 

οὐπὲ (ἸΕΕΙΖΙΜ. Τθοδβα ἔνγὸ πηουηΐδ!ῃ8 
8ΓΘ Βαρδγδῖθα ὈῪ ἃ πᾶγγον υδ θυ; ΓΠΕΥ͂ 8ΓΘ 
ἔτοτῃ αἰρῆς βυπάγεα ἰο ἃ ᾿μουδαηά ἔδεϊ ἴῃ 

87 

661 

ἙῸ 

μεῖς, Ἐτοπὶ ἘΡᾺῚ τη6 ουγΓδοθ ΕΓ ρΓΟ- 
πουηοαά. (ει. χὶ. 29. Δοβῇ. νἱὶ!, 30.) 
Τῆς 5146 οὗ Εδα], δἰοηρ {Πε ἰοοϊ, ἱ5 (}}} οἔὗἁ 
ἃπείθηϊ δχοδνδίεα δορυϊοῆγοβ.Ό ΕΡαὶ 18 
Ὀάγγε ; Θεγζί, ἱπουρῇ ποῖ ουἰεϊναῖοά, 
[88 ΓΑΙΠΟΣ 8 ἔθγ}}6 ἃ ςα. (ὃν. Βο- 
πο ΒΙΌ]Ιοδὶ δδθάγοθεβ, νοὶ]. ἰϊ. ῥ. 
91. 

ἘΟΒΑΤΑΝΑ, ἴπΠ6 Αοδπιοίδα οὗ Ἐξγα (νί. 
9.), τγὧδβε {86 ργίποῖραὶ εἰν οὗἩ Μοαϊΐα, οὐ τἢ6 
δἷϊα οὐ Ὑπιοῆ βίδηάβ [Π6 τηούοση Ηδπ)8- 
ἄδη. [|ἐ νγᾶδ γειῃγκδυϊα ἔοῦ (Π6 σοοίη 89 
οὗ 118 τοιηρογδίαγα ; ΟἹ σἰϊεϊ δοοουης ἱξ 
γδ8 σῃοβθη ἴῸὼ ὈὉ6 ἴΠ6 ΒΌΠΙΣΠΟΣ Γαβί θη οα 
οὔ Ουὐγὺβ απὰ ἴπ6 δβυςοδϑάϊηρς Κίηρβ οὗ 
Ῥεγεῖδ. 
τ νὰ8 θυ δηὰ ἐογιϊβο Ὀγ είΐοςοβ, 

κιηρ οὔτπε Μοάθβ, Τα ἰοπιῦϑ οἵ ἘδβίθοΣ 
8δη4 Μογάεοβὶ δία δβϑὶὰ ἴο ὃ6 δ!!! ργοβδογυοὰ 
Πεῖε; δπὰ ἃ οοἴοηγ οἵ ζενβ, ψῇο ἤδνβ 
Ὀδθὴ γοϑίάθης δὲ Ηαδπιδάδη ἔδροπιὶ {ἰπ|6 
ἱπιπηδπογίηϊ, ργοῖΐοος τῇ οὶγ σοιηδίηβ. (Α1- 
σοοΪο 8 [υπρυ] 8Π6 4] Ὑγανοὶβ ἴῃ Ειιββῖδ, 
Ῥεγδβῖβ, δῃηὰ ὕτεθσθ, ἴῃ 1828.29, ὑ. 80. 
Ἰμοπάοη, 188], 8νο.) 

Ἐρεν. 
Ι. ΤΠα πδρα οἵ {πὸ σουηίγυ ἰη πἢϊοὶ 

186 ΘΟαγάδη οἵ ουν ἢγϑὲ ραγεηῖβ γα ρἰδοδ. 
(6 θη. 11. 8. 1ὅ. 111. 38, 234. ἱν. 16.) [τ ἢδ8 
Ὀδθη υϑγιουβὶν διρροδοὰ ἴο πᾶν ὕδοη 
δἰτυδίεα πῃ ϑυγία, ἴὴ Βδου)οηΐθ, ἤθαγ πα 
που ἢ} οὗ {π6 Εὐρἢγαῖεβ δηα ἴῃ Αττηθηΐδ, 
ὙΠ ΘΠΟΘ ἰδδ6 [6 Ποδάδ οἵ τῆς Ευρἢγαῖοα 
δηὰ Τιρτίβ, ἵνο οὐ 6 ρβαγβα 5188] ΓΊΤΟΓΒ 
ἯΠΠ1 δβδοογίαἰηθα ; δῃὰ ἔνο οἵδογθ, ῇοβθ 
ΒΌΓΙΗΡΒ ὅγε ἴῃ [86 πεϊσῃρουγῃοοά, ἀρτδα ἴῃ 
ἸΏΔΩΥ Γαβροοῖβ ἰτἢ τΠ6 τῆϊγά δηα ἰουτγιῇ 
τἴνεγο τηθηποηθὰ ὉγῪ Μοβεβ. Τιηὶΐβ ἰδδὲ 
ΑἾΝΝ ἀὴ 18 ἴῃ τπηοδὲ ργοῦβθϊθ, απ ἢ88 Ὀθθη 
Ἑςἤεῆγ δάοριε. Α βυπορίῖϊοαὶ νον οὗ τπ6 
Ὠΐπα ῥγποῖὶραὶ Πυροίμοβοδ γεβρθοῖηρ ἴπ6 
δἰῖ6 οἵ τῆδ [ογγεβίγιδὶ ραγδάϊβα ἰδ ρίνθη 
Ὁγ ἔῃ δεν. Ν. Μογγεη, ν]ῇ 1] υδίγαεϊνα 
ποία68, 'η 8 ἐΓαηβίδιίίοη οἵ Ἐοβϑημ ΓΒ 
ΒΙὈΙοα] Θδορταρῆν οἵ Οεηίγαὶ Α βἰδ, νοὶ, ἱ. 
ΡΡ. 91---98. 

2. Αὄ ρῥἰδδβδηὶ οἷν οὗὨἨ ϑ'υγίδ, δἰι[υδι θα θα 
Μουπὲ κεθαῆοη. ἴω οὐγ δι ῃογίβθα νοῦ- 
δίοῃ οὔ Απιοβ.ὶ. ὅ. ᾿ξ 15 γθοηάδγθα τ1Π6 λοι 
97 Ἑάδη (τπιδτρ. τοηάογίηρ δειλά. Εάδη). Α 
θΘδυ Ὁ Ϊγ δἰτυδίθα νη αρθ, οα] θὰ Φλάεπ 
8:}}} εχ βίβ ου 1μθῦδηοῦ. 

8. Α σου οἵ δε φο γμὲ το βρὸ οΥΓ Α58- 
δυτὶδ, ὑπάθγ ἴΠ6 μόνο οὗ ἴΠ6 Αδδυγίβῃβ, 
(9 Κίηρβ χίχ. 19. ἴβᾶ. χχχυῇ]. 12.) [πη 
ἘΖοκ. χχνίϊ. 93. 1ὰ 15 Ἰοϊηθαὰ ἢ ΑΒΒΠυγ. 
Ῥιοῖ. Οδδβεηΐυ8 Ἴοοηθοίιγοβ παῖ δ ΤΠΔῪ 
0ὲ Μεαούοῃ ἰῃὰ ιιαγουοκὶν, ἑοναγὰϑ τῃ6 
Τίρτεϊβ. 

ὈΟΜΙΤΕΒ, ποίϊοα οὗ ὅ66 ρρΡ. 8, 9; 
δηά [Ιἀϊιηδεα, ρρ. 17, 18. 
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Ἐ Ὁ 

ἘΡΌΟσΑΤΙΟΝ οἵ οἰ ]άγοη διοηρ ([Π6 δον, 
45], 453. 

ΕσΙΟΝ. 
1. Α εἰν οἵ Ζυάεῃ (Ψοβἷῇ. χ. 34. 86. 

χν. 80) [ὲ ἴ8β ὕον οδ] θὰ Αὐ δῆ. Ὦγ. 
ἘΟὈΙηβΒοὴ ἰουπὰ 8 δῖ Ἤοονεγοὰ ὑτἢ 
συ ΐη8. 

2.Α ὰ Κιίηρ οὗ εἴθ Μοβθίεβ, σῆο ορ- 
Ρτοββοά {πὸ [δυϑο  ἴθθ [Ὁ εἰσ᾿ίδθη γ6δγ3. 
(ϑυάν. 1΄. 19.) ΑΔ Ἰἰεηρῖν, δυά, ἃ Βεοη- 
δια, τγν88 γαϊβθα Ὁρ ἴο ἀεἰ ἑνοῦ {Π6π| ἔγοτη 
ἘΠ 6ΙΡ ορρτγεβείοη, ψὙἢ0 δεν ἢΐπ) ἴῃ {86 
ΤΩΔΏΠΕΓ γαϊαϊϑὰ ἴῃ Ψυάρ. 111. 15---86. 

Εουνυ, (ἰὴ Ἠδοῦτενν οα|]|6ὰ ΜΙΖγαίπι, 
αἴϊεγ Μίζγαίπι {π6 βοὴ οἵ Ηδι), ἃ σοι ηγΥ 
οἵ Αἰτῖςδ, τπη6 ἰδεηριῃ οἵ σης ψ͵α8 ὑεγῪ 
αϊδβργορογιοηδῖα ἴο 118 ὈΓοΒά ἢ : 18 Ἔχίθης 
ἴτοτῃ ἴπ6 τηουϊπδ οὗ Π6 ΝἸ]6 ἴο ϑγθηθ, {π6 
Ὀογάεγ οὐ Νυδῖα, ὑπ ά ον [ἢ ἱγορὶς οἵ Οβησοῦ, 
ψ88 δὐῦουΐ δ00 1165; Ὀυΐξ 1 νὰ8 πε 6 
νον ἐπδη τ6 νον ᾿πγουσῃ ποῖ τη 6 
ΝΙΪ6 γαη, ἰὼ ὕὕὔρρεν Ἐργρέ, υπεῖϊ ἰδ τοδοῆθα 
τς Τόν Ἐργρὶῖ, δὲ δοπ!α αἰδίδμπος αῦουα 
τῆ ἢοδά ΟΥ νογίοχ οὔ ἴῃς Ποῖα, ψίιογα {86 
γΆ]Πον οχραηάδὰ ᾿86}, ὙΤΠα ὕρροτι ῖ 
ΟΓ Τα βϑεῖηβ ἴο θὲ ςδ]]οἀ ἘβΙΠΓΟΒ Ἰῃ 
ϑογρίια, 88 ἀϊβεϊηρυΐδῃοα ἔγοι {Π|ὸ ΚΟ ΕΓ, 
Ργορεεΐν οἰ οα Οδρηϊον, οσ Εργρι. (οπ,- 
Ῥᾶγα ἴβα. χὶ. 11. νὰ ἘΖεὶ. χχῖχ. 14. ; 
δηά ὅεγ. χὶϊν." 1. σἱἢ ἘΖοκ. χχχ. 14---16. 
ευϊ. ᾿ἰ. 98. 76Γ. χὶνιὶ. 4.) [15 ρορυϊδεοη, 
ἀυτγίηρ τῃ6 γεΐρτιβ οἵ (6 ῬΠδγδοῆθ, ΜΓ. 
1,Δῃ6 18 Οὐ Ορί Ὡϊοη ᾿ν85 δθοιιξ δὶχ Οὐ βαευθῆ 
τ }Ποη8. (Μαπηειβ δηὰ Οἰυδβίομῃϑ οἵ (ἢς 
Μοάεγῃ Ἐμγυρεδηδ, νοΐ. 1. Ρ. 37.) ΤῆΪδ 
ΘΟΙΠΙΓΥ 86 6Π|8 ἴο ἴδνα δίίδίῃεα δῇ δδυ ϊοῦ 
δηἀ 8 Πίσμεῦ ἀσργεο οἵ εἰν  !!βαῖοη δηὰ 
τοδησδιηθηῖ (Ώ8η ΔΥ ΟἿ ἰη πα τοῦ], 

Βιοσγαρλίοαϊ, Ἡξπογὶοαϊ, ἀπά 

Ἑ 6 

Ενεὰ ἴῃ ΑὈγαδδιηβ ἀδγα γα δηὰ ἱε τῆς 
δοϑῖ οἵ ἃ γογϑϊὶ ρονδγηπιεῃΐῖ, δῃὰ ἃ ργῖῃοεῖϊν 
σουγί, δὐυοιπάϊησ νι ρον βίουβ, ψ Ἐ116 
{πὸ ποὶρῃθουγίηρ σουηίγίο5, πὰ ονθη ἐπα 
ἔτι! γερίοηβ οἵ Ῥαϊεβδίϊηςθ, ψεγα εχ 
ἴο Γεαιδηΐ ἰδηποβ. (6 δη. χί!. 10.) ἴω 
ἢ18 ργβηάξοη ὅδοοῦ᾽βΒ εἶπηθ, ἴΠεσα Δ ἃ 
βαει]οὰ οδγανδη ἴγϑάθ σδγγεα οὐ 1ἢ εἰ 
Ῥαϊοβιῖηα ἔγοιῃ Αὐδαθῖβ δηὰ ἴὃ6 Εδβῖ, ίογ 
Βρίσοσυ, απ, δηὰ τγγῖ, δηὰ ργΟΌΔΟΙΥ 

80 ίογ βίανεβ1 (θη. χχχνυὶ. 395.)} [118 
βυρότίονῦ ἔδγε γ, πα αο, ττᾶ8 οοςδοϊοηδα 
ὈΥ ἴμ6 Ἀπηυδὶ Ἰηυπάδιίοη οὗ δα Νιϊο, τὴ 6 
γδίπρ οὗ τῃΐοῖι ἣδ8 ἔιγηΐδῃθά ἴῃ 6 ργορβεῖ 
ΨΦεγεπι δῇ (χίν!. 7, 8) σὴ ἃ ἤπθ Ἰπιδρὸ ", 
δὰ Ὀγ {πε ἰγγιαίίοη οἵ ἴπΠ6 ἰαπάβ (ΠΏ δος. 
χὶ. 10.}; δηα νιβογονογ (15 18 8[}}} ργδςειβεί, 
186 ἰδηά πον ἰΠΟΡΑΙΪγ Ὀγίηρα ἰογί ΒΒ Ὁγ 
Παηάξιθ, ὧ5 ἰὲ αϊά ἰῃ [6 ἔϊππηθ οἵ ἴδ 
ΡδίγΓ το Φοβερῃ. (δη. ΧΙ. 47.) [ἡ ἐνεῖγ 
δρε οἴτδε πογὶά, Εργρί 85 ὑθεὴ οοἰευγαϊθα 
ἴον ἴῃοβε βέιιρεπάοιβ Ἰηοηιπηθηΐ8 οὗ δηςσΐεης 
δγῖ, -- δε ΡΥΓΑΠΪἀ8.; βαναγαὶ οὐὗἨ ὙΒιοὴ 
ΔΑ Ὀδθη τήν τὰ ἐχρίογθοά Ὀγ Με. 

Ζοηΐ, δῃὰ Ὁγ ϑ8ιι δηΐ δηϊεγργιβίηρ 
ἔγαν !!οΓα. Τὸ ἐρυ πεῖς ππαϊθεθας οἵ 
ἀδῖα ἰγθοβ, τὶς ἢ ἔὌγη ονθ ἔογοϑίβ δρουῖ 
δοη6 οὔ τς νἱ]]ρ68, {ΠΓΏΔἢ ἃ ᾿ ΒΟΌΓΟΘ 
οἵ βιιβὶβίδβηςθ ἰο {86 Ῥῷ 6. Το ουὲ {Π656 
ἀονῃ (88 ἰδ ἰ8β βαϊὰ ἰἢ6 Εγοηοῇ νογα ργο- 
σσοαϊηρ ἴο ἀο, απὰ ψουϊὰ ἢανε ἀοῃο, δὲ 
τηδὲ 1Π6 ρΡΘΟρίΘ βυττεηθεγοὰ δὲ [86 ργοβρεοῖ 
οἵ 18 υἱὲθγ γυϊῃ}) σου] Ὀ6 ἴο ουξ ΟΥ̓ τῆς 
βυρροτγί οὗ [Π6 ργεβϑηΐ, δπὰ ἴῃ ἢορα8 οὗ ἃ 
βιΐυγα βεπεγαοη. Νοιδίηρ σου ά ὕκ τηογε 
(Θγγῖῦ!] 6 τἤδη 1Π16 ἀδηυποίδιεοη οἵ 7Ἐγοι δὴ 
(αν. 923, 338.) δραϊπδὲ Ἐργρί : --- Τῆεν 
4λαϊἑ πιαγοῦ ιυἱδ ἀπ ἀγπιψ, ἀπά σοπῖς ἀραϊπεὲ 

Δ ΤΒΟΓΘ ἰδ ἃ ὙΔ᾽ΌΔΌΪΘ “ ΙΠΔΌΪΥ ἰηΐο [Π6 σομλτηο ΓΘ ΟΥ̓ ἀηοίοης ἘρΥρὶ," ὉῪ Μτ. Ε. Μ. 
Ἡυδυαγά, ἱπ τπ6 ὑθηῖ νοΐϊστηθ οὗ [6 Απᾶογνοσ Β.Ὁ]1.8] Βδρσαίίοῦν (δ Ὸ]Υ 1887), Ρ᾿. 8338---86. 

3 Αἱ Μοιυδίδ, οἡ [6 ὈδηΐΒ οὗ (86 ΝῚ]ο, Μν. Φονοῖξ οὐδβοσυθὰ ἃ δεῖ] ἔδϊὶσ. ϑοτοσαὶ 
θυ βΆ]οοΘ ἼΤΟΓΘ βγη τηΐηρ ἔγοτη [6 Ορροβὶΐθ β᾽4θ ΒΟσΌβΒ8 ἔπ Ῥγαῖοσ.0 ὙΠΟ ὑθν!] ]γ Βοὰγ 
Β'ΠΚ8 ἄθαρ ἱπῖο [16 Ὑυδίοσυ, 8βο ἰδὲ ΟἿΪΥ ἃ μαζὶ οὗ [Π6 ποῖ ἰδ ἰονϑὶ υἱτὰ τ 6 βιγίησο; ὙἩ 8116 
1ποῖγ ρ!!δοὰ ποδα πὲ Ταῖβο8 [Π6 Βηογίίηρ' ὨΟΒΙΣ118 δῦονο ἴ6 ψαῖοσ. Οἤθη, ἃ }1π||6 ΑΥδὸ 
ὍΟΥ [Δ Κ68 δἰ5 ΒΟΙΟΒΒ ἴπ6 ΝΙῚ]Θ ρου ἴΠπ6 Ὀδοῖς οὗ {ΠῚ8 δῃϊ πη] ; βίης ἰδ ἴδεϊ οὴ τὴ 6 
δου άογ, μοϊἀϊηρ ἔβδὲ ΟΥ̓ [Π6 ΠΟΙΏΒ, δηὰ (πυ8 Κοορίηρ ἷβ ὈδΙδηοθ. ΑΜ ἴ6 ὈηΠΆ]οΘδ τόξα 
ουν οΥ̓ [Π|ὸ τγϑίοσ οὐ 6 Ὀδηΐ, 1 τγ88 βιγαοῖς τὴ ἢ ὉΠΟἷΓ ἸδΥρο ὈΟΠΥῪ δῖξο, οοτηραγοὰ στ 186 
0016 (δαὶ δὰ δρρϑαγοὰ οὔ ἴβοτα Ἡ8116 ἴῃ [106 νγδῖοσ. ὙΠοΙσ οππμογχίηρ; Ὀσοῦχῶς ἴο πλϊηὰ {πὸ 
Ρᾶββαβο, θη. ΧΙ, 1, 2. Βελοίά ἠδ δἰοοά ὃν (δε τίσεγ : απὰ δελοιά ἰλέγα οαπιδ ὡρ ομέ 9 ἰλὲ 
σίυετ, ϑευεπ τοεῖϊ- αὐουγοά ἀΐπε ἀπά γαὶ Περλεοά; ἀπὰ ἰδεν 724 ἱπ α νιραάοιο. Ἰὰὲ τῶβ 18:8 ὙΈΓῪ 
ΒΩΘΏ6, δηὰ [Π6 ὙΘΓΙΥ͂ ΘΟ. (ονοί δ ΟΝ τ βιίϊδη ἘΠ δοάγοθοϑ ἰῃ ἐπ6 Μοάϊοσσγδηθδῃ, Ὁ. 166.) 
Με. ., βροαδκίης οὗἉ [Π6 Βοδὲ ἴῃ πίοι ἢ6 σγοββοὰ 16 σίνος ΝΊ]6, 88γ8 δαὶ ἰδ “ γδ δα] δεϊοα 
δ 4130} (Δ Κοὴ ἤΌτα [Π6 ΣΥν ΟΣ -ΌΔΠΚΒ --- ὙΟΙῪ δι} δὰ τὶς 801], τοὺς βίομοβ. ὙΥΊ τὶς 
ΒΔΠ1Θ τηιὰ [Π6 δἰἀ68 οὗἩἁ 126 Ῥοδὶ ψΟΙῸ ῥ]αβίογθα, δὲ ἴποϑθ ραγίβ ἰπ [πο ἔογθ- Δ} οὗ [Π6 γ6886] 
ὙΠΟΓΟ Π]ΟΥΘΘΌΪΘ ΡΙΔΏΚΒ 6 γῸ ΡΪδοθά, ἴῃ ογάοσ [0 σαίβθ ἴι6 ζαηποὶ πἰρθοῦ ; τ86 τηυὰ δ]]οὰ ἂρ 
ἐπ6 ογουΐοοθ, δηὰ ργονθηϊθὰ (Π6 ταῖοσ ἤοσὰ ρυβηΐηρ ἰη, 88 ψου]ὰ ΟἸΒογΐδο 6 [6 οΆ56, 
ΤῊΪΒ τη νν88 80 τ] οἢ δηὰἃ Β] ΠΥ, ἀπὰ ἤθη ἀγγ 80 ἥστηι δηὰ ἱπιροσυίουβ, (μδὲ, ἰο οί τ 
0 βίτοπρ τοοὰ πὶ ὕ.τ Β Οὐ (16 ὈΔΏΚΒ, ἰδ 18 ΘΑΘΥ͂ ἴο σοηοοῖγο ΠΟῪ ἴπ6 τοῖον οὗ Μοβϑβ 
ςοπδίγυοϊθα ἃ ᾿{{||6 τὶς, τς ἢ ὑγοῦἹὰ Βοαῖ ; 8.16 τῃθη ῥ]δοθὰ ἱξ διιοηρ; ἴπ0 δαρβ, ἰηῃ ογάδν τῆδὲ 
ἐΠῸ βίτοαπι ταῖρἢξ ποῖ ΟΑΥΤΥ ἴδ ἀονσι, Εχοὰ, ἐ, 8. (Ιδἱἅ. Ρ. 167) 
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λεν ιυἱδλ αχεε αε ἀξιυενς οὗ τυηοοά : ἐλεῳ εδαϊϊ 
οἱ ἀοιση ἦεν γεεί, κα (ἦς 1,ογά, ἐλουρὴ εἰ 
οαπποί δὲ δεαγοὐεά ; δεοαιεε ἐδεῳ αΥΘ ἨϊΟΓΟ 
ἐλαη ἰδὲ σταεελορρετε, απ ατε ἱππιωπιεταδίε. 
(ϑονοιιβ ΟΜ γιβιίδη Ἐδβθαγοεβ ἴῃ ἴδ6 
Μεαϊτοσταπσδη, ρρ. 167. 170.) 

Τῆς Ἐργρείδηβ Ὀοδβίθὰ οὐὗἨ βεΐϊῃρ τῇς 
τηοβὲ δηοιδηὶ ρϑορὶα ἴῃ ἴῃ ποιὰ ; (Π6 
ἰηνθηΐοῦβ οὐ δγῖβϑ δηὰά δβδοίβηςεβ. Τῇου 
σοιηπηηἰοαῖοα ἴο π6 Ογεθῖκβ τἢ6 ὨΒΠΊΕΒ 
οἴ τηε Θοάδ, δπὰ τῃοὶγ τῃΘοίορν ; δὰ ἔπαγ 
δχοθοάρά ἴῃ δυρογδοη δηά ἰάαοίδίγυ, 
Ὑ ΟΕ ΠΠΡΙΙ͂Β δῖίδιδ, ᾿Ώ6Ώ, 8:1 Π1815, ἀπ αὐθῃ 

Δηϊ8. 
᾿ ΤΉ δηιταυϊγ οὔΠ6 εἴδη διρίγο ἢ ἷβ 
ἱπάϊδρυΐδοϊο, τπουρὴ 118 ΟΥΣΙΠ γ85 Ἰηνο ναί 
ἴῃ ᾿ππροηοίγαθία οὐβουτγιεγ, ἈΠῈ} (ἢ ἰηιοῦ- 
Ργαίβείοη οὔ μα ΒΙεγορ γρῆ]ςΒ Ὀγ Ὅτ. Ὑουηρ, 
ΟΠ δρο! Ποη, δηὰ τπεῖγ ἔο ον οῦβ Θηδυϊθα 
118 ἴο δχαπ)ίηα τα διδιθπηθπίβ οὗ δηςϊθηϊ 
ὙΥΓΙ 6ΓΒ δηὰ [ἢ 6 τ Ποογὶεκ οὗ σιοάσδτῃ βοῇ οἶδ γα 
Ὀγ 186 ἰἱρῆς οἴ ἐΟΒΙΕΤΌΓΌΓΕΙ ΠΙΒΙΟΓΥ ἴῃ- 
Βουρεὰ οὔ ἃ ἰοῃρ δεῦῖεβ οἱ πιοῃιπ)εηῖϊδ. 
ΤΉ, δ πουρῇ ναγίοιιβ ορἰἰοηϑ 811}}} ργα- 
ν81} γεβρθοιϊηρ πα ἴοῖΐδὶ ἀμυγαίίοη οὗ τῃ6 
Ἐξγριίδη Ὀγηββίῖοβ, πα Ἔχίγαναρδηι ἰεηρτῃ 
ἰἰϑϑισηδα ἴο τ θπὶ Ὁ. ΠΥ οὗὁἩ 16 δηοϊθηΐδ 
δηα τπηοάργηβ ἢ88 Ὀδοὴ Ὁ} ν ἀϊθργονοά, βηὰ 
ἰηδίοβα οἵ ὄνυθὴ 6000 γεδγβ ἢ, ΠΟ Οη6 ΠΟΥ͂ 
μοί ἀ8 εἰᾶὲ {ΠῸῪ ἰαβίεα τότ ἴπδη 8565, 
Ψ Π}]6 πιοϑὲ οὗ 86 ᾿δαγηθὰ δείϊενα {πεῖγ 

τοὰ ἴο ἢδγνα Ὀδϑῶ τγυοΐ δῃογιοῦ, δηά 
ἴῃ δεοοογάβηοθ ἢ 6 ΠὨΓΟΠοΪορίοα οἴ 
ἀν ὑὐαν πόῃι δἰδίεβ 

6 ΟἿΪΥ δησίεηξ ν γος ψῆο 88 ἰεῖι 
ἴο υ8 δὴ δεοοουηῖ οἵ {πε Εφγρίίδη Ὀγηδβιῖε8 
ὙΠ ΠΙςἢ ἢδ5 βίοοά ἴΠ6 ἰεϑὲ οὗὨ οοτπηραγίβοη 
ΜΙ (6 πποηυτηθηῖϊδ ἰ6 Μδηοίδο, γἢο, 85 8 
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ρτίεδιϊγ ΠιποτίοηαγΥ ὅ, δΔηά οης ἰἈνοιγοά ὈΥ͂ 
ἴδε ργοϊδεϊίοη οἵ Ριοίειηγ [μδρὶ δηὰ ργο- 
θαθὶν οἵ ΡΠ ρἤυβ αἰ8ο, ννὰ8 δ δΌΪ θα ἰο 
σομροβα ἢ8 δῆπαὶβ ἴγοπι διϊῃεηϊς ΓΘ- 
σοτα8.5 Ηἰ5 ἢΠΙδίογυ πῆρ εχὶδῖβ ΟὨ]Υ 
ἴῃ γαρπιρηΐς, οὗ νῃϊοῦ τΠ6 οἢϊοῖ ραγὶ ἰ5 8 
|ιδὲ οἵ ἰΠ6 ΤὨϊγιγ Ὀγηαβεθβ.ῖ 6 δ0π| 
οὗ 686 βονεγει βῃεςβ, δυρροδίπρς ἴπ6πὶ ἴο 
παν σγυϊεὰ διιροοεδβδίνεϊυ, 18 ΏΟγ τῃδῃ 
5000 γεδγβ, θυ ἴῃ Ὠἰδεογίδη ἱπαϊοδῖθϑ τη 6 
σοηορογβηθουβηθδθ οἵ δὲ ἰεβδὲ [ἤγθα 
Ὀγηδϑβῦθβ, ἤθη ἢ6 βδδγ8 ἴδὶ “ τ1Π6 Κίηρβ 
οἵ τε Τποῦαῖβ απ οἵ πε τεϑὲ οἵ Ἐργρι 
[846 8ῃ ἰηβυγγθοϊΐοη ἀρδίπϑὲ ὑπ ϑΠερ- 
πεγά 8." 5 ϑγηςοὶ 8 βίδιος τπδὶ Μδῃεῖῃο 
ἄχοα {ἰ|ὸὲ ἀυγδιίοη οἵ δε νῃοῖὶς δὲ 3558 
γΘΒΓΒ 9, Ὀὰϊ {ΠΟΓΘ 15 δίγοῃρ γοᾶδοη (ὉΓ βυρ- 
ῥοϑίπρ (αὶ 186 ΒγΖδηξηθ οὔ ΓΟΠΟρΓΆρΠοῦ 
88 οἰ Ῥεεοιιάο- δηειθο 19, δὴ ἱπιροβῖοσ, 

ὙΠῸ δβϑιιπηθὰ ἴῃ ἢ5 τ γιτηρα (ἢ 6 πδπια οὗ 
16 Ἐφγρείδη Ὠἰδιοτίδη. ἢ; 

ΤῊδ σοπίεοπιρογδηθοιδηθδα οὗ τς αἀγ- 
ὨδΒ1165 θοϊηρς ἔπι δα πιά, ναγίουβ πηοίθδ 
οὔ διτδησίησ τ 6πΔὶ ἤδνα Ὀδθὴ ργοροβοά. 
ΤΗ6 (ΟἹ ον ογάογ οἵ τ1πῸ βγδβὲ βενθη- 
ἴεθΏ, ἀϊδοονεγεά ὈΥ ΜΓ. 1,3η6, ἰβ βυρ- 
Ρογίβά Ὀγν πιοηυπηεηῖδὶ εὐϊάδηςο 13 δηά ἢ88 
{πε πιεγὶξ οὗ ἀρτεθεῖπρ νυ ἢ τπ 6 σὨγοποϊ ορίε8 
οἵ οἵπεῦ παίϊοῃβ δηά ψἶἢ (ῃ6 ΒΙΌ]6ὸ 
ΟΠΓΟΠΟΙΟΩΥ͂ ΠΟΥ πιοβὲ βΈΠΟΓΑΙΪν γασείνοα, 
ἴς δῃουϊὰά Ὅ6 οὐδβεγνεά ἰπαΐ σϑσν {ππ|ὶ6 
ἀϊδεγεηος οὐΐδῖῃβ γεβρεοῖϊΐϊηρ ἰπ6 [1π68 
[ο] ον ηρς τπὲ ϑανεηίθεηι Ὀγηδεῖνυ. ΤΟΥ 
ὅγε πϑυθγί6] 688 δα δα ἴο πᾶκα πα (06 
ΓΟ εἴξ, Δ Ββουρὴ τἴμ6 ἀδῖ685 οὗ δοιης οἵ 
1Π6 δῖον (ἔτοπλ ἔπε Ὑπνεηϊγ-δοοοηα), ν}}} 
ΡΓΟΔΌΙΪΥ Ὀ6 βοιηθνῃδὶ ομδηροὰ Ὀγ γεσθηὶ 
ἀἰβοονεγίθϑ. 

1 ἘῸΣ 10 Ϊ8 ΒΙΣΏΙΏΔΙΎ οὗ ἔδθ δηςϊθηὶ ΗϊδίΟΥΥ οὗ Ἐφγρὶ (85 οοῃποοίεἃ ἢ} ἐμαὶ οὗ 1806 
[πτϑ 1168), Ὀθαδοὰ προὰ ἴ86 Ἰεαστιθα ΓΟΘΟΑΤΌΝ68 οὗὨ [Π6 ΤΊΟΓΘ ἀἰδιϊηρστι δα α τηοάσγῃ ἘΥΡιΟ]ορ βία, 
[πο δυίδον ἰ8 ἱπὰοδιοὰ το Β. 8. Ῥοοΐο Ἐδαᾳ., Μ. ΒΕ. 8.1.., οὔτδπο Θορασίσηθης οὐ Απι 4 πο 5 ἴῃ 1Π6 
Βτεῖβη Μυβοῦπι, δυῖμου οὗ “Ἡοτ δ ιργριίδορ : οἵ, ἴ86 ΟἸΓΟΠΟΪΟΔῪ οὗ δποίθηςξ Ἐσγρὲ 
ἀϊδοονογοὰ ἔγοτι Αβίγομοιηὶςϑὶ δὰ Ηϊδροα γρῖο Βοοοσὰδ προ 118 Μομυτηοπίδ." 1, οηίοη, 
1851], 8ὃγνο. 

8}: ἰ5 πο] Κηοτῃ ἰδὲ 5000 γεΔΓΒ ἰδ ἃ τηοδογαίθ ἀπγδιίίοι ἰπ οοτηρασίθου ΜΪΠΝ Ἡδδὲ ΤΩΔΗΥ 
ἀνθ οἵ (6 πιοάογηδ Πα γὸ δεδὶψιθὰ [0 86 Ἐσγρίϊδη ὈΥπιδδβεῖθα, 

81 ρεϊιβ, ἰη ᾿ἷβ ΟἸγοποϊοχὶο ἀογ ΤΕ σγρίοσ, ἰδκοδ (18 υἱϑῦν, δηὰ Ομθυ. Βαηϑοη 0] 5 ἱξ 
ὙΠ} ἃ 1016 πιοά ! βοοιτίοι, 
4Ηοτ ἘΠ γριίδορ, ρΡ. 97---99., 
Ὁ ῬΙαι, ἀο Ιδἱά,. οἱ Οεὶγ. σδρ. 9. 
4 806 Βυηθ6η᾿ 8 ΕΡΥΡυ δ Ρ]δοὺῦ, νοΐ. ἱ. ῬΡ. δ6. 6ὲ 664. 
ΤΈος Μαδποῖμοβ Ὀγπαβιίοθ, 806 ΟΟΓγ 8 Αποίοηξ ΕὙδρτηθηΐ (3ηὰ οἀϊ}.), Δηὰ Βυηθοη 

Ἐσγρι δ Ρίδοο, νοΐ. 1. Αρρϑηάϊχ, 
8 Τῶν ἐκ τῆς Θηξαΐδος καὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτον βασιλέων γενέσθαι (φησὶν) ἐπὶ τοὺς ποιμένας 

ἐπαν ἱστασιν, κιτιλ. Φοδερῆαδ, σοπίγα Αρίοῃ, 110. 1, ς. 14. 
9 ϑὅγποεῖ! ΟΠγοπορταρῃΐα, Ρ. 52. εἀ. Ππάοτσῆ 
Ὁ Ἐπογοϊορεάϊα Βγιδπηΐοδ, τὶ. Εργριῖ. 
" Ἰ]ῃ Βαπβοηβ Ερυρ δ Ρίδος, δῃηὰ 1, δρδίυδ᾽ β ΟἸγοηοϊορίο ἀεγ Φργρίον, [π6 ᾳαοδιίοῃ 89 

40 Ῥβουάο- Μβποίπο 18 ἰτοαϊθὰ δὲ Ἵσοῃδίἀογδθὶο Ἰοησίη, ἱβουρἢ ποι μο τ οὐὗἨ [Π680 ὙΠῚΓΕΣΒ ἢΔ8 
διρρεϑιοα (Πδὲ 86 δἰδίοπιθηὶ οἵ ἴ[Βὸ 8556 Υ6ΔΓ8 18 ῬΟΒδΙ ὈΪΥ ποῖ ἴ86 ἔτ Μδμοῖ ΠΟ ̓ Β. 

1: Ηογο Δαγριίδος, Ῥασὶ ἰϊ., δηὰ πο. Βεὶξ., ατὶ. Εργρῖ. 
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Α ΤΑΒΙΕῈ ΟΕ ΤῊΞΒ ΒΟΥΡΤΊΙΑΝ ὈΥΝΔΑΒΤΙΣΒ, 

Ἡξκκλοιεο] )ιειοβρο. 

6δὅ4 

σιν.  Τπινιτακ. 
2117} 1εῖ χη. 

ΜΕΜΡΗΙΤΈΣ, 
2650. “5 ϑιὰ Ὦγχῃ. 

ἘΓΙΕΡΗΛΝΤΙ- 
4470 } δα Ὦγη. κιτεῖ. 
2440 “5 1 4 ὕγηῃη. .] δὲ γα 

ῬΟΠΙ͂ΤΕΩ. 
3200 - «|| Ὁ8θῇῆῦγ.} ἩἜ - - 9. Ὦγη. - 

2080 ΓῚ - - «- Γ Γ Γ 

1990 - - ὲ ᾿ ̓ - ὡ ὦ . - 

(ἢ .γη 1800 ὩΣ τς ὗ διἢ Ὁ 76 
1750 .-. - Ὁ -. "- 10 Ὥγιη. 
1680 - «.« - « .- ὁ - 

1525 ιοέροῦτεσ. ἸΔῈ Ὁγη 
1340 " Ὦγχο 
1220 " 4201} Ὠγῃ 

Ῥ) Τλνιτεε. 41ε| Ὦγηῃ 
1009} ΒυβΑβτιτθα, Ὦγχη. 
889} ΤΆΑΝΙΤΕΣ. “Ζτὰ γι. 

5] ϑαῖτε. 44“«ἰἢ Ὦγπη. 
149 ΕΤΗΙΟΡΙΔΝ. 451} Ὦγῃ. 

8} ϑλιτεςξ. ΦφΘιἢ Ὀγη. 
δὴ5 1] ῬΕΆΞΙΑΝΒ. 4 Ὦγη 
414 ϑὅ.,:τα. 48: Ὁ 
408 Μενρεξιαν. 491} γη 
380] ΘΕΒΕΝΝΥΤΈΒΞ. 801} : 
850} ΕΟΥΡΤ δυΒοῦκο ΒΥ Οοεσε, 

Ιηῃ τῆ (ον ίης οὈϑογναίίοπβ ἰδ 18. ργο- 
Β66 ἴο ἀἴϑουκβ οἣἷγ ἴῃ ροϊῃ(8 οἵ σοηΐϊδεῖ 

εἴψοοη ερτον δη Ἐξγρεΐδη ΠΙΒΓΟΓΥ δὰ 
(ἢ ορὶπίοπβ νυ ἢ ϊς ἢ Ὀγουδιΐ δπηοηρ 80} ΟἿ ΓΒ 
Γαβροοιίίηρ ἴδ]. ΤῊ]8 πηᾶῪ Ὀ6 πηοϑὲ σοη- 
γαηϊδητὶγν ἀοπα ἴῃ ποιῖςε8 οἵ ἔἐπ6 ῬΠΑΓΘΟἢΒ 
ταδητοπαὰ ἴῃ 6 ΒΙῦ]6. Τῆς παπια Ρηκ- 
ΒΛΟΗ͂, 1 Βῃουϊὰ Ὀ6 οὈϑογνθ, 18 ἃ ἰγϑῆ- 
βογίρτίου οὐ Ῥήγα, ἴα. σοτηπιοῦ ἀϊβεϊηοῖνα 
ΔρροΙ]διοη οἵ τς Εσγριίδη Κίηρβ, βιρην- 
ἴῃς κ τῆ βυη,᾿" δηὰ δαυλ!  ν Δρρ δὰ ἴο {Π6 
ρογδοηϊβοδίϊοη οἵ ἔα δυη ἴῃ ἴῃ6 Ῥδηϊῆθοι 
οἵ Εγρῖ, δπἀ ἰο {6 δονθγεῖρτιβ, σῇο 6 ΓΘ 
Βιρροδβϑά ἴο ῦ6 ἔϊαῖ αἰν!η}γ᾽8 Γεργαβοηΐδ- 
ἔνε 5 οἡ δαγίῃ. 

1. ῬηΆΒΛΟΗ, {86 σοπίοδιηρογογυ οὗ Αὔγα- 
απ. [τ 8 γοϊδίθδα ἐπὰΐ θη ΑὈγϑῆδηι 
σαπια ἰπίο Εργρί, ῬΒδγΒΟ 8 Ὀγΐηοθβ Πανίη 
εὐ]ορίβεὰ τηθ ὈεδιῪ οἵ ϑαγδῆ, τῆ 6 ρβϑίγ!- 
γοἢ 5 υυἱΐδ, ῬΠαγποΝ δοηΐ ἴον ἤοῦ ἴο ἰδ 
πουβ6, δβηἀ σοηίεγγοα ΔΎ ργθβθηΐβ Οἡ ΠΡ 
πυαθθαπ, σψῆοπι ἢδ6 ἱπιαρίηοὰ ἴο θ6 ἢΠεοΓ 
Ὀγοῖμεῦ. ῬΠΆγδοῦ δηὰ ἢἰβ ἕδιηϊϊν ὑεῖηρ 
“ρἰαρυοά νι ρτοαῖ ρΐασιθ8β᾽" ὉΥ ἴΠ6 
ΑἸτῖισν, μΠ6 ἀϊδοεονογοά ἢ8 δγγοσῦ δηὰ 
τοϑίογεα ϑδγδῃ ἰο Αὐὔγαδδπηι, τ ποῦ ἢ6 δοηὶ 
ουῇ οὗ Εργρι. (ὅρη. χὶϊ. 10---20.) 

ΙΞ σδπηοῖ θὲ ἀείογηϊηοά ψῆο τἢ18 Ῥἢδ- 
ΓΆΟΝ 'ν88, ΟΓΥ ἴο ψδὲ ἀγπαβῖγ ἢ ὑεϊοηρεα. 
Τῇ ρεγίοα δὲ σῆς Πα τγοϊρπθὰ ψ88 υἢ- 
"ἀουθεοα!ν {ππὶ οἱ τῆ6 σοηϊεπηρογασν Ὠγ- 
ΠαΒ[165, δηεὶ Π᾿5 ἀοπ)ηΐοη8 πὲ ἤδνα Ὀδοη 
ΡΆΓΟγ, δὲ ᾿ἰοαδὲ, θὰ 'ονοῦ Εργρὲ βδηάὰ 

πεδγοβὶ ἴο Ῥαϊοδεῖπθ. Τ]8 Ἰδϊέος εἰγσισῃ)- 
Βίϑῃοα 866ΠῚ8 ἴο ἱπαΐςαία 8 βι!ορδεγά- την 
οἵ ἴτε ΕἸ δοπιἢ Ὀγυπαϑῖν (Ηογε 
(ἴδςεδ, Ρ. 166. εἕ δεᾳ.), ἃ ᾿ἴπ6 ψῇῆϊοἢ 18 ρεπδ- 
ΓΑΙ Πεϊὰ ἕο ἤανα γυϊθὰ αἵ ἔα εἴπας ἴο 
ψὨΙοἢ ΑΡΓΔἢΔπι᾿ 8 νἰδὶς 15 γείθγγε Ὀγ δοιῇ 
Ατὐοδυΐϑηορ ἴὕββῃογ, αηά Ὧν. Ηδ]εβ. Τῆς 
βονεγείρῃβ οὔπεαϊς Ὠγηδϑῖν ΘΓ ρδγδιηοιηξ 
τηγουρίους ἴοσεγ Ἐργρῖ, δπά δὲ οὔδ 
ρΡεγῖοά, αἵ ἰοδβὲ, η Ὄὕρρεγ ΕσγρὶΚονῖβο, δὰ 
[ΠΥ μαϊὰ δβρθεῖαὶ βεϊθμείου ἴο 186 εαβξθγῃ 
(τοπῆεγ, συ διὸ τῆς Εγδὲ οὐἩ τπ6πν, ϑαίπεῖα, 
Β:ΓΕΠρΊΠΘΠΘα ἴῃ ΟΥΕΓ ἴο γερεὶ 8ῃγ ἴογεῖρῃ 
αἰῖδοκ, δὰ ἴο δϑεἪιγα ἃ γοίγοδλϊ ἰ οβϑϑὲ οὗ 
16 παῖῖνα συ ογβ Ὀδοοπίης ἴοο ρονψεγίωὶ 
ἴον ἢϊπι. Οη {Π18 [ΓοπΕΙοΣ ττὰ8 1Π6 δἰγοῶσ.- 
ΠοΪά οἵ Α ναγίβ, γαϊβθά Ὀγ ϑαἰδεῖβ, ψίογε ἢδ 
ν783 δοοιδίοτηθά ἴο0 ρ888 Βοηηδ [1Π26 πῃ ἐδοἢ 
Θ8γ. ἴτ ϑϑοζῃβ Κεὶγ ἴπδὲ ΑὈγαἤδπὶ δπίοσ- 

Ἰηρ ἜΝ ὈΥῚ τπὰ τουΐϊ ψῃϊεῖ Αγαδγὶϑ 
συλγάρα, δηὰ ν Ποῦ τῶὴβ ἀουθι]εβα τῆ 6 
ούθαῖ ᾿ρῆναν, γαῖ ππεὶ ψπἢ Ῥθδγδοδ᾽ 5 
οὔ οΓβ 1 ποῖ ὙΠ τἢ6 δογογοῖρτι ΠἰπγβοἸ 
ΤῊ ργεποπιθη οἵ ϑαίδιβ ἰβ ἑουπὰ οὐ (86 
Ἐργρείδη τηοηυπηοηῖβ {κὰ {πΠῸ Πδπιδβ οὗἁ 
ἢ18 ΒΟ ββοῦδ οἵ τῇς 5886 ἀγπαϑίυ, δηὲ 
γγ6 ἤδνα γεᾶβοη ἴο δΌρΡροβε (πδὶ 81} {ππ686 
Κίηρβ δΔύορίοα ἴΠ6 τηϑῆηεΓβ δηὰ γεϊρίοη οὗ 
[τ Ἐεγριίδηα. 

2. Ῥμαβλοη, (6 σοῃ οΠΙρΟγΑ οἵ 
ΨΦοδβερῆ ; ψῇο, πανίηρ ᾿ηϊεγργεῖθα 8 ρτο- 
ρος ἀγοδηδ, νν88 γονασγάεαὰ σἱτἢ ἐἷδ- 
εἰηριιίβηοά ΠΟΠΟΊΙΓΒ, δὰ τγαϊβοά ἴο (ἢ6 
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οἴοο οὔ“ γυ]οῦ τηγουρῆοι 8}} ἐδ 6 ἰαπὰ οἵ 
ἙἘργρι." (Θεη. χὶἹ) ῬΒδγδοῦ ἰεὶ- 
Ῥβῖδὰ ἴῃ 9οβερἢ᾽ 5 )0γ, δἵ ἢὶβ γβοοῃο)διϊοη 
υνἹεἰ ἢἷ8 Ὀτεῖῆγοη, δηὰ σἰἢ ποῦ ρθηθ- 
ΤΟΒΙῪ ρογη θα πὶ ἴο ἰηνὶτθ ἢ]8 ἔβην 
ἱπΟῈ (. Οη [ἢδ αγεῖναὶ οὗ ὅδοοῦ δηὰ 
μιῖ8 βοῃβ, ἢ6 γᾶν ἔδεπὶ 8 ᾿οβρί [80] γτεσερ- 
εἴοη, δῃὰ Ὀθοδυβα βῃθρμογαάβ τσογα ἢα]ὰ 1Ἰη 
δὐοιτηϊηδιίοη Ὁγ 6 Εφγριίδηβ, ἢ 6 βεδίρπεὰ 
ἘΠ Ὲπὶ ἃ γεβίἀθησα ἴῃ ἴῃς ἰδηὰ οἵ Θοβῆρη. 
Απάὰ οὐ Φδοορα ἀδθοθαβδο, ἴθ ρογιηϊοά 
Ψοβερῇ ἴο πιδκθ ἃ ᾿ἰοῦγηου ἱπῖο βηδβϑῃ, ἰοὸ 
ὈυγΥ πη. (Ὅδεη. χὶν. 16. χὶνὶ. 1. 1. 4. 
Αεῖβ νἱϊ. 10. 18. 

Α8 ἴδε Ἄναι οΥ̓͂ ἄπ οι Φοβορὴ Β 
Βυροϊπέπηθηξς ἴο Ὀ6 ρΌνογηοῦ οὗ Ἐμγρὶ ἴο 
Φδςοῦ᾿β ἀδδίῃ 18 ἔὐυγαηγ-δὶχ γαδγβ, ρεγῆδρ8 
ΤΏΟΓΟ ἴδῃ ΟἿ6 ΒΟνΘΓΕΙΔ Γ]ΔΥ͂ Ὀ6 ΒροΟΚδῃ 
οὔ ἴῃ (ἢϊ5 ραγὶ οὔ (π6 Ὠϊβίογυ, Ὀιῖ οὗ [Π18 1Π6 
δδογεαὰ παγγδαῖδνε δϑογαβ ἢοὸ αἰγεςεὶ ἱπιϊη}8- 
τἴοη. [Ιῃ {86 αἰτετηρῖ ἴο ἰάεΠ  Π|8 ἱκίηρ, 
νν6 ϑρδίη τηδεῖ τὴῖτἢ σοηδία γα Ὁ] 6 ΟΠ δ οι}- 
ιἰ.5. Τῇ, ἢονόνοσ, τγὸ ἴδκα Ὦτγ. Ηζδ]θβ᾽ 5 
ΟἸτγοῃοίορυ, νὰ δηὰ πὲ ἢἷ8 ρεγιοα [Ε]]} 
στ πίη ἴμ6 τἶὴθ6 ψ ἤθη τἢ6 ϑΘΠορπογάβ οὗ 
16 ΕἸ δες Πγπαδῖν στιϊθὰ ἰῃ Ἐργρῖ; 
δηὰ τῃδί, [[ οἵ εναὶ ἀγηδδίυ, μ6 οὐ α ἢ τὰ 
Ὀδεη τΠ6 ἰαβὶ Κίηρ, οὐ 1ῃ6 ἰδδὲ Ὀμΐϊ ΟὨδ. 
Μαγίοιιβ ραβϑᾶσοβ ἰῇ (6 ΒΙΌΪ]6 ἢἰβίοῦγ 
ΒΕ6Π) ἴο σομῆγηι {{Π|8 νἱεῦσ, δυο ἢ 85. 16 
ἔλνους ῬΠδγΩΟΝ βδῃον θα ἴο Φοβερὶ 5 Κἰη58- 
ἴοιΚ, δοὸ σοπίΓΆΓΥ ἴο ἤδη εὐπίομι, δηά 
ἐΒεῖγ ὑεῖπς Βαρῃογὰβ τεοοπιπηθηαϊηρ {πε πὶ 
ἴο δἴπη δἰ που ἢ ἜνογΥ βμερῆδγιὶ ἡν88 85 
ΔΡοπιϊπαϊίου ἴο δα Πδηδ.:: Τἤοδα 
ΕἸΓΟΙΏδίΒΠΟΘ8. ΠΙΔΥ ἱπὰ ΟἾΪΥ βεε) ἴο 
ἱπαϊοδίθ ἃ ννἶβε δῃὰ θη] ρῃίεπθά βονογεῖρῃ, 
᾿|κῈ βοπηβ οἵ ἴδοββ οὔ υπάουδιεαὰ Εργρεδη 
ΓδΟΘ τ 0 γυϊεὰ ἴῃ δυνδαοημεδηὲ {{π|68. 

8. ῬΗΆΑΒΛΟΗ, ἴδε γβῖ ὀρργαββοσ οὗ 16 
1εγϑο  τε8.--- ΑἸ εν ἃ εἶσηθ, τη 6 ρο ϊοΥ οὗἩ 186 
Ῥδαδγδοῖβ ἰοναγάβ ἴπ6 οἰϊϊάγεπ οὐὨ [βγϑδοὶ 
σΠδηροά; ἔογ ψ ἤδη Φοδερῇ δηὰ ἢ]5 Ὀγεϊῆγεη 
8δη 81} δὲ ρεπογδίίου ἢδαὰ ἀϊοά, δηὰ {πα 
ρθορὶα δὰ πη} 16 ἐχοθθαϊηρὶγ, “ ἸΠ6Γα 
ἈΓΟΒΒῈ ὉΡ ἃ πον ΚΙηρ ΟΥΟΣ νῬὲ νυ ῃ]οἢ 
Κοον ποῖ Φοβερῆῇ. ἃ 6 δβ81:ἀ υπΐο [8 
ΡΘΟρΙε, Βεμοϊά ἐδ ρθορὶβ οὗ (ἢ ομ άγεη 
οἵ ἰβγδαὶ [8γ6] πίογε δηά τϊρη τεῦ τ 8 τὰ : 
σοΙῃ6 ΟὨ, ἰδὲ τ18 ἐεδὶ πίβδοὶγ πὶτῃ τῆ θαι ; 
ἰεβὲ {ΠῈῪ του εἶρὶγ, δηὰ ἴξ σοΙη6 ἰο ρ888, 
ἰδαῖ, ἤδη (πεγε εἴ ἢ οὐ ΔῺγ νσαγ, 1Π 6} 
Ἰοῖη αἰδο υπῖο ΟἿΥΓ δῃθηΐθθ, δηὰ ἢρδι 
Δα ηβὲ 0.8, δηα [80] φεῖ ἴπδπὶ υρ ουΐ οἵ (δ 
ἰδηά.᾽"» ναούς Ϊ, 8---10.} Τα Κίηρσ τΠογα- 
ἴοτε τηδάβ {Π6 [βγϑϑὶ τε8 Ὀοη βπηθη, ρυζἷπρ 
ἘΠ τ ὑπάον ἴδδῖς - πιδβίογα, δη ογοθα τἢθὴ 
ἴο οβϑὶ ουἱϊ ἐμεῖγ πιδ]6 “ἢ άγεη. [|ἢ τῃοβα 
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ἀδᾶγβ νδὸ Μοδεβ ὕοση, δηὰ βανθὰ εϊνο, 
ἢ οη αχροβοὰ, τπγουρῇ πὰ σοπηρδδδίοη οἵ 
ῬΒαγδοῖν ΒΒ ἀδυρηίοσ, ὈὉγ τ οπὶ Π6 ψ88 
Ὀγουσῆξ υρ 88 ἴδγ ονῃ δοη, δης( 1ηϑἰγυςῖοα 
80 ἴπδὲ πα Ὀδοδίη6 ἰδδγηθα ἰῇ 4]}} ἔπ 6 υνἱβ- 
ἀοιη οὗὨἍ [6 Ἐφγρίδηθ. Βυϊ ψδθη ἢε δὰ 
διίαἰπεὰ ἴο τηϑημοοά, δανίηρ 5]δίῃῆ δὴ 
Ἐργρείδη, ΨΠο τγᾶϑ βη)τἷπσ οπα οὔ (Π6 
Ἠδοῦτγον, ᾿ἷ8 ἴδ ννγὰ8 βοιιρὴξ ὉῪ ῬΒδγβοΝ, 
ἃηά ἢα νδ8 ἌἿοπιροὶ θά ἰὸ δε ἰπῖο (Π6 
Ιμαηὰ οἵ Μιάΐδη, σθογα ἢ δὔοάβε (ογὶν 
γθδγβ. Αἱ ἰδηρσίῃ {πε Κίηρ οἵ Εργρὲ ἀϊει, 
δηὰ Μοβεβ γδοεῖνθα ἢ 8 πηϊβδίοῃ ἴὸ γοίυγη 
ἴο τ ΕῚ οὗ ὑθθιβέῃ δηά ἰεαὰ ἰοτγιἢ δὰν 

6. [ξ οδὴ βοδγοϑῖῃυ θ6 βυρροδοά {δὲ 
ἴδ κίπε ΨΠΟ Ἐἢ πὐμαῤρρῆ ἴδ 6 ᾿ υἱίοη 
ὙΓΔ5 (6 5816 88 6 Ὑ5Ὸ ἀϊθὰ δβῇογΥ 
μείογε {π6 γοϊυγη οἵ Μοβϑδὲ ίογ ἴπ6 ἰῃ- 
ἴεγνδὶ 15 οῃ6 οἵ δρουΐ οἰρῇγ γδδγβ ΟΥΓ ΠΊΟΓΕ, 
δηά τ 158 πιοδῖ γΓοδβοηϑῦ! 6 ἴο σοη)δείυγα 
{πδῖ 16 ὅγβὲ ὀρργεβϑοῦ ἨΔ δυζςοδθῦθα Ὀγ 
ἃ δεοοπά, γὙἢο ψ͵δ8 ἢῈ ὙΠῸ δοιρῆς {Π6 
᾿ς οἵ Μοβεοβ, δῃὰ δαὶ 6 ᾿ἰδίϊον οσοηςπιοὰ 
ἴο γα ὑπ} ὁ Πππ||6 Ὀδίοτα τῃ 6 Εχοαιι. 

4. ῬΗΑΒΛΑΟΗ, {Π6 ἰα5ἴ ὀρργϑαβογ οὔτῃς [8- 
ΓΘ] 165, σδιὴ6 ἴο ἴ 6 [ΠΓΟΠΘ 8. γϑδγ οὔ δυβῆ 
Ιε89 Ὀείογτε τ1πΠ6 Εχοάυβ. Τὸ ἢἰπὶ οβ6 
Μοβϑβ δηὰ Αδγου, ἢ [ἢ 6 πηεδϑαρε οὗἉ ΤΠ 6 
Οοὰ οἵ ἴβγβδεὶ, δηά ἴποδα β'βη8 δη ΟΠ οΓ8 
οΓΟ δίονη ἰογ, ψ ἢ οηαοὰ ἴῃ τΠ6 
ἀε!νογαηοα οἵ ἴ86 ορργεββθά ρεορΐς, δπά 
1Π6 ἀσδίγυςτίοη οἵ ἴΠ6 δευθῦογηῃ Κίηρ δηά 
ἢ18 ΔΓΤΩΥ ἰῃ τῆς ρα 868. [ξ ἢδ8 ἱπάβοα 
ὑὕδδη βιρροϑοα ἰδὲ ῬΠΔΓΒΟΝ δυτνίνοα ἢ 15 
σΡοΟΝηϊηρ᾽ οΔἰδεϊγ, θυὲ {πὰ τγοίθγθησα ἴῃ 
Ῥρᾳ]. Ἴχχχύϊ, 15. 15 ΤΥ ΌῪ αἰδιϊποῖ 85 ἴο ἐιΐ8 
ονογίθγον. 

Μυςὴ αἰδῆουϊεν ἢ88 Ὀδθη ἐχρογεποοά Ὁ 
1ῃοδ86 ψο Πᾶνα αἰϊεπιρι οὐ ἴο δηά ἴο ΜᾺ 4 
οὔ [86 Εφγριίδη Κίηρα [6 Ὄρργεδβοῦ οἵ ἐδ 6 
ἴβγϑε οβ οογγεβροπάθα, 'ῃ σοηδβοηιθηςα 
ΟΥ̓ εἴ 6 αἰδαρτοειηδηΐϊ οὗ δοιοἶδγβ 85 ἴο ἴῃ 6 
σΠγοηΟΪορΥ οἵ Ἐργρῖ, 85 ψε]}} 85 τῃδὶ οὔ 1Π6 
[βγϑε τοβ8. Βυὶ (ἢ]18 ΑἸ σα Υ ἢδ5 Ὀδεη σοῦ- 
Β᾽ ΘΓΘΌΪΥ Ἰοδδοηεα ὈΥ̓ {ΠῸ ΓΟ Γ655 πῆδ6 ἴῃ 
οὐ Κηονίοάρε οἵ ρθδη ςΠγοποΐορυ, 
ὙΠΊΟἢ ἢδ8 ἤχϑά {Π6 ρεγιοὰ οἵ {πΠ6 ἀγπδβῖεβ 
(δαὶ τυϊεὰ οἱ τ|6 {ἰπ|68 ἴο τῇς [ἢ8 
ορρτγεβϑϑίοῃ οὗ (6 ἴβγδεϊϊϊεβ 88 ὕδθεῃ 
ΥΔΙΓΟΌΒΙΥ δδϑίρηθὰ ψΠπ σοτηραγαιἑνεὶν 
ΓΟΒΒΟΠΒΌΪα [ἰπ||8., ϑυςσῆ, Πποννεναγ, ἰ8 ποῖ 
16 σα86 ψἢ Ηεοῦτγον σπγοηοίομν, ἴογ 186 
Ἐχοάυ 18 ποὺ γοίδεγε ὈὉγ βοπια}, (οἰ ον της 
Ὦγ. ἘαἷεἊϑ, ἰο δῦους Β. Οο. 1660, Ὀγ ΟΥ̓ΠΕΓΒ 
0 ρῥγείογ ἴΠῈ βοῆες οἵ ἐδ λναιρνε 
ὕ58δεν ἴο δῦοιις 1500, δὰ ὈΥ οἴδεγβ 81}}}, 
ὙΠῸ δγα οοηΐθηξς ἢ πῸ Ὀεῖίοῦ ᾿εβάθγβ 
(ἢ8η τῆε ΒΑΡ 5, ἴο 85 ἰαϊβε ἃ ἀδίε δ5. 1300. 

1 Ὧο Βοδοὶ τδὸ {6 χει ἰο τοπιδτὶς ἐμαὶ 186 ποσὰ τ δίς Μδμοῖθο βαγβ βὶρτιβοά ἃ βιορογὰ 

ἘΠ ἘΒΘΡΉΚΝΙ, 9ὺ8, ΤΏΔΥ ὃ ἰγαοθὰ ἴῃ (89 Οορίῖς (4100 ς᾽, Ραδίον, ἀθάξοιι, ἱβποπιϊπία, οοπία- 
τὴς 
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ἙΕα 

ΤΠ ἤγεὶ οὔ {Ππ686 ἀδέθβ δηὰ [6 οομδεαυθηΐ 
ςοπιραγίδοη οἵ ἰἴἰδη ἢἰἰβίουυ τι (86 
δϑογθὰ Ὠδγγδῖίνα οἵ ἔπε ορργεββίοῃ δηὰ 
οχούυβ οὕ (6 Ἠοῦγονε, 1] ὃὕὉ6 δτεῖ 
ποίϊοθα, δῃηά ἴδ ἰἢ6 οὐδοῦ ἀδίοβ δηά 
(ἢ6 τοβϑυ] 8 ἐν ἴσοι ἴδε. [ὲ 
δῃουϊὰ θ6 οὐβογενθὰ δαὶ ψῃδὲ ψὰ δανα 
δ οὗἉ [6 δαυ εγ ῬΠΔγΔΟ 8 ἢ88 Ὀδδη ἴῃ 
δοοογάδῃοθ πιῇ ἴἢ6 ἰοηροδί σὨΓΟΠΟΪΟΡΎ, 
δηΐ ἰ8 ποῖ ΒΟ ν Ἰγγοοοης 6Ά0]6 τι τἢ6 
τὴ 416 οπο, Ὀαξ οἶγ, τ [86 δῃοχίεδβί. 

ΤΠ6 ἀδῖα οἵ αδοιῖΐξ Β. ο. 1650 ἴογ ἴπ6 
Ἐσχοάιυ8, τοβίβ ὕροῦ ἃ γοιηδγιΔὉ]6 διηοιπὶ οἴ 
εοπουτγτγοηΐ ονίάρηςοα, οὨϊεῆγ, (1.) [6 δβῖπ)- 
Ρἰβ δαάαϊείοη οἵ ἴπ6 πυπθογβ ἴῃ τἴἢ6 Βοοκ 
οΥὗἨ δυάρεδι; (2.) δὲ Ῥδυ} 5 βίδίεπχεηϊ 88 
ἴο {Π6 ρεγοά ἀυγίηρς τῆ ϊοῇ πα Ιβγαθ [68 
ψ γα γυΐϊθα ὮὉγ πάρζα65 : (3.) δηὰ Φερῃιμδἢ Β 
πιοπίίοη οὗ ἔπ ρεγίοα ἔγοπι ἴἢ6 σοηηιιαβιὶ 
οὔ Ῥαϊεβεῖηθ ὑπ] 8 ἀὰγ5 (Φυάρ. χὶ. 90.). 
ΑΙ! εἰι686 δεῖ διρρογί ἐὰΐε ἀἰδῖο, νν ἢ] (ἢ 6 
ἕὨϊτά οὗὨ τῇσπι δίοπα ἰβ ἴῃ βεοζοογά ψ ἢ 
Τὐδβ δι ἀδῖθ, αῃὰ πο οδϑῃ ὑδ γεοοῃο θά 
σι (6 ΠΔΌΙηΪοα]. Α σοιμραγίβοη οἵ 
6 Ηεοῦγον δηὰ Ἐργυρίίδη οαἰθηάδγβ ἰοδὰ8 
ἴο 8 5ἰπ|118. Γοβϑυτ, ἀπά ἐνθὴ ἸηἸοδῖεβ ἃ 
ρΑγιϊοαν γεαγ. [ζ 18 δαἀπρτιδά (πὲ (Π6 
Ἡροῦτον οἷν} γᾶν σοπηπιοπορα δἵ ογ δῦουϊ 
6 εἶπα οὗ {πὰ δυίϊυπΊηδὶ οαιίποχ, δηὰ 
(ἢΐθ 8 1Π6 νεγῪ εἶπηα δὲ νυ! οἢ ἐπα ψάρια 
Ἐργριείδη γεᾶγ σοπιηθηςθαὰ ἴῃ ἴπ6 πιά αἷς 
οἵ ἰῃ6 δονθηζθθηῖίι σδηζογΥ Ὀείογα ἰδ6 
(Ἰπεἰβδείδη Ετα. Τῇ αρσυς Ὑοδγ, ν Ὡ] ἢ 
ἔγοιη) 118 ποὲ ροββϑαβϑίηρ [6 δαδϊεϊοηαὶ 
αὐυδγίοῦ οἵ ἃ ἀν, ραββθὰ ἰῃγουρῇ 41} 16 
ΒΟΆΒΟΏΒ, 8 ἴπ6 δδοῖοά δ. ΜῸῚ1] 898 16 
ΟΥ̓ ΠΔΌΥ γολῦ οὗ ἴῃ6 Ἐργρίϊδηβ ; δῃά ἵπογα 
15, ἘΠογοίογα, δύοῦν γθϑβοη [ὉΓ βυρροβίπρ 
ἴηδῖ ἰΠ6 Ηοῦτονδ, τῆο Ὀοίοτα (Π6 Ἐχούιυ8 
Πδά πηοϑεϊν ἔα θη ἱπῖο (6 οὔδβογνδηοα οὔ 
(ἢὴ6 ἰαοϊαίγουβ γίῖαβ οὔ {Π6 Τα ϑανα 
(δοΞἢ. χχίν. 14. ἘΖεκ. χχ. 7, 8.), δῆ σψῆο 
τηυδὲ πανα βαορίοα {Πεἷγ ογα ἸΏΒ γΥ οι βίοπιδ, 
τη8 66 υ88 οἵ 1Π18 γεᾶγσ. Τδ ἴμανν, Βονανοῦ, 
τοηθογοά {Π6 τ186 οὗἩὨ 8 γεαγ Υἱγίυ ιν βόα γ 
ΠΟΟΘδβδσΥ ἴο ἴπ6 Ηδῦτονβ, δηά ᾿ξ βΒθθ 8 
ὩοΟῖ τῃγθαϑοηδῦϊα ἴοὸ Βυρροβα ἴπϑὲ {ΠΘΙ͂Σ 
γεὰγ ψὰ8 ἄχεα ὈΥ 8 ρῥγίῃποιρ!α οἵ ἱπίογοδὶα- 
τίοῃ, ρεγίδειϊν πον ἴο ἴδ ᾿Ἰεδγηθά ἴῃ 
ἙἘμγρῖ, δηὰ ἐπεγεΐίογα ἴο Μοβο. Βιυὲ ἴῃ 
οΥΓάογ ἴο οὐϊδίπ 6 δχϑοῖ γϑὰγ οἵ (Ἃἢ6 
Ἐχοιύιδ, νὰ βῃουϊὰ ἤανγε ἴο δηὰ 8  δριιθ 
ΥΘΌΓ, σοπηπηθηοίησῦ, δῦοιις ἰἢ6 δυίΐζυιῃηδὶ 
ἐαυΐϊποχ, δηὰ Πανηρ ἃ ἢ} πιοοη οἡ ἴῃ6 
Ι4ἢὴ ἀδὺ οἵ [8 βανθηΐῃ πιοπῖθ. Τἤαβα 
σΠαγδοϊογίβεῖϊοβ αγὸ ἴποβα οὗ ἔπ γεαῦ Β. Ο. 
1652, δπὰ οἵ πο οἵδ ἤθᾶγ 6 Δρργοχίῃ)δ- 

Βιοσταρλιοαϊ, Ἠξϊδίογίοαϊ, ἀπά 

Βα 

ΠΘΆΓ ἃ οοἰηποίάδηος οἷά ποὶ ΟοσὺΓ οχοθρὲ 
δὲ δὴ Ἰηΐϊεγναὶ οὗ δβῆδοηῃ Ἵδθηξζυγίεβ Ὀθίοσγα οἵ 
αἴεγ {πΠ|8 οὔθ. [τ τπιδὺ ὕῈ δαἀδά ἐμδαὲ ἃ 
οοπιρυϊδιοη ἰοιηάδά ΟὨ οογίδϊη ἱπαϊοδ- 
εἴοηδ οἵ 86 οεἰευγαϊίίοη οὗὨ ᾿υνῖϊ6685 πουϊὰ 
ὈΓῺΡ 8 ἴο ἴδ6 ὙΕΓΥ δδηα ἀδίθ, νῃϊςοῆ 
σδηηοῖ ἰμεγείογε ΡῈ οοῃδίἀογοά 88 ψἱπουξ 
σοηβιδγαθϊα βυρροτγῖ, αἰϊπουρὶι ἔπεα δγὰ 
ροϊηΐβ οὗ ενάθηςθ ἔἈγουγαῦϊα ἰο ἴδ ἵντο 
ΒΙΟΓΙΕΣ ἀδίε8, πα {ΒεΓοίογα γερυσηδηΐ ἴο 
ἴ. Αἀμπίηρ {818 ἀδία οὗἨ δε Ἐχοάι5, 
ἴ6 ορργαββδίοῃς Ἵδοποῖ ἤἢανε Ἴσοϊμηπγεηςοά 
ἰαῖος ἴδῃ δῦοιξ Β. 6. 1732, ἀυγίπσ τ1Π6 

τὶοὰ νψ ἤδη ἴΠ6 ϑῃορμογάβ γεῖ τυϊθὰ ἴῃ 
Ἐργρέ, δηὰ ἰἢ6 Ορργαβϑθοσῦ νου, 85 ἃ 
ρονψογίι! δονεγεῖρη, πιοϑὲ ργοῦϑοὶγ Ὀς οὔ 
ἃ ϑῃεορῃεγά ᾿ἴπ6. Αἱ 818 ἔα τ ἔγες 
ἀγηδϑίν οἵ τἴπὸ ϑῃθρμεγαβ δὰ ἐεγιηϊηδιθα, 
δη4 ἔννο οἵἴπεγβ ἢδά βιιςοθθ δά ἴο ἰϊ8β ρον εγ. 
Τα εἴης οἵ [Π]15 οἴδηρο οἴτυϊα οοστεβροη 8 
νγ6}1} το ἴῃδὲ οὔτΠα οσἤδηρε οὔρο! ον ἰοναγς 
1Π 6 Ιδγϑοὶῖοβ, δηά τἤθγα 15 πππ|6 ἀουδε τὲ 
186 ἰαΐίον ϑ'θθρθογα ᾿π65 γα οοιηροβοά 
ΟΥ̓ ργίῃςεβ [ὯΓ ποῦ αἰδίαϑιοίϊ ἴὸ ἴδς 
Ἐργρὥδηῃβ ἤδη 186 ΘΑΓ] ΕΓ, Ορργαβ80 ΓΒ δὰ 
Εγγδηῖβ ἰηδίσδα οἵ ̓ιι5ὲ τυ]ογβ. Τῇ ἀείδι!ς 
οὗ ἴΠ6 βδογοὰ παγγαῖῦνε ἔδνουγ (18 υἱεντ. 
Τῆθ πεν Κίηρ σψο Κη ποῖ Φοδερὰ 
ΜΟΙ ψ6}} ἀργὸ ψ ἢ (6 Ὠοδά οἵ ἃ ἢετ 
ἀγηδβίυ, δα ἴπθγα γα βευογαὶ ἱπαϊοδιουβ 
τὶ 16 Ορργεβϑδοῦβ ΨΈγα ἰὈγα χη οΓ ---- ἄγϑε 
οἵ 4}}, 6 παδνν Κιη 9 ̓ 8 ΓΕΔ 3Οἢ 8 [ὉΓ ορργεββιηρ 
6 [Βγϑθ 68 --- [ΠεἱΡ Ὀεϊηρ ποΓα 
ΤΡ ΠΡ τῆδη 8 ραορὶα (νὨϊοῆ βθετηβ 
παν} Δ Ὀ]Υ ἴο τείεγ ἐἢ6 Βιβίογυ ἴο ἴδ 6 {ἰπ|6 
οὗ ΘΟΠΙΘΠΊΡΟΓΕΓΥ Οἰγπδϑιαβ, δηζεσῖοῦ ἴο 
6 ΕἸΡὨτΘΘηἢ), δὰ τμ6 ἴδαγ ἴπὰὶ ἴπῸὲῪ 
βῃου ὰ οἴη ψιτῆ Ὦ18 δηθη68, δου ά τᾶς 
ΑΓΪδα ἴῃ ἰῆ6 ἰαπά ; τῇθη τἢ6 τγοιδγκαῦ]ο 
ὈΆ55ΒΡῈ ἴῃ ββίδῇ, “ Μγ ρϑορὶε νεὴηῖ ἀονπ 
δίογαεϊπηθ ἱηῖο Ἐφυρὶ ἴο δβοϊουγῃ ἴδεσγα ; 
δηὰ [6 Αδββυγίδῃ ορργαββεὰ ἴδεπὶ ψίϊποιις 
οδυ δε (158. 11}, 4.}, ψ βίο σδηηος Ὀὰ 
ΓΟΔΘΟΠΔΌΪΥ οχρ᾽αίμθα, Ὀυξ ὈΥ δυρροβῖης 
16 ἐν νΑβομαύ, ΟΓ οὔδ οἵ τῆεω, ἴο ανε 
Ὀδδη οἵ Αββυγίδῃ γϑοβ, σἢϊ]ε νὰ δηά Κίπρε 
οὗ βυιοῖ ἃ γᾶοε δπηοηρ (ἢ6 Θμερῃεγάβ γι ῃο 
τυϊοὰ δρουΐ [ἢ οἀ ἴῃ ᾳυρδιίοη. ἔπ 
δοοογάδβηοα ψ 1 αὐ δῖ 6 {πε ΓΕΙΠΔΓΚΘΌΪΕ 
Ἰη)αποιίοη ἴῃ {πΠ6 [μὲν (θεῖς. χα. 7,8.) ἴπ 
ἴλνουγ οὔ 6 Ἐργρείδηβ, ενἰἀθηῖν 85 
Πανίηρ ὩὨΔΙΪΟΠΒΙΥ βἤονῃ Κἰπάπαββ ἴὸ τῆς 
15γδαίιξεβ (νος ἢ σδπηοὲ τοίογ ἴο ἴπ6 {ἰπὴ6 
οἵ ΦΨΔοβερῇ), δῃά τε ψῆοὶς βυυβεᾳφυςης 
ΡοΪΐογ οἵ τῃε Κίηρβ οἵ Εφγρῖ, ἐχεθριηρ {μὰς 
οὗ 5Π15Πακ, ὨΙ 86  Γ ηοξ 8 ρυγε Ἐργρίδη ὉΥ 
ΓᾶςΘ, ἴξομο δῖ 8}} ἷ, αργϑαβ ΨΠἢ τΠ|18 ορ᾿ πίοι. 

εἶνα ἀδίε ρῥγενίοιιβὶγ᾽ οὐίδιηθ, ψ ἢ}]6 8ὸ., ΤΊ δρρ|]οδίίοη οὗ ἢ ἤδη οἵ Ρδδγδοῦ ἰὼ 

866. Μτ, Βίγοιβ μβᾶροῦ οπ ἴ86 Ῥγοη γ-δοοοπὰ ὈΥΤΑδΥ, ἸΤΥαηβδοιίομβ οὗἩ ἴθ Ἐογ αἱ 
Βοοίοιυ οὗ Ιἀιογαΐασο, ΠΟῪ βογίθβ, νοὶ, ἐϊὶ, 



Οεοσγαρλίοαϊ Ἰ᾿οἐϊοπαγν. 

Ἐ6 

1π6 ΒΒορΒορὰ γυΐεγβ ργαβεηῖβ ηῸ αἰ ΌΠΥ, 
ΠΟΓ ἀἄοε8 ἴΠ6 βἰδίοιηθπὶ ἴδ δὲ τῃ 6 ὈΡΓΕΘΒΩΠ: 
ψογο Κίηρβ οὗ Ερνρῖ,85 τπΠουρῇ οὔ τπ6 σῃο]8 
ΠΟΙΠΕΓΥ, δἴηςα ἰδ 18 τηοδὲ ργοῦθῦ]6 {πὲ [Π6 
ἴογεῖρῃ πὸ ἴο ἢ ϊοἢ ἘΠΕΥ͂ ΓΘ ἤΕΓΘ 81}0- 
ροβϑὰ ἴο αν Ὀεϊοηρεθά, μεϊά τὴῆ8 νῇοϊα 
σοιπίγυ ὑπάεν {ρυΐα. 

ὕεε Ποῦ 5 ἀδίθε οὐ (6 Εχοάιι, τεβιϊηρ 
Ὁροη ἴΠπῸ δἰϑίοιηεηξ ἴῃ 1 ΚΊηρβ νἱ. ]., παῖ 
ϑοϊοπιοη᾿β Τοηρ] 6 88 σοϊημησηςθά ἴῃ ἴδ6 
4801} γ6 Ὁ δ παῖ ανθηῖ, σου] βοοογά 
ΜΠ δια} }γ υἱοὸνβ ἰο ἴποβα δχργοϑβοά 
δαῦονθ. Τἢα πιδίῃ ρουοη οὗ [πε 5ο]οι 
οὗ {π6 ἴβγβο ἴθ ψουϊά [Ὁ]}] σψππη (ἢ 6 
ρετὶοά οΥἁ σοπίθιηρογασυ ἀγπδϑϑεῖεβ, δηά ἴΠ6 
86 Π|6 Θχρίβπδίίοη πιρῆϊ ὃς ρίνεη οἵ 1ῃ6 
ἐγοαϊπιθηϊ οἵ ἔπδη ὈΥ ἴῃ ῬΠΑΓΘΟἢΒ, 85 [ὩΓ 
88 ἴῃ6 πιϊααϊς οἵ {π6 ορργϑδδίοηῃη. Βυϊ ἴμογα 
8 ἀΠΠΠοΌΪ δγίβαβ ---- [6 σοιηπιεηςειπεηΐ οὗ 
16 ΕἸρηξοοπιῃ Ὀγηαβῖγ νου [}} δῦουϊ 
(ἢδὲ εἶπα, δηὰ ἴὲ ἀοδθβ ἢοΐ δδϑεῖῃ ροβϑβι 8 
ἐπ δὲ τΠ]8 οοτηπιδησοπιοηὲὶ οουϊά ὈῈ {γον 
80 ΠΌΘΟΝ ΘΑγΙΪοΓ 85 ἴοὸ οοἰπεοῖάθ ννἱἢ τΠ 6 
θορὶπηΐηρ οἵ {παὶ ρετίοά, ΠΟΓ 80 πιριοὶ 
Ἰαῖεγ 85 ἱπιπηιβα βίον ἴο [οἸ ον ἴῃς Ἐχοάι5. 
Τῇ βϑογοὰ παγγαῖνα δῇογ 8 Π0 ἰηἀϊοσδιοη 
οὗ βυοῦ 6 εὔἴδηρε οὗ ϑ ρονεγηπδηΐ ἴῃ {Π6 
πϊάβὲ οΥ̓ 6 ορρτεαϑδίοη, τηοἢ 1688 ἀοαβ 
ἴξ ψδύσαπὲ ΟἿ δυρροδίηρ (πδὲ δῇδγ ἴῃ6 
Εχοάυβ σοπιπιδηοθα δὲ οὔθ ἴἢ6 πιοδῖ 
ΡΓοβρεγοῦβ ρογὶοα οὗ τ οδ τῆ ΠΙΒΙΟΓΥ. 
Τῇ ἙλΌΟϊηΐςαὶ ἀδῖα οἵ τΠ6 Εχοάιπδ ἢδ8 

ἰδεῖν Ῥδθη δάορίοα ὈΥ δβϑνεγαὶ οὔ [ἢ6 
Οογπιδὴ βοποίαγβ, ραγιουϊαγὶγ Ῥγοίδββογ 
1,ορϑῖυδ, δη4 ὈΥ δοπὶθ οἵ ἴΠ6 ἰεδγπθα ἴῃ 
Οοὔῦ οσῇ οουηῖγγ. [{ Γοδῖβ ἴῃ 1186] ὕροῃ 
[6 ρεποαϊορίοαὶ [ἰδῖ5 ἰουηά ἴῃ πε ΒΙ0]6, 
τιοϑὲ οὗ ψῃϊςῇ, ἐγ ο77 διισσεεεῖθς ρεπεγαίίοης, 
ίανοιγ ἃ γεοκοηΐηρ πιο! βῃογίεῦ ἴπδη 
ουθῆ ἴβϑῃεογβ. Βυδ δὴγ οὔὰὲ σψἢοὸ ν]}]} 
Ἰπϑιτυἴ6 8 σΕΓΘΙ͂Ι] δίυγ δηα σομηραγίβοη οὗ 
ΑΙΪ 1η6 1518 οὗ 118 Κἰπά ἔουπα ἴῃ τὴ6 ΒΊδ]6, 
γν}}} 866 (Πδῖ ἰῃ δἰιηοϑὲ δου ΌΥ ο886 ἴῃ ψ ἰοἢ 
6 8Γ6 Θη8Ό] 6 ἴο σἤεςκ τπεδιη Ὀγ ἢ βιίοτγίοδὶ 
ΠΟΙΙΓ6Β ΟΥ̓ ροϑεἶν σῃγοῃοϊορίοδὶ ἀδέ68, γγὰ 
δηὰ {δηλ ποῖ ἴο Ὀ6 οἵ Βιιςοοδβῖνθ ροηθγδ- 
(ἴοΠΒ, “ δοη ᾿ Ὀεΐπρ υ86ὰ ἔῸΓ “ ργαπάδβοηῃ, 
δηά δνθὴ [Ὸὁγ “ ἀεβοθηδαδπε" ἤονανογ Γα- 
πιοῖθ. [ε ἰ8 θαιιδ}ν σαγιδίη [ἢ δὲ [ἢ 6868 [1815 
πᾶν βυβεγοὰ Ὁν δα οδγθίθβϑηθθδ οὔ 
σοργίκῖθ, πὰ ἰδὲ 8 ργοδαῦϊε ἰῃαΐ ΙΔΗΥ 
εἰγουτηβίδηςοϑ, βυς ἢ 85 ἴῃ6 ἱπῃογίίδησα οἵ 
[οτηλ 68, ἰῆ6 ἀονϊδιίοη ἤρου {π6 τη [1Π6 
δηά 58ιιδεχιθηὶ γαΐυγῃ οὗ 1ξ ὈΥ ᾿πίΘΓΠΊΆΓ- 
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τίδρο, απὰ |ἴ{κ οδυβεθ, ὈΠΚΠΟΥΤΙ ΟΥ 1Π|- 
ρογίθοι ιν Κηονῃ ἴο 08, πᾶνα γεριυ ϊδίοα εἴν6 
ΟΠ. 5810η8 οἵ ρεπογδιίοηβ.Ό Ογ ον Ὸγ, ΠΠΟΓα 
{8 οπα οἵ ἰδ 1818 ἔδνοιγ, ΟΥ δΓῸ δὶ ἰϑαβὲ 
ΓΘοοηοΙ Θβῦ]ς τ τ, ΗΔ] 68 ΟΠ σουοίορΥ, δηά 
[688 πδη ἢ] Γοὔτἤ θη πᾶν Ὀ6 γεσοηοῖ! οι τ ῖτῃ 
ὕ 58 Β, δα ηγεεἰηρ ἐπὶ ἰο Ὀ6 ὈΠΡτγοΚοη. 
ΤΗὶβ δεῖ, τΠογοίοτο, σψ ἢϊ]6 ἰξ τδῖτο8 ἴΐ 
πη ροβϑβίῦ!ε ἴον ἔῃ δαἀνοοσδίεβ οὔ ἴῃ βῃογίδβίὶ 
σὨΓΟΠΟΙΟΡΥ ἴο δᾶν 188ὲ ἴΠ6 σϑηδδϑὶορίθβ δῦ 
Δἰοροῖθοῦ ἴῃ ίανοιν οὗ [δὲ δγϑίεπι δηά 
ἀζδίηβε [η6 οἴδογβ, ργονθβ πὶ [ἰὴ τπἢεὶγ 
ὈΓαβοηῖ δίδιθ [6 ζθηθδ! ορ 68 ἃγα ἰγγθοοηςΐϊο- 
δῖε ψΠΠ οδ δηοῖΠοΓ οχοθρὶ ὈΥΡ ΟἿΓ 
ΤΠ ΘΟΓΥ. ἴη {Ππ686 εἰγουπηδίληςο8, ἱΠοΓοίογο, 
Ψ6 ἐβηηοῖ πολ ον 8 ΟσὨΓοΠοΟΙορΥ ἴουπάοα 
Ὁροη σογίδίη οὐ {{|6ο86 ᾿ἰ8ῖ8, δηἃ σοηῖγα- 
αϊοῖηρ Ἔν γν ἙΠγοηοϊ ορίοδ] Ἰηαϊςαιίοη, δηά, 
Μ6 πιυϑὶ δια, υϑῦὺ πιυςῇ οὐὁὨ ἴπ6 ᾿ϊδβίογγ, 
(ουηά ἴῃ ἴδ ΒΙ016. Τα γοβιιβοϊξβείοη οὗ 
16 ἘΔΌΙΗΙς Δ] σὨΓΟΠΟΙΟΡῪ Ππα8 θδθὴ ἴΠ6 
Γεϑ}} οὗ ἃ σοΟΙΠρΑΓΊΒοΟη οὗ ἃ ἤαρπιοηΐ οὗ 
ΜδηθιῃοἾβ ψοῦκ ν ἢ της Ἐργριίΐδη το- 
ςογάβ δηὰ στῆ ἴπΠ6 ΒΙΡ] σαὶ δοοουηῖ οὗ {Ππ|Ὸ 
Εχοάυβ. ΤἬδι γαρπιθηὶ ἰ8 ποῖ ρίνϑη, 88 
Φοβορθιβ (6118. 8, ὈγῪ τῆς Ὠϊβιοθθαη (Γοηι 
1ῃ6 δηοίθηξ γοοοσγάβ οὐ ἢὶβ πδίίϊοη, θυϊ 88 
ἢδ6 Ὠϊπη56} δάπηδ, ἔγοπι βοπηθ ἐδθιΐουβ 
δοοουηῖβ οὗἨ ἁ υποογίδίη δ ΠοΥΒῃρ. [Ἐ 
ΠΟΙΡΓΪ8Β68 ἃ ὨδγγΓαίϊνε οἵ ἴ[ἢ6 ορργοββίοῃ 
δηά Εχοσυ οἵ ἴΠ6 7ενν5, Β 5ιδη 1} ν 186 
Β8ΠῚ 8ἃ5 ἴπαὶ ρίνοῃ ν "ἢ νϑΓΟι8 δὲ ρῃς 
ἀἰβδγεποθβ ὈΥ ΠΔΩΥ δποίεηϊ Ψ ΓΟ Γβ, 65ρ6- 
οἰα!ν ᾿γ 1086 :π]πιοδὶ ἴο ἴπδὲ ρθορία. 
Βγ {πΠὶ8 πεγγαῖῖνα δὴ ὄδνθηΐ βυρροβαα ἴο "6 
ἴηε Εχοάιβ 18 δδϑρηθά ἴο τὰ ἔἰπηα οἔ 
ΑΠΙΘΠΟΡἢ 8, ἃ Κίπρ οἵ ἴπΠ6 Νπείδθοπιἢ Ὠγ- 
Πδϑίγυ, δηἀ βοὴ οὗ Ἐδιπηεβεβ {1., τ οβ6 γεΐζη 
'8 ρἰδοθά Ὀγ δὶ ἴῃ βοπμα ραγὶ οἵ τῃ6 {Π1Ὁ- 
(661 ΘΟΠΙΌΡΥ Β. 6. ΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ᾿δίζοῦ ραγί 
ΟΥ̓ {π6 ἰουγίοοηῖῃ. Τῆα ἀνθηὶ ἰ8 ἴπ 6 ρεῖ- 
βοουτίοη ΟΥ̓ ΟΓοῖρηοῦβ δηὰ ὑποίδβη ρθορία, 
τοῖν σονοὶὲ δηὰ Ἵοοηηιεβὶ οἵ Ἐργρῖ, δπὰ 
τἢεῖγ πα] ὀχρυϊβίοη αογ ἃ βῃογί οοουρα- 
κἰοη οὗὨ 11)|6 σουηΐῖγυΥ; δηἃ να βιρροβα [ἢϑὲ 
16 δῃθηθβ οὐὗἩ τς δενβ ἤχεὰ ιτροη ἰξ 
8ἃ8 πιοϑὲ Πυ ΠΣ] διηρ ἴο τπδὲ ρδορίθ, δηᾶ 
δπάρδανοιγοά ἰὼ τᾶκα ἴδ ἄργθα νἱ (ἢ 6 
Ἐχοάυ8. ϑοῆθ δᾶνα ἴβκοὴ ἃ αἰβδγοηΐϊ 
νίαν, ἃπά εοοποϊιιάοα τ[Π6 παιγαίῖνο ἴο 6 
8 ρογνογίοα δοοοιυηΐ οὗ {πε Εχοάι5. ΤΙνῖδ 
ν85 ἢγβῖ, γὰ 6] αν, δηἀ νϑγῪ Δ0]γ, ἀγριυδὰ 
Ὀγ ἴῆ6 ργοβθηὶς Ὦυκα οἵ Νογιυτηθογ δηα, 
νὴ (ἢ ὙΠ δου 8. Αποΐθηϊ Εργριϊαῃ8) 

1 Ἐπογοϊορεοάϊα Βεϊίδηπίὶςδ, γί. ΕβΥρῖ, δηὰ 1 ογασυ Οδζοῖϊο, Νο. 1702. 
2 ΑΠΟΣ πηοπιοηΐηρ τδδὲ [06 Εργριίδη Πϊδίοσίδη δά δβίαϊθα ἰῃδὺ οογίδίη ἰογοίποσθ πδὰ 

οηίογοά δηᾶ Ἰοεῖ Εργρὶ δἱ γοΥῪ τσειηοῖο ρεγίοάβ Ζοβορῆιβ δα άβ: ---- " Βυῖ, 88 ἴο [086 {πη ρ8 
νΠ ἢ Μαήἤδιπο διὰ, ποὶ ἔτοπι ἴῃς Ἐργριίδη ὟΝ γιτίπρβ, (ΟΓ, τοοοσά8), Βαϊ, 68. ἢἣθ Εἰπιβοὶῦ 

᾿ς ΘΟ θ6868, ΤΤῸΠὶ ΓΔ ΌυΪΟΒ Ππαγταῖνοβ οὗἩ ποογίαίη οτρὶπ (ἐκ τῶν ἀδεσπότως μυθολογουμένων), 1 
11 ἀἴδρσγουο πόση μβογοδῖοῦ Ῥατιὶου Ασῖγ. Οοπῖτα Αρίοη, 11}. ἱ. 6. 16. ἢνε. 
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ἰηάϊοαίαά ἐῃαὲ δ Ὠἰδίογγ οὗ Ἐργρέ δὲ (86 
εἶπα ἴο ψῆϊο τ[Π6 ἀνθηΐ ἴῃ αυρδύίοη [8 
δββίρηϑά, δπὰ Ὀείογε τῃδὲ ρογίοά, ργαεβεηϊθα 
ΒΟΙῺ6 συγίοιΒ ροϊηξδ οὗἁἉ ἀργϑεπγεηΐ τ τἢ [ἢ 6 
δοοουηῖ ἰῃ ἴπα Βιρῖθ. [πῃ ραγίουϊαγ Πα 
Ροϊπιίεά ου {{|᾿ οἰγοιιπιβίαποο [δὲ [ἢ 6 ΠδΠ16 
οὔ οπα οὔ τπὰ ἰγθαβυγθ- 1165 Ὁ} Ὀγ τῃ6 
οἢ!άγθη οὐ ἴβγδοὶ, διίηθβοβ, ΟΡ ΗδΆΠΊΒ65, 
ὙᾺ8 ἴἢ6 ΒΕΠῚ6 85 ἴῃαὶ οὗ Ἐδηηθδεβ ἴἷ., το 
σοι ]ὰ πανο ὕθοη, 1 (6 παύγϑῖνα ργεβεγνρά 
Ὀγ Μαπεοῖδο Ρ6 ἔγυο, οἣδ οἵ [ἢ 8 Ορργβδββοῦβ; 
δηά (πδὶ 0 Θαγ]οῦ βονθγεῖρῃι ἢᾶ5 ὈδΘη 
ἔουπά ἐο ἴδνα Ὀστηα (παῖ παπι6. Τὸ [ἢ]8 ᾿ζ 
ΤΩΔῪ Ὁ6 τερ] 6 τῃὰϊ ἃ ργίποο, βοὴ οὔ ἔμε ἢγδβὶ 
Κίηρς οὗ τῆς ΕἸρμίδοηι Β Ὀγηδϑίυ, πα τΠ6 
ΒΆΠῚ6 Ὡδιη6, δηἀ (δῖ δὰ ἢ6 βυςοοβθάρα ἢϊ8 
(λίπ ογ, ννα βδῃοιϊὰ Βανα δι ἃ Κίηρ Ἐδπι)6868 
Ἰοὴς ὑδείογα ἔπαὶ οὔβ σοι ννα οδὶ] ἢ δ- 
ΙΏ68685 ἴ, ; 8πε4, δΒοβίάθθ, ἰδὲ να ἐο ποῖ 
Κηονν ἴπΠ6 Πδπ68 οὗ ΨΕΓΥ ΙΏΔΩΥ ΘΒΓ]ΕΓ 
βονογοίζηβ. Τῇα 6586 ροϊηῖβ οἵ ευάθηςα 
ΓΘ Κα τηΐ8, οξ σοῃοὶυδῖνο, ΠΟΥ ονθὴ 8Γ6 
1π6 Πιηἴδ ἰουηά ὃὉγ ἴῃ6 ον. θυηραγ Ἡδδίῃ 
ἴῃ 1ΠΠ6 ΘΟΠΙΘΙΠΡΟΓΆΓΥ ρϑρυτίὶ οἵ ἃ ἀδραγίιιγα 
οὔ ἰογείρῃμεγβ ποῦ Ἵοοηνϊηοϊηρ. Ουζγ 
ΓΟΆΒΟΙ Γείυδβίης ἴο βΡαϊϊεονα τῃδὲὶ [Πα 
Εχοάυβ ἴοοῖκς ρας δὲ {6 ρεγοα ἴῃ 4ι68- 
το 18 ἐνοίοϊά : Βγεεγ, ἰδὲ ψγ σδηηοῖ 
Ἀίδαο ἰδὲ ὄνθηὶ 80 ἰδία υἱβουΐ, 88 ψῈ 
{ηΚ, ἀδηγίηρ {πὶ ΠΙβίογι αὶ ογθ 11 ν οὗ 
1Π6 δδογθὰ πδγδῖῖνο οὔ 8}} ἐμαὶ (υ] ον δα αἱ- 
τηοβῖ ἴο 1ῃ6 {πη6 οὗ δοϊοπιηου ; δηὰ, βεσοηαϊΐγ, 
εἰδὲ γα σδπηοὶ δβδίρῃ ᾿ξ ἴο {1πῸὸ Ν᾽ ποίθθηί ἢ 
Ὀυγπδρῖν τοῦδ Θαιδ!ν ἀδηγίηρ πα ἢ15- 
τογίοδὶ ογθα 1 γ οἵ ἐπα ΒΙΟΙς8] δοοουπὶ 
οὗ τῇ ορρτγεββίοη πὰ Εἰχοάυβ 85 ἰγγεοοῦ- 
οἰἰθδῦϊα ψτἢ σοηΐοπιρο ΤΠ] ΟΠ Θηΐ8. 
1 τπδἢ 6 80 δυδηάοη ἢ Πἰβίογίοδὶ οἤδ- 
Γαςῖοῦ οἵ [ἢ]8 ραγί οὔ τς ΒΙ0]6, νι ῃδὶ τῖρῃὶ 
αν Νὰ ἴο εχ {πὸ ἀδῖθ οἵ {6 Ἐχοΐιυβ Ὀγ 
[Π6 σομηρδιίδοη οὐ αδίδι ἰδ ἰὰ ἃ Πδγγανο 
οἵ νϊοῦ νὰ ἴδνα ἀφδηϊοα {Π6 δοσυγδον ἢ 
ΤΠ. ΠΊΔΥ 566 πὶ δίγσοηρ, δῃὰ ὄν {ΠΠ|06γὰὶ, 
Ἰδησιανο, ὈὰΣ να {ἰηἰκ ἴῃ αῇ 1 ἰδ θὰ σΑΓΓΥ- 
ἴῃρ τηδίῖογβ ἴο ἃ ἰορίοα! σοῃοϊ βίου, πουρἢ 
Οη6 ποῖ δῃηκεἰραῖοα ὕγ ἢπΠ6 ΠοίάεΓγβ οὔ ἴῃ6 
βῃογίεβδι οῃγοηοίοργ.---Τϊβ φυσβιίοη 88 ἴο 
ἴ)6 Εχούυ8 ἢδβ8 ὕδθῃ ἀνοὶς οὔ δὲ 80Π16 
Ἰεηρῖῃ 85 ἢ 8 ποῖ οἡἱν ἔπ τυγηϊηρ-ροίηϊ 
οὗἩἨ Ἡδῦγον οὨγοηοίοργυ, Ὀυΐῖ αἰ8ὸ 16 πιοδίὶ 
πηρογίδηςξ οὗ ἴῃοδ6 ροϊηΐβ οὗ οοπίδος ὃ06- 
ἔν θη {παῖ δηὰ Εσγρίίδη σΠγοποίοργ ἢ] ἢ 
6 ΤΔΥ ἤορα ν1}} οα ἀδὺ Ὀεοοιηδ δβίδ- 
ὈΠ5ηδἀ ϑγῃοῃγοη βπ|8. 

ὅ. ῬΗΑΒΑΟΗ, ΠΟὨ ΟΠΙΡΟΓΑΓΥ ἢ 801ο- 
Ποη, ἴο Ψῆοπ ἢ6 ρᾶνα [8 ἀδυρῃϊοῦ ἴη 
ΤΑΔΥΓΙ ρα, 1} 1Π6 οἷὲγ οἵ (ἀθΖεγ, ννἢϊς ἢ ἢ6 
πὰ τακϑη ἔγοπι ἴπ6 (δπαβδηϊο8, 85 ἃ ροῦ- 
(ἰοη. (1 Κίηρβ ἰχ. 16.) ἴῃ ἢ]5 {{π|6 ἐπ οι8 
ννᾺ5 ἃ ΠΟΠΒΙ Θγϑῦϊο ἴγαάα θεΐτθθη {6 ἴνο 
ΚιηρίοιηβΒ. ΤΙΐβ βονεογείζη σὴ οἷν "6 
ἴδο ἰαϑὲ Κίηρ οΥ̓ 6 Τινεηιγ-ῆγθε Ὀυπαβῖυ, 

Βἰοσταρῆλϊοαϊ, Ηϊδέογὶοαΐ, απὰ 
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οἵ Ταηίτοβ, οὐ δὰ ὈὉῪὺ Μαποῖμβο Ῥευβϑῃ- 
Ὧ68 ἐξ 

θ6. ῬΒΗΑΒΑΟΗ- ΒΗΙΒΗΛΚ, ΟΟὨΓΟΙΠΠΡΟΓΑΣΥ 
ἢ Βοϊοιηοη δηὰ Βδδοθοδθ. Τῇ Κὶπρ 
γγ88 ἴἢ6 ἰου πάν οὗἁὨ 8. πεν ᾿ἴπο, ἴπ6 Βυθδ5- 
τὸ Τυνεπιγ-βοοοη Ὀγηδεῖυ, πα σβπηα ἴο 
(Π6 ἴγοπα δρουὶ Β. ο. 1009 οὐ 1008. Ηδς 
ΘΑΓΪν βῆονοα ἃ ρο οὐ θΠΠ|Κα (Πδὲ οὗ τῆ 
ργοςβάϊηρ Κίηρ, ὈΥ ΓΘοεϊνίηρ δεγοῦοδπ) (ἢ 6 
δοη οὗ Νεοῦδδῖ, ἤθη ἢς θὰ ἔγοπι δοϊοιηοῃ, 
δΔΏ4 οὐ ΑΓ 8 [86 οἷοβα οὐ ἢἷδ γοῖζῃ ἢ ἴῃ- 
νϑδάςα Ζυάδϊ, ἰη (ἢ6 ΑΓ γοῖγ οἵ Ἐεὶιο- 
Ὀοδηι, ϑοϊοσμοπ 8 βοῇ, δηὰ ρ]υπάοσγε {Π6 
ἴορ]6. ΤΠ6 ὨΠΘΠΊΟΓΥ οἵ [Πἰ8 δνεηῖ 15 
ΡΓαβογνοὰ ἴῃ ἃ τῃοηυ πη θη] Γοοογὰ ἐοιηά 
ου ἴδε δχίθγηδὶ μ8}} οὔ τῆς τδιρὶς οἵ Εἰ- 
Καγπᾶκ δὲ Τῆεροβ (Ἐοβο]ηὶ, Μοπυπιοηεὶ 
ϑιοσγίοὶ, ρἰδίββ, Νο. ὄἊχὶνῇ!.}) 86 ΟΠαπιρο! - 
Ἰίοη ἤγεϊ οὔβεγνθα. 

ἢ. Ῥηλβδοη-ὅο.--- Τοναγὰβ. [Π6 δης οὗ 
(6 Κιηραάοτῃβ οὗ ἰβγϑθὶ δῃηὰ ΨΖυάδῃ, τποὶγ 
ον ΓΟΙΡἢ8 βπαϊηρ {Ποπηβεῖνθα 00 γοβκ τὸ 
Γαβῖϑὲ ἴῃ6 Αβδυγιδὴ δηὶ Βαυγ)οηΐδη πηο- 
ὨΒΓΟΔΒ ὙΠῸ ργαββοα ἰπεῖὰ οἰοδβεῖν, πδὰ ἔγο- 
ηυσηξ τεοουγβα ἴο ἔπε Κίηρβ οἵ Ερνρι (ὉΓ 
ϑιιΓοΟΌ Δ, Βιυῖ [Π686 δρρ ϊοδίίουβ νΌΓΟ 
αἰ δγδ [αἴ] το ἔθ). ΤῊΘ νδίῃ οοπβάθηποβ 
οὐὗἨ τῆς ρδϑορίς οἵ αοἀ ἴῃ τμε686 μαβδίμοη 
ὈΓΪΏΘΘΒ 15 ἃ ἰγϑαυδηξ βιι ̓ εοῖ οὔ γοργοοῖ ἴῃ 
6 νυ7]θηρβ οἵ {Π6 Ῥγορἢοίβ. (158. χχχ. 9. 
Χχχχυΐ. 6. ΕζΖεοκ. χχῖχ. 6, 7. Ἡόοϑβθα, μαξείν, 
ρΑΓΠ ΠΟΥ σπαρίογβ νἱ]. υἱῖϊ. δηὰ ἴχ.) 
Ηορβοβ, Κίηρ οἵ 1βγδεὶ, ἀδθγινε πο δανδηΐδρο 
ἴτοτῃ ἢϊ18. δ᾽ δῆς α νντἢ 80 (ον ἱΓ νὰ γοδὰ 
[18 ἡΔπ16 σι ὶῆουϊ {πὸ Μαβογοξις νον εἱ ροϊηῖϑ 
86 ν8), ψῇο 88 Ὀδθη Ἰἰἀσπεῆοα ππιἢ ϑδἢθ- 
με [. (ϑαθάςο), ον ϑῇθθοκ 11. (ϑθθίοδιι8), 
ἢγβὶ δηάὰ βθοοηὰ Κίπρα οὔ εἰ Επῃϊορίδη 
Ἐνεηϊγ- ἢ) Ὠγπαβϑῖγ. 80. ϑρρϑᾶγβ πηοβῖ 
ρτοραθὶν ἴο ἤανα θθθη τη βθοοηὰ οἵ ἴμε656 
Γυΐεγβ.Ό Ηδ ἐοδβ ποῖ βθϑῦὶ ἴο ἢᾶνο τθϑ8 
8ῺΥ ρῇοδῖ εῇογι ἴο βίδυ ἴῃς Αβεγγίδῃ σοῦ- 
αιαδβὲ οἵ ἰδβγδεὶ, ἰπουρῇ ᾿ ἀρρεδᾶγβ ταὶ 6 
ἰδοοῖνοὰ στ Κἰπάποοβ {πΠ6 ἔυρίοῖνοβ πὸ 
οβοδρθά ἔγοιη [δ᾽ 8686 γ. 

8. ΡΗΑΒΛΟΗ-ἸἸἸΒΉΛΑΚΛΒ.---ΗοζΖοκίδῃ, "κα 
ἢ15 υηίογίιπδῖ6 οοπιροιηρογαγν, βουρῆς ἔογ 
ϑ8[δγ ἰη δὴ Ἐργριίδη δἰ] ἰπσθ, ἀπ τ 5 ἢ 6 
τηϑδάβ ψ ἢ ΤΙΡΏΔΚδἢ τη6 ἘτΠορίδη, [ἢ διις- 
ΠΟΒ807Ὁ οἵ 80, ἃ σα Κα δηὰ ρονογίῃ! 50- 
νογαεῖρῃη. ΜΜαποῖδο ς8}}5 1ῃ18 Κίηρ Τάγειιβ, 
8δη4 ἢ8 Ὠδηη6, ΓΚ Τοῦγακ, οσουγβ δὲ 
ὙΠΈθ65, ἀπὲ δ Ναραΐα, ἐποίθηιν τπὰ 
οδρίϊαὶ οἵ Ετἰπορία. Ἡφδζεοκιδἢ ἀογνο πὸ 
δανβηΐαρα ἔγοιῃ 15 ἐγοδῖν τι ΤΊγ καῇ, 
ἴον 885 ἴῃδῖ Κίπρ νὰϑ δινδηποίηρ ἴο ἢΐβ 
8ι5ϑἰβίδηςθ, ἴῃ 6 Αββυγίδῃ ΒΓΠῚΥ νγ85 βι)ϊτέθη 
ὈῪ 186 δηραὶ οὗ {πε 1μογά, ἃπὰ ἴξ5 γεπιαῖῃα 
ἀἸὰ ἠοῖ ἀνγαῖς [ἢ 6 ἀρργοδοῖ οὗ ἃ θπϑων. 

9. ΡΗΑΒΛΑΟΗ-ΝΈΟΗΟ, [Π6 σΟΠ ΘΠΙΠΟΓΕΓΥ 
οἵ ΨΔοβίδῃ, σ}} 161 ὈὉγ Μαπεῖμῃο Νεοῦδο 1{Π., 
δηα οὐ ἴπ6 πιοπυμηθηῖϊβ Νεκυ, ψγ88 τ βοὴ 



ατεοσταρλίοαὶ Τϊοϊϊοπαγψ. 
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οἵ Ῥβδιγηοῃυβ 1.) δηα δ΄ ἢ οΥγ βἰχί Κρ 
οὔ τῆς ϑαῖϊε Τνεηγ- δίψῃ Ὠγηδϑῖγ. Ηθ 
ἴοοῖϊ ἃρ ἀγῖηβ οἰἴμεῦ ἀραίηϑὲ 6 ΠΕ 6Π1- 
ρἶγα οἵ ιῃ6 ΟΠαϊάξεδηβ ογ ἴμε [δ] ρόννογ 
οὔ τα Αββδυγίδῃβ; δηὰ ἀεϊειτηϊπθά ἴο σΒΥΓῪ 
16 νὰγ ἱπῖο ἴῃ 6 δπαπιγ᾽ ἀοιἰπίοηβ ; θεῖ, 
Ὀοΐηρς ορροξεὰ ἴῃ ἢἷβ ραβδβαρα Ὁγ δοβίδῃ, δη 
ΑἸΙγ οἵ {6 βονογείβρῃῃ δραίηβὲ Ὑθοπὶ δα 
ΤΔΓοΠ θα, ἢ6 'ῃ νϑίῃ οεγο πὸ Κὶηρ οὗ 
Ψυάδῃ ἴογπιβ οὔ ρεᾶςθ. Τῆσβα Δοείδῃ γϑ- 
υ5οὰ, δηὰ δανίηρ Ἰοϊπεὰ Ὀδῖο6 δὲ Μορία(ο, 
85 βἰαΐη ψῃϊα ΠῚΒ ἈΓΓΩΥ νν88 το }}ν ε18- 
οοπῃῆίοά Ὀγ ἐπδὶ οὗ Ῥῃαγθοῆ. Νεοῆο 1Π θη 
ΤΒΓΟΠΘα ἰο Ζ7ογυβαί θη, ν ἱο ἢ οἰγ Πα δἢ- 
ἐεγϑά Ὀγ ἔογοθ ογ εαρὶ τυἱατίοη, δὰ ἀδροβίησ 
ΦεϊιοαῖαΖ, γνῆο Π8α βυςοδοάρθα ἢ 5 βίο Γ, 
Βα ρᾶνα τὴ6 οσγονῃ ἴο [ιἷ8 οἰάδς Ὀγοῖθεγ 
Φοδοιακίπι, δηα εν ἃ ἤοᾶνν σοπιυκοη 
οὐ ἴῃς Κιηράοτῃ οἵ Δυάδι. Ἑξησοιιγαροά 
Ὀν ἴδα56 βυσσθββοβ, Νεοθο ργοσεθάθά οἡ 
15 Αδβἰδτὶς Ὄχρϑαϊτίοη, ἰδκιης νν ἢ Πίαι 
ΦοδοῦδαζΖ, του ἢ Ἰεῆ ργίθοποῦ δὲ ΕἸΡΙ δῆ. 
Ἧς πιδάς ἢἰπηδαὶ ἢ τρδδῖοσ οὔ Οβγο απ βῇ 
οὐ ἴα Επυρδγαῖοβ, δηὰ ἔπθη ἀρρθῶγ ἴο 
ἢανα τεϊυγηεὰ ἕο Ἐργρῖ, [δ κίπρ τ Ὠΐπὶ 
ἴπ6 εαρᾶνα δεποθπασ. Αἰἴζοῦ ἴῆγθα γὙδᾶδγε 
16 Εχγυριϊδη ἀστὴν (ν᾿ Βεῖμεῦ σοπιραηάοά 
Ὀγ τ186 Κίηρ οἵ ποῖ, ἀοθϑ Ὡοΐ Βρῃ6Ά.) νγ88 
Βηϊϊτοη ὈὉν Νευυς ϑάποζΖαγ δὲ (γε οι 5ἢ 
δηαὰ 186 δι ργαιιδον οὗ Ρ᾽ ἰῇ Αϑία νβ 
ἀεβίγογοά. (2 ΚΙηρβ χχῖν. 29---34. χχὶν. 
ἡ. 2. Οἤτγοη. χχχν. 290---ῶ4. χχχνὶ. 1---4.} 
Νδοθο ἰ5 δἰϑο Ἵοἰοδγαιθα ογ ἤδνΐῃσ οοῃ)- 
ΠησῃςΠΘα οΓ σοῃεϊηυδὰ ἰ6 σλπὰὶ ἴο Ἰοίη ἴδε 
ΝΟ ἴο τα δὰ ὅδδ, δῃὰ ίογ ἴΠ6 νογῶρβα 
οἵ ἀϊκεονογν ψῃϊεῖ ἢκ ναβδε 8, τωϑηπεα Ὁγ 
Ῥῃαηϊεΐδη δϑιϊοῦβ, πηδά6 γοιιπὰ Αἰτὶςδ. 

10. Ῥηαβαοη- ΠΌΡΗΒΑ, (ἢς βανυθηι ἢ Οὗ 
εἰρμεῖ Κίηρ οἵ τἴ6 Τυνοηιγ-ϑἰχί ὈὨγηδβῖυ, 
τη6 }ὰῃρἢγαῖ οὐ τῃ6 πιοηυπιεηῖβ, δηὰ 
Αργίεβ οὐ ασρῆγε: οἵ ργοίΐβηε Ὠἰδιογίδηβ, 
ψ85 ἴῃ 6 δοη οἵ Ῥβϑδιηῃ)β, οὐ Ρβδιη πο} 
11. ὅπὰ ργτδαηάβοη οὗ Ῥῃδγδοῇ- Νεοῆο. ες 
85 ΠΟΠΙΘΠΙροΟΓΆΓΥ Ψ ἢ Ζοιεκίδη Κίηρ οὗ 
Φυΐεαι, νὰ ψἤοιλ ἢα ἔογιηθα δὴ δ] Ἰδησα 
ρείπεὶ Νεθυς Δ ῃ6ΖΖΑΓ. Θυγίηρ τ{Π6 ἰδΔ5ὲ 
βίερο οὗἩ δεγυβδίε, Ἡορίιγα ἴοοκ δγπιδ, 
δηά δάἀνδησθ ἴο βυσσουγ ᾿18 αἰΐγ. Τὶ 
ἀἰϊνογβίοη 85 δου! (ὉΥ ἃ δογί [1η16 ; Ὀυϊ, 
ἈρΡΤΟΟΔΌΪΥ ἴο ἴῃς ρῥτγοὐϊοιϊίοηβ οὗἁ Φεγειωίΐδῃ, 
τῆς Ἐσγριΐδη5, πον Πϑιδηπάϊησς Ἐμεῖς Ὀγὶ]- 
Ἰίδης ργουίβοϑ, μάγον ψμουΐ δρἢηρ. 
οΥ δἱ ἰεαδὲ σι τουξ τπβκίηρ ΔῺΥ Γεβιβίβῃςα. 
Αἴἶογ τῆς ἀδϑίγιςτίοη οἵ “δγυδδίοπ), ν ἤθη, 
ἀοδ ἴὸ τῆς σοιμη56}5 οὔ Φογοιίδῃ, Α Ζαγιϑἢ 
δηὰ Φ9Φοβδηβῃ ἴοοκ τεΐυρε ἴῃ Ἐφγρὶ, (Πα 
ργορδοῖβ ργϑαϊςοῖθά ἴο τῇδ ἴπ6 ἀδρίογαῦ α 
επὰ οἵ Ηορῆγα. (ΕζΖεϊκ. χνῖ. 1ὅ. ὅεγ. 
χχχνὶϊ. ὅ. χιι. 9. χὶϊν. 30. χῖὶνὶ. 26.) 
Τῆς ργορῆεὲ ΕΖεϊκεοὶ (χχίχ.) τϑργοδς δ 
Ῥμθαγβοῖι ἢ ἢ Ὀᾶ56 σοῃάιϊςϊ ἰοναγὰ 8 
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18ε Κίηρ οὗ δυάδι, ἀπά ἔογεῖε 8 ἰῃδι Ἐργρὶ 
ββουϊά Ὀ6 σοπημοτοιὶ ὈγῪ Νοῦδυς Πα πεΖΖαγ, 
Γοἀιιορα ἴο ἃ ἐεοδβοσζῖ, δηὰ (δὶ {6 ὃν ογὰ 
5ῃοιι ἃ ουϊ ΟΥ̓ ΡΟΙἢ πδη δηὰ ὑὈεαβὶ. ΤῊΪδ ργα- 
ἀϊεοῃ ννᾶβ δίϊεγν αγάβ δοσςοωρίβῃθα, ἢγβὲ 
ἴῃ τῃὴ6 ρεγβοη οὗ Ῥπδγαοῦ- Ἡορῆγα, ν᾿ ἢο νυϑ8 
ἀορτίνοα οὔ 5 κἰηράοιη δηά Πππ Ὀγ Απνὰβίϑ, 
Ψ 8 υδυγροὰ 8 ἰἤγοηθ, ἀπά βιυιυθβε]ιθπεὶν 
ὈΥ ἴῃς οοηᾳυεεὶ οἵ Ἐφγρὶ Ὀγ τ1Π6 Ῥεγοίβηϑ. 

Ῥτοΐδηθ ὨἸδίοσυ μὰς ποῖ ργεβεγνοα ΔῃῪ 
ἀϊδεῖπηος δοοουηξ οἵ {δὰ δυρ͵] υραῖίοη οἔ 
Ἐσγρὲ Ὀγ ΝευιοῃϑαάηοζΖζαγ, θὲ ἴγοπι ἰδ δπὰ 
ἔτοῃ ἴῃς Εργρίίδη πηοηυσηθηϊδ γα ΠΠὩ ἀδ- 
ἀυςε ργοβυϊηρῖνο ονίάδηςε ἴπδὲ {π6 ΒΔΌγ]ο- 
υΐδη Κιηρ δὲ ἰθδδὲ ραβϑθα [Ὠγουρὶν ἐπ 6 σουη- 
ἘΥ 85 ἃ ΠοΠ]ΏΕΓΟΥ, δηὰ ρυϊ ἰδ ἴο ἐγ θαῖϊα. 

(Εογ οορί68 οὗ ἴῃε Ὠἰδιογίοδὶ "δ5- γϑ οίβ 
Δ ἰπϑογιρίοηβ οὔ {ἰῆ6 ῬΠαγδοῖβ, 866 
[μερβῖυ5᾽5 ᾿οηκηλαίον, ἘΠ οβο  η 5 Μυπι- 
τΘη11, δη4 ΟΠ ΔΠΙρο  Ιοη᾿ 5 Μοπιιηθηῖβ ; [Ὸγ 
6 Πιβίοσυ δηὰ Ἵοἢγοποίορυ, ἴη6 ἴοχὶ οἵ 
ἘΟβο "5 Μοπιμθηῖὶ, [μαρδῖιι5᾽5 Οἤγοπο- 
Ιορία ἀεγ ΦἘ Υρίεῦ (νοὶ. 1,), Βιιηβοη᾿κ 
Ἐδγρεβ Ῥίδοθ (νοΐβ. 3. δπὰ ἰ).), Ῥοο δε 5 
Ἡοτς Δ ΕΥΡΕΘΟΕῚ ἃπὰ ἰοῦ ἃ μεηογαὶ 
δοσουηΐ οἵ ἴπα σουηῖγυ αηὰ ροορὶα βηΐὶ 
᾿πογαῖαγο ἴῃ δησίθηξς [ἰη68, ἐπ μδβοιΒ 
Δαείφης Ἐργρίδπηδ, ἀπ Ῥοριιΐεγ Αςσοουπὲ 
οἵ τ86 Απεοίθης Εργριίδη8, ΟΠ προ! Πἰυπ᾿ 
1μοἰΐεγα, Κιοηγίς Κ᾿8. Αποίος Εργρὲ ὑπεογ 
τῆς ῬΠαγδοἢϑ, δηεὶ (ἢ Ἐπιογοϊορεααϊα Βτὶ- 
ἰδηηΐςα, 8ι1ἢ οαϊιοη, δγῖιοϊοβ ΕοΥρτ, δηι 
ἨΗΙΕΒΟΟΙΥΡΗΙΟΒ. Το ῖδο656 πιυδῖ 6 δα ἀδιὲὶ 
τς Εσςν. δοῦρα λυ βοὴ 5 δαἀϊτίοη οὗ 
Ἡδρτγοάοῖιιβ, νὰ δι. Οὐγάηεν ἡ ἰΚιπδοη ̓ 8 
δηὰ δ᾽. Η. αν 50 π᾿ 5 ηοί68.) 

Ἐργρὶ Ἄσοπιιηιοὰ β8υ0)]εεῖ το Νευυςῃδά- 
Ὠ6ΖΖΑΓ δη( ἢ5 βιισσθβδοῦβ ὑπ} τ86 εἰπ)α οὗ 
γεν 1Π6 Οἀτοαῖ, ἴοννδῦιβ ἴη6 εἶοβς οἵ 
ἢ οδ6 Γεϊρη (Πὶβ μόνον τεῦε!ϊεὰ. (ὐμῃ)- 
Ὀγδ5εβ, 106 δοὴ δῃηκ διιοσθββοῦ οὐ ὄντγωυξ, 
ςοπαυοῖεά δὴ ἱπιπηθηβα δγίηγ ἰηἴο Ερυρῖ. 
ΤΏδι σΟΙΠΓΓΥ '͵ὰβ δσαὶη 50 ατ6, δηὰ 
ΒΓγο ΟΥΟΓΥ Οχοθδδ ψηϊοῆ ἴῃ οτιοὶ 
νἱεῖοῦ οουὰ ροδοιυἷγ ᾿πῆϊες ὑροη ᾿ξ, Α. μ. 
3479, Β. ο. 625. [Ιη τΠ6 γείρῃ οἵ Π δγίυϑ, 
τα βοη οὗ Ηγϑβῖδβροδβ, πε Εργριίβηβ οποδ 
ἴΠΟΓΟ βῆοοκ ΟΥ̓ ἢ Ῥεγβίδη γόκο, Ὀυϊ τνογα 
τοἀυσρ ἴο ἃ ποῦ ορργεδβίνα θοπάδρα 
τη Ὀθίογα ὉΥ ἢΠὶβΒ βοῦ 8η64 βσσοβδοῦ 
Χεγχοβ. [ἡ ἴδοβα ἵνο ἰηναβίοηβ ἴῃς ρτγεὲ- 
ἀϊοιοηβ οὗ ᾿βαιδῃβ! (χχὶχ.), δηι Φογοιηιῇ 
(ΧΙΠ}..11--13.}, στοῦ πιοβὲ δίρτα!ν (6 ]]εὐ. 
Βανί ἴλς τοίρῃ οἵ Αγίαχογχες [οηνὶ- 

ἸΏΔΏ08, Α. Μ. 3544, Β. Ο. 460, ἴπε Ἐσγριπιη8 
ΟἾΓΘ ΠΟΙ ἴοοϊκ ὉΡ δγιηβ, δὰ νψτἢ τπ6 
α55ϑἰβίδηςσα οὔ εἰ ἀγεεῖκβ, (ποὶγ 4116 π, ργο- 
ἐγβεοιθά ἴῃ6 ψψγ ἴογ βὶχ γϑαγβ. Αγβϑίι γΘ- 
ἀυςοά ἴο τς Ῥεγβίδη γοκο, παν σοπιϊπυδὰ 
βοηεγαιν ἀερεράθης οἡ ἴμε Ῥεγβδίδη πιοῆ- 
ὉΓΟἢ 5, πουρῇ ρονεγποά ὃὈγ {πεῖς Κίηρβ, ἀπε} 

συλ 
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1Π6 γεΐζη οὐ Ασίδχεγχεβδ βυγηδηηθά Οὐἢι8, 
σῇ, ἰῃ ΟΥΓά6Γ ἴο ρυπηίδβῃ ἴογ 8 ἰουγίῃ τονοῖϊξ, 
τοῦδ" ἀεβίγογοα {π6 Κίηράοπι οἵ Εφγρὶῖ, 
8δη4 π|8ά6 ᾿ξ ἃ ργονίπεα οὗἉ ἔπ Ῥεγβίδη εἴη- 
Ρἶγθ, πηοδὲ Ῥγοῦδγ Α. Μ. 3654, Β. ο. 350. 
Οαϊπιοεῖ, Ηϊβὲ. Ῥγοίδης ἐδ [᾿Οτοης, ὃ. 
ἰδεογέ, ἴοι. ᾿ϊ. ρὈ. 84]--- 343.) 
Ἐργρῖ σοπεϊηιεα ἴο θὲ ραγὶ οὗ (Π6 ῬὲεΓ- 

βῖδῃ δηρίγα, ὑπ} Παγδ 88 οοηαυεγοὰ 
ὈΥ ΑἸεχαηάον {Πη6 αταβὶ, της οἵ Μδοβθοῃ: 
Δία ννὔοβα ἀδβῖι, οὐ τη αἰνϊδίοη οὐὨ ἢΪ8 
εὔπρίγε, Ερνρὲ 88 ομοβθῃ [ὉΓ ἢ]8 ρογίίοῃ 
ὈγΥ Ριοϊδιην ἴῃς δοη οἵ 1, ἄριι8, οὔθ οὗ τὴ8 
αὐϊοβὲ οὐ [8 ροπεγαΐβ. ἰ8 Βυιςοοββοῦε, 
Ψὴο σοῦ ἀδηοππεῖδα Ῥιοϊοτηεδ, ρτοδε Υ 
δχθηάδα ἐμοῖς ἀοτηϊπίοηβ ἴῃ Αἰτίοδ δὰ 
ἴῃ βϑυγίβ. Οὐ {ῃ6 ἀδοδαβε οἵ ΟἸεορδβίγα, 
Ἐξγρι Ὀδοδπια 8 ἢοσίδη ργονίηςο, Β. Ο. 80, 
δηα ςοῃιϊπιοδα ἴο δα ἃ ρατγὶ οὗἨ ἴπΠ6 Ἐδδβίθγῃ 
Ἀοηπιδη διρῖγα ὑπε]ϊ Α. Ὁ. 640; ψῆδη ἰξ 
ψγ85 ζοη]υσγοαά Ὀγ 186 βεπεγαῖ οὔ ἢ (δ ρῇ 
Οπιᾶῦ, δπὰ εοδπι6 ὑπᾶάοῦ Μοπδιημηθάβηῃ 
ΒΑΥ. ἴῃ 868 Ταγίδγϊὶς βογάθϑ, σοπῃηροβεὰ 
οὗ Τυτοοπιδὴ8 δηὰ Τυγκβ, ονογδῃ τἢ6 
ψΠοἷ]6 οἵ ῬΥεδίεσῃ Αβδίβ δηὰ Ἐρυρὶ, δηά 
οὈϊαϊηοιὶ ροδβθββίοῃ οἵ ἴπ 6 σουηίγυ ὑη11] 
Α. Ὁ. 1012, ψποη ΠΟΥ μογα ἀείεδιθα Ὀγ 
ἪΠ6 Οαἱρη ΑἹ Ομακίη, οὗὐ 186 Ἐδιεϊπιὶα 
δπηϊγ. Τῆς Ομ ρῆβ ρονεγηθὰ Ἐμργρὶ 
ἨΠῚ1 Α. ἢ. 1)72, ψοη ϑαίδαϊη υηϊξθα 
Ἰεβεῖπα σρ Εργρί, δενεγεά 1ὲ ἤοπὶ (ἢς 
Οαἰρδῖθ, δηι ἰογπηθὰ ἃ βεραγαῖα βδίδῖθ. 
Αδουϊ 4.Ὁ. 1239 τῃ6 βυϊΐδη Νβα) πα ΐη, 
οπ6 οἵ ϑαϊβαϊη Β (Ἀπηϊγ, ἑοστηθὰ τα οῸ 
οἵ Μδιμείυκεβ, τῆο Γοβα δραϊπϑιὲ {Π6 (ἈΠῚῪ 
οἵ ϑαϊδάϊη α. Ὁ. 1949, δῃὰ ἰπ 1950 οἴοβα 
8ἃ βονογεΐσῃ ουῇ οὗ {πεῖγ οσσῃ θοάγ. ὙδαΥ 
τηδ δηθὰ τ 6 ρονογηχηεηΐϊ οἵ Εσγρῇ ὑη1}} 
1517, νῆδη Ἐμγρί ψ8 Ἵοοῃηυεγοά ὉΥ 
ϑυ] ἴδῃ δεϊἐπὶ [., οΥ̓ ΤΠ6 Οἰἰοιηδη ἔδιἶν, 
ὙΠῸ οδιιδοὰ {π6 ἰαδὲ Μαποίυκε Κίηρ ἴο 6 
Ρις ἴο ἀεαῖῆ. Τηδ σουηςγΥ (Π8 ΟἈΠῚΘ 
ὑηἀεγ ἐπε ρονεγημπθηὶ οὗ ἴπ6 Οἰζοπιδη 
5 18Π8 οὗ ΟὈηβίδηϊτίπορία, Οὐ, ΠΊΟΓῸ σοῦ- 
ΤΟΟΙΥ βροδκίηρσ, ὑπ αν ἴπαὲ οἵ ἴῃ6 Βευβ, 
αἰδο ἃ Βρ6ς168 ΟΥὗἨ  Π]ΖΑΓΙ65 δηἃὰ ΜαδιοΙ ΚοΒ 
(σῆο αἰναγ8 γυϊδὰ ἴπ6 ἰδ}, θυυξ τογα 
ΔΓΓΓΟΪΑΓΙΥ ΟΥ̓ ἐδό ρουξγποῦ ἴοσ ἴῃς {{πὶ6 
ἰῃσ. Τδεβα Βδγβ οὐδίδἰποὰ τῃοἷγ ρστοδίθβὶ 
μα 8Π4 ΓΘΠΟΜῺ ὑπᾺοΓ ΑΙ! Βαὺ ἰη 1768. 
η 1799 Ναροϊεοῃ Βυοπδρατία σοπημογεὰ 

Ἐργρῖ, πῆ ]ϊςῖι ἴον ἃ βῃογὶ Εἴπη6 οδπηθ ὑπο 
τΠ6 ρονοῦ οὗἩἨ 186 Ἐγθηςῇ ; δηὰ τ1Π6 Βεγβ 
Ἰοδὲ πιυςἢ οἵ ἐπεῖγ ροτοῦ : υη1]]}, δὲ ἰθη ὴ 
ἴῃ 181], Μοπαπιηδβα ΑΙ! βοθα οδιιβοὰ 8}} 
ἴῃς Βαγ5 ἴο ὃὈ6 ρυΐ ἴο ἀδαῖϊ, δηὰ δεαχιϊγοά 
1Π6 βονογεϊρηῖγ οἵ Εργρί. [{ '5 πον ἃ ΥἹγ- 
ἔὐΔ}} ν ἱἸηάἀθροηάεηϊ βϑἴβίδ. ἴῃ 1849 Μοδδπι- 
πιὰ ΑἸΊ ἀϊεὰ ; δηά {6 ρονεγητηδηϊ ἰδ πονν 
ἴῃ τῆς παηάβ οὗ ἢΐβ8 ϑοὴ ϑϑδεοὰ Ῥδοἢα, ἢϊδ 
εἰἰγὰ βυυσσεβϑοῦ. (ΕΔΌΡῚ ββεἢ γαγι2Ζ᾽ 5 Ὁ 6- 
βογιρεῖγε ΟΘΟρΓΔΡὮΥ οἵ Ῥαϊβδίῖπο, Ρ. 410.) 

Βιοσταρλίοαϊ, Ἡϊδίοτίοαϊ, απὰ 

ΕἸ, 

Επύν, ἴἰπ δβεοοηὰ ᾿υάρο οἴῃ Ἰσγϑοὶεθ5, 
ἩΠοῖΣ Πα ἀεἰνεγοὰ ἔγσοπι [Π6 ορρτγεββίου οὗ 
ἙστονΝ Κίηρ οἵ Μοαῦ. (Ψυάσ. 111. 15---296.} 

ἘΚΒΟΝ, 8 εἷἵγ δηά ρονεογηπιθηὶ οὗ τῆς 
ῬῃΙἰδιίηθ8, δοιὰ τὸ Φυάδῃ Ὀγ οκἤιδ 
(χν. 45); Ὀυξῖ αἰεγνδγάβ ρίνοη ἴο Ὠδη. 
(9 ο58}. χῖχ. 43.) ἴτ τγδβ ποὰγ (6 Μεάϊιογ- 
τδῆδδη δείνψοο Αβῃαοα δηὰ Ψ6πιηϊ8. ΕΚγου 
ΜῈ ἃ ΡΟΜΘΓΗΙ ΟἸΕΥ ; δηὰ ἰξ ἀοδθβ ποῖ 
ΔΡΡΘΆΓ ἴπδὶ (Π6 96νν8 ΟΥ̓́ΘΓ ΡΘΔΟΟΒΌΪν ρο5- 
βαδβεαὰ ἢ. Τῆς ἘΚγοηοΒ γογα ἴῆς γδὶ 
ψΠο ργοροδβαὰ ἴο βοῃὰ ὕδεκ ἴΠπ6 αγ, ἴο 6 
ἀε!νογοά ἴοπΣ ἴῆοβα οδί δια θβ Ψηϊςἢ ἰξ 
Ὁγουρῆς οὐ τΠεῖγ σουπίγγ. (1 ὅπ). ν. 10.) 
Βεοϊσζεῦυῦ ναϑ δαογϑά δὲ Εκγοη. (9 Κίηρβ 
ἱ, 3.) Νίο νεβίϊζε οὔ {πΠ6Ὸ δηοίθηι ον 
τοιηδίηβ, [ἢ δείοβεϊηρ [Π6 ᾿ἰτο ταὶ (ΔἸ αἰτηθης 
οὗὁἩ τῆ6 ρῥγοριοὶ Ζερπδηΐδαι (ἰὶ. εἴ {παῖ 
Ἑάγοη εὐαίΐ δέ ἈοοτΕΡ ὑρ. Α νἱϊδρα οὔ 
σοηΒ᾽ἀογαΌ] 6 βῖζα, οδ θὰ ᾿ἀϊκὸγ, βίδῃαβ οῃ 
18 516, τῆς. ἢοιι8685 οὗ ψΠϊοἢ ἀγὸ Ὀ0}}Ὸ τ ἢ 
ΒΌΠ-ὈυγηΣ ὈΓΙΟΙ8, οΥ οἵ πὰ; δηὰ ἴδ 
ΒΌΓΓΟΙΠΟ Ωρ ΘΟΙΠΕΓΥ 15 85 (γι 6 88 1ἰἴ Ἔνοῦ 
ν88. (Ὁ τ. Ἐοθίπβοη᾿ β ΒΙΌ]ς8] Β βοδγοῆοα, 
νοὶ. 111. ρρ. 92---24.) 

ἘπΑΗ, τπ6 ἔουγῖἢ Κιηρ οΥ̓ Ἰδγβοῖ, βυς- 
οοϑάφα ἢ18 ἔβίπεῦ Βαδβῆδ, δηα γεϊρπθὰ ἔσο 
ἰπυὶ δῖ ΤίνγΖζα, σπεγα ἢῈ νγ88 ᾿Α5δδβοεϊπαιε 
γ Ζιτγὶ (σπο ἀεδειγσογεα τπ6 ἢεἮ ἀγηδεῖγ 

δηὰ ἴοοκ ἢϊδ ρίδοθ οὐ ἴδ τγοπθ), δῖ δῇ 
Θηἰογιδἰηπηθηὶ ρίνθη ἴο Ὠὶπὶ ὈῚ ομδ οὔ ΗΪ8 
οἴδπεεγβ. (1 Κίηρβ χνὶ. 6---Ἰ0. 

ΕτλΗ, δ ον οἵ, ποις οἵ, 68, 64. 
ΕτΑΜ, τὴ6 οἰάοβὲ βοὴ οὔ ϑῃοπι,, νῇο 

86 {6 ἴῃ 8 σοι ΙΠΙΓΥ ἰη τ δουϊἢ οὗ Μεαϊα, 
ς8]}1εἐὰ εἶεν ἢ, ΕΠαπι. ϑιγοἾγ, ἘΠΑπὶ 
ἀδηοῖοβ ΕἸΥΜΑΙ͂Β, 8 εἰϊδεγιοεὶ οἵ Ῥογξῖβ, 
ΠΟᾺΡΓ ἴἰπε θοίϊζοπι οὗ τΠ6 Ῥεγβίδβῃη Θυ 
ὑείποο Μεάϊα δπὰ Βαυγίοηϊδ, δηα ἔογι- 
ἱηρ ραγῖ οἵ ἴπ6 γτερίοῃ οἵ ϑυκίδπβ: Ὀυϊ ἴῃ 8 
ΨΙΔΟΓ ΒΘΏΒ6, ᾿ξ 18 564 σΟΠΘΓΔΙΥ ἴογ Μεαΐ8 
1186], 88 πῃ Ὠδβη. υἱῖϊϊ. 9. ὕδθη. χ. 92. χὶν. 1]. 
Ζ8α. χὶ. 1]. χχὶῖϊ, 6. Ψεγ. χ]ὶχ. 8:--- 39. 
ἘΖεΚ. χχχῖὶ, 34. ]Ιη πιοϑὲ οἵ {Πδδα 
8833, ΕἸΔη 18 ΓΕρΓεβθηϊοα 88 ἃ σοηϊθηϊοι 
μβκω οδιιδίηρς αἰδίυγθαπος ἴο ἴἢ6 πεϊρἢ- 
ουγίης πδίίοηβ. ὅϑίγαρῦο δδὺ8 85 πιο 

εοποογηίηρ ἴπ6 ἱπηδΌϊ Γδηῖβ οἵ ΕἸγπιδῖβ. 
ἴῃ Ψ24εγ. χχν. 9ὅ. δηὰ Ασςίβ ἱϊ. 9. τ ἴῃω- 
Πα τδηι5 οὐἁἨ ε}8 σου ΠΙΓΥ δα τη ϑηοηθα ἴῃ 
σοπ]υηεῖίοη τ ἢ τ. Μοάοδ. 

ΠΛΊΤΗ, ΕἸΟΤΗ, ΟΥ ΑἸΠΑΤΗ, ἃ ἴονῃ δηΐ 
ρογί οἵ [ἀυπηδρα, βπδῖοά οἡ της Ηεδα 868. 
Οη τὸ εσοπηυεδὶ οἵ Εάοπι Ὀγ ανὶὰ, ἢς 
ἴοοκ ροδβϑεββίοῃ οὐ 18 ρίδοθ, δῃὰ {ἤθγα 
ΘΒ 15Π6α 8 ἰγβάδ ἴο 8]} ρᾶγὶ8 οὗ 1ῃ6 ΤΠ θη 
Κηονη σοῦ]. ϑοίοπιοῃ Ὀιϊ}} δῃ}!}ρ5 ἤέγε, 
δηὰ βεπί ἴἤεθπὶ ἴο Ορἢὶγ. (3 ὅὅδπι. υἱῖ]. 14. 
ῷ ΟἼγοη. νἱῖϊ. 17, 18.) ἘΕἸδῖ οσοπεπιυεοα 
ἴῃ ροββεδβϑίοη οὔ τς ἴβγβοὶἴθβ ἀρουῖ 1560 
ΥΘΒΓΒ, ὉΠῈ1}}, ἴῃ (Πα γεῖρῃ οὗ Ψ2ογβπι, ᾿ξ ννδβ 
Γδοονογρὰ ὃὈγ (ἢ Ἑαοτηϊίεβ (3 Κίηρβ Υἱῖ!. 



Οεοφταρῆ:ϊιοαϊ Ζιοξίοπανν. 

ΕΙ, 

90.), ἴοπι σβοῖὰ ἴξ νν88 γεΐδίκθη Ὁ. Αζαγίδῇῃ. 
(2 Κιίηρβ χὶν. 92.) Ὅμπαες ἢ8 ργαπάβοῃ 
ΑἾΑΣ ἴξ νγαὰ8 γοοδρίυγοα Ὀγ ἴδε Ἐβδου αβ 
(ανὶ. 6.); ἴγοπι Ψ οη,, δ 6 Γ πηϑῆγ σἤδηραβ 
ππάογ ἴα Ῥιο]οπιὶθβ, ἰὸ βπδ}}ν μαβϑϑά ἱπῖο 
6 ροββοϑϑίοῃ οὔ ἴπῈ Ἐοπιδηβ. [1 νψ88 
ΔΠΟΙΘΠΕΪΥ 8 ργοδῖ δπιροσίιη) ἴος ἴη6 Τγ- 
τἶδη8. ἘΕχίθηδινα του πη 8 οἵ γυῦυϊδῆ τηδγίς 
ϊ8 ἰοτιηεσ 8:16. (Βοθμβοηβ ΒΒ ] σαὶ 
Ἠ βθδγοῃθβ, νο]. 1]. ὑρ. 34]. 28] ---258.)} 
Βγ Ατγαδίδη υτίϊογβ ἰδ ἰ8 εδ]| |6ὰ “4 εὴ ΟΣ 
Δα. Τα πορῃθουγίης οδϑῖϊο, ὙΠ ἃ 
τοάσδγῃ υἹ αρσο δβοδίίογεά διηοηρ ἃ ρἰδηΐδ- 
τἴοη οὗ ραΐπὶ οὗ ἀδῖθ ἰγϑϑβ, .8 οδ δα “ζαδαλ, 
οΥγ 1ὴ6 Μουμίδίη. 

ἘΠ,.-Βετπει, (θεη. χχχν. 7.), δηὰ Εἰ,- 
ἙΣΟΗΕ- ἴββαει, (εξ. χχχῖ!. 20.), τῃ6 
Π8ΠῚ6 ΟΥ̓ ἵνο δἰ ἴδγβ δγεοῖθά Ὀγ ὅδοοῦ δῇδγ 
ἢ]5 τεῖυγῃ ἴὸ ὕδπδδη. Τὴ6 Βγδὶ δίρτ ῆα8 
τπδὲ αοα να 511} 6 αοἀ οἵ Βεῖδεὶ ἴο 
᾿ϊπ ἴῃ ρεογίογιωϊης {πε ρῥγοπιῖδεβ ἔδθγα 
τηϑα ; [Π6 βεοοηά ᾿πρ}168, ἐπα ἐπ 6 δὰ νὰ 
οὐ ν5 81}}} ("6 οὐ]εςξ οὗ τοῦβῃ!ρ ἴο Ὠΐιη 
δα ἢϊ5 οδδβργίησ. 

ἙἘΠΡΑῸ δῃὴὰ Μεξραὰρ πεῖ ἵτο οἵ {6 
ΒΟΥΘΠΙΥ εἰάογ δρροϊηϊοὰ Ὀγ Μοβεβ ; ψῇῆο 
τεςεῖνοα (Π6 [ΕΙΠΡΟΓΑΓΥ ρδ οὗ ργορΒαβυίηρ, 
ΟΥ οΥὨ ἐοττηΐηρ αἰνίηθ Πγπιηβ, δα βἰηρίης 
ἔπεπι ἴο αοά. (Νυπῦ. χὶ. 236.) 

ἘΠΌΒΕΒ οὗ ἴἢ6 ἴδγβοὶιθβ, 96.5Ὀ ἘΠ ΘΡΝ 
οἵ Π6 ραῖο, 132. 

ΕΠΈΛΖΑΒ. 
Ἰ. Τα τπϊρὰ βοη οἵ Αδγοῃ, ψῇοσω ἢ6 

δυςοοοάθα ἴῃ ἴΠ6 ροητβοδῖε. Ηδνίηρ Ὀδοη 
Ῥογη ἴῃ τῆε ἀοιογί, Πα δηϊογοὰ τῆς ἰαπά 
οἵ Οβηδβδῃ, ἰἱὰ ἴδ αἰνίδίοη οὗὁἨ πιο ἢς 
δβββίθα δοβῆυα. Αἢδεγ Ἔἐχεουξπηρ ἔπε ΟΥ̓ α 
οἵ Πρ ργίεβδὲ δῦοιϊ 338 γεᾶγβ, ῃβ αἴδὰ δηὰ 
ψ885 Ὀυγιοά ἴῃ ἴῃ τηουπίδίηβ οὗἩ Ἐρἢγδίπ). 

2. Τῇ βδοη οὔ Αδἱπδάδο : ἢ8 γι βδῃςξὶ- 
δεά οἵ 8βοὲ δραγί ἴο Κϑαρ ἴδε δγκ οὔ αοά, 
ν ἢἰο τᾶ8 ἀεροδιξαά ἴῃ ἢΐ8 ἔδι μογ᾽ 8 Ποιι8β6, 
δῇεγ 1 δαὶ ὕδϑὴ β6εηξ ὕδοὸκ ἴο πὸ [βγδεῖ- 
1165, Ὀγ τῃ6 ῬΒἢΠΙΒη68. (1 ὅ6πι. γἱ]. 1. 

3. 6 βοὴ οὗ οάο, {δ6 βοοοηὰ οὗ 
Ῥανα᾽ 8Β τ ΡΠ πιθη, ψἢο αἰδεϊηρυϊδηοα 
ὨΙ86 1 Ὁ 8 Ὀγᾶνθ δοβὶ ονθπηθηῖβ. Ηδ 
Ψ 85 ΟὨ6 οὗἩἉ [πε [ἤγϑα δυτίογα το ἰογοδὰ 
{πεῖγ 8 Ὺ τῆγουρῇ ἴἢ6 ῬΒΠ5εηα ογοεβ, 
ἴο ργοσυγα ἸἩυδίορ [ῸΓ αν α ἔγουι ἴΠ6 ψεὶ] 
οἵ Βειδίθἤθπ), δ τ 6 ἱπιηληθηΐ Παζαγὰ οὗ 
τοῖν ᾿ἴνεβ. (1 Οἤγου. χὶ. 17---19.) 

ΕΤΈΟΥ ΓΑΡΥ, τηογα σογγροῖΐυ, ἴῃ 1,8 γ 
ἘΠοοῖα, 8 ρίοιιβ ΟἸ γίβιϊδῃῃ τηϑίγοη, οοση- 
τη 66 ὃν ϑιὲ. Φοδη ἴῃ ᾿ἷβ βεοομά Ἐρίϑε16. 
Οοπιραῦα οἱ. ΓΝ. ὑ. 617. 

ἘΞΕΡΗΛΑΝΤΊΙΑΒΙ5, {πὸ ἀΐβεδδα οὗ δοῦ, 65]. 
ἘΠΉΛΝΑΝ. 
Ι. Αμοῖδποῦ δοῃ οὗ Ὠοάο, δινὰ οϑπδ οἵ 

Ταν ἀ᾿ 5 σαγγίοσβ. (1 Οἴτγοη. χὶ. 96.) 
2, ΤΠ βοὴ οἵ δαΐγ, οὐ δδγθιογορίβι, δῃ- 
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ΕΙ, 

ΟἾΠΕΙ Ὑστίογ, ὙΠῸ δον ἴδ6 ρμίδης ΤΑ ΠΩϊ, 
ἴῃ Ὀγοῖπεγ οὗ Οοἰϊαῖι. (2 ὅδ. χχὶ. 19.) 

.1. 
Ἰ. Τα δουθης Πρ ρῥγίαθβε οὔ τΠ 6 1βγδοὶ- 

ἴ68, οπι Πα ᾿υάσεα ἰογίν γεδγβ: ἢδ νᾶ 
ἀεβοθηάρὰ ἔγτοπι Ππϑπιᾶγρ. [{ ἰδ ποῖ Κπονη 
ΜῊ τῃ6 Ροπεῆσαὶ αἰσην τγ5 ἰγαηδίεγγοα 
ἴο ἢῖπι ἔγοπι ἴΠ6 ἔδπιν οὗ ΕΠεοαζαῦ. Ἠδς 

ἔιΠογ οὗ δοβορὴ, {π6 δυδυδηά οἵὗὁἨ Μδαγγ. 
(υκε {ἰ|..23.) 

ἘπτΑκιμ. 
...Α Ἐ χρλ χό οὗ ἰ!6 γτογδὶ ᾿ουβεἢο]ά 

υπάες Ἡοζεκίαι ; ὈῪ ψ ποῖ ἢ6 ψ88 ἀ6- 
Ριυϊοά, ἢ οἰδοῦβ, ἴο γοοοῖνα 16 ῃγο- 
Ῥοδβαὶβ οὗ Ἐδυββαδκοῆ, ου ἴῃ6 ρατὶ οὐ ϑεθη- 
ἘΡΟΉΡΤΙΡ: Ἧς ναόν μετα Βαῦηα ἴῃ τηϊα 
ΟΥἶοΘθ, δργθοδῦϊΐν ἴἰο 6 ρτγϑαϊοϊΐοη οὗ 
ἰδαϊδ ; ψῇο ΑΝ ἈΈΡΩΝ 18 ὁἢ δ“ 
ΓΑΟῖΟΓ, δηἀ, ὑπάδγ 1πηδρθ8 Ὀογγονα ἔγοι) 
[6 φεηΐυβ οἵ οτγίθηϊαὶ ρμοδῖγυ, ργοηγίβοά 
παῖ 6 βῃουϊα δηΐου υὑπρουπάρα οοη- 
δάεηςα δηὰ δυϊῃογίτγ. 

2. Α Κίηρ οἵ Φυάείι, [6 δοῦ οἵ “οπίδῇῃ, 
ὝὮΟΒΕ ΠΔΙΩΏ8 Ψ83 δῇγννασάβδ σῃδηρεὰ ὮΥ 
ῬΒδγΔΟΒ- Νοοῦο Κίηρ οὗ Ἐρυρὲ ἰμίο “ξηο- 
ΙΑΚΙΜ (νοΐ 566). 

Ἐπ|λ15. ὅ66 ἘΣ ΛΗ. 
ἘΠΙΑΒΗ1Β, ρταπάβοη οὗ Ζόοβῆια ἴα ἢιρὶὶ 

Ργίεβε, γεῦεδ ραγὶ οὗ {π6 ννδ]} οὔ δαγυ- 
εἴῶ. Ης ν88β 8116, Ὀγ τηδγείαρθ, ἴο 

Τορίδῃ {πῸ Αἰτηοηΐο, ἴο ννῆοπΣ ἢδ ρᾷνα 
ΒΡΒΟΙΪΟΌΒ ΔΡΑΆΣΓΠΙΘΠἿ8 ἴῃ πε δεσοηά [δΏρ]α6, 
ἴο ἴπ8 δβοβη δὶ οὐ [18 σγοϊϊρίοῃ, δῃὰ ἴδ6 
δῖεδὶ ἀβιθαρα οὗ ἴπ6 εουπίγγ. (Νεῆ. χίϊ. 
10. 11}. 1. χα, 4.--9.) 

ΕἸΠΙΕΖΕΒ. 
Ι. Τα οδιοῦ οἵ Αδγβἤ δι δοινδῃϊδ, 

δηἀ εἰ φἘΐ ἴογ ἔα σοηβάσηςε τεροβϑὰ ἴῃ 
πη) ὈΥ 16 ρϑιγίαγοῖ,, 88 Ὑ6}} 88 [ὉΓ ἴδ6 
Ὀἱεῖν δηὰ ργυάδησα ν ἰῇ Ὡς ἢ Πα 6χα- 
οὐυξεα {Π6 σοπημββίοη οὗ ργοουγίηρ 8 ψἱῖδ 
ἴον ἴβαβε. (6δεη. χχὶν.) Βοίογε πε ὑυἱγῖ ἢ 
οὗ ἴδ88ο, ἰξ βῃουϊὰ βϑοῖθ (δὲ ΑὈτγϑπαπι 
μιδὰ ἀδεῖρηθα ἴο τηδία ἢΠΙπὶ ἢ 5 Πεῖγ. (ἀεη. 
χνυ. 2. 

ῷ. ΤΏ δοὴ οἵ Βϑοάκαναϊ, ἃ ργορἢεῖ, ννῇο 
[οτοϊοϊὰ ἔο ΨΖομοβπαρηδῖ, τπδὲ τἢ6 ἰγβάθ 
βεοὶ, νοῦ Π6 μδαὰ διϊεά οὖ ἐμ οσοηΐιηο- 
εἰοη σἱἰτἢ τη6 υπό ΑΠαζίδῃ, βῃοιυϊὰ 
ὕες ψτεοκοά δηὰ ργευθηϊθα ἔγοπι βδὶ πρὶ ἴο 
Ταγβηϊβδῃ. (3 Οἔγοη. χχ. 87.) 

Επιηῦ, οἢ6 οὗ ἴῃ6 ᾿ηξοτ!οουΐοΓθ ἴπ ἴῃ 6 
Ὀοοκ οὗ Φοῦ, τνγᾶβ “" Τῆὴ6 βοῃ οἵ Βαγβδοἢοὶ 
1Π6 ΒυζΖίῖα οὗ (6 Κἱπάγοεἀά οἵ Εδη," οὗ 

υυϑ 
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Ε, 

Αγϑῆ. (Φοῦ χχχῖϊ. 2. Θεη. χχῖϊ 91.) 
116 τὰβ οὗ τα δι οἵ [Π6 ρεϊσγοῆ 
ΑὈτγαμαπ,, δπὰ νν8β ἀσβδοθηάθα ἴγσγοπιὶ ΒυΖ 
6 ϑοὴ οἵ Ναῆογ δηὰ Μιϊςδῖι : ἴξ 'ἴ8 τηοβὶ 
ΡΓοῦΔΌΪ6 παῖ τπᾶὲ ὑγδηςῆ οἵ 16 ρεῖγὶ- 
ΡΟ δὶ (ἈΠῚΣῪ βαιε[ 6 ἴῃ Ἰαυπι888. 

ΕἘΠΠΑΗ, οὐ ἘπΠπ1.5, δἴϊοες Μοβοβ, νγδδ 
τε πιοδὲ οσαἰουγαϊθά ργορῆεοὶ οὗ ἴπ6 ΟἹά 
Ταβίδπιθηϊ, διυγηδιηθὰ (6 ΤΊΒΏΌΙ 6, ἔγοπὶ 
ΤΗϊθα {86 ρίαςσο οἵ 5 ὈΓγῃ. Ηας ψ88 ἃ 
βίγθημουϑ νἱπαϊςαῖογ οὗ ἔς ττογϑβιρ οὗ τδὸ 
ἔγια Θοά, ἰπ ορροδιιίου ἴο {Π6 4οἰδίγουβ 
Κίηρβ ὑπάοῦ ψῇοῃ ὃς ἰἱνεά. (1 Κίπρϑβ 
ΧΥ]].---χὶχ) Ἦδ νὰβ8 πιϊγβουϊουδὶγ ἰγ8η8- 
Ἰαϊεαὰ το πϑάᾶνεη (23 Κίπρβ 1}. 1---1}.}); δῃὰ 
ΠΙΒΏΥ 8668 ΔΙΟΓ 8 δ8.}}} τηογα αἰδιϊηρυϊδῆεα 
Βοῦουγ ανναϊϊοά ἢ. ΕΠ) δὰ Μοδβαβ 
ΔΓΕ ἴῃ ΟΠΙΥ πιθη ψἤοβα Ὠιδίογυ ἀοθ8 ποῖ 
αγηΐπδῖθ ἢ {Παῖς ἀεραγίυγα ουϊ οἵ [815 
νοῦ. ἘΠ] ἀρρδθᾶγεά, τομθῖθοῦ ὙΠῸ} 
Μοβοβ, οὐ Μουμὲ Ταῦογ, δὲ τῆ 6 τἰπ6 οὗἁ 
Ομ γίβεβ τγρϑηϑῆριγαιίοη, δηὰ Ἴοηνεογβθὰ 
σι Πΐιπ Γαβρθοϊϊηρ τπ6 ρτεαῖ ψόγκ οὗἁ 
τραεπιρίίοη, ψϊοῆ ἢ ν85 δῦουξ ἴο 86- 
σοΠΊθ 15}. (Μαῖι. χνὶ. 1---9. δηὰ πα 
ἀγα 6] ραββαροὸ8 ἰῃὰ Μαγκ δηὰ [μ|Κ6.} 
πὰ ΔΠ ἱ{Πδιγδιίοη οὐ 16 οοπάυςϊ οὗ 
ἘΠ. δ τονναγὰβ {86 ργορμεῖβ οἵ Ββ88), β68 
ΡΡ. 384, 385. 

Επιμ, τῆς βαυθηῖῃ δποδιῃρπιθηΐ οἵ ἴδε 
Ἡδροῦτον8, ἰὰ ἴα πογίϊ βκιγε οὔ ἔπ ἀσβοσῖ, 
νν θογα ΠΟῪ ἔουπα ἔνεῖνα ἰουπίαίηβ δηά 
ΒΕΥΘΠΤΥ ραἰπιοῖγοο.Ό εη 186 ῥΐδοα 
νγ88 ν]βίίθαὰ Ὀγ Ὦγ. ϑῃδν, ἴῃ τἢ 6 δαγὶγ ραγὶ 
οἵ τ1Π6 εἰρσμέθαεπιεῃ σδηΐαγγ, ἢδ ἴοππα ἤσδγα 
Πῖη6 ννεβ οὔ ἰουπίδίηβ, αηὰ 2000 ρα]π|- 
ἴγοος, (Εχοά. χν. 97.) [τ ἰβ πονν οδ 16 
δάν μὔγὕάπαεὶ, ογ ΟἸγοηάο. ΤΠογα 
8 61}}} ἃ ροοά διυρρὶν οἵ ψϑῖοσ, Ψῃ]ο 
ΠΟΙΙΡΙΒΠ6Β 8 ργεδῖ πιδΩΥ Ὀιδῆςβ δηα ἴγθεβ 
88 Μ6}} ἃ8 ἤεγῦβ. ϑϑουῖδι οἵ {18 βἰ δ 00 18 
δὰν δ αβεῖς, πῆς Ὧγ. Υιβοη γεραγάβ 
ἃ8 ἴῃ ΕΠΙΠ οΥ̓͂ ϑογρίαγο. Ηρσγα ἢ ἰουπα 
ἃ Πσοηδβί ΘΓ ]6 ὨυΩΌΘΓ οὗ ρεἰπι- ΓΘ 65, δπὰ 
τοϊογαθὶν ροοά ψνϑίεγ ἴο δὴν εχίεπξ, [ὉΓ 
ΜΠ ἢ 1 πῆρῆς ὕῈ ἀὺρ ἰῇ [6 88η68. 
([μδηἀ8 οὗ {πε ΒΙΌὈ]6, νοὶ. 1. Ρ. 172.) 

ΕΠΙΡΗΛΖ, ϑυγηδιηθα [6 Τοιηδηϊῖθ, ΟΩ6 
οἵ τῆ6 ἔγίθπαάβ οὗ 20, τνὰβ πιοβὲ ὈῬγΟΌΔΟΙΥ 
ἀεβοθηάδά ἴγοι ΕΠρί82 τ 6 βοη οἵ ἔξαυ, 
ἴο σοι ἴπ6 οἷν οΥ ἀϊδιίγίεὶ οὔ Ταπηδη 
νγ88 δἰοιεά. (τ. Θοοά, οἡ Φο} 1. 11.) 

Ἐπ158... 16 Βυσοαβδοῦ οὔ ἘΠ ἴῃ 1Π6 
Ριορίοιῖις οἶεοο: 6 Ψγοῦρηϊ ὨΙΠΙΟΓΟΙΙ5 
Τηϊγαοίδϑ ἴῃ τα Κιηράοηι οἵ ἴδγβεὶ, νν ῃ]οἢ 
γα ταδί ἴῃ 3 ΚΊηρβ ᾿].---χῖ!. 8466 οὶ. 
1. ρ. 606., ψἤεγα {86 ἀεδβιγιςείοη οἵ ἰογιγ- 
ἴνο γουηρ Ρεγβοηβ ὈῪ [18 ργόρῃδὶ 18 
νἹηἀϊοεῖοά ἔγοπι τΠ6 σαν] οὗὨἉ Βοσρέϊοδ. 

ἘΠΊΒΗΛΗ, [31.858 οἵ ἘΠῚ5ΗΛΑΗ, ἃ (ὐγοοίδη 
Ργονίποθ, ἤοποα ρυγρία 88 Ὀγουρῆς ἴο 

Βιοσταρλῖοαϊ, Ἡϊείοτίοαΐ, ἀπά 
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Τγτο. (ὅξεη. χ. 4. Εζεϊς.. χχνι. 7,), Αο- 
σογάϊης ἴο Ῥγοῖ. δβοηΐυ5, (6 δῆς 5 
γοῦν ακίῃ ἰο ΕἾ18, ποῖ ἴῃ ἃ ναοῦ 
ΒΘΏΞ6 18 ιιΒοἀ [ογ ἴδ ψ ἢ οἱ 6 οὔ Ρεϊυροπηδβυβ. 
ΔεςοοΓαϊηρ, ἴο ΟἸΠΘΓΒ, ἰδ 18 6148, οὐ ὕτϑεςο. 
ΤῊΪΒ σΟΥΠΙΓΥ πιοβὲ ργοῦθθὶν ἀσγῖνθα 118 
Ὠδηια ἴοη ΕἸ ἤδἢ ἴπ6 βοὴ οἵ Φανδϑῃ, 
Ψ ἢ ο66 ἀεποδηδηῖβ ἰοά ρασγὶ οἵ ὅτεεςο. 

ΕτΚΟΒΗ, ἴπα Ὀἰγιἢ-ρίαος οἵ ἴδε ργορἢεξ 
Νβδυπι ([. 1.): 18 5 δἰἔμεγ 1. Ζ κοεὰ οὗ 
Αἰζοεὴ ἴῃ Αβϑυτία, σίγα ἢ ἰ8 δι ρροβοὰ ἴο 
Παγα αἴ6α : ἢϊ]5 γοριυΐξθὰ ρτανα 18 υἹδίτϑιὶ ἴῃ 
ΡΙστί παρα Ὁ ἴπ6 ὅενβ; οΟΥ 2. δοσογάϊηρ 
ἴο Ψεγοϊῃο, 'ὲ 18 ᾿εἰροεεὶ, ἃ ΥἸ]Π]αρα ἴῃ Θδ- 
[ἴ66. ΠῚ τῆε ἐγδάϊτίοη νἢϊοί ροΐπῖ8 ἴο 
16 Αβδυγίδη υἱίαρθ δ ὉὈ6 ἀερεπάεά 
Ὁροῦ (8δηὰ Νῆγ. 1 αγαγά {ππηκα ΜῈ ποῖ 
ψπουΣ σαὶ), τὲ ργορεῖ Ναυη 
τηπέ ἤανα ρουγεά ἰογιῃ τ “ Ὀυστῆθη οὗ 
Νιηονθἢ,᾿" ψ ἢ τπδῖ οἷ Ἐγ---ἰη 8}} Ποῦ ἰαχυγγ 
8Δη4 ρῥΓ͵]άδ --- Ὀείογα ἢ5 ογϑεβ. (Νὶπονθὴ δηὰ 
[15 Ἀειηδίη8, γο]. ἱ. ρρ. 9333, 934.) 

Επύι,, τὴ6 5ἰχιῆ ποηῖ οὗ τῃ6 Ζ72εν ἢ 
ΘοΟ  6ϑἰ βίο αὶ γα, απ τπ6 ἔνε ἢ τπποπίὶ 
οὔ τἢδ εἶν! γοθαγ, ὙΤἢὰ εἰγηοϊοργ οἵ τῇηϊ5 
πογὰ ἰδ οὔβουγθ.Ό ΕῸΣ ἃ ῃοῖϊςα οὗ ἴδ6 
[ἐβεϊνδ]β ἴῃ ἘΠ 18 ποητἢ, 866 ρ. 900. 

ΕἘΠΥΜΑΙ8. δ86ε ΕἸΔΜ. 
Εχυμαβ. ὅεε ΒΑ - δεΈϑυβ, ρ. 636. 
ἘΜΒΑΙΜΙΝα. Ἐργρίίδη δηὰ Ψον ἢ ρσοὸ- 

(68868 οὗ, 667, 558. 
ἘμΜιμΜ5, ἴῃ6 δηοϊδηξ ἸΏ δη(5 οἵ {Π6 

Ἰαπά οἵ (δῆββδῃ, ἴο ἴπ 6 βαδὲ δῃὰ πογί ἢ .θαϑὶ 
οἵ 16 Πεδά ὅθ, ΤΏΟΥ ψοῦα ἃ πυπιοζοιιβ, 
ὙΑΓΙΚΟ, δηὰ εἰραπιὶς ΓῆσΘ, ργοῦθῦν ἀ6- 
δοοπάοα ἔγοῃῃ ἢδη). Τῆογ πογὰ ἀείρειοα 
Ὀγ ΟΠδαονίδοιηοῦ ἴθ ϑμανοῃ Κὶ ται απ, 
ἢ (ἢ. ΡΙαίῃ οἵ Κιγίδιβαῖὶπι. (Θδη. χὶν 
ὅ. 

ἙμμΜαυβ, 8 5π|8}} υἱ]αρθ οὗ ΨΔψιιάξδβ, ἐ15- 
ἴδιιϊ βἰχιυ Τγ] οΩρβ ἔγοιῦ Φεγυβαίοπι, πον 
σδ]6ἀ ᾿ΑΙαν 88. ἥι 18. ΠΙΘΠΊΟΓΒΌΪΕ ἰῸΓ τΠ6 
νοῦν ἰητογεβίϊηρ σοηγογβδέοη θεΐψεθη 6515 
ΟὨγῖδὲ δηὰ ἵἔνο οἵ ἢ15 αἰδείρ᾽οβ ἴῇὼ τῆς 
ονθηΐης οἵ τς ἀδγ οἵ κιὶ5 γεδυγγοςζίοη. 
(ἴυκεὲ χχὶν.) [ὲ 185 ἃ ροοῦ νἱϊαρο, ἢ δ 
[ουμαῖηῃ δηὰ (6 Γυΐϊπθ οὗ δὲ δηςϊεῃηϊ 
ἙΠυγοῆ, 8. ἔπε βιγυοσΐωγα οὗ ἰδσρα ἢενῃ 
ϑίοῃθβ. [1 165 ου 8 ἀξοϊ νιν ; δπὰ τα 
ρϑορίθ, σψῆο ἰἵνα ἴδῦθ, δἴε ροοὸῦ δηά 
ψΓεϊοπο ; ΤΠΕῸΥ ἃγα οἢεΗγ ΟΠ γι βίβ. 
(ΟγηεἾἶβ Εθοοὶ]δοτοηΒ οἵ ἴῃ 6 Εδδῖ, ρ. 213. 
Ὧν. Ἐοδὶπδοη δ Τγανοὶβ ἴῃ Ῥαϊδβῖιπθ, ἴῃ 
1852. Φουγηδὶ οὔεμε Θεοργδρῆϊοδὶ δοοϊεῖγ, 
γοὶ. χχῖν. ῥ. 11.) 
ἘΝΟΑΜΡΜΕΝΤΒ ΟΥ̓ ἴα ζονν8, 926 --- 998. 
ἘΝ-ΏοΚ, οὐ ἔπ Φμηίαϊα οΥ 1 ον, ἃ εἶν 

Ὀεϊοηρίης ἴο ἴπε πα εσῖθα οἵ Μδηβδοςεθῃ, 
ΟἹ ἴδ6 νεβδὶ βίάβ οἵ 1π6 Φογάβδῃ; δεοογά- 
ἴηὴρ ἴο Ἐυδβοῦϊιδ, 1 νψγ85 [οιιν Ἐοπιδὴ τη 68 
ἴο ἴπΠ6 βου οὔ Μουηὶ Ταῦρον. Ἦεστγε ἀνεῖς 
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1Π6 βούοογοβδβ, ἯῆΟ ναβ σοηδυ δὰ ὃν ὅδ] 
ἃ 8δοτὶ {ἰπιὸ Ὀοΐογα τἢε ἴδε8] Ὀαδίιϊὶα οὔ 
ΟἸροαᾶ. Ἐπ- ον 18 ΠΟ 8 5018}} ψ]] αρα. 
Τῇ σορίοιιβ βρείῃρ οὗ ἐουηϊδίη ἔγομι νι οἢ 
1: ἴδ 8 118 ἤδῆιθ, ἤονν5 ἔγοπ) ἃ νἱάδ εοἰγ- 
ευἷᾶῦ ορεηΐϊηρ ἱπ ἴππ6 γοεῖΐς, ἃ [πεῖ ἀρονα 
1Π6 ν!]αρθ. (Τῆγες Μοπίδβ ἴῃ τδ6 Ηοὶγ 
1μδηά. Φουγηκὶ οἵ ὅδογ. 1εὲ1ϊ., δαηυδγυ, 1856, 

. 339. 
ὴ ες ΠΌΡΕ οὐ ἴῆ6 ἐουηέξδίη οὗἁ σαν 68, 
8 ρἷδοα δἰϊυδῖεἀ οἡ ἴῃς πογίβογῃ ροϊπὲ οἵ 
πε Πεδα 8εβ. (Εσεῖ. χὶνιὶ. 10.) 

ἘΝ-ΟΑΝΝΙΜ, ἃ οἷν Ὀεϊοηρίηρ ἴο (ἢς 
«γε οὔ ἰββδοδδῦ (9}053ἢ. χῖχ. 2]. ; χχὶ. 99.), 
ΠΘΑΓ Ψ6Ζῦοοὶ. 1ογὰ Νυρεηῖ, Ὦγ. γι βοη, 
δηά οἱδος γοοθηΐϊ ἴγανο θοῦ, ἰ θην ἴὰ νυ ττἢ 
16 τηοάδγῃ ἴοπη οἵ 7εηίη, νΒοὶ 866 Π|8 
ἴο δὲ 8 (᾿γινὶπρ ρδο6. “Α Ρὑεδιιεῖβι! δηὰ 
σορίουβ βιγεδπιίος οὐ [π6 ρυγεβὶ τνδῖεγ, 
ψΠ]οἢ τυη8 τπγουρὴὴ ἱξ, δηὰ δχοοϊθηξ 
βατάθηδ ἰῃ 115 Ὠοῃρθουτγῃοοά, 5 τ ΚΊΠΡῚΥ 
δοοοτά σῖτἢ 115 Ηδῦγανν δἰγιποίορΥ, -- ἯΣ 
Ἐσουπεδίη οὗ ἴτ6 Οδεγάθηβ.᾽ οὐ ημοιε 
Τ1,δηἀ5 οὗ 16 ΒΒ δὶ}, νοἱ. 11. ρ. 84. [μογὰ 
Νυρθδοηϊδ 1,ππ6, ΟἸαβϑίοαὶ δηὰ ϑϑδογεά, 
νοὶ]. 1. ρ. 196.) 

Ἐν: κυῦα, τ᾿ηουηϊδὶηβ οὗ, 59. 
Ἐν -6Ερι, οὐ τ Σοιπίαῖπ ὁ ἰλὲ Αϊα, 

δηοϊοηιὶγ οαἰἰορά Ηδζβζοθ Τδιηδγ, νγ88 ἃ 
οἷν ἴῃ τ. 6 ἐγῖρε οἵ υάδῃ, ποῖ ἂν ἔγοην τῇ 6 
ΒΟΘ ΘΓ ροϊπὶ οὗ τι6 Ὠεβδὰ ὅεαβ. ἴΐ ἰδ 
Γοδοῆθα πὶ Οδγημεὶ, ποὰγ Ἡδῦγου, Ὦγ 8 
γΟΓΥ Ἡ}14, δίθερ, δπὰ πιουηϊδίποιβ ρ888 ; 
ἴδε Γοδα ἴῃ βοπι6 ρίδοας Ὀαοίηρ ουϊ ἴῃ Σὶρ- 
Ζὰρ8 Οοἡ ἴδε ργεοὶμιουβ 5δ᾽468 οὔ [6 τπηουῃ- 
ἰδῆ. Τἢα ἰουπίδίη ἰδόυ 68 ἐογι ἢ ἴγοπι τΠ 6 
ΓΟΟΚΒ αἴ οὔςε 8 ἴαγρθ, ρυσγθ, δηὰ ἰορίά 
ΒΊΓΘΒΙΩ, δῦουξ 400 ἔδοϊ δῦονο ἴπ6 ᾿ἰονοὶ οὗ 
1πΠ6 βεβ. [ὑ ἤοννβ γαρίαἷγ ἀονῃ [Π6 δἰάεϑ 
οὔ τῇ ἀεοϊνὶεν τοπτασαβ ἴπ6 βθᾶ ; ἰἴβ σοΌΓΒα 
θεϊηρ ἴγαςθα Ὀγ 8 τῆϊοϊκεξ οἵ Ἰυχυτγίδηϊ ἔγεο8 
δηά δῆγυῦ8. ῬΥΠόγανεῦ ἴἢ6 ννϑίογ γεβοῇςβ, 
ἴπογα ἴα τοἢ νεροϊδίίοη. Τα δἰές οἵ τῃ6 
81} ντᾶῶβ οποθ τουγβοθὰ ἴογ ουϊϊναιίοη ; δηὰ 
ὭΘΑΓ ἴπ6 ἴοοξ ὅγε ἴ86 γυΐϊηδ οὗ ἴδε ἴον οἵ 
Ἐπ-Οθα]. (Φουγῃαὶ οἵ ἴα Ὠερυϊδίοιη οὗ 
τα Με] Ῥγοϊεβίδης Οοϊορε ἰο ἔῃ Εδϑῖ, 
ἴη 1849, ραγὶ 11. Ρ. 382.) Απείδηι! γ [μα αἀἰ8- 
ετῖςῖ, ν ἰςἢ δαυγγουπάρα ΕΠ. 6, δθουπάοά 
νἸἢ ραἰπι-ἰΓθο5 πα νηθ8. (Ζ2οβῇῃ. χν. 62. 
2 (ἤγοῆ. χχ. 3. ϑοηρ οἵ 80].1. 14.) 
“Ὁ 8} 5᾽ἀδβ τ 6 σουῖγγ ἱβ [}}} οὐἁ σδινθγηβ, 
ὙὨϊςἢ τΐϊρης τη βογνα 85 ἰυγκίηρ ρ]δοαβ 
ἴον αν! δπὰ ἢΐβ πιθῃ, 88 {πεν ἀο ἴογ ουΐ- 
ἰανν8 δὲ τῆς ργαβεηὶ ἐδυ.᾽" (Ἐοδιίπδου᾿ 8 
Βιρ. Βδϑ8. νοἱ. 11. ρ. 3038.) Νοι (ἂγ ἔγοῃ 
τη 8 μίδοθ ννὰ8 ἴθ σᾶνα οὔ Ἐπορϑαϊ ; ἔοσ 
ποῖος οὗ ψῆϊοἢ 866 ῥ. 67. 

ἘΝΟΒΑΥΨΊΝα, δγὲ οὗ δηιοης [πε 68,512. 
ἘΝ-ΜΙΘΡΗΑΤ, ΟΥ ἴπ6 Φοωπέαίπ ὁ. Χωάρ- 

»εοπί, ἴῃ 88Π|6 88 ἴ6 Ὑϑδίοῖξ οἵ Μοιιυδῇ, 
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ΟΓ Ἤσοηϊοηξοη, {Π6 πᾶπ|6 οὔδ ουπίδϊη ἴῃ 
6 ἀφεογῖ οἵ ὅϊη, οἴ βοῦν δα σα Θὰ Κααεσβῇ. 

Ἐνουη. 
Ι. Τῆς δβδοη οἵ (ἰδίῃ, ἰῃ ἢοποιι οὗὨ νἤοπι 

6 ἤγϑβι οἷν πχεηιοποϑὶ ἴῃ ϑδογρίυγα τ 88 
ςΔ]|οὰ Ἑποοὰ ὈΥῪ ἢ}8 δι θγ, ννῆο Ὄγδϑοϊθα [ξ. 
(δη. ἰν. 17.) [Ιεὲ ἰ8δ βιρροβοὰ ἴο ἤδνθ 
Ὀδθη βἰιυδίοα οὐ 16 οδϑὶ οὔ Εάδθη, δι 118 
ΡΓΘοΐδα 8116 σδηποῖ ΠΟῪ ὉὈ6 θδβοογίαϊπθα. 

2. Το ἔδιδον οἵ Μεοιπιυδβοίωῆ, πηθπηογαθὶα 
ἴον ἢ:5 ρίεῖγ. Ἡανίηρ ᾿νε 8056 γεϑδβγβ, ἢς 
85 ἰΓβηβίδιοα δηὰ ἀ͵α ποῖ 566 ἀδδῖῃ. (εη. 
ν. 18. 9:. Ηεοῦ. χ!]. ὅ.) Τῆδ πιδίηογυ οὔ 
ὙΠ ΙΓἢ ἐνθηῖ 18 σοηβηιηοαὰ ὃγ Ποδίῃεη τγβάϊ- 
ἴοπ5, οὶ. 1. ρ. 149. Αεεογαΐϊης ἴο τἢ6 
τηοάογῃ δεννΒ, δηὰ ἴπΠ6 ΑΓγαθίδηβ (ν ἢ. οδ]] 
δῖπὶ 7άνγὶς ἐλε ἰεατπεά), 6 858 {π6 ᾿ηνεηῖοῦ 
οὔ ἰεΐίοῦβ, δεῖ ἢπηδῖϊς, αῃ ἃ ΔΒ ΓΟΏΟΠΙΥ ; ρῥΓο- 
ὈαΌΪγ ἔγοπι δα οἰγπιοίΐορυ οὔ [ἢ ὨδπΊ6, 
ΜὮΙΟἢ δἰσ ἢ 8685 ᾿π|Ἰαϊ Θὰ ΟΥ̓ Ἰηἰἰδιίηρ. 

ἙἘΝΟΝ, ἃ ρΐδεθ οΥ ἔοιιηϊδίη, ποῖ ἴδ ἴγοπὶ 
ϑ8 ̓ πὶ, νν ἤθγα Φοῦπη ὈδριϊΖοα πιλην ρΘΓΒΟΏΒ. 
Αςοογάϊηρ ἴο Ευδβοῦϊι8, ᾿ξ ννα5 εἰχῆι Εοπηδη 
τηΐο8 ἔγουῃΒ ϑουίβοροίβ, δπὰ δἢγ-ἴἤγοα 
ΠΟΥ -αδδὲ οἵ γσυρίεαι 

Ἐνοϑβ, ἴ6 βὺπη οὗ δϑῖιι δῃὰ ρτεπάβοῃ οὔ 
Αὐἀδπι, νγγα8 Ὀογῃ Α.Ἁ. 335, δηὰ αἀϊοα δἱ τ 6 
8 οἵ 90δ γ6δῖ5 : ζοῃβθη θη} ἢ6 τ8 
σΟὨΓΕΠΙΡΟΓΑΓΥ τ Αἀδβπὶ 695 γΘΆΓ5, 8ηα 84 
γϑδῦΒ ἢ Νοαῆ. Αἴἶεγ δα δΓιἢ οἵ Εποἱ, 
αἰνίπα ννογβιρ, ψῇῃϊο 1}}} παῖ εἰπε δὰ 
θδθη σοηῆπρα ἴο ρτίνϑῖε ἰδ 68, ὈδοδΠῚ6 
ρυθ]ς. ΤῊ ἀεδοθηάδηῖβ οὗ ϑείῃ βεραγεϊθὰ 
Ἐδοσηβοῖνοβ ἔγσουι {6 ἀσβοοπάδηϊβ οὐ (ίη, 
δηα ἱηνοκεά 6 ἤδιηα οἵ ()ο«, ργοῦδὈ]ν οἡ 
Πχρα ἀδγ8, Βῃα 'π 8556} 0} 165 ΠΟΤ ΘΥΟΓΥῪ 
ΟἿ ΥγΥ885 δ τηϊίεα. (ἀεη.ν. 6. 1 Οἤγοη. 1.1. 
ἄδη. ἱν. 96.) 

ἘνΝΌΒΟΟΕΙ,, Εουπίδίη οἵ, 97. 
ἘΝΤΕΈΒΤΑΙΝΜΕΝΤΘΈ οἴ οον8,477---479. 
Ἐρξνετυβ, ἴπ6 ἢγϑῖ ρϑγβοη ἴῃ ργοςζοῦ- 

βυϊατ Αβὶβ σῇο οιθγδοθὰ (6 ΟἾγίςιδη 
ἢ. (οι. χνί. 56.) ἴῃ ψ Ἐς ἢ ράβδβαρο, 
ΤΏΘΏΥ ἸηοάεΓ ναγϑίοῃβ, δηκὶ διηοης [ἤδη] 
ΟΟΥΓ δυϊπογίβοά γνεγείοη, τοδὰ Ασοδδίδ, 
ψ Ὡς ἢ 18. ἃ ΠΙδίΒΚα ἴῃ ἰἢ6 σΟΡΥ ΨὨδησα 
ΠΕ σεῦ πη866 : ἴον ἴῃς Αἰεχαπάγίδη δηὰ 
Μαιίσδη τππδηυβογρίβ, ἴπε Οοὐΐςο5 Ἐρἤγεμι, 
ΟΙαγοπιοηΐδπιβ, Αὐμρίδινβῖ8, Θὰ Βοσγηογία- 
Ὧ0.8, δηά [ἢ ΓΕΒαΙηρ8 ἴῃ πε Οοάοχ Μ]η- 
ἀοροποηβὶβ 1,δπηυοοίβηιβ 834. (Νο. 87. οἵ 
ΟὐοβθαςδΒ ποϊαδίϊοη), τορεῖθογ ψ ἢ 186 
Μειιρἢϊεῖς, Ασγιπεηΐδη, Ετδίορίς δὰ  υΪ- 
βαῖα νογαϊοῦϑ, ὑθβι 68 ΠΊΘΗΥ ἴῃ δι οΓ5, 
.---ῦ ̓  γοδὰ ᾽Ασιας ἱπεϊεδά οὗ ᾽Αχαιας ; ννἢϊο ἢ 
Ἰεσείοη Οτίεβῦβοι σοηβίάθγβ 88 Ἵεγίδιην 
6408], ἔπος ργαΐεγαθ!θ, ἴο ἴπ6 ταϑοεῖνθά 
τεβάϊης. Ὑπαῖ ἰδ ἐξ ργδϑίδσβ θα ἴο ἴδδὶ 
τεδαϊηρ ἰδ οἸεαγ ἔγοπι 1] (οσγ. χνΐ. 1δ., ψβεγο 
εἰ 6 ἔδαιν οἵ διεριθηδβ 18 βαϊὰ ἴο Ρδ “ “ἦς 
ἡεεῖ σιὼ ὁ Αολαία. ᾿ 

υυ 4 
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ἘΡΑΡΗΒΑΒ, [6 οοδάϊαυϊον οἵ ὅ8ι:. Ῥαὺϊ ἰῃ 
Πἰ8 ἰαθουγβ, γ͵1Αδβ γεριιϊο ἴο 6 ἴδε ἤγδι 
Ὀϊδῆορ οἵ {πΠ6 σδυγεῖϊ δὲ (ὐοϊοββθο, ἴο νυ ἢ 
ἢς νὰϑ8 δῆς: οηδίεὶν εἰϊδομῆθά. (οἱ. ἱ. 
17. ἵν. 12. Ῥηιε. 33.) Ηδ ν88 νι ὅι. 
ῬΡδὼ] ἀυτγίηρ Π5 ἤγβί ᾿ππργβοηιηθηῖ, δηά 
᾿μ88 δοπιϑίϊπηθβ, θυὲΣ στ πουΐ ρῥγοού, Ὀδδη 
εοηίουηῃάρα ν᾽ ἢ 

ἙΡΔΡΗΒοῦιτῦβ, σψῇοη (δαὶ δροβίὶα 
δῖγ}68 8. (6]]ονν-ΪαοΌΓΟΓ δηα (6! ον ϑο ἀϊεγ, 
835 δανίηρ ᾿ἐρα βι ρόρῖς ἴῃ ἢϊβ ἰαθουγβ δηά 
ἰδηροῖθ. Πὰς δρρεδᾶγβ ἴο βανε Ὀδε ἴδε 
τηϊηϊκῖογ οὗ (ἢ ῬΠΙΠρρίαπ οἰγοῖ, ὮὈγ 
νος Π6 ὙΠ δοηϊ ἴ0 ΟΔΓΓΥ͂ ρΘΟΌΠΙΕΓΥ δἰ α 
ἴο ϑ8ι. Ραυϊ, σἢο βρεβκβ οἵ Πίπι 'ῃ [6 γπ}8 οὗ 
Εθαῖ γτεβροοῖ. (1). ἵν. 18. 11. 95---80.) 

ἘΡΒΗΕΒΌΛΜΜΙΜ, ἃ ρίδος Ὀεϊνεεη ὅδο- 
σοῦ δηὰ Αζεοκαῖὶ οὐ ἴπῈ πεϑὶ οὗ ἴδ6 
ν 8] εν οἵ Εἰδῆ. Ηδργα ἢ αγῶν οἵ {π6 
ῬΠΠΠΙδι 65 88 δποδηρεα, πη ΘΟ] δὴ 
Ἰηϑιυϊτεα τῃ6 ἢΠοβίβ οὔ ἴβγβεὶ : βηἀ ἤογα δἰ8οὸ 
ἔπαν Μοῦ ουπά δῇογ ἢν 8 οογοηβίίοῃ, 
δΔη4 Βυῆεγοα ἃ ργεδῖ δἰδιρῃίογ. 

Ἐρηξϑῦϑβ νν88 ἴΠ:6 πιοίγορο β οὗ ργοοοῦ- 
διϊὰγ Α58ϊΔ. (Οη (δ μοννοῖβ οἵ ἰῃς “ 85- 
ΒΘΙΏΌΙΥ "ἢ Βεϊὰ ἴῃ (ἢ}}8 οἰἴγ, βδθα ρ. 183.) 
ΤῊῖ5 σοἰοὈΓδιθα οἰΐγ, τ 6 γοπηδίηδ οὗ σἢϊίοῇ 
Εἶνε 8 Βίρῃ ἰάθα οἵ 118 ἔογιβεν Ὀεβδυῖυ, 
ἐχιθηϊ, δηἋ πηϑρη! ἤοδησθ, Ῥ88 δἰ υδίθα 1η 
δι ραγί οἵ Αϑδὶα ψνῃϊο ἢ νν88 δποίδηι]ν σα ϑὰ 
Ιοπῖα (θυῖ πονν Ναίῖο δ), αρουΐ ἄνα τοῖο 
ἔγοπι ἴπ6 ἔροδη ὅδδα, οἡ {πε δ'ἀ68 δπά βὶ 
{Πα ἴοοϊ οἵ 8 Ταῆρα οἵ πιουηϊαίπδ ουετ]οοῖ- 
ἴῃρσ 8 ἤη6 ρῥἰδίη ἴπαὶ τγα8 ννίεγεα δηά ἔξδγς 
εΠ56ὰ Ὁγ τῇς τῖνογ Οδυδίεσ. ἘΡρἢεβιβ 
Ψ 88 ρΑΓΓ συγ γ ςαἰεῦταῖθα ἔογ ἐῃ6 ἐδρ]ς 
ΟΥ̓ δ, ἃ πηοδὲ τηδρηϊβοσδηΐ δηα δβίδίο 
οὐ ῆςο, ψϊοῆ Πα Ὀδοη ογοοϊοὰ δὲ ἰἢδ 
σου Οἢ ΘΧρΘΊδ6 Οὐ (ἢ 6 ἱΠΔὈΪΠς15η185 οὗ Αδ]8 
Ῥτγορογ, δηὰ νὰ γαρυϊεὰ οπο οὗὨ {Π6 δβαυειὶ 
ΟΠ εΓΒ Οὗ ἴΠ6 νοῦ] : δι τΠ6 ὙΘΓΥ διῖ6 
οἵἁ εἰν}8 δειιρεπάοιιβ δηὰ ςεἰουγαϊοά εὐΐῆες 
18 ΠΟῪ πησοίογηπιίίηοα. ὙΠᾺΕΙΥ δβοδιιεγοὰ 
Γυΐη8 δἰΐεϑὶ ἴπΠ6 βρίεπάουσ οὗ ἴππ τ 6ΒΕΓα 
τηθηΠ] οηΘα ἴῃ Αςἰδ χὶχ. 8]. ; [π6 οἰαναῖθά 
δἰτιδιϊοη οὗὨἩὨ τνῆηϊοῦ οἡ Μοιιὶ Ῥτγίοῃ, 86- 
οουηῖβ ἴογ [ἢ 6 6856 συ τἢ γν ΠΙΟἢ 8η ἰτηπη η 86 
τουϊετυάα τᾶ σοἰἸοοῖοθά, ἴδ Ἰουὰ βῃουῖβ 
οἵ νῆοβε νοΐςεβ, γϑνεγθεγδίθα ἔγοιη ἴΠ6 
ποϊρῃθουγίης Μοιυπὲ Οογίβδυβ, ψουϊὰ ποὶ 
ἃ ᾿Ππ|]|6 δυρπιθης ἴῃ 6 Ὀργοῶγ πο ννα8 οὐ- 
ςΑϑ] Πα Ὁ 1π6 ρορυΐδοα γυβηϊηρ ἰηῖο τὴς 
τιεδῖγα. ἴη τῆς πιο οἵ 8ι. Ραυΐ, Ἐρἤδδιι8 
γγἃ8 ἴῃ ΤηεΓΟροΟ 8 οὗ Αβδὶβα Μιίπογ: ἴἰ 
δρουηπάξα νὴ ἢ Ογδῖογβ δηὰ ΡΒ ἢΠ]ΟβορἤεΓΒ ; 
δηὰ [18 ᾿πῃδὈϊ δηΐῖ8, ἰπ ἐποὶγ ΟὐσηΈ 16 δβιδῖα, 
ΨΕΓΘ ςαἰοὈΓαϊοα οῦ ἐμοἷγ Ἰἀοἰδίτυ δηὰ 8[6}}} 
ἴῃ Ιηδρῖο, 88 νν6}} δ8 ἔογ (Πεῖγ ἰυχΌγΥ δηά 
Ιαϑοϊνουβηῆθβθβ. Ὑπὸ ργεβοηξ δίδίες οἵ 
Ἐρποδυβ δῇογαάβ ἃ βισϊκίηρ 1Πυϑιγαῖίοη οὗ 
[Π6 Βοσοσηρ Βῃπηθηϊ οὗ τορμέςν, Ἐρδοβυδ 

Βιοσταρλέοαϊ, Ἡϊείογίοαϊ, απὰ 

ῈἘῈΡ 

5 ἴδ. ἔγοι οὗ {π6 ἀροοσδγρεῖς οσυγοδοβ 86- 
ἀγεβϑοὰ ὃγ τῆς δνυβηρε δὲ ἴῃ ἴΠ6 πδπὶε οὔ 
εδβυ8 Οἤγιδὲ. “ἪἯΙ5 οὔαγρε δραϊηβῖ πο ἰ5 
ἃ ἀεεϊοηβίοη ἴῃ τοὶ ρου ἔεγνουγ (ον. ἱ:. 
τ δηὰ Πὶ5 ἑἐλγεαί ἴῃ σοπδεαυεηος (Βεν. “ἢ, 
ὅ.), ἃ ἴοῖδὶ ὀχεϊποιίίοη οὗ ἢεγ θος 6εβδϑΈοαὶ 
μὴν ὀνιμδοῤ Αἴδῦ ἃ ρτγοϊγδαοϊθα βἰγυρρὶς 
νἸτἢ [Π6 ϑυσογὰ οὗἩ Εοπλο, δηα τ δορδπι5 
οἵ τε αποβίῖςοβ, Ἐὶ βέϑμμο δὶ ἰαβὲ σῆνε τγϑύ. 
Τα ἱποεὶριεηὶ πα ἔδγοποα, οδηβυγοὰ Ὁγ 
τῆς ταγηΐϊηρ νος οἵ {6 ργορβεῖ, ἱπεγεββεά 
ἴο ἃ ἰοῖϊδὶ ἰογρειιϊηθ85 ; ΕἸ}, ἂὲ Ἰεηρῃ, ἐπα 
τη γεδιθηΐηρβ οὗ τῃ6 Αροσαῖν ψ γα ἴ}- 
8|164, δὰ Ερξιδδβιιδ δυηῖκ στ τῆς ρεπογαὶ 
ΟΥΕΓΙΠΓΟΥ οὗ ἴπ6 Ογθεκ εοπηρῖγα ἴθ δα 
ἰουγίδοηςῃ οδοΐυΓγγ. ἢ (ΕΠπειθοπ δ 1 οἰῖοσς 
ἴγροπι ἴπΠ6 ΖἜροδη, νοΐ. 1. ρρ. 212, 2313.) 
Ἐρδοβυβ 18 πον ὑπάογ 6 ἀοπιπίοη οὗ τ 6 
Τυτίδ, δὰ 8 ἰδ 8 βίδίε οὗ αἰπγοβὶ τοιϊδὶ 
γυΐη. Τῆς ρἱουκὶ ἤδ5 ΟΥΟΡ {86 
εἰν ; δῃὰ πη ΜαγεἊῇ, 1826, ἤδη νἱβίθα Ὁγ 
(6 δεν. Μεκδγβ. Ἡδυον δηά Αγυπάεὶὶ, 
βύθθῃ οογῃ 88 ἡΤΟΎΪΩΡ, ἴῃ 8} αἰγθοιοηβ, 
διηϊά δὲ (ἢ6 ἔὈΣΒΆΚΟΙ Γυ]ὴδ : δηὰ οὔ 80]}- 
ΔΓ ἰπαϊν! ἀυδὶ ΟἽ νγὰβ ἰουηὰ ψἢο Ὀοτα 
Π6 πδ8π|6 οἵ ΟΠ γίδῖ, ἰπδίοδά οὗ ἰζϊβ οὔςδ 
Βουγίδῃϊηρ οδυγοῆ. [π᾿ Μαδγοὶ 1848, ον - 
Ἔνοῦ, Οδρίαϊθ 1γηοῖδβ ἔουπά ποὲ οὔς 
ΟΠ εϊϑείδη ἤογα. Πογα οὔςθ διβϑι] οά 
τπουβδηάβ8 οχοϊδιπηθα, “ τοδὶ 15 ἢ)΄᾽΄5π8 
οὔ τὸ Ἐροδβίβηβ, ον ἴπ6 δαρὶθ γε} 
δηά {π6 ἴδε καὶ τηοδῦδ. Τῆια δ8οὶϊ οὔ τε 
ρἰαΐη, οὐ ψῃϊος τἢς γυϊῃβ οἵ Ερἤεδβυβ 6, 

το ; ἴῃ 1η6 δυϊημηοῦ οἵ 1885, 
ὙΠΟ νἱδίεά ὈὉγ ΜΓ. Αὐἀάΐϊεου, ἰἃ ᾿88 
σονογοά υἱἊῇ ἃ γϑδηξ, Ὀυγηϊ-ρ νερεϊδιϊου. 
Τιν8 ρίδοα (ἢς δβίδι68) 18 ἃ ἄγθδγῃ, υπουϊεὶ- 
ναϊθα δροῖ : 8 ἴδεν σογη"ῆε} 45 σεγε δοδῖ- 
(εγεὰ δἰοηρ ἴδε διῖ6 οὗ ἴδ δηςΐθης εἰν, 
ΜΌΙΟὮ 18 πηαγκοὰ Ὀ. ΒΟΠΊ6 ἰᾶῦρα πη 8365 οὗ 
Τυΐῃδ οὗὨ 8 ἰβγρο ἡἰδαθρκὰ (τποϑὲ ργοῦϑοΥ 
ταὶ πιεηζοαδα ἴῃ Αςὶἰϑβ χῖχ. 99.) δὰ οὗ 
ΟἴδεΓ βίομπε Ὑ6|15.. Αὐὔνοὴσ [686 τη 
ΓΟ (ἢ6 γοιηδῖῃβ οὗ 8 ἴοννεγ, τ ϊοἢ 15 δαϊαὶ 
ἴο αν ὕδθὴ (6 ργίβοῃ οὔ ὅι. αι). 
(Ἠδγ αν δΦουγηαὶ, ἴῃ ἱΜίβοῖο Ἑορίδίος, 
1827, ρρ. 390---292. Αγυηάο}} 8 γιὶὲ ἴἰο 
16 ϑδνθὴ ΟἸγο 65, ρρ. 97----ὅ6., δηὰ δὶς 
Πβοονογῖθβ ἰη Αβὶβ ΜΊΠοΟσ, νοὶ. ἱϊ. ῥ 
2,59---2060. Αἀαϊβοη᾽ Β ̓)απηββϑευβ δὰ Ῥᾷε]- 
ἴαγτα, νοΐ. ἱ. ρρ. 840, 34]. Οτπεηϊδὶ Ουϊ- 
Ἰπθ8, ὅτε.) Ρ. 967., ᾿κοπάοη, 1839, 13πιο. 
Τγης ἢ 5 Ναγγαῖνα οἵ ἴθ Τηϊοὰ διυδεεϑ᾽ 
Ἐχροάϊίοη ἴο ἴπε Ψογάβῃ, δίς.) Ρ. 109. 
Ῥοττ᾿ 8 Νοίεβ οὔ Τγαδνεὶ ἰη Ἐσγρὶ,ἕτο.,0. 315.) 

ἘΡΗ͂ΟΡ οὔ Οἰάοδου, 8310; απὰ οὗ ἐἰα 
ΗΙρσὰ Ῥγιθδίβ, 306. 
ἀρ εὺ δ νὴ 

Ἰ. Τῆς γουηροδὶ δοῇ οἱ ώο Ὁ 
Αβϑηβίἢ, ᾿ὰρ τ Ἰρρίεα δηά υἱδαιεὰ κά 
ὅϑοοῦ ; ν᾿ ῇο Ἰαἱὰ ἷδ γρῃῃς Βββηὰ οὐ Ερβγαῖτω, 
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δηά δὶς ἰοῦ οὐ {6 πεβὰ οὐὗὁἨ Μδηβββοῖ, ἴο 
ἰητἰπιαῖο τηδὲ (ἢ 6 γουηροδὲ δοη δῃοιυϊὰ 6 
διοδῖον ἤδη 16 οἰἀ6βῖ, δηὰ ἢ 8 ροβίθγιν 
ἸΏΟΓΟ Ὠιμθγοι 8. Ηδ ρᾶνα ἢ18 ὨΔΠΊ6 ἴο 
Ομδ οὗ δ6 ἐγῖρεβ οὐ [ϑγϑεὶ ; ἔογ [6 11π)118 
8οἱτοά το ποῦ, δεα μ. 195. Τῆε Ερῆἢγαϊ- 
τηϊῖοβ οΓα ὕη88]6 ἰο υἱέος ἢ6 δουηὰ 4, ἴο 
νοῦ ΠΥ ρᾶνα ἴῃ 6 δουπὰ οὔς. (δυάᾷ. χὶϊ. 
6.) [ἰδ 6 βίηρυϊαγ οἰγουπιδίδηοσς τῃδὶ [Π6 
ῃῃηοάοδγῃ αγθεκδ πανα ποῖ {Πα δοιὰ οἵ δὰ ἴῃ 
ἐπ εἰν ἰδησυαρο. Ηρσδηςα (ΠΥ ἀγα ἰἰ801ε ἴο Ὀ6 
ἀειοςεξοα Κα πα Ἐρἢγαϊπε8. (Ηρ ογ 5 
Ἠδπδδγοῆθβ ἰὴ ατγδδοα, Ρ. 332.) 

ὥ. Α εοπδβίἀογαθία ον οὗ 7υάδεβ, » ῬῸ- 
Ὀδῦὶν ἰἀδηκῖοαὶ τὶ Ερἤγου ογ Ορβγδῇ οὗ 
τα ΟἹα Τεβίδιηθηξ : ἰξ νγὙ88 ΠΟΔΓ ἃ ἀἐδβογὶ 
οὗ τῆ6 β8δηη6 ἤδίηθ, ψὨΠοΥ Φ6808 ΟΠ γὶδὲ 
τεϊϊγοὰ δῇδγ δ ἢδα γαϊδβθρά [,βζαγιδ ἔγοπ, 
π6 ἀοδὰ (Ψ)οδη χὶ. 64.) [τ 15 δρρδγϑηῖὶγ 
Γοργοβεηΐοα Ὁγ ἴῃς πιοάσγῃ Ταὶγϑὴ, δἰτυ- 
δἴο ἔνε οΥ δὶχ Βοιῆδῃ πι|}}]ῖ68 πογίἢ-οδδὶ 
ἤτοπὶ Βοῖποὶ (1[ῃ6 ἀϊδίδποθ δβδβίρῃθα ἴο 
Ἐρδγαίπὶ ὈὉῪ Ευδουΐυ8). [ξ οσουρίεβΒ ἃ 
Ἰο Ὦγ δἱξα, ΟΥΕΓ ὁθτιηι 1Π6 δβαΐδορης ἀδδβογῖ, 
δηὰ 18 ρεϑορίϑα ὈΥῪ Ὠδγαν πηουηιδί 66 ΓΕ. 
(ἘΚορδίηδβοι᾿ 8 Βι0]. 68. γοὶ. 11. ρρ. 191. 976. 
ΒΙιδ]:οείθοα ὅδεγα, Μαγ, 1845,0.398---400.) 

8. Ἐρδγαίαι, Βογεδῖ οἵ, 80. 
4, Ἐρδβγαΐα), Μουηίδίπθ οἵ, 60. 
ἘΡΗΒΑΤΑΗ. 
ϊ. Αποίβοῦ πϑπιθ ἴοσ 6 ἰόνη οἵ Βεοῖἢ- 

Ιεθ. (Νῖς. ν. 2.) 
2. ΤῊ ἰοὲ οὗ Ερῃγαϊ. (6 588]. οχχχὶὶ. 6.) 
ΕΡΙοΟύΒΕΑΝΒ, Αἰ [Ὁ] οστεῦβ οὗ Ερίουγυδ, 

ἃ ςεἰευγαιοά ΑἸΒδηΐδη ΡἰΠ]Οδορθεῦ : ἴμεν 
δοκηον οάροα ἢο ροΐδβ, Ἔχοορὶ ἴῃ πδῃ18 
ΟἾΪγ, δηἐ δυβοίυτεϊγ ἀδηϊοὰ ἐπὶ ἔμ  Ὺ 6 χοῦς 
οἰδθὰ δῆγ ργονϊάθηςβ ονδγ ἴπ6 ᾿νογὶά, 

ἘΡΙΒΤῚ.ΕΒ, Δπεϊοηΐ, ἔοσ οὗ, δ1]. 
ἘΡΟΟΙΑ5 οὗ ἴῃ 3ἐνϑ, δοοουηὶ οὗ, 902. 
Ἐπλοτῦπ, ΓεδϑΌΓΕΣ οὔ ἴἢ6 οἷν οἵ Οο- 

τη, το δα γαοθὰ ΟΠ γι ϑεϊδηϊ εν δηὰ ὑθ- 
σδπι6 ἴδ 6 (8 ]οὐν-ἰΔΟΟΌΓΟΣ οἵὗὨ δι, Ῥαυ!. 

ἘΒΑΒΟΡΉΛΌΘΒΟΝ, 6 βδοη δηἀ δ σοσδϑοῦ οὗ 
ΒοπηδοΠοσ Κιηρ οὗὮἨὨ Αδβδυγίδ ; [ὉΓ ἃ ποῖΐοα 
οὔνοβα γεΐζη, 866 Αβ5ΥύΒ1:Ὰ, ρ. 628. 

Ἔδβαυ, ογ Ερον, ἴἰπ οἰἀδθδὶ δοὴ οὐ 8886, 
δηά τῆς νη Ὀτγοῖδθεγ οὗ ὅδεοῦ. Ης ἀ6- 
σπιοά τοῦ ἰπ δυπεπρ ; ψ ἢ] δαοοῦ, 
Ὀεΐης οὗ ἃ τηογα ἀοχησβίς ἔτη, Ὀδοδηιθ [ἢ 6 
ἔανουγῖτα οἵ ἢἷβ τποῖπογ Ηθυεκδῇ, ΌῪῚ οβ6 
σου 56] δηα αἰγοοῖίου ἢ ΒυΓΓΕρ ΕΠ ἸΟυ]Υ οὉ- 
ἰδίηδὰ ἷ8 ἔδι ἢ οΓ᾽ 5 Ὁ] βϑίηρσ ἴῃ ῥσεΐεγεῃοα ἴο 
Ἐπὰν ἡῤ ἢ ἰουπὰ πο τ᾿ ξε δς ἊΝ 
8 οἴδηρο οὗ ρυγροδα ἴῃ ἢΐ8 οὔ, τῃο 
ΒΘ πο τπι Ἢ εἰ Ἢ ὙΠ ἴεαγα. (Θεῃ. 
ΧΧΥΐ!. }--.84, δῦ. χι!. 17.) ἡ 8.οῦ᾽ 8 
Γαΐϊυγῃ ἱπίο Οδπδδὴ ἔοι, Μεδβοροίδεῃϊα, 
Ποῦ ἢς δὰ δα ἴο δνοϊα ἢἷδ8 Ὀγοῖ ΓΒ 
Γοβοηςπηρηΐ, Εδδιυ γοοοϊνοά πη) ἢ ργοδὶ 
Κιίηάηοθαβ : δῃά οὐ 9586 κα ἀθαίῃ ἢδ ζὸ- 

θθὅ 

Ευ 

[υγηοὰ ἰο Μουηὲ ϑεῖσ. ἊΟὐμποοσγηΐηρ 1Π6 
ΓΕΙΊΒΙΠΟΕΣ οὗ ᾿ΐἷ8 1" Πἔδ οὐ {ἘΠ 6 πιδῆποῦ οὐ ἢΪ8 
ἀεὶ τῇς ϑογιρέιγοβ ἀγὸ δἰδηξ. [Ι͂η τῆ6 
δἰϑιοτῖοαὶ δὰ ρτορμείίςαὶ θοοῖβ, Εδϑι δηὰ 
Ἑάοτα γεβρθοίνεῖὶν ἀδηοῖα [ἀιϊιπγδθα δηά (ἢ 6 
Ιαἀυπηεδδη ἐγῖῦθβ. [π ἤομῃ. ἰχ. 13., τθογα 
ΕΣ κδὴς ΕΕΕ 15 5 ῷ, ἮΝ 16 δροβίϊε ἰβ 
αν] άθηεῖγ ἰγοδίϊηρ ον οὔτμα ροβιογιθβ οὗ 
Φαοοῦ δηὰ Ἐξῦς Ἷ ἘΠ 

ἘΒΌΒΑΕΙΟΝ, Ραΐη οὗ, δοσουπὲ οἵ, 69, 
70. 

Εϑησοι, 8 ]}1ον οὗ, 68. 
Ἐβροῦβαι8, δον δὴ, ἔόγη οἵ, 442. 
Ἐ3ΒΈΝΕΒ, δεςῖ οἵ, δοοοιηὶ οὗ 397---399. 
ἘΒΤΗΚΕ οὐ ἨΆΑΡΑΒΒΑΗ, ἴδ 6 αγοδῖ ἡἶθοθ 

οὗ Μογάεδοδὶ, ΌῪ σβοπη 88 νγ8ὰ8β δάορίεα, 
Οα ἴδ ἀΐνογοθ οἵ ϑβῃι, βῆ Ὀδοβηιο ἐπ 6 
αυξεη οοπβοσγί οὗ ΑΠββιιθγιδ : ἢ ἢϊβίογῃ 
ἰ6 τοϊδι θα ἴῃ τῆς Βοοκ οἵ Ἐδβιβου. 
Εταμ: 
Ι. Α οἷν ἴῃ {πὰ ἐγῖθα οἵ “υάδῃ Βείσθθη 

Βειμ]οῆοπι δπὰ Τοκοδῇ, πο τνδα γε 
δηά ογβοα γῪ Βδμοῦοδι. (9 Οἤτγοη. 
ΧΙ. 6.) Φοδορῆιβ βαγ8, ἴθαὶ ἴῃ ἢἷ8 τἰπ)6 
ἔθεγα ὙἜΓΘ γΈΓῪ Ὀἰ δβδηὶ ραγάθῃβ, βροιηά- 
ἴῃς ἢ ψνϑἴογ, δὲ Ἐπδπι, δρουὲξ Βὴγ ἴωγ- 
ἰοῆββ ΟΥΓ βἷχ χα ὴ]68 ἔγοπιὶ “9}6Γβδ] θη), ἴο 
σΒ!οἢ ϑοϊοπιοη υδεὰ ἴο γεβοσῖ, (Αηϊ. δυά. 
110. ν|}, ο. 7.) [κ 15 ΠΙΡΏΪΥ ρῥγόῦδο]α ἐμαὶ 
118 88 1ῃ6 ἷξε οὗ οὔβ οἵ τὰ Βοϊοιηοη β 
ἢουδ68 μδ γρασυφὰι; ΠΕΓΟ ἢ6 τηϑάα Βίμ) 
ξατάεης ογοδαγάε, αν Ῥοοῖς οἱ ιυαέετ. 
(Εσε!εβ. 11, ὅ, 6.) ἴῃ «δα νἱοϊη!εν οὐἉ τηΐ8 
Ὀΐδοθ τγ88 

ὦ. ΤΏς τοοῖκ Ετδη), ἰο τἢϊοῆ ϑαπιβου 
τοι γεὰ δἴογ ἢ πδὰ δυγηδὰ τῃ6 Παγνεϑὶ οὗ 
86 ῬΒΠΠἸδηθβ. (υάρ. χν. 8.) 

Ετηλαμ, ἴἰδ6 ιπἰγά βιδιίίΐοη οἵ τῃ6 
ἴβτγϑϑὶα8 δον εἶς ἀδραγίαγε ἔγοση Ρῖ. 
(Νυῶθ. χα. 6. Εχοά. χὶ. 90.) ἷε ἴδ 
πον ΟΔ]Ἰεα ΖΝ. 

ΕΤΗΛΝ, ἴῃς ΕΖτΙβΗϊο, 85 οὔδ οὗ 6 
ἀρινύρης πῴρδε: ἴο σι δοῦὶ ϑοϊομιοη 88 σοπ- 

ἀ ἴογ νίβάοσῃ ἱπ 1 Κίηρε ὶν. 3]. δπά 
1. Οἴγου. 1. 6. ὙΤῆα 89ε} Ῥβαϊῃ 15 δ8- 
οὔ ρϑὰ το Ὠΐπι. 

ΕΤΉΛΝΙΜ, [6 δηςσίθηϊ Ὠδπι6 οὗ ἴῃῆ6 ἔγβι 
τροητῃ οὗἩ [6 “εν 8} οἷν] γεαγ. ῸΓ 8 
Ὠοῖϊοθ οὗἩ ἴθ ἔξβνβδ, ὅς. ἴῃ (18 τηοηξῇ, 
866 ἢ. 195. 

ΕΤΗΙΟΒ οὐ ναῖε Ὀγ {πΠ6 76 γγ8, 692. 
Ετηιορια. ὅες Οὐδη, ρΡ. 648. 
ΕΟΝΙΟΒ, ἴδς ποΐπεῖ οὗ Τιμοίηγ, δηὰ 

1Π86 τῇ οὗ ἃ ἀγθοκ ργοβεϊγίθβ. δ[6 τγ88 
οδγὶν Ἴοοηνεγίοα ἴο ἐῆ6 ΟὨγδεδη ἰδίῃ. 
δι. Π85 ργοπουπορά 8 μίρῃ δυϊορίυπι 
οὨ ἢεγ ρἰοεῖγ. (Αοῖδ χνὶ. 1. 8. Τίῃ., ὅ.) 

Ευνυοη. 
Ι. Ομθ σἶὸο δὰ5 δε δχιδβουϊαίθα. 

ϑυοῖ ΡΘΓΒΟΏΒ ΒηΟΙΘΠΓΥ ἬΟΓΘ (88 ἢ ἴῃς 
Ἐξιδὲ {ΠΥ 5811}} 8.6) εηρὶογδὰ ἴο συαγὰ [Π6 
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ΠΓΘΠῚ5 οὗὨἨ οτθηῖδὶ Κίηρσβ δηα ΠΟὈ]68. 
Ρ. 107. οὗἉ ἐΠ8 νοϊιπια. 

9, Βίηςο, πῃ τῆ Εδϑί, δυπυςῖῆβ οἴϊθη 
ΤΟΒ6 ἴο 8:5 Ἰ008 ΟΥὗἨὨ αγδαῦ ρόονεγ δηὰ {Γυβῖ, 
1η6 πογὰ δὲ ἰθηρίῃ σδπηθ ἴο βίβτλν ἃ ηιὲ- 
εἰδίου 9 α οοιγέ, “ουϊ ὨΘΟΘΒϑδΓΙΪγ ἰπ- 
οἰυάϊηρ τἢ6 ἰά68 οὗ εοπηδβουϊαίίοη. ϑυσῆ 
5 ἴῃ6 ΟΘΟΙ οὐ (Οἰδηάδοθ, αυθθῃ οἔ 
ἙπΗϊορία, τ Βοβ86 σοπνογϑίοῃ 8 γαϊδί θα ἴῃ 
Αεἰβ νἱῖ!. 27---39. 

Ἑσυοριαβ δη4 ΞΥΝΤΊΟΒΗΕ ν γα ΟΠ γι βίη 
σοπιθη δὲ ΡΠ ρρὶ, δὰ ργαραῦΐγ ἀδδοοη- 
65565 οὔ ἴα σμυγοὴ ἴῃ τπδὲ ον. ἘΕΓΟΠῚ 
ῬΗ]]. ἵν. 4. ἴξ 18. ονϊάθης ἴῃδῇ ἃ ἀπεγεηςα οὗ 
ορίπΐοη βιυδδἰβιθα θεΐνγθθη ἘΠ 6Πὶ : πηοβὲ ργο- 
ὑαθὶν ἴὲ να8 σεβραοϊίηρ {Π6 ὨδοΘβϑιεν οἱ Γ6- 
ταϊηῖπρ ἴπΠ6 Μοβαῖς Ἷδγειηοηῖθβ ὑπάδῦ {Π6 
Οονερεῖ εἐἰδροπβαίίοῃ δηα ννογβῃϊρ. 

ΕΠΡΗΒΑΤΕΒ, 8 ἰαγρα δη οαἰεὈυγαϊοα 
γῖνογ οὐ δβδίογῃ Αϑβίδ : ἰΐ γ1868 ἰῇ ΑΓγπΊθηϊ8 
Μα]οῦ περᾶν Μουπὶ Αἴθα, πὰ, αἴτεον βονΐηρ 
ῦν ϑγγία, Μεοβοροίαπηϊα, δὰ τῇ 5[6 οἵ 
ΒαΌγ]οη, ἴξ οι ρῖϊε8 1186} ἱπῖο [ἢ 6 Ῥεγβίδη 
Οὐ [Ιπ ἄδεη. χν. 18. ἴξ 18 σδ]]6α “τς 
γοδῖ τἱνον,᾽᾿ ψ ποῦ ἀἰδεϊηοῖνα δρρο]Ἰδίϊοη 

1Ἰὲὰ ἀδβογνοβ ἰῃ σοηΐγαδὲ ψ ἢ Τίνεγβ ρ6- 
Πογα γ, ᾿πουρῆῇ τοὶ πίῖθ ἴἢ6 ΝΊ[6. 
(Βυςκίηρῃαιι ΒΒ Ττανοὶθ 'ἴηΏ Μαεβοροίδιηϊα, 
νοἱ. ;. Ρ. 84.) μικε τὸ ΝΙΪα, αὖ οογίαϊῃ 
δο880η5 οὗἩ ἴΠ6 γϑᾶγ, ἔπ Επρἢγαίθβ ἱπυῃ- 
ἀδῖθβ ἴπ6 ἢδϊ σοιιηςγίθβ οὐ 118 Ὀ6η ΚΒ, δηὰ 
Γοη 6ΓΒ {Π6πὶ Θχίγομηο νυ ἔδγεϊο. 

ΕΟΠΟΟΚΥ͂ΌΟΝ, ἃ ᾿τεπηροβίιουβ νυ ἱπα σοτ- 
τηοη ἴῃ ἴΠ6 Μροαϊξογσαπθδῃ, δηὰ νν6}} Κηοόσση 
ἴο τπηοάσγη τηϑΓΐπογβ ὈῪ ΤΠ 6 ἤδη οὗἷδ Ζε- 
υαηίεν. [τ 18 ἢοῖ σοηβηδά ἴο ΔΠΥ ΟΠΘ 8᾽ηρ]6 
ροΐητ, θὰῖ υἱοννβ ἴῃ 8}} ἀἸγοοῦοῃϑ ἔγομι ἴΠ6 
ΠΟΙ -οαδί, σγουηὰ ὈὉν ἴδ ποῖῃ, ἴο ἴδ6 
Βουτἢ-οαϑί. Τὴ ργεαᾶὶ τἱπά, ΟΓ πιὶρῃτν 
τεπηρεδβῖ, ΟΥ νϑοπηθηῖ οδϑὲ ψ]πα, ἀδβογιθεα 
Ὀγ ἴπ6 ργορῃοὶ Φοηδῇ ((. 4. ἵν. 8.}, ἈρρΘΌΓΒ 
ἴο ἤᾶνα Ὀδθ οὔθ οὔ ἴπ686 1μευδηΐεγβ Οὗ 
[158 ἀ6βογ ρου τὴᾶ8 ἴῃ νἱοϊδηϊ ΟΥΓ [6 ΠΊρΡ68- 
ἰοῦ Πα τπδηξοποὰ ἴῃ Αςῖβ ΧΧΥΊΪ. 14. 
(ϑῃηανν᾽Β Τγανεὶβ, νοὶ. ᾿ϊ. ρρ. 197, 198.) 

Ενξε, ἴῃ 6 ν]α οὗ Αὐδῃ), δηὰ ἴῃ 6 σοπιηπηοῆ 
πιοίδογ οὗ τπ6 διιπδη τᾶςθ. (δφη. 1. ἢ] 
ΤἼα σπαγδοῖογ οὔ Εγα ἰ8β οἷν Κπονῃ ἴο 8 
ὈΥ ἢεγ βίῃ ; ἵπ τῆ6 σοπηπβδίοη οὗ ψῇῃϊοῦ 
6 ΠΥ Οὔδβεσνθ ἴδε ἵἴνο διηάδιηθηΐαὶ 
Ρ6 8510 η8, Οὗ ν ἢ] ἢ 81} [Π6 οΟΥ̓ΕΓΒ δΓ6 πιο! ῇ- 
ΟΔΕΟηΒ ; ΥἱΖ. ῥγίά6---το τλαΐ ὃς αἀε ροάε ; 
8 ΒΘΗΒΙ8 1 --- δὲ ἐγθο τας ροοά [Ὁ᾽ 0οα, 
δι ἃ 5 ἔγυ!δ τὰβ ίεαδαπὲ ἰο ἐδὲ ἐψεϑ. 
(δεη. 1}. ὅ, 6. 

ἘΤΕΝΙΝΟΒ, ΠΟΥ ΓεοοΚοποὰ ὈΥ ἴΠ6 6 ν8, 
189. 

ΕΤΝῚῚ,-ΜΕΒΟΡΑΟΗ, ἴΠ6 δοὴ δηά βισοσβδοῦ 
οἵ Νεδυςπδάποζζαγ, κίηρ οἵ Βαῦγίση. Ηςε 
ἀεϊϊνεγεά εδοίακιαι Κίηρ οΥ̓ δυάδῃ ουΐ οὗ 
Ῥτβοῦ, ὑροῦ σῇοπὶ ἢ σΟΠΙΈΓΓΟα τδην [8- 
γοῦΓΒ. (9 Κίηρβ χχνυ. 97. 76γ. 11]. 31.) Αἥς- 

Βοα 

Βιοσγναρλίοαϊ, Ηἱϊσέογίοσαϊ, απά 

ἙΑ 

οοταϊηρ ἴο ΑΥΟΒΌΙΒΠορ {755 μδγ, ἢα γεϊρποά 
οἷν ΟἿΒ ΥΘΆγ, δηα ψ88 βϑυιςοοδβεάθὰ Ὀγ ἢ 8 
8ΒΟΏ ΒΕ ΙΒΏΔΖΖΑΆΓ. 

Εσυτγυοηῦϑ, εἰγουμηβίβησοβ οὗ {πὰ ἀσβίὴ 
οὗ, ἐχρἰαἰπϑά, 490, 49]. 

ἘΧΟΟΜΜΟΝΙΟΘΑΤΊΟΝ, ρυηϊδηπιοπς οἵ, 
δηὰ ἰΐϊ5 οββείβ, 169, 170. 385. 

ἘΧΕΟῦΤΙΟΝ οὗ δοηΐεποεβ, ΠΟῪ δηὰ ὉῪ 
ἢ) ρογοσιηδα, 140, 14]. 

ἘΧΡΙΑΤΊΟΝ, ἀδὺ οὐ οὺν βοϊοιηηίβος, 
8345, 346. 

ἘΧΡΟΒΙΤΊΟΝ, οὗὁὨ ϑογίρίυγα, ραγὶ οὗ ἐδ6 
ΒΥΘΒΡΌΡΙΙΘ ὙΟΓΒΏΙΡ, 28. 

Ἐχροβῦβε ἴο ψ|]ὰ Ὀεαδβίθ, 8 σδρίξαὶ 
Ρυπίβημηοηί, 176. ϑ8ϑι. Ῥϑὺὶ ποῖ ἴἢπ:8 86- 
ἴσα} } ν Ἔχροβϑά, 587. 

ΕγΕ5, ρυϊεηρ οὐ, ἃ δ εσ 88 ρυἸβῃσηθηΐ, 
168, Ῥδιπείηρ οὔ ({ 6 6γε8 ἀδβογιρθὰ, 436, 
4831. 

ἘΖΕΚΊΕΙ,, {Π6 ϑοη οὗ Βυπὶ, οἵ [16 Βουβ6 
οὗ Αδγου (Εσεκξ. ἱ. 1.) νγὰβ σαγγιϑὰ Ἴσδρῖϊνα 
ἴο Βαργίοη ΟΥ̓ Νεῦυσπδιηθζζαγ, ν ἢ 
Φειοίακίπι Κίηρ οὗ υἀαἢ. ΖΦ ἰ5 τῆς τῆϊγὰ 
ΟΓΊΠ ρτοδῖοῦ ργτοροῖδ. ὅ668 [υγῖθοῦ 8ο- 
οουηὲξ οὗ ἘΖεΕΚΙεΙ, πὰ δὴ δηβδὶ γϑὶ8 οὔ ἢ 18 
ΡΓεαϊετίοῃΒ, ἱπ οὶ. 11. ρρ. 898---905. 

ἘΖΙΟΝ.ΘΈΒΕΕ, 8 ροτῖ Ἰη Ἰάιιπιδρα, οἡ π6 
ΕἸδηϊεῖς ρα], σἤθηοθ ϑοϊομιοη βεηξ βῃϊρ8 
ἴο Ταγβη θη δηὰ Ορμϊγ. ( Κίῃρβ ἴχ. 96.) 
ἴῃ ᾿δίϑγ εἰπίθβ ἃ ψὰβ Ἂδ θὰ Βαογοηίΐςα. 
Ὧν. Βῃδῖν Βρροβαβ ἰὲ ἴο Ὀ6 ἴδ δδπι6 ρογῖ 
ἢ ἢ 18 πον σ8}16ὰ Ὀγ {π6 Ατγδῦβ εεπαλ.. 
εἰ-ϑεαλαδ, οὐ ἐδ ρμοτγέ οὗ ροίά. (Ὑτανοῖβ, 
νοἱ. 11. ρρ. 118,119.) 10)γ. Ἠοδίπδοη οοπβὶ- 
ἀ6γ8 ᾽ξ ἴο Ὀ6 ἴῃ 6 Β8Π)6 88 ΕΙΑΊΗ, ἩδΙςἢ 866. 

ἘΖΒΑ, ΟΓ ἘΒΌΒΑΒ, [Π6 βοὴ (ογ, βοςογαϊης 
ἴο Οοαυστεὶ απὰ οἰμαγβ, (Π6 αγδπάβοῃ ΟΣ 
στοδί- τδηάβοη) οὐ ϑδαγαίβῃ, νγῶϑδβ 8. ργιεϑὲ 
δηα δβοσὶίθε ογ ἀοοῖον οὗ ἴπ6 αν; ψδο, Γ6- 
Γυὐγηΐηρ του σδρεϊνγ, ἢ ἃ (0}} οοπ.- 
ΤῊἸβϑίοη ἴτομη Αγίδχογχοβ, ἴο βδοϑῖῖϊα τῇδ 
σἤυγοῦ δηὰ δῖδῖα οἵ {Π6 Ψ6γ8, Ζϑαϊουαὶν 
δχογίθα Π᾿μηΒ6] Γ ἴῃ γος γηρ 4}} εἰ ἀϊ5- 
ογάογβ νι ϊοῖ ἢδὰ ογερὶ ἱπίο τποὶς αῇδῖτα 
ἀυγίηρ {πΠ6ῚΓ οσαράν!γ. ὅδε 8 διγίποσ δ6ὲ- 
οουηξ οὗ ΕΖΓδ, δπὰ δ δῃ 8} 818 οὐ 1ῃ6 ἢ15- 
ἰογῖοϑὶ Ὀοοκ πῆϊοη ὈΘΒΓΒ 8 Ὡδη)6, :ἢ 
γοϊ. 11. ρρ. 688---691. Τῆς ϑῃειηοηθὴ 
Ἐπδγοῆ, οὕ ηἰῃθίθθηῃ ὑγδύθῦβ Ββοῦ θα ἴο ΕΣγϑ. 
866 ρρ. 979. 286---298. οὗἉ [ῃϊ5 νοΪυ 16. 

ἙλῚκ ρνενΝβ, ἃ ρμίαςθ δο οδ] δὰ οἡ τπ 6 
οοαδὲ οὗ Οζγοῖο, πιοδὲ ργοῦδῦϊν Ὀθοδιδα ἱὲ 
δὰ ροοά δηοβογαρθ. (Αςὶδ χχνὶ. 8.) 
ἴῃ τῆ ουτίϊ σοηΌΓΥ, δοοογάϊηρ ἴο Φεγοιαθ, 
ἰε 88 ἃ ἰαῦγρε ἰονῃ. 

ἘΛΙ8Ε ῬΒΕΟΡΗΕΤ, ρυπἰβῃτησης οὗ, 155. 
ἘΛΜΙ1Ε5, Ησδάδ οἵ, 9ὅ. 
ἘΛΜΙΝῈΒ ἴῃ {πε Ηοὶϊγ 1,Δηὰ, 9]. 
Ἐλβτβ οὗ ἴῃ 76νγβ, ρυθ]ὶς δηὰ ρῥγίναξα, 
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μον δβοϊθιηηϊδοα, 358, 8389. Ἐδϑ5 οὐ (ἢ 6 
διοποιηρηῖ, 345, 346. 

ΒΑΤΗΕΗΒ, εν ἢ, ροννοῦ οὗ, οὐδοῦ {ἢε]γ 
[Δι }}}168, 452, 458. 

ἘΞΑΞΒῚ5 οὐ ἘΈΒΤΙΨΑΙΒ οὗ ἴπ6 268, 80- 
οουηϊ οἵ, 330. Πεβῖρη οὔ όπὶ δηὰ θοηοῆιδ 
τοβυϊτηρ ἔτροπι ἤθη), 330, 331. Νοῖῖοε οἵ 
1ποῖγ ογαπαῦυ ἔδαβῖβ, 477---470. Απάὰ οἵ 
1Ποῖγ ἔμ ογαὶ ἔραβίβ, 568, 569. δϑοο ὈῈΡῚ1- 
ΘΟΑΤΊΙΟΝ, ΕΧΡΙΑΤΙΟΝ, Ζ0ΒΙ.ΕΕ, Νὰ ΜΟΟΝ, 
ῬΑΆΘΒΟΨΕΗ, ΡΕΝΤΕΟΟΒΥ, ΡΟΒΝΙ͂Μ, ΒΑΒΒΑΤΗ, 
ΒΑΒΒΑΤΙΟΑΙΎΕΛΕ, ΤΑΒΕΚΝΑΟΙΈΕΒ, ΤᾺΌΜ- 
ῬΕΤΞ3. 

ἘΞΕΤ, νϑβηίηρ οὗ, 469, 470. ἘΦΠΊΔ]6 
ΟΥΠΑΠΊ)ΘῊ18 οὗ, 436. 
ΕΣ χ, ργοσυγαῖοῦ οὗ 70 6658, δεοουηὶ οὗ, 
0 
ἘΕΆΤΙΠΙΤΥ οὔ Ῥαϊεοβιίηθ, δοοουηΐ οἵ, 

76---83. 
Ἐξδτῦϑ, ΡΓΟΘΌΓΔΙΟΡ οὗ δυάξεα, ποίίσα οἵ, 

130, 131. 
Ετοῶ-ΤῊΕΕ5 οἵ Ῥδβίδβεπο, 8]. 
ΕἸ ΝΈΒ, γδυΐοιβ, ἱπηροβοα ὈὉγ ἴῃς εν, 164. 
ΕΙΝΠΕ-ΒΑΟΒΙΡΙΟΕΒ, αἰδδγοης Κιηα5 οὗ, 

318---920. 
ΕἸΈ5ΒΥ-ΒΟΕΝ, ρῥγνίοραβ οὗ, 460, 45]. 
ΕἸΒΒΤ.ΕΆΟΙ ΤΆ, ρΓοϑοηϊαίίοη οὗ, 323. 
Ἐπομῦϑ, ργοσυτγδίογ οἵ δυάεδα, ποῖῖοθ οἵ, 

131. 
ἘοΟΡ διά δηϊογίδἰημηθηῖβ οὐὗὁἨ {6 768, 

472---476. Ῥαγιϊου Αγ ἰεἰηἀ8 οὗ ἰοοά, ΨὮΥ 
δον οὐὔ' ρῥγοδίδιιθα το ἴδθα, 475. 
Ἰμοουῖ8, 8η δγι]οἷς οὗ ἰοος, 9]. 

ἘΟΟΤΞΒΑΟΕ, δ] υϑοηβ ἴο, δσρί αἰπρά, 
δ41---545. 

ἘσμΕδι οὗ Οδάδγ, 79. ; οὗ ἘΡὮΓΒΙΠΊ, 
80.; οὗ Ηατοίῃ, 80 ; οὗ Οβῖϑ8 οἡ Βαυμδῦ, 79. 

ἘΟΕΜΒ8 οἵ δϑ] υἱδοη δηα ρο  ὔδηθβδ, 464 
--467. 

ἘΟΞΒΤΙΕΒΙΟΑΤΊΟΝΒ οἵ πο ον, 935. 
ἘΟΥΝΤΑΙΝΒ ἰῃ ἴΠ6 Ηοὶγ 1,5ηἀ, δοσοιιπὲ 

οὗ, 37, 98. ὅ0. 
Ἐμπεξεῦὺ ΜΕν, οοπαϊιίοηῃ οὗ 464. 
Επεξῦομ οἵ ἤοχῃμεα, ον δοαηιυίγοά, δηὰ 

118 ρτίνι!ορσοβ, 148----147. 
ἘπΙΕΝΌ, πα Κὶηρ᾽ 8, 112. 
ΕΥΝΕΒΑΙ, ΕἸΤΕΒ5, οὗ (Π6 768, 56θ0-- 

ὅθδ4. Ευπογαὶ Ἐσδϑί, δὅ68, δὅ69. 
ΕΥΝΝΙΤΌΒΕ οὗ οτἰθηϊδὶ δουδοβ, 492 

.-496. 

και, ἴα βοὴ οὔ Εθοή, ψνῆο γαϊβϑὰ ἃ γΓ6- 
γοῖὲ ἴῃ δ θοῆδπὶ ἀραῖπβὲ ΑὈἰπιοϊ θεοὶ {ἢ 6 βοὴ 
οὐ Οἱάδου ; ὃδιῖ, Ὀοίηρ ἀοίδαιοα Ὀγ ἴδ 
Ἰαϊῖογ, ἢ6 Ψψ88 σοῃρο ϑ τὸ 66. (Ψυάρ. ἴχ. 
26---4}].) [ἰ6 ἢοῖ Κῆονῃ ψῆο ἢθΘ ψ88 Οὗ 
ν δὲ δοῦνναγβ Ὀδοδηηθ οὗ ἢΐΠ). 

ΘΑΑΚΗ, ἃ ἢ] ἴῃ τΠ6 ἱηπογίίδησθ οὔ ΕΡρἢ- 
Ταΐπ,, οὐ ἴπ6 πουίῃ β'άβ οἵ σἢϊο δβιοοὰ 
Τιμηδίἢ- ϑογαἢ, ΤΠΘΙΠΟΓΔΌΪῈ 88 Ὀοΐηρ τ{π6 
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Ρΐδοθ Ὑδοσα 9οδῆυδ νψῶβ Ὀυγίοά. (]οβῇ. 
χχῖν. 80.) Αἱ [Π6 ἴοοϊ οὗὨ 1[ἢ]5 1], ρσο- 
ὈΔΌΪγ, γα τἢ6 Ὀγοοΐβ (ΟΓ νδ]]6γ8) οὗ 
αὐδαβῇ τηθηϊτὶοποά ἴῃ ῶ ὅ8π)ι. χχῖ!, 30, 

ΟλΒΒατηλ. 8.660. 3ὅ. 
λυ. 
Ἰ. Θδά, ον ἀοοά Ἑογίμυῃεα, ἃ ϑγτίβη Ἰάοἱ 

ποῖϊοα οὗ, 372. 
ῷ. ϑενθητ βοὴ οὔϑαδςοῦ, θοτγη οὐ ΖΙ!ρβῃ : 

ἢ ρᾶνα ἢ πα ἰο οπα οἵ τῆς ἱἵνεῖνα 
ἐγῖθδβ ; [Ὸγ [86 [ἰτἱ8 οὗἨ ψ ῇοβα διοϊπιρησ, 
866 Ρ. 12. 

8..Χβ.. ργορμοῖ, {πΠ6Ὲ τἰοπὰ οὐὗἁἨ Ὠανὶω, 
ο ἢ6 ἐν (ΟΠ οννθὰ ἀυγίπρ 18 
ΡοΥβθου τ οη5 Ὁ ὅδ]. Αἴἶοῦ Παν!᾽5 68- 
[4015 πηδηξ οἡ ἴῃς ἴἤγοπα οἵ ἴβγβοὶ, δὰ 
ὍΓ8Ὰ5 σΟΙΠΙΠῚ δδίομθα ἰὼ ἤΟροδα ἴο ἢἰπὶ ομδ 
ΟΥ̓ τῆγθα βοοῦγρεβ, τῇ] οἢ ν88 ἴο ρυπίβἢ 16 
δ΄ Π6}} ἡ π]θετγίηρ οὗ τῃ6 ρθορίε : δῃὰ δῇεγ- 
νγαΓ 8 αἰγοοϊθὰ ἢϊπὶ ἴο Ὀ0114 δὴ δ᾽ ἴαγ ἴῃ 
1π6 {Πγοβῆϊηρ. οΟΥ οὗ Ὀγηδῃ οὐ Αγβιυπδῃ, 
(1 58π). χχ!!. ὅ. 3. ϑ8π). χχῖν.) δὲ δἰδο 
ὙΓΟΙ͂Θ 8 ἤΙΒΙΟΥΥ οἵ Πλαν]ἀ τεῖρῃ, ψἤεηςθ, 
ροΓΠΔρ5, γα ἴβδκθη ἴῃ 6 παδγγαῖινα οὗ τῇασὶ 
σδηβυβ; δηἀ ἢδς ἰγδηβην θα το τπαὶ ᾿πο- 
ὨΔΓΟΝ {Π6 αϊνίπα σομηπηδηβ σοποογηΐηρ 
ἴπΠ6 Θβ.80}]8ῃπιεης οὐ ρυῦϊϊς ποτβῇῆϊρ. 
(2 Οἤγοη. χχῖχ. 95.) 

ΟΑΡΑΒΑ ψ88, δβοοογαϊηρ ἴο 9 σβερῇι8 
(Βεὶ!. Φιιά. 10. ἵν. ς. 34.), 106 πιεῖγορο! ἷϑ 
οἵ Ῥεγεβα, οὗ ἴῃ γερίοῃ θεγοηὰ Ψογήβδη : ἵΐ 
88 Οὔδ οὗ ἴϊπ οἸ[165 οὔ ἴΠ6 ἐϊδιγιοῖ οὔ Π)6- 
Π5300118, δηά Ποπβοαυθηι}γ ὑπάδγ Ποβίῃθη 
}υγβα!ςτίοη, οα ὙΠΟ δεοουπῖ, ρογῆδρβ, 1ἰ 
νγ88 (ἀδβϑιίγογθὰ Ὁγ ἴῆ6 “ΨΦ6νν5, Ὀυῖ νν88 σϑ- 
ΡΠ ὈΥ Ῥοπίρου, ἰπ ἔδλνοιν οὐἁ Ποεπιδίγιιιϑ 
Οδάδγθηββ, ἢ18 τηδηϊπ θὰ βογνδηΐῖ, 86- 
οογάϊηρ ἰο Φοβερῆυβ. ΤῊδ ἱπμδὈϊ πηῖ8. οὗ 
1818 οἷἵγ Ὀδΐηρ γιοἢ,, βεηΐ ἰερβῖεβ ἴο Ψ εδβρδ- 
ϑίδῃ ψἤδη ἢΘ δβἀναηοδά δραιηβὶ Ζυάερα, απὰ 
δϑᾶν6 ὉΡ [18 βίγοηρ οἰ ἴο ἢΐπι; Ὀοτῇ τΠ6 
ΟἿ δηὰ ἴπ6 ν"  ]αρο8 ἐειούκίας ἴο ἰξ ἸΔῪ 
Ὑὰδ τὴ ταρίοη οὔ τῆ6 (ὐδγρθβθηςβ, 
σγἤσησοο ΟΠ γβὶ ροϊηρ πο ἐπ σουπίγυ οἵ 
1ὴ6 Θδάδγοηθβδ (Μαῖκ ν. 1.), ἰδ βαϊὰ τὸ ρὸ 
ἰηῖο ἴΠ6 γερίοη οἵ τῇ 8 ἘΠ ϑβρονάι (Μειι. 
ψ}11. 986.). ΤΠ γοιηαΐηβ οὐ τὴ 6 ψαγπὶ ὈδΓἢ5 
υγ σοῦ {818 ρίδοα 'ψγ88 δηοίθπεν σα 6- 
Ὀγαῖθα, δῃά αἷβο οἵ ἴπ6 ἰοπιδβ (διηοη 
ψ ἢ ϊοἢ τῆ αδάδγεπε ἀεσπιοπίας 8 βιιρροβα 
ἴο ανα 8δρο(6), δγα βῖ}}} ἔο θὲ βθϑῆ : Π6Ὺ 
δΓΟ Βἰπιοβὲ 8}] ᾿πηδθϊοα, δηὰ τῆ 6 πηδδϑῖνα 
ΒῖΟΠα ΟἋΟΟΓΒ, ὑ808}}} δρουϊΐ ἢνθ οὗ 5β|Χ 
ἵποῆθβ {Πἰοκ, σης οτὶρίη! } γ οἸοβοα ἐἤ6πι, 
81}}} τἸηῆονα ὁπ τῆϑῖγ δίηροβ, δη4 ρθῶ Οὗ 
βῆυϊ δὲ [86 ορτἴοη οἵἉ {ΠΕΡ ργοβεπὶ ΟὝΤΠ ΓΒ. 
Οδάδγα ἰβ ον οδ ]οὰ Οοτηκαῖβ, οῦ Οπικοΐβ. 
ΤῊ τυΐϊηβ οὐ ἢ6 δηςϊθηὶ ΟἾΕὟ ΔΓ6 ΕΓ “ο- 
βἰάογαθϊθ. ““ Βοβιἀθβ 16 ουηἀε[ίοημ οὗ 8 
ψ ἢοἽ ὁ ̓ἴπε οὔ ουδοβ, ᾿Π 6 ΓΟ δα πο {Πποβίγος 
οὐ 16 ῃογίἢ δηὰ ννοϑὲ δίάθβ οὗ ἴῃ ἰόν, --- 
ἴῃ ἰΟτΏΟΓ αυϊῖα ἀοβίγογαα, Ὀυῖ ἐΠ6 ἰαιίεῦ 
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ἴῃ ΥΟΡῪ [Ο]ΟΓΌΪ6 ργοβογναίίοη, δηά υϑγγ 
πδηάβοιηθ. ΝῆΥ̓Θαγ ἴδ {πΠ6 δποεῖθπί ρδυθιηθηΐ, 
ψ ἢ ὙΠ66] ἴγϑοκ8 οὐὗἨ ἁ οδυτίαροβ, ἰ8 51}}]} 
υἶ δ: 016. Βγοκθη σοϊ]υπηηβ δηα Παρ τα ]8 [16 
ἴῃ ΘΝΕΓῪ αἰϊγοοϊίοη. ᾽" ὙΤΤῃ6 πιοάδγῃ ἰπἢδ- 
ὈΙΔηῖ5 οὗ 1Π18 ρίϑοθ 86 88 ἱπῇῃοβριδο!ε 8ἃ8 
6} ποῦ ἴῃ τπ6 {ἰπ|6 οὐὗἔἁἩἨ Ψ6805 ΟἾἩγῖδβί. 
([ογὰ 1μπάβαγ᾽ 8 1,ρεξῖογβ ἔγοπι Εοπι, διίο., 
νο]. 1ἰ. ρΡ. 97. ΘΟυιαγίετὶν δν. νοὶ]. χχνῖ. 
Ρ. 389. [γῦγ᾽8 δηὰ ΜίδηρὶεΒ Ττανοΐβ, ρρ. 
997, 998β.(. Μαιάδθηβ Τγδτεὶβ ἴῃ ΤΌΓΚΟΥ, 
ἄς.» νο]. 11. Ρ. 311.) 

(ἐαιῦϑ8. 
1. Α Μαςθάοηΐδῃ, δηὰ ἔδυ ἔγανε!]εῦ 

οἵ δι. Ραμ], νῇο νγβ βοὶζεά Ὀγ τ 6 ρορυ- 
ας δὲ Ερμδβυϑ. (Αςῖβ χῖχ. 99.) 

2. Α ηδῖϊνο οὔ δεῦρο, ἢο δοοοτηρϑηϊοι 
Ῥαδὺ! ἴῃ [18 ͵αβὲ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο «96 ΓΒΔ] ΘΙῚ, 
(Δεῖ χχ. 4.) Τὸ ἢϊπι δῖ. ϑόδη 18 δυρροδοα 
ἴο ἢανα δα ἀγοββϑα ἢἷβ {Π|ΓᾺ δρίδι]6. 

8. Αἡ ᾿πῃδϊδηΐϊ οὗ Οογίητῆ, ν ἢ τ Βοῖὰ 
Ῥω] Ἰἰοάροά, δπὰ ἴθ σῆοβα ἤουδβα [ἢ6 
(γι βεῖδηβ σεῦ δοσυδίοιηθα ἴο πηξοῖ. 
(οπι. χνὶ 2338. 1 Ὅον. 1. 14.) 

ΟΛΙΑΤΙΑ, 8 ργουΐηςα οὗ Αϑία Μίμοσ, 
θουπάρα οὐ ἴδε ψαϑὲ ὈὉγ Ῥμγυρία, οὐ [6 
οαϑὲ ὈΥ τῇδ γίνος Ἐδῖγβ, οὐ ἴπ6 Ὡοτὴ 
ΌὈγ Ῥδρῃ δροηία, δά οὐ 6 δουϊὰῃ Ὀγ 
Ιμγοδουΐα. ΤῊϊδ σουπίγγυ ἀογίνθα [18 Π8ΠΊ6 
ἔγοπι ἴῃ 6 Οδιυ}8, ἔνο {065 οἵ ψἤοπι (16 
Τγοσπΐ δηπὰ Το]: δου) ψ{ἢ} ἃ ἰγῖθα οἵ 
1η6 Οεἰεβ, οὔ, δοσογάΐϊηρ ἴο Ῥγοῖ, Ηυμρ, 
Οεγπιδπβ ({π6 Τεοζοϑαρε8), βπαϊηρ ἐΠΕῚΣ 
Οὐ ΠΟὈΠΕΓΥ ἴοο 8618}} ἴ0 βιιρρογὶ 118 ΓΘ- 
ἀυπάδης ροριιϊδείοῃ, πιϊργβίεα ἘΠ ΠΕΡ δα γ 
ἔπ6 βδοκιηρ οἵ ἤοπιε ὕὉγ Βγθηῆυβ,; δηὰ 
τ ΠρΙηρ ἢ 186 ΓΟΓΠΊΟΓ ἸΠΔΟΪ Δηϊ5, δηὰ 
βαομιΐηρς τῆς Οτθεκ ἰδησυᾶρα, τ1Π6 σψῇο]α 
ἬΕΓΘ οδἰἰοὰ Ο4]}10ο-αγαςοὶ. Ὀυγίηρ ἴδ γεϊρῃ 
οὗ Αὐμριυδέι9. (Α.υ. Ο. 629, Β. ο. 96), Θκ- 
Ἰατῖα ν88 γεἀποδὰ ἰῃῖο ἃ Ἐοπιδὴ ρῥιγονίηςε, 
δηὰ νψῶϑ (πεποείογι ἢ ρονογηθά ὉΥ {ῃ6 
Ἡλοτηδη ἰανν8, υηάδγ [ἢ δαπηϊηδίγαϊίοη οὗ ἃ 
ρτοργβείογ. ΤΠπα Οὐδἰδίϊβηβ δϑϑῦὶ ἴο ἢδνα 
ΡΓεβεγνεά {πεὶγ παίϊνα γεϊ!ρίοη, ἴο τ βοῇ 
ἘΠΕΥ δυρεγδα δὰ ἔΠ6 ννοσβῃ!ρ οὗ ἴῃς ρτοϑδῖ 
ΤιΟῖΒοΓ οὔ σοάβ, ΤὨοῖγ ρυϊηςῖραὶ οἰ τ168 
ἍΕΓΘ Αποντ., Τανίμπι, δηὰ ΝΣ : ἴἢ6 
ἰδεῖογ οὔ τ ἰοἢ σαγγιθά ΟἹ ΒοΠη6 ΘΟΠΏΏΘΓΟΘ. 
ΟΠΠἸπιβομι5 (Ηγπιη. ἴῃ Πείμηι. δ. 184.) 
δὰ Ηπαγν (Ηγπιη. Ἡΐεγοη. ργεῖ, 1π ἐρ. 
8βα Οκἷδι.}, ννῆο τγβϑ ἢϊπηβ6] 8 ὅκιϊ, ΓΕργο- 
ΒΘηϊ ἔΠ 61 88 ἃ ΨΕΓΥ ἴΟΟΪ ̓ δἢ μθορὶθ ; ψπδηςα 
δι. Ῥαὺϊ βδγ8 (1. 1.), “Ὁ ποοιι8η Θδ- 
ἰαιτίδηβ, νἢο ἤδίῃ θα] το θα γου ἢ" ΤὨΪ8 
σἢυγοῦ 88 80 ἀβηρθγουβὶυ ρογνοσίοα, διά 
8]ιηοδὲ ονδγίυγηθα Ὁ. 116 Ζυάείβογε ἔπ ογα, 
ἔπαὲ 186 δροβίϊθ, ἱπ ἢΐβ δρίβι 8 ἴο ἔδθῖ, 
ἐοεβ ποῖ ς8]}} ἐδ: βαϊηΐϊβ. 8.66 δἢ 88] γ815 
οἵ μἷ8 ἐρίβε]6 ἕο 6 δ βείδηβ 'π οὶ. ἵν. 
ΡΡ δ31---533. ἴὰ ῬἨῈΒ αἷδο ἴῃς βεδὶ 

ΔΒιοσταρλίέοαϊ, Ἠϊογίοαϊ, ἀπά 

σα 

οἵ οο]οπὶεβ ἔτοπι γϑῦῖουβ πϑίϊοῃβ, διμοησ 
ΨΠΟΠῚ ΨΟΓΟ ΒΥ 96 ν5 ; δηά ἔγοιῃ δ οὗἁ 
ἴΠε586 δὲ. Ῥϑυὶ Ἀρρεᾶγβ ἴο ἤδύδ πηδὰθ Ώ8ηΥ 
σοηνοῦίβ ἴο πε θείβηῖν. (δὶ. 1. 2. 
Ι ον. χυΐ. 1. 2. Τίπι. ἱν. 10. 1 Ῥεῖ. ἱ. 1.) 
Αοοοτγάϊηρ ἴο Φοδερδυδ (Αηεξ. 70ά. 110. χνὶ, 
ς. 6.), ἴ6 ενβ ποῦ δη͵ογθρὰ οἽοῃϑβίάογο 
80]6 ργίνιεροβ. (οδίπδβοη, νοος Γαλάτια ; 
Ηυρ᾽ Β Ιηϊγοά. νοἱ. 1. ρρ. 363--965.) 

Ολμίμεε, ὕρρες δηὰ ]ονεσ, 14, 15. 
ΤῊα Οαἰ ἰδοαηβ πεγα δοοουηῖϊοα Ὀγανὸ δηὰ 
᾿πάἀιυδίγίουβ, [πουρὴ τἢ 6 οἴογ ὅονβ οἰδοιθα 
ἴο σοῃδίοσ [Π6πὶ 88 ποῖ ΟἿΪΥ βειριὰ δηὰ 
ὉΠρο  ἰδῆθα, ὈυϊΪ αἷδο βδοαϊίουβ, δηὰ 
τπεγαίογε ργοραγ οὐγεςῖβ οἵ Ἴοῃίεωρί. 
(ϑοβιῃ 1. 47. υἱἷι. 82.) ΤΉΘΥ πεῦα Θβϑι 
αἀἰδβείηρσυ δηθὰ ἴτοτα ἴἢ6 368 οὔ ογυδβαίδθα) 
ὃγ ἃ ρου δγ αἀἰδίοςξ ; [ῸΓ ἃ ποῖϊοα οὔ νῃςῖὶ,, 
866 ρΡ. 1ὅ. δηά ποῖα 2. 
ΟκμΕΑΝ8, βεοὲ οὗ, ργϊηοὶρ᾽ε8 οὗ, 405. 
ΟΑΣΙΣΕΞ ΟΕ ΤῊΕ ΝΑΤΙΟΝϑ, 16. 
ΟΘΑΣΙ1ΕΕ, 868 οὗ, δοοουηὶ οὗ, 45, 46. 
αλμμ10, 8 Ργοοοηβῃ) οὗ Αοἰαΐδ, τνὰ8 πα 

οἰάδγ Ὀγοίθεγ οὗ τῃ6 ρῥῃ]οβορῆοσ βθπθοβ, 
8δηα νῶ8 οδ δὰ Μαγουβ Απηφιβ Νονδίιβ : 
δυῖ τοοῖς πΠ6 ἤδη) οἵ Θ]]ο, αἶαν θείης 
δαορίεοα ἱπῖο (6 ἔδηγ οὗ 1μυολιδ “ υπΐιι5 
σαι ο Βείογα διἷβ ἐσιθιιηδὶ 8... Ῥβϑὺ] νδᾶβ8 
ἀγαρροὰ δὲ Οογίμεῃ. Ηἰ8 οοηάιιςοξ οη ἐπ δὲ 
οοοδδίοῃ Ἔχ  !᾽ῖ8 ἢϊπι ἴῃ {Π 6 οΠδγβοῖοσ οὗ ἃ 
τη ]]ἃ δηὰ δια ῦϊ τηϑῃ ; δηὰ ὅ8ὲ. [μΚ6᾽᾿ 8 δο- 
οουπὲ 18 Ποηβττηθα Ὀγ ργοίδῃθ για γβ. 866 
νοὶ. [. ρρ. 164, 168. 

ΟΑΛΜΑΜΙΕῚ,, 84 ῬΠδγῖδθα δηἃ δὴ εοζηϊηδηΐ 
ἀοεῖον οἵ τὴ6 ἰᾶνν ὑπάοῦ τοι ὅὲ. Ιδυὶ 
Ψ8Β Θἀμιοδίεά. (Δοῖδ ν. 34. χχὶὶ. 8.) Ἠς 
Ροδββαββϑὰ σγοδῖ ᾿ηδιιθηοα δηοηρ ἴΠ6 768, 
ΔΑ 8 8814 ὈγῪ Βοπηθ ἴο ἢᾶγνθ ργϑβϑ θὰ ονες 
τῆ Βδηῃοαγίη ἀυγίησ ἰἢ6 τεαϊρῃβ οὗ ΤΙ θογίιβ, 
Οαϊσυϊα, ἀηαὰ ΟἸδυά!ι8. 
Ομ, ΟἸγπιρὶς, Δ] δῖοῃΒ ἴο, Ἔχρἰαἰπϑά, 

ὅ38---ὅ4ὅ. Οὐγτηηῃδδβεὶς ρθῃ)68 ἴῃ ἱπιλδιίοη 
οὔθ οπὶ δυηοηρ ἢ δονγθ, 533, 634. 

ΟΑΕΒΡῈΕΝΒ οἱ ἴῃ Ηδργονδ, ηοίοα οὗ, ὅυ9. 
ΟΑΕΜΕΝΤΒ οὗὨἨ [Π6 ρῥτγιεβίβ, 803. ΟΥ̓ ἐδε 

μῖρὰ ργίοβὶ, 805,806. ΟΥ̓ πε σενν8, ρεῆο- 
ΓΑΙ γ, 498 ---480, ὙΓδηδραγοηὶ Οδγεηθη 5 οὗ 
ψοΐισῃ, 435. Ἠδηάίηρ οὗ, ἃ δίση οἵ πιουγῆ- 
ἴηγ, 438. Οτοαδὶ τα κεν οἵ, ἐδέα. 439. 
ΑτῈ8 οὗ οἰξίοβ, 497. ; ογα βεϑδὶβ οὗ 

ἡυδῆῖσε, 13]. Θαίοβ οὐ Φογυβδαίεω, 93. 
Ῥγοβείγίοβ οὔτῃς Θαῖΐο, 39]. 

ΟΑΤΗ, ἃ ΟἿ οὗ ΤΠ6 ῬΠΙΠ δε η6 5, ομα οἵ 
{περ ἔνθ ρῥγϊης ρβ 68 (1 δα. νἱ. 17.) 
[λιθουβ (0 πανίηρ ρίνεη ὈἷγῖμΒ ἴο Οο]αεῖι. 
αν! σοηᾳαογοὰ Ις ἴῃ ἴῃ Ὀορὶππίηρ οὗ Ὠ18 
Γεῖρῃ ΟΥΘΡ 8}} Ἰβγϑδοὶ (1 δι). χυϊ!. 4.) : ἵὸ 
ςοη θα δυυ)εοῖ ἴο ἢΐ8 διισσεθδοῦβ ἘΠῚ τΠ 6 
ἀδοϊοπδίοῃ οἱ 6 Κιηράομ) οὗ υάδῃ. 
ἘδθοΡοδτη γοῦυδε ογογεβοα 11, (3. Οἤτοη. 
χὶ. 8.) ὕ ζχίαῃθΒ. τεοοπαυεγοὰ ἱξι 85 ἀϊὰ 
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Ηδεσοϊκίδη. “οβαρῆυβ προ ἰδ ρατί οὐὗἩ {Π6 
«δα οἵ δη ; ὃυὶ 7οδῆιϊνια ἴα κο8β. ὯὩ0 ποίϊοθ 
οὔ τ. Οαϊοὶ {διηκ5, (αἱ ΜΙΠοδῆ πηδη- 
εἰοηθὰ ἣν Μοβεβ (Νυπιῦ. χχχιϊὶ. 99.), 18 
6 Μεῖδορς ἴῃ 2 απ). νἱῖ. 1. ἴῃ ουὔῦ 
ΔΌΠοτγβοά νογβίοῃ ἴδ 18 γοηάογοα, δανιὰ 
ἴοοκ Μειδορ- ΑἸαπιδῇ, (Πδὲ ἴ8, ΜΙείλερ ἐδδ 
“Μοίλεν, νϊοῖ, ἰη 1 ΟὨτοη. χυῖ!. 1., 18. ὁΧ- 
ὈΪαἰ πο Ὁγ---Εα ἴοοῖ δῇ δῃὰ ποσ ἀδιιρῇῃ- 
ἴογβ (οὐ ἴονη8); Οιμδ ἢ Ὀοηρς τῆς ταοΐθου, 
δηὰ Μεῖμπερ (π6 ἀδυρῆῖεγ, Βυῖ ἴδ την ὃ 
ἀπὲ τα ἀἸβίγιοϊ οὔ δι δῃὰ 118 ἀδρθη- 
ἀδηοΐθβ νγ88 οδ δὰ ἴῃ αν 5 τς Μεῖπερ- 
Αἰημηδῇῃ ; δυὲ (Π18 Ὀεΐηρς ἀπυδιυ8], ΟΥ Ὀ6- 
σοτηΐηρ ΟὈϑοϊοῖα, [6 δυΐδον οἵ {π6 ΟἾγο- 
πἰοΐθβ Ἔχ ρί βἰηβ ἴξ το Ὀ6 διῇ δηὰ 118 ΤΡ ΉΡΕΝΣ 
Αεροογάϊηρ ἴο 118 ἰά6α, Θδι οὗ {πὸ ῬΠ1118. 
τἰη68, τῆ6 θἰσι-οἷδοα οὗ ρίδηίβ (2 δὼ. 
Χχὶ. 90. 99.} τη ᾿ἰ6 ἔδγ 'ῃ Αγαρῖα Ῥείγοα, 
ἰονεαγά8 Εργρῖ, ὙὨϊο 18 σοηΒγπιθα Ὀγ τῃ6 
δυῖπογ οὔτε ὅγϑε Ὀοοῖς οὗ ΟἸγοηίςΐθα, νῆο 
Β8Υ8, ἴπδὲ ἴῃ6 8οηβ8 οἵ Ἐρἢγβδία) Ὀεϊηρς ἰη 
Ἐργρῖ, αἰιδοκοά τΠ6 εἰΐγ οὗ ααἴῃ, ἃπὰ σσεγα 
δεγα βἰδίη. (1 ΟὨγοη. νἱῖ. 21.) 

Φεγοπηθ βαύϑ, ἴπεῖθ γὙ88 ἃ ἰδγρα ἴον 
οΔ}16ε4 δι, Ἰῃ τΠ6 αν ἔτοπὶ ΕἸε ΓΒ γορο 8 
ἴο ὅδΖᾷ; δηά Εν5θῦ]}8 Βρ68Κ8 οὗἉ ἀποῖῃεῦ 
ἀδεῖ, ἔνε τη] 68 ἔγοτῃι ΕἸ θυ Βεγορο δ, ἴο- 
ψαγὰ ἴ,γάἀάδ (οοηδοηυθηι}ν ἀἰδγθηὶ [ΡῸΠ; 
{πὲ ψῃοἢ Φογοπ 8 Ξρ6 ΔΚ Οἵ); 8180 δηοίμοῦ 
αι, οὐ Θδβεῖδα, θεΐννεθη Ψαπηΐα δὰ Απιὶ- 
αἴγῖ8. Φαγοπιο ᾿ἰκονἾ86, ϑρεδκίηρ οὗ ΘΔ1ἢ- 
Θρῆθγ, ἴα ρίδοθ οὗ [6 ργορῆοιὶ Φοηδῇ᾽β 

ὈϊΓΙΠ, βδυβ, 1 τ88 εα δὰ, ΘΔ: }-ερδον, 
οὐ Οβδίῃ, ἴῃ ἴῃ αἰδίσίος οὗ Ηδρἢεσ, ἴο (18- 
εἰηρυ δὴ 1 ἔγοπι οἴ ογβ οἵ ἴπ 6 βᾶπγ)θ ΠδΠΊ6. 

δῖ) ννδϑ [Π6 πιοβὲ βουϊβογῃ οἷν οὗ 
(6 ἢ] Ἰβεηο 8, 88 ἘΚγοῦ ψὰ8 [Π6 πιοβὲ 
ΠΟΡΙΏΟΓΩ ; 80 {πὶ ἘΚτοὴ απ Οδβίἢ δΓ8 
Ὀἰδοθὰ 88 τῆς Ὀουπάδγίοβ οἵ ἐμοῖγ ἰαπά. 
(1 86πι. νἱῖ, 14. χυὶ. 52.) Οὐδεϊι ἸδῪ ὨΘΆΓ 
Μδγεβῆδὴ (9 (ἤτγοη. χὶ. 8. ΜιεἊεδὴ ἱ. 14. 
ΗεΡ.), νυν ϊο ἢ ὨδαΡΙΥ δρῦθοθ υἱτῃ ΖΈγοῦιο, 
νἢο ρίδοοβ δι ἢ οἡ εἴο τοδὶ ἔγοπι ΕἸθυ- 
1Ππεῦοροἶ 8 ἴο ὅδζα. δίῃ νν8β ἃ ρίδοδ οὔ 
δίγθηρτῃ, ἴῃ [6 τς οὗὐἠ (Π6 ρῥγορἢεῖβ 
Απιοβ δῃηὰ Μίοδῇ, ἱπάδροπάσηςξ οἵ 6 Κίηρβ 
οἵ Φυάδῃῃ! (Απιοα νἱ. 2. Μίοδῇ 1. 10. 14.) ; 
δυῖϊ γ͵ὰβ ἰδκθὴ ὃὉγ ὈΖΖίαϊι, Κηρ οἵ 7υά δῇ, 
Ψ ἢ6 Απποβ8 Ψψ88 ᾿ϊνίπρ ; δηὰ αἴτευνγαγάβ 
Ὀγ ἩδΖοκίδῃ, ἴῃ ΜΊςϑἢ 8 εἰπ6. Οεἰἢδὶπι 
(8 84. ἵν. 8. Νεῖῆ. χὶ. 33.) 18 Θδιῇ. 
Πανίὰ δὰ ἃ Ἵοτηρᾶην οὐ Οἰτεἶϊ6 ρυδγαδ. 
Νοῖ 8 νοβίϊσρα οὐὁἨ ἀδβδιῃ 18 πον ἴο θ6 βϑεῃ. 
ΘΑτΗ-ΈΡΗΕΒ, ἴῃς ὈΪΓΕΠ-μἤαοα οὗ τ.6 

ργορμεῖ Φοηδῇ (2 Κίηρβ χὶν. 25.), γδ8 ἃ 
ἰονη ἴῃ [Π6 δἰ]οίπιεπε οὗ {δ6 ἰτιῦθ οὔ 
Ζεῦδυϊοη. (ἅοβὶ). χὶχ. 18.) [ὸ νδβ ρτο- 
ὈΔΌΪΥ βἰἑυαῖθα ἴῃ ἴα ἰαηὰ οἵὗἨ ΗδρἢοΥ πιθη- 
εἰοηδὰ ἴῃ 1 ΚΊηρϑβ ἷν. 10. 

Θλυκονιτιϑ, Ὠιβιςὶ οἴ, 17. 
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ΘΟΑΖΑ, 8 ὙΕΓῪ οοἰευγαϊοά ΟἿ οὗ (6 
δ) εονδ, ἀἰδίδης δῦουςξ 60 τἢ}}]68 βου ἢ «τοδὶ 
ἴρουι δεγυβδίθηι : ἴὲ νγὰβ οπδα οὗἁὨ (πΠ6 ἔνα 
οἰτ165 οὗἩἨ τ ῬΠΠΙδεΐη 65, νν ϊςἢ ἔ6}} Ὁ. Ἰἰοὲ 
ἴο {86 ετῖρθα οὗ Τυάδῃ (2.8. χν. 47.), δπὰ 
ὙΠ ἢ οβεγο ὑπ 61] ροϊάδη διηθογοάδ ἴο 6 
αοἀ οὗ ἴΙβγϑθὶ [ὉΓ 8. ἰγεβρεββ- εγίηρ, 
(1 86πι. νἱ. 17.) [8 ρσαῖεβ Ψνεγα οδγτί θα 
ΑΓΑΥ ὈΥ ϑαιιϑοηὴ (δυάς. χνὶ. 3.), δηὰ 
ἈΠΟ ἣ6 ψ88 οοπαιοῖεά ᾿ψΒδη ἴδθη Ὁ 
ἔη6 ῬἘΙ]1ϑτπ68 (ν. 91.), τ[ἄγϑα τπουδδηὰ οὗ 
σι ἤοπι, Ὀοΐ᾽ θη δπὰ ψνοπιθη, τ Γα ἀ586ῃ)- 
δ] οὐ {ππ γοοῦ οὔ 88 ἐθρὶο οἵ ἐμοῖν αοά 
Ῥάρου (37.), δηὰ ρεγίβϑηθα γῇθη ϑαιηδοη 
Ρυ θα ἰὸ ἀοτη. (80.) “ ΙΓ δῇ οὔθ βῃου!ὰ 
υσβοη τ 8 ΡοΟΒβΙ ΡΥ οὐ 3000 ρῥθορὶς 
θείῃ ὕὑροῦ πα τοοῦ οὗ [᾿ς ἰδηιρία ἴῃ 
4ιυσδίίοη, ἢ6 ΠΙΔΥ ὕ6 τείεγγεά ἰο (Π6 8.- 
σουηΐβ οὗ ἴΠε τε ρ]685 δὲ ΤΙ εῦδΒ ἴῃ ὕρρεγ 
Ἐργρῖ, ν»ῃϊοῖ ἢᾶνα Ὀδδη ρῖνϑιι ὈΥῪ 8}} γεσθηξ 
ἰΓΆυ  ]ογβ ; δοοουηῖϊϑ ἩΠίοῆ, τ ἢ οῪ 
“ΟΠ16 ἴο υ δ ΠηΠοδἴοα ἴῃ διιςἢ ἃ Ὡδῆποῦ 
88 ἴο δάπηῖξ οὗἨ πο ἀουδὲ ἴῃ τορδγὰ ἴο τῃοῖτ 
ὙΕΓΙῪ δηὰ οογγθοίηαββ, δῖ {6 βδιη8 {ἰπ|6 
ργοϑϑηῖ ΓΠπηρβ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἸΠΟΡΘα Ὁ]6, πὰ 
ΠΟΠΊΓΑΓΥ ἴο 81 [86 ΡΠ: ΟΒορ!δίηρ οὗ πιοβὲ 
Βρδουϊαῖῖνε δηά τῃδογεῖῖοαὶ ἢἰβεουδ 8. 
ἢ6 τυΐϊη8 οὗ δηείρης ὕτεθοο δηὰ Βοπ,α, 80 

ᾺΓ 88 ΥΑΒΊΠ688 8η οχίθηϊξ 8ΓΘ σοηοογηρά, 
ἀν ηα]8 Ἰπῖο ᾿ηϑίσηιβοδηοο ἤθη οομηραγοὰ 
ΨἸΠ τῆς δϑιοη ἰ5ῃ!ηρ᾽ ΓΘΠ 818 ΟΥ̓ΘΑΓΪΥ ἈΓΟἢ]- 
ἰεοῖυγα δὲ Τῆερεθ. ἮΠαὶ 18 τηοϑῖ σοῃ- 
ουπαϊηρ οὗἉ 8}} ἴο (πᾶὶ ρἢ]Οδορδίηρ, ἴῃ 
ψὨϊοἢ διριοήπης οὗ ἃ βεβρίϊοδὶ Ἵοδϑὲ γα 
ΡΓΟΠΘ ἴο ἱπάμϊρο, 8, {παὶ τῆ 686 τὰ ρῃΥ 
ΓΌΪΩΒ ἀγα, Ὀθογοηά 8}} ἀουνὲ, ἐπα γεϊϊοβ οὗ 
ΔΡοὨἰεδοίυγα ἀδδιρηθά δηα ἐχθειθα ἴἢ δρ68, 
δ (88 δοπι6 ρορυΐαγ ΓΕΒ ΒαΙΏΟὨ δ 
1.8 ἴο Ὀ6᾽16γ 6) πθὴ ψ γα ποῖ γαῖ ᾿νεδηθα 
ἴγοπη σοηϊοηάϊησς ἢ τη Ὀδαβὶβ οὗ τΠ8 
(ογαβὲ ἔοσ ἐΠοὶγ ἰ8}γ8 δηὰ ἴογ ἢ ΟΙΓ ΘΟΟΓΠΒ, 
ὯΟΥ Ὀυὲ ΨΘΡῪ [{π||6 οἰαναῖθά δὔονα τοίη. 
ΤῊ γυΐηβ δὲ Τῇ θθεθ ργοβεηὶ ουϊάθηςεβ οὗ 
ςοπῖγοὶ οὐοῦ ρΡἢηγβίοδὶ ρΟῈΣ ; οἵ 58Κ}}} ἴῃ 
ΔΡΟἢΘοΐυΓΕ ΟἹ ἃ 8.816 οὗ Βυγργβίηρ τηδσηὶ- 
τἀ ; δπηὰ οὗὨ αγῖ ἴῃ πιϊχίηρ δπὰ ἰδυίημ οἡ 
σοἴουζθ ἔπαὲ δα ἔγεβῇ 88 1 ραϊηϊθα "υξ 
γαβίασγαδυ, δήδσ δανίηρ Ὀδθδθὴ ἰαϊά οὔ (Ὸγ 
ἴογα ἴδῃ τὨΪΓΥ σεηζυγαβ ; σι δῖοῖ οοη- 
ἴουῃμά δηὰ ρυΐ ἴο 5Πδπ1|6 8}} ἔῃδὲς 16 δὔγίβ 
Δη δοίδποθβ, δηά ἔπ 6 δχρογίεῃης οἵ ἴῃγθθ 
Ἐ[πουδαηὰ γεϑᾶσγβ, ἤᾶνα δίποθ ὕθθη δ ΐθ ἴο 
ΒΟΟΟΙΡ Ἰβἢ. ὅ τηυσῖ [ὉΓ ἴΠ6 τιάδποβϑ, 
δηὰ ὈδΓγθαΥΥ, δπαὰ ἱρπογαποα οὗ ἴΠ6 ργί- 
πη δροβ. Τὴ ἈΠ ϑεῖπεϑ, [6 ΠΘΔΡ 
παίρῃρθουγβ οὐὗἤἩ ἴῃ6 Ἐργρίϊδηβ, δῃὰ {ἢεὶσ 
Πϑδσίγ Ἴοδάϊυϊοτθ ἱπ ρμοϊγι αΐβη), πηρῃς 
Μ6}} ἢαγο, δηὰ ἀουθῖ}658 ἢδα, ἰαγρα δ ρ] 68 
88 Ὑ6|1 88 {Π6Ὺ ; ἰαγρὲ θῃουρῇ ἴο αϑογὰ 
τοοῦλ ἔογ (ἤγθα τῃουβδηά, δῃὰ βοιια οὔ 
τμοπὶ ποὶ ἱπηργΟΌΘὈ]Υ [ῸΓ ΠΙΔΩΥ πλοῖο, ἴο 



Ὅ70 

αὰκ 

δῖδη ὑροῦ ἴΠ6 τοοῦ ΑΒ ἴο ἔϊε διίγεηρίῃ 
οὔ ϑαῆβδοῃ, ἰπ ἰδατηρ ἅν ΡΠ ΔΓ Οἢ 
ψ ΒΙΟἢ 80 ἢ Θπογπηουβ νεῖρηξ γεβῖθά, ἴῃ 56 
ψ ῆο ἀἰβθ6] αν δὴν ἐπίηρ ν᾿ ὨΙοἢ 8 τηῖγᾶ- 
ουΐουβ, ν}}} οὗἩ οουγβο γΓεραγὰ τ[ἢ6 ψῇοϊε 
83 ἃ ΤΥ 1Π08 (οΥ (6016): [ἢο868 σψῆο ϑδιάιηϊῖ 
1Π6 γϑα ἐγ οὗ πιῖγϑοΐθβ, νν}}]} ἀου.}6 858. Ὀ6 
γοδὰγ ἴο Ὀείΐονα, [πὶ {Π6Γα γγ88 80ΠῚ6 50." 
Ῥογηδίυγαὶ! αἱὰά αογάθα πΐαὶ ἰῃ τἢ6 οδ86 
ἀηΔεΓ σοηδβιἀογβῦοη. Α ἤδανυ ὈΪονν νν88 
Ἰηθὶοῖοθα ρου ρον παΐίβπι ὈΥ [6 Ὄνθηΐϊ ἴῃ 
ηυδδεοη, δὰ οὔ 1ζ8 νοΐϊξϑγίθβ, ῆο ἬΕΓα 
(6 δποιηΐϊθβ οὗ Θοα᾽β οἰοββὴ ρϑορίε.» 
(διυαγβ Ηδεῦγ. ΟΠ γαβιοπιδίῃυ, ρῥρ. 189, 
190.) Απεῖοηϊ ὅ8Ζ8 νᾶβ ἃ ργεδῖ, ρουεγίῃ!, 
δηά ορυΐθηεξ εἰῖν ς ἴξ 8 ποῖ ργοῦδθὶς τη δὲ 
ἰξ ννὰ58 ἴῃ6 δσηρογίυπι οἵ ἴπ6 ἸΠΠΔὈϊδηϊε οὗ 
τες  εβοσί, ψἢοὸ Ὀγουσῆς {πὰς {Π6ῚΓ 
ὈΟΟΙΥῪ ἢ σΑΓΑΡΝΒΉΒ. 

Αἰζεῦ ἀφβίγογίης Τγγο, ΑἸἰοχαπάογ τὴ6 
Οἴγοδῖ Ὀοϑίοροα (ἀΖα, νι ϊοῦ τα8 δὲ [δαὶ 
εἶπιθ μ 61 Ὁγ ἃ Ῥεγβίδῃ ραγγίβϑοῃ, δηὰ ἴοοὸκ 
Ἐξ αἰἴογ ἃ βίορε οὗ ἵνο πῃοπῖῃβ. Ηδ δρρθᾶγβ 
ἴο ἢανα Ἰοῖ (ἢ ΟΕΥ βιδηάϊησ: Ὀυΐϊ εἴἶεγ- 
ὍΆΓ8, Β. Ο. 96, Αἰοχδπάοσ Φαπηβθιβ, 
Γεϊρηΐηρ ρῥΓίηςα οὔ πο δεν 8, ἰοο κΚ 1ἴ αἰζεγ ἃ 
βΒῖ6 58 Οἵ ἃ γδδγ δῃὰ ἀδείγουθα ἰξ, ΤΠ νγγ88 
ἀδΖα νιαάς ἀδεοίαίο Ἀρτ ΘΔ ΌΪγ ἴο (ἢ6 ᾿Γ6- 
αϊοτίοη οὐ Ζορδηίδ, (ἰϊ. 4.) ΘΟ ὈΒΘαι θην 
(Τα ἰη]}5 γΘΌν τ [15 οἰγ, τ ΒΙοἢ Αὐρυβῖι8 
υεϑίονοα οἡ Ἠεγοὐ ἐπα Οτοαδῖ, αἴϊον υνῆοβα 
ἀθάῖῃ ἴς ν᾽ 5 πη χα ἴο ϑυγῖα. (Οἢ ΘΌβηογ 
αηἀ Ἐορίπδοη, νος Γαζα.) ΤΠμα οἰγ οἴ 
(λΖὰ 8 τῃηδπιοηθὰ ἴῃ Αοςβ ν}}. 26. ψ τ} 
16 ρδγθηι θεῖσα) Γοπιαγκ,--- ταὶ αὐτὴ ἐστιν 
ἐρημος --- ἱξ [οΥ τπ6 φαηιδ)ὴ ἐς ἀδϑεεγέ: ὙὨΙΟῃ 
[5 ρτομον Θχογοϊδοα πα Ἰπροη Υ Οὗ σοτ)- 
τηθηϊδίογβ. ϑοηι οὗ ννῇοῃι γοΐδ αὐτή ἴο ὁδος, 
8η ἐγδηβίαϊθ ἴἃ ὈὉγῚ μηβεφιοπίρα ; ψἘ1|6 
οἴδοῦβ, γε[ἐγγίησς ἴὲ ἴο ἴῃ6 οἶἴΥ, Θχρί δίῃ 1᾿ 
Ὀγ ἀερτγίυεά οὐ Τονεὐβοαίίοπε : οἴδοῦβ ἀραΐῃ 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἴΠ6 ἀπείρηξ οἷἐν ἴο ἤδγνα γοιηδί θὰ 
ἀεδοϊδίθ, δηὰ ἔπαὲ νν διοἢ Πουγβῃθά ἴῃ τ 
ἀδγβ οὗ δι. [κε ἴο ἢανα οσσυρίθα ἃ ΒΟ1η6- 
ννηδῖ ΟἸ ΓΡηϊ 816 ὨΘΒΓΘΓ ἴο [ἢ6 568 ; δηὰ 
οἴδεγβ σοπϑιάθσ 686 ὑγοσὰ β ἕο Ὀ6 8 ΤΠΘΓΘ 
δἰοδβ ψῃϊσῃ μὰ ἴουπα [ἴ8 γᾶν ἰπῖο [ἢ 6 
ἴεχῖ. Α ρᾶββϑασο, ἤονδυθγ, ἴῃ Ζοβθρἤμβ, 
ΜΠ οἢ ἢδ8 ἐβοαρεά {Π6 ΓΕΒΘΆΓΟΠ6Β ΟΥ̓ ποδὶ 
οὔ [Π6 ἰδαγηθὰ πιθη, εἰθαγβ ὑρ ἴΠ6 ἀἰβηοσα εν, 
δη( σδῇονϑ ἢ τηϊπιτα βά εἰ Υ οἵ τΠ 6 δβογθὰ 
Πβίογίδη. Α δἤοτγί τἰπγὸ Ὀθίογε ἴῃ βίθρε 
οἵ 7εγυβδί θη, ᾿π σοηΒθαιθῆςα ΟΥ̓ ΠηΆΒ5ΔΟΓΘ 
οὔεπο 76". δὲ ὕξβϑδγοα, ἰἢ6 ν οϊς παϊΐϊοῃ 
Ὀδοδπηθ σΓΈΒΕῪ δηγαμοά, πὰ ἴῃ γανθηρα 
ἰαϊἀ ννϑβῖα πηϑην νἱ ΐασοβ πὰ οἰ 68 ; δηὰ 
δηοησ ἴἤεβθ ψογ Απίβοάοη δηὰ ὅκα, 
ὙΠΟ ΠΟῪ υκίογν ἀδπιο 564. (ἀαΖα 
{Πογθίογα νγα8 ϑοίπαὶ!γ ἐρημος, ἃ ἀσποτί, αἵ 
1Π6 (ἴπὸ δὲ, Πυὺκα στγοῖθ. (ϑοβερῆμβ, 
Β6}}, Φυὰ, 110. 11. ς. 18. ὁ 1. Ηρ Β [πἰγοὰ, 

Βιοσταρλῖραϊ, Ἠϊδέογίσαΐ, ἀπά 

σΕ 

γο]. ἴ, ρ. 95.) Τα ποϊσηρδουτπῃοοά οἵ 
τηοάδθγῃ Θ6Ζα (το 18 πραγὶγ (ἤγθα πὰ 1] 68 
αἰδίδηξ ἴσοι τ 8116 οὔτ δῃοϊθηϊ οἰἐγ,} ἰδ 
ἀεβογι θά Ὀγ Οδρίαϊπβ ἰγΌγῪ δηὰ Μϑδηρὶθς 
858 ὑεῖϊηρ γον ψοοαεδὰ ψ ἢ οἾἶνεβ, βγοδ- 
ΤΏΟΓΟΒ, 0} ΟΓΓΘ8, οθάβγθ, ἢγ- γθοβθ, ἄτο. 
ἄς. ὙΠῸ σΟυΠΕΓΥ͂ 18 ἱποἰοβοά ὃν μδᾶρεβ οὗ 
ὈτΟΚΙν ρθᾶσϑ, ἴμ6 8}}}18 ρθη] γιδίηρσ ἴο τπ 6 
ΤΕ Ὀεγοηὰ ἱξωι οἵδ, δηά 86 νψῇο]ο 
88 ἃ δεδυι ] ἀρρεδσϑῆσο. Εχοοριὶ 

τ[ῃ6 ρΘΓΒΏΔΌΪ6 πηδίογαἷβ, τ πὴ ΜΝ ΚῚ ἴδε 
᾿ου 868 ὉΓΘῈ σοῃδίσυςϊεα, βίομα Ὀοϊηρ βυθκεὶ- 
ταϊοα ἰοῦ τυ, τὰς ἴον ραγίδκοβ οὗ τῃ8 
ταί θὰ 806 οὗἁ ἔδοδε ἢ Εργρίῖ. 
(Τινδνοεῖβ, ρ. 178.) 

ΘΕΒΑΣ. 
Ἰ. Θεδαϊ, Μοιυηῖ, 60. 
2. Οεόαί, ἃ ῬΠαηϊοίδη οἷν Ὀείπ θη 

ΤΙ͂ΡΟΙΙ δηὰ Βαεγτοοῖ, δἰϊυδίοα οἡ δ ἢ], 
δηὰ ἱπμαθιιοθα ὈΥ τηϑγηοιβ δηά Ὀιυ]άοΓβ. 
[15 σαιμώκετε ΔΓΕ ΘΒρθοΐδ!γ τηρη!!οηθ ἴῃ 
ἘΖοΚκ. (χχνῇ. 9.), σῆογα [18 Ἑἢιοίβ δΓα 
τογπιοα εἶδε πιέπ. ΒΥ 16 Ογϑεκβ ἰὲ νγα8 
ςαἰϊοὰ ΒγθϊοβΊύ ὙΤὲὴὰ Αὐδὺβ 5811} .8}} ἐξ 
Τ)οδέφ δῃὰ Τ)7οδαὶ, 

8. Οεδα (τα Οοθαϊοεπα οὗ τὰ6 Ἐλοπιδη8), 
88 8 ΠΟ Βἰηοι5 αἰδίγιοῖ, ἱημδθ] 6 ὈγῪ 
1η6 Εἀοπιϊῖεβ, δά εχιθπάϊην ἴγοπη (πα 
Πεδὰ ὅδθα βουϊῃνναγάβ ἴο ϑείαῖ! οσγ Ῥείγαᾳ. 
ἴς 18 τηϑθηϊοποά ἴῃ 88]. ἰχχχῇ!, 8. ΒγῪ 
1η6 ΑΓα)β 1ξ 16 σϑ]οα Ζ))λοδάϊ, 

ΟἘΡΑΙΙΑΗ, ἴῆο βοὴ οἵ Αἰ ασα, τν 88 ἰοίξ 
Ὀγ ΝεδυςμδάμοζΖαῦ ἰη Ῥαἰθβϑεϊηο, δον τῃ6 
ἀεδδβιγυειϊίοη οὗ “εγιιβαίθιη, ἴο ρονεγῃ 186 
Γειηδίηα]οῦ οὔ (6 ρεορὶθ νῆο οοπεϊπυρὰ 
{πΠεγο. Ηδθ νὰ8 ἰγεβοπθγοιβὶν δαί ὈΓ 
[986] ἴῃς βοὴ οὗ Νειῃδηΐϊαθ. (2 Κίηρβ 
χχν. 22----25.) 

ἀξηλζΖι, 86 βεγνυδὺὶ οὔ [Π6 ρῥγορϊιοῖ 
ΕἸΙδῆα, ψῆο, οοη ἴο ἰεἶβ τηδϑίοῦ ̓ 5 
ἰηϊθημοη, ἔγαυάυ!εηῖὶν οὔταϊποα ργοβοπὶβ 
οἵ Ναδιηβδῃ, ἴἢ6 ϑυγίδῃ σοπογΆὶ, δπὰ νγα8 
βιηϊτίθη τι ἸΟΡΓΟΙΥ ἴογ ἢπὶ5 ψὶοκεάηθεϑ 
(8 Κίηρβ ν. 90---57.); ὁ μιάρπιεης ν Ὠϊοῇ 
οὐρῆς ἴο νϑῃ 8 ποῖ ΟὨΪΥ οὗ [Π6 εἰΓδα 
απο οἰοανεθ ἴο 1] -σοϊζο ψϑϑ ἢ, Ὀυς 
δῦονα 8} οὗ τε ἴυδὲ νὲ οα οἵ αοά, 
ΜΠ Οἢ ΡυγβθῈ8 41} ψγῆο, ἴογ ργροβεβ οὗ 
ψ Γ] ἀν ραΐπ, Ὀγίπρ' ἃ βεδῃ 8] ἀπὰ γεργοβοῇ 
ἀροη ποῖ γε] ρίοη. 

ΟἜΗΙΝΝΟΝ, οὗ ἴΠ6 νδι ον οἵἩ Ηΐπποπι, 6Ά. 
ΟἘΕΝΕΑΙΟΟΘΙΕ5 οὗ τς Ηροῦτγεονβ, 907, 

908. ; οὔἴτῃς Ἡετγοαΐδη διηγ, 194. 
ΟἘΝΝΕΒΑΒΕΤΗ, 8 τορίοη δ0 διγοηρδ ἰπ 

Ἰεηρσίῃ, αηὰ 20 ἴῃ Ὀγοδακῃ ; ἃ νϑῦγ ρἰεδβδηῖ 
δηὰ ἔγυ} ρίαςα, δρουπαϊηρ ἴῃ τ 6 ρ8γ- 
ἀδηβ οἵ ργοαῖ πιθῆ, ψἤθησο ᾿ξ δι 1158 ἤδη 
ἴτοπὶ ὅδθη δηὰ ὅϑγ, 88 Ὀδίηρ ἴῃς ραγάοδη οἵ 
ὈΓΪΏς6Β ; ἰξ αν δὲ {πε ὑὈοίζϊοπι οἵ ἴπε ἰδῖκθ 
οὔ Οεπηεβαγοίῃ, ἃπὰ ρᾶνα ἴπδὲ Ὠδπιδ ἴο ἰξ. 
(με ν. 1.) 



Οεοφταρἢϊοαϊ Ζ)ἰοξϊοπανν. 
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. ΟἸἘΝΝΈΘΑΒΕΤΗ, [δῖα οὗ 4, 46. Τ1,αηὰ 
οἵ, 7]. 

ΘΕΝΤΙΕΒ, οουσί οὗὨ ἴῃ [86 ᾿διηρὶα, 964, 
236θὅ. 

ΘΕΟΟΩΒΑΡΗΥ, ποῖ ὑηκηονῃ ἴο [ἢ6 726 ν.Ὁ8 
88 8 δείθηςο, 501. δκεϊο οἵ ἴῃς ὨΙβίοτιοαὶ 
δηὰ ρἢγπὶςδὶ σθοργαρὴν οἵ Ῥαἰεβίΐηα, 1---92. 

ΟἘΕΒΘΕΒΑΗ, ΟΥ ΟΕΒΑΒΗΑ, ἃ ΟἿ ἴῃ ἴδ6 
Τορίθη οὗ ῬΕΟΑΡΟΙ18, 80 οαἰϊθά, οἰ 6 Γ 
ἤοιῃ ἴῃ6 Οἰγρδβϑῃϊεβ, τθΏ6 ροβίεψιγ οἵ 
Οδβηβδη, (Ὁ ποιῖθογ ἀϊὰ Ζεθυϊΐοῃ ποῦ 
ΝΑΡΒΙΒΑΙ; ἀτῖνα ουὖἱ 8.1} τῆς (ὐδηδδηΐθ8, 
δυάρ. 1. 80. 33.)», ΟΥ ἴοι) Οὐ εγρίβῃϊα, 
βὶ φηϊγιηρ οἶδγ, [Π6 801] Ὀείηρ οἷδν ; 1 ρᾶνς 
ὨδΙη6 ἴο ἃ Γαρίοῃ δ0 Ἵδ θὰ, ψ Ὡς σΟΠΊρΡΓΘ- 
Βεπάςά ἴῃ ἰὲ αδάαγα, Ηΐρρο, ἀπά Μίαραάδϊα. 
Μεδδτβ. Βιυγοκῃαγάς, Βιυοκίηρῆαπι,, δηά 
ΟΕ πιοάδγῃ ἰγϑνείθγβ, σοηβίαῦ τἰ6 
τυΐϊηβ οἵ 1 ))ετγαεὴ ἴο Ὀ6 ἴ[ΠοΒ6 ΟΥ̓́ δηοϊθπὶ 
ἀἀογρεβῆα οὐ (Ἃἀδεγβββ.Ό. 7Πὸν 8δ΄6 ὙΟΥΥῪ 
τηδρτιϊβοορηῖ: ἴῃς οΟ]υπιη8 νι ἰοΐ τοιηδίη 
ἌΓΕ 80 Ὠυπηεγοιιδ, (Πᾶς ΤΟΥ ΔρΡΡΘΆΓ {{κεῈ 
βΐονοϑβ οἵ ρβἰπ)-ἴγεθϑ. Τὴδ οἱ Ὑ οςουρίοά 
ἃ Βρδ(6 ΟΥ̓ ΠΟΔΙΪΥ ἴνν τ 68 βαυδγα. [ογὰ 
1πάβαν (νῃο, ον ΝΟΥ, δ ρροΒα8 ἔθη ἴο 
Ὀ6 τη6 τγυΐϊηβ οὗ Ῥεϊϊβ, αἰϑὸ ἃ ον οἵ 16 
ΤΠ εςδρο}}8), ἢ88 ρίνθῃ ἃ ὑγιεῖ Ὀυϊ σεν 
ἱπεεγαϑίησ ἀσϑογρεοι οὗὨ {Π686 ΓΕΠΊΔ18 οἵ 
δηοίδης δγί. ([μετῖεγβ ἔγοαχ Ἐάομ, ἅτ. 
νοὶ, 11, ρρ. 103---1086.) Δ Ὀδδυκίι γἱον 
οὔ τῆς γυϊη8 οὗ ὐεγροβῆδα 18 ρίνθη ἴῃ ἴπ6 
“ Ἰμαπάβοβρα [Π|05: γαῖ ϊοη8 οὗ ἴπ6 ΒΙ0]6:᾽ 
δη( 4 βι δοοουηῖ οὗ {Π6 γι ΐη8 οὗ ἐΠῖ8 εἰϊγ 15 
τ" ἸῺ “Αἡ Εχουτγβίοη ἴγοτη “Θγίοϊο ἴο (Π6 

υἱπβ οὗ ἐπ Αποῖθηξ Οἰεἰ68 οὗ αδγαβα δηὰ 
Απηηδη.᾽᾽ [Βγ Οφοτρε ΗΔ4]1], μοηάου, 1852. 

ὅππιΖιμ (Μοιυμηῖ), ἃ τυρροα ᾿Ἰπιθβῖοῃα 
τοουπηίδίη, ἰογταϊηρ ρατὶ οὗ [Π6 τ άρα οδ θὰ 
Μοιιηὶ Ερῃἢγείτη, ονοῦ δρβίπβε Μουης Εθαὶ; 
ἴὲ ἰα ἔγοτῃ εἰσῃξ μυηαγεὰ ἰο 8 [πΠουβδηὰ ἔδεϊ 
ἴη Βεῖρῃξ, μὰ Ὀείνεθη [Β6 ἔνο [6 οἷν 
ϑοῃδοῆθιη γΥ85 βἰϊυδιεα. (ουξ. χὶ. 929. 
χχυἹ. 11, 129.) ἴη βυθϑϑαιθηῖ τἰπ|68 [δ 8 
τηουπηϊδίη ὕοοδπ|6 ἴῃς δοαΐ οὗἩ ἴ6 γοϊρίουβ 
ψνΟΓΒἢρ οὗἩ (π6 ϑαιπημαγιίδηβ, ψῃο ογοοϊθά 8 
ΚΘ ρὶ 6 ἰΠ6ΓΟ; [ὉΓ 8 βοῖϊοθ οὗ νῃ ἢ, 866 
Ρ. 57]. Οεγίχίπὶ δχῃ!ϊὲβ Ὀυϊ ἴδ ἰγδοθβ 
οἵ ουϊεϊναῖίοη. (Ομ βιθγῦ] 6 ἐγαρπιθηΐβ οἵ 
δηοίθηϊ οαἀϊῆσθβ ἃγα βίδι θα ἴο "8 ουπα οἡ 
118. διιπηπἶῖ, νν ἢ οἢ ΓΘ δυρροβοά ἰο ΡῈ {86 
ἔουπάδείοῃ, οΥΓ οὐδοῦ γοπηδὶηβ, οὗὨ (18 88- 
ΤΩΔΤΙ 8 ἐθιηρ]α. 

ΟΕΈΒΗΟΜ δηα ἘΠΙΈΖΕΒ, ἴπ6 8008 οἵ 
Μοβεβ δῃηὰ Ζίρρογδα!), νεῖ ΟἿΪΥ δἰ πρὶ 6 
[,ονῖῖ68, ἢ 6 τοῖν σγοἰδιοηβ, ἢ 6 βοὴ8 οὗ 
Αδγοη, δηὐογθά (ἢ8 μἰρῃοβὲ ποπουγβ οὗ τὴ8 
Ροηιβοδῖα. 

ΟΕΆΒΗΟΝ, ἃ 8οη οὗὨ 1μενΐ, σῇο ρᾶν ἢ 8 
ΠΆΠΙ6 ἴο οἣε οὔ ἴδ ἴἤγδα ρτϑαῖ Ὀγβποῆδδ οἵ 
ἴΠ6 1μον᾿ϊε8. Τῇ οἷος οἵ (6 Θεγβῃοη 68 
88, ἴ0 ΟΕΓΓΥ [ἢ ν6}}8 δηά οἰϊγίδἢ8 οὗ 16 
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ἰδρογηδεῖὶθ, οὐ τῃ6 ψοϑίογηι β'46 οἵ ψηϊοὴ 
ΠΟΥ ΘΠΟδΠΊρΡΘα, 

ἀξβηυᾷ, 8 αἰϊδίτιος οὗἨ ϑ'υγῖα, θογάθγηρ 
πογε οὔ ἴα Ἡδῦγον ἰογγογυ (2 ὅδη). χν. 
8. 1 ΟὨτγοη. 11. 23.), δπὰ 5ἰτυδίθα ο {Π6 
ΘΒϑ: ΓῺ βἰία οἵ ἴη6 στίνογ ϑογάδη, Ὀεΐπθοη 
Μουπὲ Ἡεγου, Μαβδοῦδι, δπὰ Βαβἤῆδη. 
(θδυς. 11. 18, 14. Ψοδβῇ. χὶϊ. 8, 4.) Τῆς 
(ἀοβυγῖοβ δηὰ Μδδο δι ἢ 68 ττογα ποῖ 6χ- 
ΡΕΙἸοὰ Ὀγ τἢ6 [ϑγϑϑ} 168 πᾶ ογ Ζοβῆμδ. (Τοβῇ. 
ΧΙ, 2. 13.) Ὑδδὶ {Π6 Ὺ γγνεγα ποῖ σοῃᾳιογεὰ 
δὲ 8 ἰδῦδσ ρογοά, Βρρϑᾶγϑ ἔγοιῃ [ἢ ἴδεϊ ἐΠδῖ, 
ἴῃ 186 τείρη οἵ Βανι, Οθβῆνγ δά ᾿ἴ8 ον ῃ 
Κιηρ Ταΐηλδὶ, νἤοβα ἀδυρῆτοῦ Μδδοθδἢ νγ88 
16 πηοῖπογ οὗ τΠ6 γαῦοὶ Αὔβδίοιι. (2 ὅδ. 
11), 8. χὶ!, 87. χν. 8) Τῇ νογὰ σεελωγ 
βὶρηῆοθ 8 ὈΓΙαρο, Βη σΟΙΓΕΒΡΟΙ8 ἴο (ἢ 6 
Ατγαῦῖς ραν: δὰ ἴῃ {π6 βῆ σοϑρίοῃ, 
ΠΟΓΟ (προῦτο πῇ ἴο {π6 ἀρονγθ ἀδῖ8), ννὸ 
τηιϑὲ ρίδος ἀὐδβδῆυγ, ἔἤθγο 581}}} εχ βϑίβ 8ῃ 
Ἑποϊοηῖ δίοηθ ὑτίαρα οὗ ἰουγΓ Ἀγοῆθβ ΟΥΘΓ 
ἴΠ6 τίνοσ Φογάβη, εδἰϊδὰ 1)7μεν- Βεπὶ-ῳακιι, 
οΥ τῆω. Βηάρο οἵ ἴῃ 6 ΟΠ] άγοη οἵ 7 00. 

Θαεξβιῦβ ιόμῦθ, ἴῃ6 ρτοουγαῖοῦ οἵ 
δυάξρα, ποις οὗ, 131]. 

ΟἙΤΗΒΕΜΑΝΕ; ἃ ραγάση Ὀθεγοπὰ Κοάγοῃ, 
δὲ τς ίοοϊ οἵὗἠἨ Μουηὶ ΟἸϊνοῖ, 5ο οα]οὰ 
ἔγοπι [6 ὙΏΘΟΡΓΘ5568 ἴῃ ἴδ : ἴζ 18 ΤΠ ΟΓ- 
δῖα ἴῃ ἴπ6 δνδηροίοαὶ ΠΊΒΊΟΓΥ, 88 Ὀδίηρ 
τῆς βεεὴβ οἴου ϑανίουγ 8 ΔΡΌΠΥ, 8δπὰ 15 
ὨΟΥ ΟΑ] 16 ΕἾ “εεξηιάπψάδ. Ιν 18 ἀδβογίρει 
Ὀγ τεοθηῖ ἰγανε!]ογϑθ, 88 θεϊηρ ἃ 8π|8}} μ]δῖ οἵ 
ἀρρδὴ αἴγ-[Ο Ὁ ρδοθ8 βαᾳιιᾶγε, τ τς ἃ ἰονν 
βοάφσε οὗ ᾿ποϊοβυγα οὗ βίοῃβϑ; Π0 νϑγάιιγα 

βτονηρ οἡ 1ξ, βδᾶνα εἰῇῆϊ νΈγΥ ἰδγρθ, πιδρηϊ- 
δεορηῖ, δὴ ὙϑῃθγὈ θυ οοκίηρ οἷῖνα ἴΓΘ6Β, 
ψῃοἢ αν βιοοα ἴῃ 6Γα ἴογ τῆδὴγ σθη τα Γί68: 
[ΠΥ δγὰ ΒΙΡΉΪΥ νεηθγδίεα Ὀγ τηθ (ἢ γ δε! ἢ8 
ἤφγα, ἢο ΠΟΙ, 66Γ ΒΩΥ διςεπηρῖ ἴο οὐ ΟΓ Ἰη- 
7υτα [ἤδη] 88 διῃομηζίηρ ἴο δὴ δεῖ οἵ ργοίμπε- 
ιἴοη. ΤΏ Ἰαγροβῖ ἰδ ἐννθηῖγ -Ουγ ἔδεϊ ἴῃ σίγα} 
αὔονε 118 γοοίβ, [ποιρῇ 118 τΤορπηοϑῖ Ὀγϑης]ὶ 15 
ποῖ {Πἰγῖγν ἔδει ἔγου) ἢ 6 σγτουηά. “ Οπα οἴ 
1 6π|, θαγΚαα δῃὰ βοδγιβεὰ ὃγ (ἢ 6 Κηΐνεβ οὗ 
ὈἰἸ στίπ8, 18 γεν βγθηςβα 85 {μ6 Ἰἀτηκτςε! ἴγθα 
ὑπάος το ἢ «906808 ν88 Ὀεδίγαγθα: διὰ 118 
ΘΠΟΓΠΊΟΙ5 γοοῖδ, χγονίηρς Ὠρῃ οὐἱϊ οὗἩὨ 1Π6 
οδγίἢ, σου ]ὰ πάθος ἃ με οἴ οὔ ἃἸπηοβὲ 8ῃγ δη- 
εἰχυΐιγ.᾽" (διθρἢθπδ᾽5 [ποϊάθηῖδ οὗ Ττγανοὶ, 
Ρ. 480.) ΑἸΙΒουρ να ὅγε ἱπίοτγιπμδά Ὁγ 20- 
βαρῆυβ ἔπδὲ ΤΊ οὐδ ἀν αἱ] {πῸ ἐγεεβ 
ψ πη μα Ὠυπηάτγοα [γ] οὴσβ οὗ 1Π6 εἰῖν, γοῖ 
1: 18 ποῖ ἱηργοῦδῦε τῆς ἴπ6 86 ἴγϑοϑβ, νν 1 οἢ 
ἈΓΟ ὈΠΩΘΘΒΠΟΠΔΟΪΥ οἵ Γεπιοῖα απ] 41}, ΠΙΔΥ 
μᾶνα διίβθη ἔγοπι [6 τοοῖϑ οὔ ἴπ6 βῃηςίθηξ 
ἔγεαθδ, ν ἢ οἢ νποβϑοὰ ἴπ 6 ϑανίουγ᾽ 8 ΔρΌην 
δηὰ Ὀεῖγαγαὶ : βου ἴμ οἷἶνα 18 νοῦν Ἰοημ- 
᾿ϊνϑὰ, δῆ ροββ68868 [6 ρεου]δγ ργορετγὶγ οἵ 
βῃοοίϊηρ υρ ἀρδίη, ΠΟ ΕΥ͂ΕΓ ἔΓΘα ΘΠΕΙΥ [Ὁ Πᾶν 
6 ουἱ ἄἀονῃ. ΤΠα ἴγθεβ ΠΟΥ͂ βίμηι ηρ Ἰη 
1Π6 ράγάεη οἵ (ἰδ δεπιδῃα ἃγα οὗ [Π 6 Βρβοῖεβ 



6072 

ΑΙ 

Κπονη ἴο Ὀοΐδηϊ8(8 85 ἴῃ 6 ΟΪεα Ευγορεθα. 
Ντγβ. Βγδαοθυγιρθ, ἔγοη τυῆοβα δαίοῃ {Π6 
θοῦ] αἀτανηῦ ψν88 τηδάθ, ψῇῃϊες [ἴ8 
εἴνθη ἴῃ ἴθ “1,δπάβοδρε ΠΙιυίσγαϊοηβ οὐ 
(ἢς ΒΙ 6," 5[αϊ68 {πὲ ΠΟΥ ἀγα τ]ὰ οἰΐνεδ, 
δηὰ ἀρροϑᾶῦ ροϊ]!αγάεα ἔγοπι θχίγεπηθ δρα; 
Δη4 βοηια Οὗ ἴθ πὶ ἀγὰ ποίίονν τ ἄρα, Ὀὰϊ 
δ|Ἰοἀ ρ σιῖἢ δδγῖ ; τΠοῖγ βίθπηδ δ. ΨΘΡΥῪ 
γουρῇ βηΐ ρπαῦϊθὰ. ΤΏΘΥ ἀγα βυγγουηάρα 
Ὀν βἴοῃδβ, δ ἴΠ6 ἸΏΔΠΠΟΓ οὗἉ ἔθ βδογοὰ 
ἴγθ65 οὔ ἴῃ6 Ηϊπάοοα. ““ Τῆς 801} θεΐπθεηῃ 
ἀπ 656 ἴγθθβ '8β Ὀδγα, τίπουΐϊ 8 οτεγ, νεροὸ- 
ΚΔΌΪ6, ΟΥ νογάμυγα οὗ δὴν Κιπά ργονῖηρ οἡ 
ἴῖ. Α (οἱ-Γ δῖ ἰπιογβθοῖβ {6 οἶδοα ἴῃ δη 
ΟὈΪΐχυς αἰϊγαοεξίοη, ψ ϊοῖ ᾽6. τ 8 }16α ΟΥ̓́ ἔτοπι 
(6 τοϑί, βηά 18 ἰοοκθ Ὡροὴ 88 δβοςσιιγβοὰ ": 
Ὀεΐης {παῖ (88 1 ἷβ. 8814), ἴῃ συ ῃϊοῖ συ ἀδ5 
ψἈἸΚοά ἤθη μὲ Ὀοϊγαγθὰ ἢἷβ ἀἰνίπε Νῖδϑ- 
ἴεγ ΨΠῊ αι Κι88.) ΤὍΠο νἱον ἤοπι ἴΠ6 ρδγ- 
ἄδη οὐ Οειββεοίιβηθς ἰδ οπα οὔ ἔπε τηοϑὲ 
Ὀἰοδδίης ἴῃ 1πΠ6 υἱοϊηγ οὐ “ογυβδίθπι. 
(Μιββϑίομασν Ἐδρίβίεῦ ἴον 1824, ρ. 504. 
Φονοι 8 ΘΑΓΟἢ68 ἴῃ ϑϑυσία, ἣν 303. 
(ἰγηθβ 1μεεΐογα, Ὁ. 390. 150} 5 
Τνανοὶβ, νο]. 1. ρ. 912. ηϊγὰ δαϊεοη, 
ἘΟθϊΠϑοη ΒΒ ΤΎανοὶβ ἰῃ βίης, νοὶ. ἱ. ρ. 
122. Ἰιογὰ 1,188 γ8 1,6 {6 Γ5 ἔγοπι Ἐργρί, 
ἄς... νοὶ. ᾿ϊ. ρ. 6]. Μοηϊ᾽ 5 σοἰάδη Ἠοτγη, 
ἄς... νοΐ, ᾿ϊ. Ρ. 182. Ὑγἀ6 8 Νο ἴο 
Μααεῖνα, ὅσ., ρρ. 489, 490. Τωγης δ᾿ 8 Εχ- 
αὐπίοη ἴο τῃ6 Εἶνογ Φογάδηῃ, δζο., ρ. 416. 
1150 π᾿5 [δηἀ5 οὗ τ1ῃη6 ΒΙΌ[6, νοΐ. ἱ. ρρ. 480, 

481. Δοττ᾽ 5 Νοῖθϑβ οἵ Τγανεὶ ἴῃ Εργρὲ, ἄο., 
ΡΡ. 189---192. ΕΟ Ιο᾽ 5 ΑΖύθβἢ, Ρ. 913.) 
ΟἸΒΕΛΗ͂, 8 ΟἿ Ὑ 1ὴ 1Π 6 τῦῖρ 6 οὐἩ Βοηϊαπιίη, ηοΐ 

αν ἔγου “Θγυβδί πῃ: ἰδ 18 ἔγθαι θεν ο8]16ἀ 
ΟἸἰδεαλ οὶ ϑαιι, ἔγοτα Ὀεΐηρ τ 6 Ὀἰγτἢ -οἷδος 
οὔ τῆς ᾶτϑὲ Ἡθῦγον πιοπαγοῆ. [ξ 18 ἃ 8π|8}} 
ὙΠ ρα, ἢ ΔΙ ΓῚΠ τυ η8, δὰ ἰ8 πον σα οὰ ϑεόα. 

ΟἼΒΕΟΝ, (Π6 σαρίταὶ οἱέγ οὗ 86 Οἰθοοη- 
168, ψῇο ἴοοῖκ δάνδηΐαρο οὗἉ [ἢ οδίβ οὔ 
Φοπῆυξ, δὰ οὗ ἢ οἰάθγβ οἵ 15γβϑεὶ, οὔ δὴ 
ΓΈ ι] στεργεβοηϊδιίοη ψν ἰοἢ ἘΠΕΥ πιδάθ οὗ 
{πεῖν θεϊοηρίησ ἴο ἃ νεγὺ γοπιοῖθ σου ΠΊΓΥ. 
(ὅσο. ἴχ.) Φοβῆυδ δηὰ τῃ6 οἱάεγβ ἢδὰ 
ῃοῖ {Π6 ργϑοδυζΐοη ἴο σοηϑυῖ αοά οἡ {ἢ 18 
δῇαῖγ, δηὰ ᾿ποοηβιἀογαίεϊν τηϑὰς ἃ ἰδαρια 
ἢ τπ686 ρεορ]α: πον δοοὴ ἀϊβοονεγοά 
ἐΠαῖγ τη ἰβίθκο, δπὰ νἱτπουϊ γενοκίηρ τηεὶγ 
Ρτοπη δα οὗἩ ρίνίηρ τπθὰὶ {Πεὶγ ᾿ΐνεθ, ΤΠ ῸῪ 
σοηάδηηθα ἔῃδη) 0 ΠΑΓΓῪ ψοοα δηα ταΐογ 
ἴο ἴΠ6 ΔΌΘΓΏΔΟΪα, δη 4 οΟἿΠΟΓ βοῦν ]α νοσκ, 
88. ἃ πιὰΓκ ΟΥ̓ {Ποῦ ρα δ. 8 ΠἸΠΠ Ὑ ἀπὰ ἀυ- 
ΡΙΙοϊν, 88. βδνϑβ πὴ σδρίϊνεβ; ἴῃ σῃϊοῖ 
βῖδίβ οὗὨ βεγντιἊθ (ἤδν Γαπιαϊηθά, {1} τῆ 6 
Θηΐγα αἰηρεγβίοη οὐ τ6 2ονσίςἢ παιίοη, 
Δ. Μ. 3558, 8. ο. 1451. Τῆγος ἀδγ8 αἷογ 
ῆ6 ΟὟΑΕἸθεδοηΐϊεβ παά βυγγεπάθγεα ἴο ἴἢδ 
Ἠδεῦγονβ, ἴπ6 Κίπρε οὐὗἩἉ τὴῆ6 Οδπδβηΐα8 
δεῖηρ ἰπίογιηθα οὗἉ ᾿ξ, ἄτη δῃὰ Ὀβεϊεροὰ 
τς οἷἷγ οὗἩ Οἴδθοη, (Ψοβῆ. χ' 8, ἄς.) 

Δ ίοσγαρ)ὲοαϊ, Ἠδεδίογίοαϊ, ἀπά 

αΙ[ 

Τῆς ΟἸθδοηδ8 οᾶπιὸ ἰο Ψ3οβῆυδ, δ)ηὰ ἀδ- 
Β'γαὰ βροοὰν μαεὶρ. Φ2οβῆιδ δἰϊβοκοὰ (δε 
ἄνα Κίηρβ δαῦὶγ ἴῃ τῃ6 βδινανονς ρυῖ τηδαὶ 
ἴο ἢρἢς, δά ρυγδυθα ἴπ6πὶ ἰο Βείδογοη. 
Τὴ ΟἸθδοηϊεΒ αγα ἀσδοθηάθα ἔγοπὶ 

(6 Ηἰνῖῖοθ, (6 οἷά ἱπηδοϊ δὴ οὗ παῖ 
εουπίγγ, βηὰ μοββεββεὰ ἔοι οἰτ65; Ο6- 
ΡὨΐγαι, Βεογοιῃ, ΚΊνγ δι μ᾽ θ γι, δηὰ Ο]- 
ὑὕδοη, ἴῃ6 οσδρίϊαὶ, δἴογνναγαβ ρίνθη ἴσ 
Βεη͵διηΐη, Ἔἐχοθριηρ Κα τ ϑιἢ- δαγίηι, ἢ] ἢ 
[6}} το Φυαάδῃ. Το ΟἸνδοηϊεβ οοπεϊηυδὰ 
8007 6ςοὲ ἴο ἔποδα Ὀυγάθδηβ νῃϊοἢ Φοδβίνυα δὰ 
᾿ροβαα οὐ ἴΠ6π|, δη ὦ ννεγα σεν (δ ἢ} ἴὸ 
1Π6 Ιβγαθ 68. Νανεγί δῖ οβα ὅδυ}, [ἢγουρῇ 
ψνἢδῖ τϊδίβ Κοη Ζ68] γὸ ᾿ἰρδιοος 16}}, ἀ6- 
δἰγογεὰ 8 νὰ ὃ ὨΠΌΕΡ οἵ ἴῃεπὶ (5 
Βδην χχὶ. Ἰ, Ὁ, 8, δοὺ; Ὀυῖ οὐ, 85 ἃ 
ἀρμὺν μαϑὴν οὔ δὶ σγυ θῖν, ἴῃ τῆ γεῖρη οἵ 

ανϊὰ, βοηΐ 8 σγοδαῖ ἰδυγΐπθ, σ ἤϊε ᾿δϑιθά 
[ΓΕΘ γϑδῖβ (Α. Μ. 3988, Β. ο. 1017); δηά 
186 ργορβοίβ ἐοἰὰ Πανὶ (Παὶ {Π|15 σα 
νου οοπίίηυδ 80 ἰοηρ 88 ἴδπαϊξ σγιεὶτγ 
Γοιηδίηθιὶ: υητονοηροά, Ὑῃϊοῦῆ ϑαὺϊ δὰ 
Θχογοϊδβοα ἀραϊπδὲ τ ΟἸρεοηϊεβ. ἢ ανιά 
ϑκοὰ τῃ6 ΟἸθοπίῖοβ ναὶ 58ιἰ5ίβοιϊιοη 
ΠΟΥ ἀεδιγεαῦῷ ΤΉΘΥ δηβνεγοα “ δέροπ οὗ 
ϑαιδὍ  2οη2 τῦϑ ιυἷ! ρεέ ἰο ἀεαίλ, ἰο ἀὐεπρε 
ἐλε δίἰοοά ὁ οἱν δγείλγεη." ἘΤἸῇε Οἰθδοηίτοβ 
ἤυπρς δεῖ υρ Ὀοίογα (ἢ6 Ἰ,ογάὰ. ὩΤῊϊ 
Ἴβρρεηοα Υ ἰπ τ6 βργίηρ, θη, ἴῃ 
Ῥα]εϑέησ, [ΠΥ Ὀορὶπ Ὀαγίαυ-ἤαγνεβῖ. Ετοπὶ 
118. εἶπηθ ΓΠΟΓΘ 18 Π0 τηϑητο οὗ τῇ Οἱ- 
Ὀδοηϊί68, 88 σοπηροβίηρ ἃ βογὶ οὗ βϑρδγεῖθ 
Ρθορὶθ. Βιυὲ ᾿ξ ἰ8 ργοῦβθ]6 ἴπαΐ ΠΟῪ ἡγοῦ 
Ἰηοϊυάθαὰ δπποὴρ {π6 Νειἢιηΐπ, οὐ Θ νοη, 
Μἢο ἡ γα ΡΌΌ]1ς βἴαναεβ, αρροϊηϊεαὰ ἴοὸγ τ 6 
ϑουῖςα οὗ 6 ἰδαρίθ. (1 Οἤγοη. ἰχ. 2.) 
Αβεγναγάβ, ἰποβα οὐἉ τπ6 Οδπαβδηΐξεβ, γῆ 
Ὑ6ΓΟ βυθάυσδά, ἐπα Παά (ἢΠοὶγ ἰἰν68 βραγρά, 
ψ γα δαάἀδα ἴο 106 Οἰυεξοηϊξεδ. 6 866 
ΕΖγα υἱῖϊ, 90. 11. 58. 1 ΚΊηρβ ἴχ. 90, 21.) 

πᾶς να, ϑοϊουμοη, δηὰ ἴπῸ ῥγίηςεβ οὗ 
Φυάδῃ, ρᾷνθ πιϑηῦ οὗ ἴἰοπὶ ἴο {πΠ6 Ἰογὰ. 
ΤἼεβε Νοεξίηϊτη Ὀεϊηρ σαγτϊθα Ἰηΐο σαρεϊνιγ 
τὑτἢ συάδῃ δηὰ ἐδ 1μον τθβ, τηβγ οἵ ἔμ δ πὶ 
τοϊυγηθὰ ψἢ ἘΖγα, Ζογυρθαῦοὶ, δηὰ 
Νοδοιηΐδῃ, δηὰ σοηξηυδα 88 Ὀοίοτο, ἰη ἐδ 6 
Βοσνίοα οὗ 1π6 ἐδρία, ὑπάθγ (ἢ 6 ῥγίεβίβ 
δηὰ [1,ενε8. Οἰἱθδοη νγα8 δεδίθα οἡ δῇ 
ΘΙΪΏΘΏςΘ, 88 8 αὐἱάθησοα Ὀγ ἰΐϊβ ἡϑη6. [τ 
88 (ὈΓΙΥ {υτγοηρ ἔγοηπι .ζ6γιβδίθιη (β86- 
εογάϊηρ ἴο Φοβερῇμβ) ποῦ. [ 18 ςδ θά 
Θάρα. (2 ὅδ8πι.. ν. 95. οοπιραγοὰ ψ πῇ 1 
Οἤγοη. χῖν. 16.) ΤἬοΓθ 8 πηϑπιίοη οὗ τδ6 
[ουηϊδίη δηὰ ροοὶ οὗ ΟἸθδοη. (9 ὅ6πι. 1). 13.) 
Υε πεῖίμογ Κποὸν ἤθη, ποῦ ὈΥ Ψ ἤΟπΠι, 

ΠΟΓ Ὁροὴ νῆδὶ οσοδδβίοη, ἴἢ6 τἈΌΘΓΏΒΟΪ6 
δηἀ αἰϊαγ οὗὐἠἨ διυγηΐ βδοσῆσεβ τηϑάδ ὮὈῪ 
Μοβθοβ, ἰη (6 ψ]]άογηθβδ, ογα τοιιονυθὰ 
ἴο Οἴδοθοη ; δι εἰνἷ8 να σογίαϊηἷν Κηον, 
(παῖ ἰοναγὰ ἔπ οηά οὗὨἨ Π᾿ν 8 γσείχη, βηὰ 



Οτεογταρλῖοαϊ Ζ)ἐοἴοπανν. 

Αἱ 

ἴῃ τῆς Ὀορὶπηϊης οὗἁ ϑδοϊοιηοη᾿β, {ΠΟΘ 6 Γα 
1Π6τ6. (1 Ομγοη. χχὶ. 99, 30) αν! ὰ 
δϑοίηρ ἴῃ δηρεὶ οὗ ἴα Ιμογὰ δὲ Αγϑιηδἢ 
τἈγοβῆϊηρ-ἤἥοον, ψγὰ8 80 τεγγιβεὰ (ἰμδὶ ἢδ 
δὰ ποῖ {ἰπ|6 οὔ βίγεησίἢῃ ἴο βῸ 80 [ὯΓ 88 
Οἰθδοη, ἴΠογα ἴο οὔξι ββδογιῇςθ, θυῖϊ 80]0- 
τῇ. Ὀοϊηρ βοαῖθα οἡ 1Π6 ἰἤγοπε, ψεηΐ ἴο 
ΒΟΥ σα δὲ Οἴθθου, Ὀδοδυβα [Π|8 νγαὰϑ ἴῃ 6 
τηοβὲ σοπβίἀεγϑθϊα οὔ 41} ἴπ6 πιρῇ ρίδοσϑβ, 
νυ ἤογα βϑοῦἤοοθβ ᾿ογο ἴση τοϊοεγαῖθά, ἴῃς 
ἔοπιρὶς θεΐηρ οὲ γεῖ θυ. (1 Κίηρβ 11, 4.) 

ΟἸνδοη 'β ΠΟῪ 8 ΡΟΟΓ νἱϊΐαρα βίδπαϊηρ 
οὐ ἴδε ἴορ οἵ 8 8υρατ-Ἰοαῦ ἢ1]], ἀηα 18. ο8- 
[Εν οΥ̓Ἡ θεΐηρς πηδᾶὰα ἃ Ὑ6γῪ ϑίγοηρ ῥἶδοα. 
ἢ ἰβ ἰῃῃδθϊ θὰ ὈγῪ ἃ ἔδιν Μδβοιηπιθάδι 

(Δ0}}} 168. ὙΠΘΓΟ ἀγα ναγίουβ οἷά γυΐϊηβ δηά 
ΒΟΠῚΘ 8ΓΟἢ 68 οὗ ρτοδῖ 8126 γυπηϊηρ ἰπίο {ῃ6 
β1.69 οὗ τῆς ἢ}}} ἐοττηϊηρς γοοιηβ, ἴα ᾿ς ἢ 
νϑΓουΒ ἰδθοιΓβ ΔΓῈ ΠΟῪ οδγείθα ου. Α 
᾿π||6 θεῖον τπ6 ἰοτ οὐ πα 5:46 οὗ τῃ8 
81} ἀγὸ ἔπ τϑιηβὶπβ οὗ δῃ οἱὰ ροοϊ, βὺΡ- 
ῃΠοβθὰ ἴο θὲ τπδὲ θαβίάθ σοῦ ΨΦοδὺ δηά 
ΑΌπὸρ ἢ ἐμεῖς ἸΤΟΟρδ 88ὲ ἀόσνη, Ὀείογα 
186 Ὀδῖ]6 ἴῃ ψ ἢ ϊο ἢ Α8ὴ6] [6]}1. 2 ὅὅδῃι. 11. 
138. (Ραχίοηβ 1μοἰίογ ἔγοπι Ῥβίοβίϊπα, ρρ. 
69. 221.) 

ΟΊΡεον, ἴῃς ἅΠἢ Ἰυάμχο οἵ ἴδε [βγϑθε8, 
σοι ἢ6 ἀρ! νογο ἔγοιῃ τ 6 ορργεββίοῃ οὔ 
τ6 ΜιΕαϊαπιῖοβ. (συάρ. νἱ]. ν}.) Ης νγ88 
τ 6 βοη οὗ Φοαβϑὴ οἵ {πὸ ἐγῖρα οἵ Μδηῃδββθῇ ; 
δηὰ, Πανίηρ ἀεδίγογρά τ ἡνοῦβῃρ οὗ Βδβὶ, 
νν85 δυγηδηχοὰ ΦΕΒΌΒΒαΑΑι,. (Τυάρ,. νἱ. 235 
-32.) 

σἸρεον, Ερδοὰ οἵ, 370. 
σιηον. 
Ι. Οπε οὗ ἴα ἴουγ τίνεγβ οὐ Ῥαγβεῖβα ; 

ψγΠοἢ Βίβῃορ Ῥαΐγιεἰς δηὰ Ὠγ. ἯΥ εἰ}5 βιιρ- 
Ροβα ἴο θ6 ἔπ δαβιθγὶν ομβδηηεὶ οὐ ἴῃ ἴνο, 
ἱπῖο ψῃϊοἢ τπ6 ΕΠπιρἢγδιοβ 18 αἰνϊἀθά δε 
18 Ἰπποίίοη ψ τπ6 Τίρτδθ. ΟἸδοΓΒ, 
Βόνανεγ, (ἀπά διθοηρ ἤδη), Ἐοβϑητση δῦ 
αηὰ Υ Π6Γγ,) ποσὰ ργοῦδῦγ, ϑυρροδα ἷξ ἴο 
θὲ τῇ6 Οχυβ ΟΓΥ Αγᾶάχϑβ. Ψ“οβδρῆμυβ ἽἿοῃ» 
Βίδγβ ἰὲ ἰο Ὀ6 ἴ6 Νιὶε (Αηΐ. Ψψυά. |10. 1. 
ς. 1. καὶ 3.), ννς ἢ ἴ8 βαϊά το μα ςδ δὰ αἴωψοπ 
Ὀγ 16 πηοάσγῃ ΑὈΥΒβ8: 1818. 

2. ὕὍρρεν ἀπά ἴκονεῦ ῬοοΪΐβ οἵ Οἴποη, 
δῖ Ζεγιβαίθηι,, 97, 98. 

σατβΒοι, Μουμπίδίηϑ οὗ, ποιῖσα οἵ, 59. 
ατξαρν, Μουῃηίδίῃβ οἵ, ποῖϊςα οἵ, 6]. 

Βαΐπῃ οἵ, 80, 8]. 
αιιοασ, 8 ςοἰ εὐ γαῖθὰ ρίδοθ οὐ τα δδϑὶ 

οἵ Ψεγίοῆο, δῃὰ οἡ 1ἢϊ8 διά Φογάδη, νυ ἤθε 
πΠ6 Ιβγϑε 68 δησαηιρθά [ὉΓ βοῖηβ {{π|6 
δεν [ΠΟ γ ρϑββαρθ Οὐ Ρ [Πδὲ γίνεσ, Α οἰ 
ἵν85 δἴϊογσναγιβ Ὀ0}}} ἴΠογο, νοῦ Ὀδοδη)6 
ΠΙΘΠΊΟΓΘΪῈ [ῸΓ ΠΊΔΩΥ δνεηῖδ. ἴτ "8 ἃ 
βοδῖ οἵ ιι5ῖῖςα (ογ, 88. τσ βου! ἃ ΠΟῪ ἴθγηὶ 
Ἰῖ, 8ῃ 8.59)Ζ6- Ὁ} : ϑαηγμθὶ, ἤδη τγαγοὶ- 
᾿ς ἴῃ οἰγοιήξ τπγουρ τῆθ ἰαπά, τεϑηΐ 
Υεδσὶν ἴο ΟἸσα!. (1 ὅδ). νἱῖ. 16.) Ηετγε 

ΨΟΙ. 111]. 

678 

αο 

ϑ'80} ψ88 ογονποά Κίηρ οὗὨ ἴῃς Ἡδοῦτγεονβ. 
ἴῃ βυθβεαιθηῖς {πηθ68 ἴὸ ψγδ8 ἴῃ6 βοαΐ οἵ 
ἰδοϊδῖγγ. (Ηοϑβ. ἵν. 16. Αἰῃοϑβ νυ. ὅ.) Νβαγ 
ἴξ 15 ἃ Ὀγοδαὰ δηὰ βἰορίῃρ ρῥίαϊῃ, ψ ἢ ϊοἢ ἀ6- 
Γἶν 68 [15 Ὠδιη6 ἴγοπι {118 ρ΄866. 

ΟἸΒΌ.Ε5, ποῖῖοο οὗ, 428, ΜΙΠΡν ρἰγάϊο, 
232. 

ΑΟἸΝΟΑΛΒΗΙΤΕΒ, 8ὴ δηοίθηϊ ρϑορὶα οὔ 
Οδηδδη, ἡνἤοβα ΠδὈϊ διίοη νναὰ8 Ὀδγοπά τῆς 
868 οἵ ΤΊ θογῖδβ, σι ἤθσα ννῈ Πα βοιηβ νεδίρο8 
οὔ τῃποὶγ παῖλα ἴῃ τῆς οἷν οὗ ΘΟΈΠΟΕΒΑ οὐ 
αογραβα, ὕροι Πα 868 οὗ ΤΙθεγ8. 

(ἸοΑΤ85, ὑγοὰ ὃν ἴπ6 ὅεννβ, ποῖσε οἵὨ, 488. 
ον, ογίπιεβ δραϊηδί, ἤον ρυηϊδηθά Ὁγ 

ιἢ6 δεν, 158--- 155. 
ΟΟοξι,, οὐ ὈΪοοά-ἀνεηρεῦ, οΟΥ̓οα οἵ, 7], 

172. 
οου δηά Μλοουα, τηοϑδὲ ργοῦδυΐν, γα 

ἴὴ6 ρϑῆθγαὶ πδῖη65 οἵ {π6 που ΓΠ πδ ΟΠ 
οἵ Ευγορα δπὰ Αϑία, οὐ {π6 ἀϊβιγςῖβ πογἢ 
οὗ Οδβιιοάβυβ, οῦύ Μουπὲ Τδυγιιβ, σο]οη βοά 
ὈΥ (ἴορ, οὐ Μδρορ, δῃοίῃεν οὔ {6 βοῃϑ οὔ 
δαρῆοι (ἀδη. χ. 3.), ο8|16ἀ Ὁγ τῇς Ατγεθίδη 
ἔξοβγαρ 6Γβ, Φ4)}0υ16 δῃὰ Μία)υ)θ. (Ἐδηηεὶ, 

εΓοα. ρῥ. 112.) Οορ γβῖμογ ἀδποῖθβ ἴῃς 
Ρεορὶε, Μαρος ἴπ6 ἰαπά. Τῇυβ Βαίδδηι 
[ογειοϊὰ δαὶ Οἤγίδὲ ψνουϊὰ ὃδ6 “8. Κίηρσ 
ρθε τη Αρδρ,᾽ ΟΥ γϑίθοῦ “ αορ, 
δοςογάϊηρ ἴο τ 6 τῆογα σοττοοῖ σοδαϊηρ οὗ 
(ἢ6 ϑαιηαγίϊἰίδη Ἡροῦγον Τοχῖ, δηά οἵ 6 
ϑερίυδρίηξ γεγβίοῃ οἵ Νυιῦ. χχὶν. 7.; δηὰ 
ἘΖοκιοεὶ, [ογοι}]]!ηρ ἃ ππΐυτγε Ἰηναβίοη οὐ [ἢ 6 
ἰαηὰ οὔ ἴβγϑθὶ ὈὉῪῚ {686 πουίπογη ἡδίϊοηβ, 
Μεβῆθοῖν, Τυῦαὶ, δηὰ Τοραγπηαῆ, βίν!οβ 
“6ορ {πεῖγ οἰϊοῆ ργίποθ," δηὰ ἐββογθ68 
ἐμεῖς ποβὲ ργθοί βου 88. ϑ'ογτῃίδῃ οὐ Ταγίμ- 
Γίδη ; “ σοπηπηρ οὐἱ οὗ [ἢ 6 ποσί, 3}} οὗἁ τῇ δηι 
γἰάϊηρ οὐ Πογβεδ;" ““Ὀον8 8δη( ΒΙΓΟΥ᾽; 
ἘΠ ΕΙΓ ΘΒΡΟΏΒ ; “ σονογίηρ ἴΠ6 ἰαπά, πΚα ἃ 
οἰου, δπὰ οοταίπρ ᾿ἰκα ἃ βίογην," ἴῃ τῃ6 
“Πα τοῦ ἀαγ5. (ἘΖοκ. χχχνῇ!. 1---17.) 
Ἡε ε'δο ἀδβογιθθβ ἔῃ 6 1Γ ̓πητῆθηδε 53]8υρ το Γ, 
ἴῃ [Π6 νιον οἵ τῆ6 ρδββθῆρεγβ οὐ ἴἢ6 
οαδϑὲ οὗ ἴΠ6 βε8, ἴἤδηςσθ εἰ θὰ [ἢ νϑ δ ὺ οἱ 
Ηδιιοη ορ, “(πα πὰ! οὐ Οορ." 
(Εξζεϊκ. χχχιῖχ. 1--229.) Τῇ8 ῥγοόρἤδογ 
ΒΟΘΠΊΒ 480 10 ὑὕ6 τενίνβεα ἴῃ ἴῆ6 Αροοδ- 
'γρβθ, ψῇθγα ἔπ ἢοβῖβ οὗ ἀορ δηά Μᾶαρορς 
ΔΓΟ ΓΕΡΓΙαβαηίθα 88 σοπηηρ ἴο ἴηνϑαθ “ 1Π6 
δεϊονοά εἰν," ἀπά μεογβῃιηρ τ ἢ ἱπηπιθη 86 
δἰαυρῆϊογ ᾿Κον8Ὲ ᾿Ώ Αγπδρθάάοη, " ἴῃ6 
Μοιυμηι οἵ Μαροαάο,᾽ οὐ Μερίάἀο. (εν. 
ΧΥ], 14---16. χχ. 7--10.) ὯὮγ. ΗΠ 8]658 
Απαϊγϑῖβ οὐὗὁἨ ΟΠγοποΐορυ, νοὶ. 1. ρ. 468. 
(Βτδβι δαϊεῖοα). ὅδβ αἷδο Ὦγ. Ηβθηάθγβοῃ᾿ 
Ἰοαγπθὰ ποῖθ οὔ Ζεοκ. χχχν!. 9, 8. 

αοιρεν ΟΑἸΕ, νόουβῃρ οὗ, 3867. Θοἰέεη 
σδῖνοβ οὗ Φεγοῦοβδιῃ, 368. 

αουρεν ΟΑΝΌΙΕΒΤΊΟΚΒ, 966. 
Ποιαοτηάᾷ, ποῖος οὗ, 92. 
Θομάτη, 8 ΡΠ Π]Ἰβιεῖης ρἰδηΐ, ἃ. πδεῖνα οὗ 

ΧΧ 
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Θαι, νοὶ Κῆοννη ἴοσς ἢ σοηραὶὲ τῇ 
αν. (1 ὅδ. χνἱὶ.) 

αομεᾷ, πε δοη οὗὁὨ Φαρίιεὲ (6 δεη. χ. 3, 
8. Ἐζεκ. χχχνὶϊ. 6.), γβοβθ ροβίογ 
Ροορ]οὰ Οαϊαῖία, δεσογάϊηρ ἴο Φοθερῇἢῃϑ ; 
Ῥῃγγρίῖα, δοσογάϊηρ ἴο Βοοδαγὶ ; Ὀαϊ, 86- 
οογϊης ἴο Οαἰπηοὶ δὰ Οεβθηΐιβ, ΠῸῪ 
ψΟΓῈ ἴῃ ΟἸπιπηογίδηβ οὐ ΟἸΠΙΌσὶ, ἃ {π|1|6 
Κηονη 8η4 βϑαγυαγουβ πογίῃογῃ παιοη. 

ΟΟΜΟΒΒΑΗ, οἠδ οὗ ἔΠ6 ἔουγ οἰξί65 ἴῃ ἴῃ 6 
γαΐο οἵ ϑιαάΐϊ, πῇῃϊοῦ νοῦ δυιηκ ἴῃ τῃ6 
Πεδά 868. (αξεῃ. χ. 19. χίϊ. 10.) 
αοον ΕΌΒΤΟΝΒ, ἃ ϑγτγίδη ἰάοἱ, ἠοξὶος 

οὗ, 372. 
ὅοθϑηεν. 1. Τῆο ἤν ΟΡ ΘΟΟὍΒΗΕΝ 

νγαϑ [ἢ 6 πηοβῖ [ἘΓ[116 ρββίυγθ ργουπα ἴῃ τὴ6 
νἤοΐα οὔ ἴμοννεγ Ερυρί: ἴδδῆσα δ] 6 
αοκβἤθη, ἔγοπι Οὐ, ἴῃ Αὐδδὶς βίρηῖ ἱῃρ 
“ἢ ἢρΑαγῖ,᾽ ΟΥ πἢΠδίϑοαυοῦ 15 οἰοῖοθ οὗγ 
Ρτγεείουβ. Ηδηςο Φοβθρῇ τεοοιηπιοπάρα ἱὲ 
ἴο 8 (ἈΠ 85. “τὴ6 "δβὲ οὗ ἔα ἰδπά 
(ἄξεη. χἰνι!. 11.), δηὰ “τῆθ (δὲ οὗ τὴς 
απ "ἢ (αεη. χὶν. 18,), 1ε θείης ϑιίμθηιν 
διἰαρίθά ἰο τποὶγ ποπιδάϊς ΠαὶῖβΊ. Τὴ6 
Ἰδηὰ οἵ (ἀοβῆδη ἴδγ δἰοηρ ἴῃ6 πηοβῖ 6βϑίθγὶν 
Ὀτγδηςῇ οὗ πα ΝΙ]6, δηὰ οὐ ἐπ οαϑὲ δίἀ6 οὗ 
ἰξ ; ἴογ ἴὲ ἰ5 ουϊάθηξ, ἰδὲ δὲ (ἢ 6 ἔπη οὔ τὴ 6 
Εχοάιι5, ἔπ6 ἰβγδθ οβ ἀϊὰ ἢοξ οἴοβ8 6 
ΝΙ]6. ἴῃ δηςσίθηϊ {{π|68, 18 γγ85 σοῃ δ᾽ ΘΓ ΌΪΥ 
ΤΏΟΓΟ Θχίθηβῖνα, θοῖῃ ἴῃ Ἰδηρτἢ δπα ὈΓΘΒΟΙΉ, 
ἴῃ σοπδθηιοποα οὗἉὨ τῃ6 ρσϑῆογαὶ ἐδ υγα οἵ 
(1Π6 ϑεαϑίοσῃ Ὀγαποῆθβ οἵ ἴ6 ΝΊΪΟ; τῆρ 
τηϑίη ΡῈ οἵ {πε γίνογ νϑγρίηρ πιογα δηΐ 
ἸΟΓΘ ἴο ἴπ6 ννϑϑὶ σοπίηια ! γ, δηἀ ἀθαρθη- 
ἵπς ἴῃς σῃδηηε]8 οἡ τῃδὲ 546. (ΏὨγ. Ηδβ]68᾽ 5 
(Πτγοποίορυ, νοὶ. '. Ρ. 3724. Μδαάρη  β 
Τνανεὶς ἴῃ Τυγκογ, ἄτο., νο]. ἰ!. ρ. 182.) 

2. Θοδβδθη νν88 αἷἰϑὸ τῇῆθ ἤδπὶὸ οὔ ἀϊ5- 
τος ἴῃ (6 τογγίίογν θεϊοηρίηρ ἴο τἢ6 
ἐγῖθε οὗἩ Ζυάδῃ, 80 οὐ] ] θὰ οὐ δοοουηΐὶ οὗ 15 
Βτοαΐ (ἐγ Ό πγ. (9 05}. χ. 41.) 

ΟΟΡΕΝΝΜΕΝΤ οὗ ἴΠ6 ον, υηάοῦ (ἢ 6 
ΡῬαϊγίαγοῆβ, 92. Τ]π4ογ Μῶοβεβ δηὰ ἔὸ 
υύρο5, 93--986. ἴὐηάεν τῆς Κίηρϑ, 99--- 
108. Θυγίηρ ἐπ Βαθγ!οηίδη σαρεϊνιῖν, 190, 
121. ὕπαεγ 6 Αϑβιποῆξθδη δηὰ ἢεσγο- 
ἀἴδη ργίποαβ, 1292--- 127, ὕὐμάεγ τ Εο- 
ΤΏ ὈΓΟσυΓΑΐΟΓΒ, [28---13]. 

ΟΟΥΕΕΝΟΚ οἴ ἴῃ Ῥαίδοο, οἶος οἵ, 119. 
ΟΟΖΑΝ, ἃ ΟἸἿΥ ΟΥ ΘΟΙΠΙΓΥ ἰπ πογΐπογη 

Μεβοροίδηνα (3 Κίηρβ χνὶϊ, 6. χυἱ]. 1]. 
χῖχ. Ἰ2. [β8. χχχνῖ. 3.) ΒΥ {6 ροο- 
Βταρογ Ῥιοίθιυ ἴὲ 18 οδ]θὰ Οασμκαπίδε, 
πον Δαιμελαση. 

ὅπαιν, αἰβδγθης βογίβ οὗ, ουϊεϊνδεοα, 
494, τΠγοβηϊηρ οὗ, 498---497. 
παρε, 77. Ουἰίυγα οὗ, 4θ0---ὅ00. 
Ομεατ ΡΙΑΙ͂Ν, δοοομης οὗ, 69. 
μπεανεδ (ΜΙ αγγ), υ86 οὗ, 239. 
Ὅπεεοε, ἴῃ ἴῃς ϑεγρίυγεβ, οἴθη οοπὶ- 

ῬΓΕΠΈΠ48. 81} τῃ6 σουμπιγίαβ ἱπῃδδίτθα Ὀγ 
1π6 ἀδβεθηάδηίδ οὗ ὅδνδη, ἐν νυ6}} ἰη Ογθθος 

Βιοσγαρλέεαϊ, Ηϊἰογίοαΐ, ἀπά 

ΗΔ 

88 ἴῃ ἴοηϊα δπηὲ Αϑὶὰ Μίηογσ. ϑϑίησα τ 6 
{{π|6 οὗ Αἰοχδπάοσ {πὸ ἀγοβῖ, [6 παῖ οἵ 
Ογθοῖβ 18 ἴ8Κϑηὴ ἴῃ ἃ πιοῦα υποεγίδιη δηὰ 
ΘηΪαγροά δβεηβο, θεσδεβα, [ἢ 6 Ογεοκβ Ὀσίηρ 
[δ δῖο ΓΒ οἵ Εκγρὶ δπὰ ϑυγῖδ, οὔ {6 εουη- 
{Γ|65 θαγοηά ἴδε Ευρἢγαίαβ, ὅσι., [η6 7ενν8 
σα οἀ 4}} τῆοβα (σθητ]οβ γθοκβ. [Ι͂ἢ δα 
Μδοολρθθα, τ[ῃ6 Θοπρείδ, δὰ δι} 8 τγὶξ- 
ἱπρ8, ἃ Θγθεκ οοπιπηοηὶγ δἰρηΐβοθ ἃ θδη- 
6. [ἡ ἴα ΟἸά Ταοβιδιηθηὶ, ἄγεεςο δηὰ 
ἀγεθκθ δα παπιρά {“ανδῆ. [πδιδἢ δδνβ8 
(ἰχνυἱ. 19.) ἐλαὲ ἐδε 1Ζωγὰ δλαὶ δεπά δὰ 
σπιδαεξεσάοτε ἐο ὕαναη, ἰο ἐδε ἱεέοε αἴὲν οὔ" 
ΕζΖοκῖιεὶ 16}15 υ8 (χχνὶ!. 13. 19.) ἴδε δανδη, 
Τυθαὶ, δπὰ Μαϑβδοῖ, οδῆδ ἴο ἴῆ6 (Ἀ1Γ8 δὲ 
Ἴγτο. Ἰθαηϊεὶ (χὶ. 3.) βρεακίῃμρ οἵ Γλαγίιι5, 
δΕΥ5, “' δι Πα 5Π4}} δι] υρ δὶ} δραίηδε τῇς 
ΤεδΪη οἵ δανβη.᾽ ΑἸθχδηθογ τπῈ (γοδὶῖ 
ἷδ ἀεβοῦῖθθά ὈγῪ τῇ6 παρε οὗ Κιηρ οἵ 
ϑαναη. (Ώλδη. νἱϊ. 21. χ. 90.) 

κπεεκ [Ιροι,5, πθηϊϊοπθὰ ἴῃ ἴδ6 Νὸν 
Τεβιδπιθηῖ, 8377, Δ] δ᾽ οηβ ἴο 1Π6 τα 5 ρεὲγ- 
ἰογπιθαὰ ἴο, ογ ἴῃ ποηοῦς οὗ τη, 378---- 
386. 

ΟΕΙΝΡΙπα οἵ οογη, 497. 
αυλκν, Μη δγυ, οἵ ἴῃς Τοπιρῖε, 969, 

270. 
Ουξδτη, γεσδρεοη οὗ, 469, 470. 
ΟΥ̓ΜΝΑΒΤΙΟ ΕΧΕΕΟΙΒΕ ΟἔἼΠα ον, 533. 

Ἡλβαάκκύῦκ, ἴῃς εἰρῆιῃ οὐὗὁἨὨ τΠ6 ἔνοῖνο 
πλΐηοῦ ργορἠαῖδ, το ἐογοιοϊ ά ἐἢδ σαρτίντιν 
8η4 γεϑιογαϊοη οὗ {πὸ ὅενγβ. Ηοες ριοόορῆδε- 
δὰ ἴῃ {Π6 γεῖῃ οἵ δεποίδομιη, Κίησ οἵ 
Ζυάδῃ, δρουὲ 608---904 Β. Ο., δε6 οὶ. 11. 
ΡΡ. 96θ6---969, 

Ἡλραν. 
Ἰ. Α Κίηρ οἵ ἙΕάοπι, ἰΠ6 βοῃ οὗ Βεοάβὰ 

(Θεη. χχχὶν. 835.), ψῇὸ οδιαϊηθα 8 νἱοΐοσγ 
οὐοῦ ἴῃ Μ|Ιαϊδηΐϊῖο5 ἰη Μοδῦ. 

2. Κίηρ οὔ ϑ'γτγῖα, ψῇο γεϊρποὰ δὲ Ὠδπι- 
αιϑοι8 σἤση αν ὰ δἰϊδοκοὰ δηὰ αἀοίδαειθα 
Ηδβάδάεδζεγ, δηοῖδοσ ἱκϊηρ οὗ ϑγγία. (9 ὅδ. 
Υ11}, 8---6.) 

8. δοη (ο {πε Κίπρ οἵ Εάοπὶ, ννῇο νεϑ8 
οσδτγιθὰ ἱηῖο Ἐργρῖ, ψῃ]6 γοῖ 8 ςἢ]ὰ, Ὦν 
ἢ 5 (ΕΠ οΡ᾽᾿ 8 βεγνδηῖβ, ἤδη Ζοδῦ, χοπογαὶ 
οΥ̓ ᾿λαν] 8 γῆν, Ἔχεγθαῖθά τῃ6 πηλ]65 οὔ 
Ἑάοπ. Τῆς Κίηρσ οὗὁἨ Εργρὲ δϑεϊρηθά ἴο 
Ηδαβὰ ἃ ἤουϑβϑε δη4 ἰδηάβ, δηὰ δἰϊτογνναγάξ 
ξᾶνα ἢϊπι [ἢ 6 δἰβῖες οἵ ΤἌρμοησα, πὶβ αυδοη, 
ἴῃ τηϑγγίαμα; οὐ ἴῃ ἀδαίῃ οἵ Πανὶ ὰ ππὰ 
Ζοοῦ, Ηδβέδα γεϊυγηθαὰ ἱπῖο ἢΐδ οσῃ σουη- 
ἴΓγ, ΨῃδΓα ἢδ γϑῖϑεα αἰϊδίυγυδηοοβ δρδίηβς 
κΚιην ϑοϊίοιηοη. (1 Κιηρβ χὶ. 17---92.} 
Βυὲ 'ὲ γου ]ὰ βθοπὶ πδὲ ἢ (αἰϊδὰ 'π τεοὸ- 
νεσίηρ ἴῃ 6 Ποῖα οἵ 5 ἔβιΠογ᾿ 8 ἐεγγϊοτῖθς, 
8ῖης6 ϑοϊοπηοη σοηιπιιοα ἰῃ ροδβεβδβίοη οὗ 
1ῃ6 ρογῖδ οὗ Εάοαι. 

4, Τῇ βοὴ οἵ δ). Ηδηυη, κΚίηῃρ οὗ 
- 

»-- 



Οατεοργαρλίοαὶ Ζιοξοπανγ. 
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Ἠάοιι, πῆο τεϊρηθα ἱπ (6 οἷἐγ οἵ Ῥαΐὶ. 
Αἴεσ ἰδ ἀδαῖ, Εάοτα νν8δ ρονεγηθὶ ὮΥ 
εἰενθη ἀυκεβ. (1 Οἤγοῃ. ἱ. ὅ1---ὁ 4.) 

Ηλραυ- Εἰμμον, 8 ἴον ἰὴ {π6 ναΐϊογ 
οΥὗἩ ΦεΖγθεὶ, ποῖ ἴὰγ ἔγοιῃ Μορίἀο; σἤογὸ 
«“οβίδιῃ Ἰοβὲ ἢἷβ ΠΠ ἴῃ Ὀδει]6 ἢ ῬΏαγδοῖὶ- 
Νεςοῆο ἰέηνς οὗ Ερσγρὶ. Τῇ ργϑδὶ τηοιγῃ- 
ἴῃς ἴῃ Ζεγυδαίσδιῃ, πηδηξίοπθα ἴῃ Ζεοῆἢ. χΙϊ. 
11. γεΐειβ ἴο με πιουγηϊηρ οὗἉ ἴῃ6 ρεορὶθ 
οὔ ἴπθ ἀεδὶῃ οἵ πεῖς ρίοιιβ δογνεγειβῃ 
Φοπίδη. . 

Ηκλνυπαοη ([},μβηὰ οἵ). Τινβ Ἰδπά, νὰῃϊοὴ 
8 πηρημοηραὰ ἴῃ Ζοοῆ. ἴχ., ΟσσΌΓΒ ἴῃ ἢ 
οἴπεν ραγὶ οἵ ἴῃ ΟΙὰ Τεβίδιιεης. Βυϊΐ ἃ 
ϑυσίδηὴ Κίηρσ, ννῆο 18 οαἰἰεὰ Ἀεῃοῦ ἴῃ 9 
8,8ῃ1. Υἱῖϊ, 3., ἰ6 Ὁγ Φοβερῆῃῃ):8 πδιηθὰ ἄραος 
ΟΓ Αραχος, ἩὨΐςἢ Ὦγ. Βίαγπου τὨπΠ κ8 νν 88 
ἢ18 ργοροῖ δῃὰ γεαὶ ἤδπ; ἰμδὶ οἵ Πδιοῦ 
οΥΓ ἴπ6 οπαγιοΐθεσ δνίηρ ὑὈθεὴ δαάθά οἰδ- 
ΓΟ ΘΓ βι [ὉΠ οα δοσοοιηΐ οὗ {π6 ἡυπ)ῦςγ 
οΥ̓͂ 8 οδιαγίοίβ, (3 ὅπ). νἱῖϊ!. 4.) ΤΗΪϊδ 
ΡΓΐηοα τγεϊρηθά ονεῦ ταὶ ρᾶγὶ οὔ ϑγγίδ 
ὙΥ ςἢ νν88 οδὶ οὶ Ζοῦδι ; 80 (ἢδί, 16 ὉγῪ 
(6 ἰαπὰ οἵ Ηδάγδοῖ οὐ Αγϑοῖ ὈῈ τηϑβδηὶῖ 
1η6 Κἰηράοτῃ οὔ Ζοῦδί, {πὸ (ἤγοα σδρίταὶ 
Κιηράοπιδ οἵ ϑυγίδ, Ζοθαῖ, ᾿ϑδπιδδουβ, δηὰ 
ΗἩδπιδέ, ψ}}} ἐδ 6 εἰξραά ἔογ ἐδ οἱ 6. 
(ΒΙαγπεν οὐ Ζεεβαγίβη, ρ. 137.) 

ΗλοΑβ, δὴ Εμγριίϊδη νοιηδη, μδηαπιδὶὰ 
οὔ ϑάγαῇ, απὰ τπηοῖπογ οἵ ᾿βίνμηδοὶ. (ὅδη. 
χγί, 1. χχν. 19.) [Ϊὴ Θ(]. ἵν. 94, 95. δι. 
Ῥβὺ! δρρίϊεβ {π]8 Ὡδπιθ ὈΥ̓ εἰϊεροτγὶοδὶ 
ἱπέογργεϊδιίοη ἴο ἴῃ ἰηΐεγον σοπαϊέοη οἵ 
τη6 δονν8 αὐ δῦ (Π6 ἰατν, ἃ88 σοπηραγθὰ νψ ἢ 
ιδαὲ οὗ ΟἸγβεαηϑ ὑπ ἀδγ πὰ ἀοβροὶ. 

ΗλΟΑΒΙΤΕΒ οὐ ἩΛΟΛΑΒΕΝΕΒ, ἴ86 ἀσδοδηά- 
δηϊ8 οἵὁὨ ᾿δπηδ6ὶ. (1 Οὔγοη. ν. 10.) ΤΠΟΥ 
σοηδ[ιυϊοα 8. ττῖῦθ οἵ Αταθίδηβ, γῇ. διὸ 
βυρροϑεά ἴο δᾶνα δβοιι]θα ἴῃ τ6 νἱοϊπι οἵ 
Μουηξ ϑ8[ηδὶ. 

Ηδλοααι, ἴΠ6 ἰεπτἢ οὗὁἨ [ἢ6 τηΐποῦ ῃγο- 
ΡῬΒαῖδ: ἢ6 εχἰιογιθὰ 1π6 εν ἴο γεὺι]ὰ 
Ἢ6 τοπηρὶ6, Ηδ νγῶβ σοῃίδι ρογαγυ 11} 
Ζεομαγίδῃ. Εοῦ δὴ δηδί γεὶβ οἱ ἢ18 ργϑαϊο- 
(ἰοηδ, 866 οὶ. [Π. ρρ. 972---974, 

Ηλι. 8866 ΑἹ, τωρτγα, 
ἩΔΑΙΒΤΟΝΕΒ, τἡδδδῖγο, 85. 
λκλιβ, 76 ν δ πηοάς οὗ ἀγοβεὶπρ, 430--- 

432. ῬΙυοκίηρ οὐ, ἃ ρυπίϑησιοης, 168. 
Ἑοτυθϊἀάρη ἴο θ6 οἰϊζ ἴῃ οογίδπη ἰὈγπ,β, 384. 
ἜΣ υδοα ἰη αἰνϊηδίίοα Ὀγ ἴπα ΠΒοδίῃθηβ, 
9284. 

Ηλιλη, ἃ ρῥγονίποβ οὔ Αδβογγία, ἰηΐο 
ψ Π]οἢ ΘΠ ΑΙ ππαπαβοῦ ὑγαηβρογίαα ραγὶ οἵ 
ἴη6 ἴδ ἐγίρεβ. (2 Κίῃηρϑ χνὶϊ. 6. χν ϊ. 11.) 

ΗΑΜ: -- 
1, Τῆα γουηπροδὲ βδοῃ οἵ Νοαβῆ, ἔγοιι 

Ὑἤοπι, δοοογάϊηρ ἴο αδηῃ. χ. 6---90., πηοϑῖ 
οἵ τ1π6 ϑουϊδογη παιϊοηβ ψψοῦα ἀδβοθηάδα. 
Ασοογάϊηρ ἴο (ὐδβαηΐυϑ, {πΠ6 πῆμ ἰἰδετα}} 
ἀεηοίθβ ψνᾶγιη οὐ βΒουέθῃεγη. 

0γὅ 

ΗΑ 

2. Ζαπά ο σι, ἃ ρΡοειίοδὶ παᾶπηθ [ὉΓ 
Ἐργρέ, ργοῦβοὶγ (δα γ8 Θ΄ 6βθη}ι8) οὗ Ερυρὶ- 
ἴΔ ἀεγιναιίοη, δι ἐο 6 Ἡεῦτγονν ργαϑεηῖ- 
πᾳ [16 βαπια εἰφηϊδοδίίοη 88 αῦονθ. (Βδὶ. 
Ιχχν. 61. ον. 93. 97. ονὶ. 92.) 

Ἡλδ ΑΝ, ἃ Ῥεγβίδη ὨοὈΪθαιδη, οοἰοὈγαιοά 
88 ἴ86 ρεογβαοῦτοσ οὔ πα 96 »}8: [6 νν88 δῃ 
Απιδ  εκῖτα Ὁ παιίοη, δηὰ ἀδβοθηάδα ἔγοι 
[Ὠς ροκίογιν οἵ Αραρ. (Εϑ:ῃ. 111.----ἰχ.) 

ΑΜΑΤΗ, οὐ ἴμα Οτοηΐα8, οὐ ἴῃ 6 πογίἢ- 
ΕΓ Ὀουδάαγν οὗ Οβῆδδη, ἃ οοἰοηγ οὔ 
Ῥῃωρηϊςείδηβ, δηὰ ἐπα οΠϊ δ τον οἵ ἃ δπ)8}} 
Οἰποῖρα!  ΟΥ βίδίθ, νἤοβα βονθγείβῃ ννἃ8 

ἴῃ (ρεπάβῃϊρ ἢ Βανι ά. (Νυπιθ. ΧΙ. 21. 
ψυάρ. "1. 8. 3. ὅ6π:. Υἱῖϊ. 9.) [ἢ Απιοδβ νἱ. 
ῷ, 1 15 οδἰϊοὰ Ἠδιηγδιῃ ἔπθ Οτοδῖ, δηά ἴῃ 
2 Οἴγοη. νἱϊ. 8. Ηδιμδ. Ζοῦαἢ. [Ιη ἀεη. 
χ. 8. 16 ἱππαυϊδηῖν ἀγα οἰ εὰ Ηδηηδ- 
{μ1658. Μοάεογη Ηδιηδιῇ 18 ἃ ἰαγρα ἴον, 
οοηίδιπίηρ δὶ ἰεδοῖ 80,000 ἰηπδὈιδηΐβ, οὗ 
ΜΟΙ 3500 ἀγα (ὐγεοῖ ΟἸ γι δι ϊδηβ. ΤἬΘΓΘ 
ἃἰδο 8ΒΓ6 ἃ ἔδν ϑυγΓδῺ8 δηὰ δοπὶθ ζεν8; 
ἴπ6 τοβὲ αγ Μοϑιθιηβ. [τ 18. ἃ σοῃβ᾽ ἀθγβθϊα 
Ὀἶΐδεος οὔ ἐγαβῖς νὰ ἴ1Π6 Ατγαῦϑ, σῇ ἤαγα 
Ῥυγοδδβα ἴα οἰοί ἢ δηά {ιγηϊζιγα οὗὨ {Ποὶγ 
τε}]ῖ8., (Βιθ]οίοοδ ὅδϑογα, νοὶ. ν. Ρ,, 681.) 

ΗλΝΑΝΙ, ἃ ὑγορῃοῖ ἴῃ ἴδε τγεῖρῃ οἵ 4538 
Κιηρ οἵ δυάδῇ, Ὀγ ψοτλ ἢ τν88 ᾿πηρτβοηθα 
ἴογ 18 βά ον τη γεργονίηρ [6 πιοθδγοῦ 
ἴον ἔοστηίϊηρ δὴ δἰϊΐδβηος ψῃ Βεηπδάδι 
Κιησ οὔ ϑγεια. (2 Οβτγοη. χνὶ]. 7--.-10.) 

ΝΌΜΙ1,5 οὗ ἴπ6 δεννβ, 424. 
Ηλνοινα, ἃ 9 ν]ϑἢ ρυηἰβηπηδηΐ, 176. 
ΗλνΝΝΑΗ, ἴδ6 νἱ οἵ ΕἸκαπδἢ, δηὰ τἢ6 

τηοῖδογ οἵ (6 ργορῆδὶ ϑδπεὶ, νἤοπὶ 5ἢ6 
σοηδβεογδβῖθα ἴο {Π 6 βογνὶος οὗ Θἀοἀά. (] ὅδη. 
'..1..) 
λνυν, ἴδε βοη οὗ Νδῆδβῇ, κίηρ οὐ 16 

Απηογίξεβ. Βγ (6 δάνίςθ οἵ ονιὶ οουη- 
86} ]|0ΓὙ8, ἢ6 τηδ  ἰγοαῖθα, σΟὨΓΑΓΥ ἴο {Ππ|6 ἰὰνν 
οὗ πδἭίομδ, τπ6 δι) αϑϑαδάογ πῆοπὶ ᾿ενιὰ 
84 δβεηΐ ἴο οσοπρΓαῖα δα Ὠϊπὶ οὐ ἢ15 866 68- 
βίοη. Τοἷβ ἱγαηβδοιίίΐοη ἰθοὰ ἴ᾿ ἃ Ν8γ, 
νν Ὠἰο ἢ τογιηϊηδῖθα ἔβα! ν ἴον Ηπηυη, ν ἢ οδα 
ΔΓΙῚΥ Ὑγ88 υἱνεγὶγν αἰβοοτηβιθά, ἢϊ8 οαρίτεὶ 
(ἈΚϑη, δηὰ ἢ βιιδ]θοῖβ ἀδβίγογαϑιὶ. (2 ὅδηι. 
χ. χὶ. 1]. χὶ!, 96--.-390.) Ηδηυπ '8 δυρροδοὰ 
ἴο ἢανα ροσίβῃθα ἀυγίηρ [6 σγαγ. 

ΗΑΡΗΤΌΒΟΤΗ, οΥ βοοϊϊοηβ οἵ ἔπε ῥγο- 
Ρδεῖβ γοδὰ ἴῃ (πῸ δυπδροριιεβ, 380, Ταῦ]ς 
οἴ τῆ επι, 98]. 

ἩΛΒΑΝ: ---- 
]. ΤῊ εἰάοβιὶ βοη οἵ Τογδῖῆ, δηά Ὀγοίθογ 

οἵ Αὔγδβδηι δηὰ Νδῆον, δῃὰ τπ6 δι Ποῦ οὗ 
1μοι, ΜΙΙοαἢ, δπὰ ἰδοδῆ. Ἠς 18 βϑὶὰ ὉΥ 
Μοβεβ ἴο δανὸ ἀϊεὰ Ὀοίογα [8 ἔβδίμογ 
(αδεη. χὶ. 28.), ἃ εἰγευπιδίδησα ἢ ]οἢ ἴο 8 
ΙΏΔΥ Δρρεδῦ ἴοο πιμυιϊθ ἴο ὕὈ6 τγεεογάεβὰ ; 
θυξ, ἰὰ τῆοβ86 ἄδγβ, σἤθη [πὸ γγὰ8 ἰσΏροῦ, 
δηὰ βυῦ]εςς ἴο ἴδον ἀϊβθδβϑεθ ἴδῃ αἵ ργθ- 
βθηῖ, ἴπ6 ἀδϑιὴ οἵ ἃ βοη ὑδίογα ἢ18 ἰδίῃ ϑῦ 

ΧΧἕ. 
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Ψ45 δὴ δνοηΐ οἵ βυδπεϊοηξ πηρογίδηςε ἴο Ὀς 
εἰδείην ποῖσε. ὙΠ} τη6 ἐχοθρίοη οὗ 
ΑΡεὶ, Ηδγδὴ ἰ8 ἴῃ 6 ἢγβί τηδῃ τοθητοηδα 
ἴῃ ἴῃς βδογεά ἢϊδίογυ, ψῇοβα (δῖ ογ δε μα! α 
ἢϊπὶ ἀοραγὶ 1}18 [πἴ8. 

9, Ηλπαν ογ (ἬΛΗΒΑΝ, ἃ ΟΥ̓ ἴῃ ἴῃς 
πογίμαγη ρᾶγὲ οὐ Μεβοροίεπιϊα, ΨῃοΓα 
ΑὈγαῃαπη βο]ουγηθα [ῸΓ ἃ εἰπη6 ἴῃ ἢ8. ρ88- 
βᾶρσα ἴο ἴπ6 ἰαπά οὗ ὕδῆδδη. [1 18 δπυπιθ- 
γαῖ θα διποηρ ἴΠ 6 ἴοννῃβ νν ῃϊοἢ ἢδα θ66π ἵδκθῃ 
ὑγ τῆ6 δὐρῦ πρίν υμ οὗ ϑοπηδοδεγ Κιηρ οὗ 
Αβδυγῖα (1 Κίηρβ χῖχ. 12. [88. χχχνῖϊ 12.), 
δηι 1 18. 8δο τπιθητοηθα Ὀγν ἘΖΕΚΙοΙ (Χχνὶ!. 
23.}), αηοηρ ἴΠ6 ρῥἴδοθβ νν ποἢ ἐγδάθά νυν τῇ 
Τγτο. Ηδγδῃ νν88 ἔδνοιι γῦΥ βιτυδῖοα [ῸΓ 
ΠΟΠΊΠΊΘΓΟΘ, ἸΠΑΒπΠΊ ἢ 85 ἴπΠ6 ργοδὶ σοδὰ 
γν ἢ ἢ δ ἔγομι ἰπΠ6 ἘΠΙΡὨγαῖθβ ἴο [Π6 σοιιη- 
{γ65 οΥ̓ «Π6 οαβῖ, Ὀγαηοποὰ οἱ ἴῃ ἵἴνο ἀϊ- 
γΓεςῖοπβ, θαϑιναγα ἴὸ ΝΙβι 18 δὰ Αββυγία, 
ἀπ βουϊῃναγὰ ᾿ηἴο Βαδγίοηίβ. (Ἐυβοη- 
ἢ} 6γ᾿8 ΒΡ. Θεορτγ, νοὶ. ᾿ϊ. Ρ. 187.) 1 
ψᾺ8 ἴΠ6 5838π|6 ΟἿ Ψ ΟΝ ἴπ6 Οτεεῖκβ 
αἰχογιναγ 5 οὶ] θὰ Καρῤραι, ἀῃ τἴ6 Ἐοιηδη8 
Οὐγγα, δηα ψἢϊο Ὀδοδπια σοἰεῦγαῖθα ἴον 
(Π6 ἀεοίδαξ δπι ἀθαιῃ οἵ Οτϑδββυβ. [ἱ 81}}} 
Εχἰβῖβ 88 ἃ ΥΘΥΥ ΡΟΟΓ ροἶϑδοα ἱηῃδ τ α ὈΥῪ 
Βεάοιυϊη ΑΓΔ05. 

Ηλκεὲμ (Εογα!]), ποῖος οὗ, 113. 
Ηλπετη, Ἐογαοβὶ οὗ, 80. 
ΗΑΒΟΒΗΕΤΗ οΥ ἐΐδο Ο πίνει, ἃ ΟἸἿΥ ἩΘΆΓ 

Ι͂Κὸ Μεγοη, ψ ἢϊοῆ ργοῦδθὶν ἀογίνοα 18 
ΠΆΠῚ6 ἴγσγοπι ἴπδ πυπῦοῦ οἵ ἀφηῖε5 ψῃο 
Γον 6 ἴῃ 115 ν]εϊηγ. Ηδγα ὅϑίβεγα ἀν είς, 
ὙΠΟ86 ἴΓΟΟρΡΒ ψαγα αἰβοοτηβίθα δηὰ ρυΓ- 
βΒιραὰ γῪ 1πΠ6 ἰ5γδϑὶθβ ἴο 118 ΘΓ μαῖα. 
(δυάρ. ἵν.) 

ΗλΕΡ, ἴογιῃ οἵ, 514. 
ΗλΆνΕ518 οἵ Ῥα]οβεῖπο, δοσουηΐ οὗ, 36, 

317. 498. 
Ἡλνι ΑΗ: -- 
Ι. ΤἽνο αἰδβιγιοῖβ ἰῃ Ὑεθθη ΟΥΓ ΑΥὙδΌϊδ 

Ἐξ χ, ([πΠ6 οὔα ἱπμδθϊθα ὈῪ 1ῃ6 ἀεδδβοοθηά- 
ἃηῖ5» οὗ Ηδν αι, {Π6 βοη οὐ Οιιβ δηά 
δσταμίβοη οἵ Ηδπι (θη. χ. 7.), ἔπ 6 ΟἿ ΟΥ 
ὈΥ ἀεβοσπάδηϊβ οὔ ϑιηθιη. (νεγ. 59.) 

2. Α ροϊὰά οσοιυηῖγγ, πιρητοποαά ἴῃ (θη. 
1. 0110} ΡΓΟΌΔΌΪ τπ6 δηοίθης (ΟΠ 18, δὴ 
οχίθηβίνε σου ΓΥ Ποῖ Γοϑομθα ἔγοιῃ 
ἴη6 ΒΙαοΚ ὅθι ἴο δογρίδ. 

ΗλυηαΑνΝ, ἃ αἰδβεγιοϊ ἴῃ 16 ποτ -Θαβίογῃ 
ρϑγὶ οὔ δηβδη, ψῃϊοῖ ἀογινεαὰ [8 Ὡδπιὸ 
ἴγοπῃ ἴῃς το οὐ ογ οὗ δυγδη, (ΕδΖοκ. 
χίν!. 18.) [6 ἴδ τῆς βαπὶ νν τ τὴ6 Αὐγὰ- 
ἡ 5. οὗ Φοβορῆυ8, δά ἴῃς [τυ πὰ οὗ 8ι. 
Κα. (111..1.} Ἐρον 15 Πππ||ὲ5, ἅτε. 866 ρ. 17. 

ΗκλζΖλαει, ἃ ροῦογαὶ οὔ οῦ οἵ Βεοηϊδαάδά 
ηρ οἵ ϑυγίδ, ννῆοπι [6 {Γεδοῃογουϑγ 
πηιΓάογοαὰ πὰ υὑϑυγροά ἢϊ8 Κἰηράοιη. Ὠυτ- 
Ἰηρ 8 Γαίσῃ οὗὨ πιογὸ ᾿βϑη [ὈΓΕΥ γθδγβ, ἢ να 5 
1ῃ6 νἱσίίαης δηὰ διισοοββία! δποπν οὗ τῆς 
Ἡδεῦγεν ῥργποθβ, ῃοβα ἰογγἐογίεβ δα ἰαἷα 

Βιοσγαρλέεαϊ, Ἡϊδίογϊοαϊ, απα 
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νγδϑίθ; δπηά δἵἱ Ἰἰδησίί ἢ6 ᾿διὰ βίθρε ἰο εγυ- 
Β8 16, ἤθηοο ἢ6 σοηδβοηϊρα ἴο ψΠπάγαν, 
ΟἾΪΥ οἱ σοηάϊτίοη οὗ ἴπΔ ἰγεδδβυγοβ οἵ ἴΠ6 
ἰαπΊρ] 6 δηὰ οἵ τε ραίδοα Ὀεΐηρ ἀεϊνεγοὰ 
ὉΡ ἴο Ὠΐπ|. 

Ἡξκαῦ, Ἄσονογίηρβ ἴογ, 430. 
Ἡκαῦ5 οἵ ἰγῖρθ8 ογ (βελ }65, 95, 96. 
ἨΒΑΤΗΕΝ ΝΑΤΊΟΝΝ, βεοοουηΐζ οὗ (δ6 

ἀοιαβ νογβῃιρρεαὰ Ὁν, 377. ΑἸΪυβίοη ἴο 
τῃοῖγ Ἰάἀοϊαΐγουβ τγἰϊεβ Ἔχρίαϊ πο, 3718--- 387. 
ὙΠεῖδογ τῃ6 76νν8Β ψογα ρῥγοπιθίταθ ἴγοιὰ 
οοηοϊυάϊηρ τΓΓΘδ 6168 ἢ (απ, 509. 

ΗΕΑΨΈΝΙΥ ΒΟΡΙΕ5, τῆς ἤγει οὐ]δοῖβ οὔ 
Ἰἀοἰδίγοιιβ ψνοσβῃϊρ, 364. 

ἨΕΒΕΒ :-- 
1, Τῆδ βοὴ οἵ δαίδῃ (ὅξεη. χὶ. 14.), 

ἴτοπι ἡ οπη δοπη ογίεἶο5 δα σΟΠΙ ΘΠ ΑΙΟΓΒ 
ἴᾶνθ βιιρροβθὰ {πδὶ Πὶ5 ἀδβοεοπάδηϊβ {ΠῸ 
Ἠεῦτγεν5 ἀογνεα τΠοῖγ ἤδπι. 

2. Α ἀεβοεπάδπι οἵ Ηοῦϑβῦ, {πε Ὀγοίπογ- 
1πείαιν οὐἩἨ Μοβοϑβ, δῃὰ πυβθβηά οἵ .4ε}, γῆο 
ΚΠ1εὰ Θίδοετα. Ηδῦοῦ δπα ἢἰβ ἔδιηῖγ. πιοβὶ 
ρτοῦϑοὶγ, σοῦ ργοβοϊγίεβ ἴο ἴπΠ6 Ἠεῦτγεν 
ἰανν δηα ννογβῃϊρ. 

ΗκΒπΕν5, βίδία οὗ, ἀυτίηρ τῃ6 Βδὺγ- 
ἰοῃ ἢ οαρενῖγ, 1920. ΤἬοΙΓ σοτϊηπηεγοο, 
ρδγ Ιου] αγὶνγ ἀποῦ δοϊοπηοη ἀπά ἢ 5 5υς- 
σαββοῦβ, ὅ35---θδ. . δες ὅεν8. 

ἨΕΒΕΒΥΒ ΟΕ ΤΗῈ ΠΈΒΒΕΥ5, πο ἐθογ 
ψΟ6ΓΘΟ, 990. : 

ἩΈΒΒΟΝ, δηοϊθηιγ οαἰϊοὰ ΑἸΒΑ, βηὰ 
ΚΙΒΙΑΤΗΞΑἾΒΑ, ἃ οεἰϊγ οὗ ΦΔυΐίεα, πὰ3 
δἰυδῖοα οὐ 8 ἀδαὲρ Ὡδγτοῦν να ον, ἔν ΠΥ 
τῊΪε5 Βοι ἢ νναγὰ οἵἨ Φογυβα θη), ἀπά ἵν επῖν 
τηϊΐ6 5 ποῦ ἔγοπὶ Βεεγβῆορα. Τῇ σου ΙΓ 
δγοιυηά ἴἴ, τ ῇηϊοῇ 15 Ἰογιηθα “ τη6 11} σου η- 
Υ οἵ Ψψυάξεα," 15 Ὀιιξ {π||6 οὐἰναῖοά,. 
Αὔτγβῃδπι, ϑαγδῇ, δηὰ ἴβδδεο, σεσὸ θυγιοὰ 
ΠΘΔΓ Ἡοῦτοῃ, ἴῃ ἴῃ6 σανο οἵ Μδοδρείδῃ. 
(αξεη. χχὶϊ. 7, 8, 9) Ἡδφῦγου ν88 αἰϊοιτοὰ 
ἴο Φυάδῃ. Τα 1 ογὰ δεορηθα 1ὲ ἴο (ἰδ]εῦ 
ἴου ἱπβογίίδποθ. (ΨΔοβῇ. χὶν. 13.) ϑοβῆυδ 
ἤγοξ ἴοοκ Ηεῦγοη, δηὰ Κι θὰ 118 Κίηρ 
(9οβῃῆι. χ. 8. 93. 37.}), θυὶ δβαγιναγάβ (Ἀ]Ὲ Ὁ 
ρα σοπαυδγεὰ ᾿ξ, αϑϑϊδίθα ὈΥ ἴῃ6 ἴγοορβ 
οὗ 8 ἔγῖίθθ, δα τῃ6 ναϊουγ οὗ Οτμηϊοὶ. [ς 
ν 88 Δρροϊηϊοα ἴογ 4. ἀνε! Πρ οἵ ἴῃς ῥγιθβῖδ, 
αηἀ ἃ εἰγ οἵ τγοΐιρε. αν, δῇὔεγ τῆς 
ἀοδῖῃ οἵ ὅδ}, βει1]εα τ1Π6 δοαῖ οὗ ἢῖ5 ΚΙηρ- 
ἀο ἢδγθ. Αὐ Ἡρρδγοη, Αὐϑαίοιῃ Ὀερδα 
[8 τοῦθ] οη. υγίηρς ἴπδ οδρένιν οἵ 
Βαῦυ]ου, ἴπ6 ΕΠ ουδβ, πανίηρ ἱηναθοά 
[86 δουιἢ οὗ Διιάβῇ, ἴοοκ Ἡδούτοη ; νἤεγο- 
ἴογα ἰῇ Ζοβερῆυβ ᾿ξ 18 ΒΟΠΙΘΕ 68 τηδὰ δ 
ἃ ρᾶγι οἵ Ειἰοπι. Ἦργε ΖδοἨμαγίδῆ δηὰ 
ἘΠΖαρ ἢ τοϑίἀθα, δὰ δοῆη (6 Βαριϊδὲ 
νγ88 ὕογη. Μοάεγηῃ Ἠεῦγου 18 5ἰἰυδῖδὰ 
ἴῃ ἃ ἤπα ἔδγι]α νϑ] ον, ἱποϊοβθαὰ Ὀγ Ὠισἢ 
Π1Π8 οα τ ϑαβὲ δηά νεβϑῖ. Τἢα ἀλαρι 
86. αἰδροβϑοὶ ἴῃ ἴουγΓ αἀἰβεγοης αἰιδαγίογβ, 
ν ΒΙοἢ ἀγα βεραγεῖθα ἔγζοσῃ Ἵβϑοὴ οἴπεῦ Ὁγ ὦ 
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Θομϑἰἀογαῦϊα βρδοθ. Τῆς (ουγίοϊά ἀϊνϊδίοη 
οἴ τε ἴον ρῖνοβ 1 ἃ δίπρ δι ΒρρΘάγδηςΘ, 
ὙΠ|16 τη6 ουροϊαα οἡ ἔπε Ὠουβ68, δηά ἴΠ6 
Ὑ]ΡΟΓΟΙΒ ΟἾἶνα ἴγθθβ ἱπίεγβρογβοα {πγουρῇ- 
ουΐ τε ἴοτη, δἀἀεὰ ρσγοδίγ ἴο 1ἴ8 Ὀδδυῖγ. 
Αδοιιὶ ἃ πιῖϊδ ἴο [ῃ6 πογίἢ- νοβὲ οὔ ΗἩοῦγοηῃ, 
18 8 ἱΠἸΠΊ6Π56 Βργοϑαϊηρ Οὐκ, οπα οἵ (68 
ἰαγροσῖ ἴῃ αϊθβίῖπα, δηὰ οὐ ργεδὶϊ ἄρα, 
ὙΠ ἰο] 5 διιρροδεά ἴο ὀσοΥ ἴπ6 δὶϊα οἵ 
(ἢ οὐκ ὑπάεῦ σεῦ ΑὈΓΒΠαπὶ γεςεϊνεα 
ἴῃγοα δηραῖὶβ. Τῇ ΥἹπαγδγ 8 ἴῃ (ἢ 6 ν] οἰ ΠΥ 
οἵ Ηεὔτγοῃ ἃγε ὑεσν ἥπθ, δῃά [ἢε ργοάυοε 
αὐιπύδης,. Τὴδ ρορυϊαιίοη οὗ ἴΠ18 ἴοτνη 
͵8 τη 6γ ἴδῃ τπουξαηά. (ϑεοι δ ΜΙββίοη 
ἴο Ραἰεδβείηθ, ρρ. 178. 184.) Αὐ τς 
Βοι ἤθγη οηά οὗ ἴπ6 ἴοτ ἴῃδγο γα ἵν 
οοἶβ, ΟΥ̓́Θ ΟἿ οὗ νοῦ ἰὲ 18 ργορϑοΐα πὲ 
αν]ὰ Πυησ ἴΠ6. Πα Π48 δπὰ [δεῖ οἵ Βαδηδῇῃ 

δηὰ ΕδοϊδΌ, ἴΠ6 8588581Πη8 οἵ [8}- Ὀοβἤῆρθιῃ. 
ῷ ὅδ. ἰν. 19.) Τῆς Ατγεδὶς πϑπιὸ οἵ 
ΘΌΓΟΩ 85 Εἰ- αλί, οὐ “ὍΤΠς Βεϊονεοα;᾽ 

8ὸ οδ]]εὰ ἴῃ πηεοσυ οὔ Αὐγαῆδπὶ “ἴῃς 
ἔτιεπα οἵ 6 οὐ." Α εορίουδ δοσοιηΐὶ οὗ ἐπα 
Ὠιβίογυ, δηε αι 168, απ ῃγοβοηξ βίδα οὔ 
Ἡροῦτγοη, 8 σίνεη Ὀγ Ὧν. Ἐοδίηβοῃ πὶ ἢΪ8 
ΒΙΡΙ οὶ ἘΠ βααγοἢ 68, νοὶ. 1ϊ. ρρ. 431---462; 
8η4 ὕγ Ὧν. ΠἸδοη ἴῃ ἢΪ8 ἀβ οἵ (6 
ΒΙΡ]6, νοὶ]. ἱ. ρρ. 36Έ---379. 

ΕΙ.ΒΟΝ, ἃ εἰν οἵ ϑγγία, οδ δυγαϊθα [ον 
18 ψίποθ, ὙὨΙοῆ ἔογπιθά δὴ ἱπιρογίδηϊ 
ὉΓΈΟΪΕ οὗἁ σοϊηπιεσοθ. (Εζεκ. χχν}ϊ. 18.) 
Ιη τη6 δροογυρμαὶ βεοοπά δοοκ οὗ Μδβοοδ- 
Ὀ6ε8 (χι, 4.), 18 18. πγεπεϊουθά υὑπάδγ {Πα 
Ὠδπ)6 οἵ Βεγαα, ψῃϊοῖ πδὰ θδθθη ρίνοη ἴο 
ἢ Ὀγ ϑεϊδιιουβ ΝΙοδῖογ, ἡ ῃῸ ργαδα ἐπ|- 
ὈεΠΠἸ 56 ἃ 1015 οἰγ, [δ 18 1η6 88π|6 88. ἴπ6 
πρβοῖρα Ἡαίεδ, οὐ, 88 ἴὶ 'ἴ8 ἰογηθὰ ὈΥῪ 

ὈΓοΟρΘθη8, Αἰθερρο. ἴπ 1822 ᾿ξ ννᾶ8 α]- 
πηοβῖ δηηἰ δ δῖα Ὦγ 1Πς ἐγοιπδηάοιυιβ δαγίἢ- 
αυδκε Ψ ΠΊ ἢ ἀοναβῖθα ϑγγίαδ. 

ΗΕΙΙΌΟΡΟΙΙΤΑΝ Τοπιρίο, Ὠοτῖσα οὗ, 970. 
ἨΕΙΙῈΝΕΒ δπὰ ἨΚΙΕΝΙ5τ8, αἰδιϊποϊίοη 

υοῖνεση, 990, ποῖρ ἷ. 
ἩΕΙΈΝΙΒΤΙΟ ὅἜνγ8, ἢο {ΠΟῪ πγεσα, 990. 
ΗΈΕΙΜΕΤ οἵ ἴδο 716 τ.8, 999. 
Ἦενα, ἃ εἰν οἵ Μεβοροίδηηϊα, {Π δα πα 

ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ πηϊοῆ νὰβ δἤογπναγάβ οδὶ δὰ 
Αγαὴ; Ἰὰ σπἂβ διἰυδῖοὰ οὐ ἃ ἔογά οἵ ἰδ 
γΓῖνεῦ Ευρἢγαῖεβ. (23 Κίησβ χνῆϊ. 34. χίχ. 
18. Ιβ8. χχχνῖὶ,. 13.) 

ἩἨΕΒΆΜΟΟΘΕΝΕΒ, ἴΠ6 πϑιηθ οὗ 8 δ ννῇο 
δῖ ἤγβὶ νδϑ δῖ, αι}᾽ 5 οοπιρδηίοη, δθυῖ 
δἤεγαγακ ἀεβογίθα Ὠΐπι. (2 Τί). 1. 18.) 

ΒΕΕΒΙΟΝ, Μουηῖ, 56, δ7. 
Ἡξβον ἴπε Οτοαδῖ, δοσοιηῖ οἔ, 192----1 34, 

Μαββδογα οἵ ἴδε ᾿πίβηϊβ δὲ Βειῃ θῆθπι Ὀγ 
ἢΪ8Β ογάθγ, 194. Τῆς τοϑρὶδ δὲ 76γυβδίθπη 
στα ν Πγ γοῦν! Ὁγ ἢΐα, 262. 
Ηεβορ Αρτῖρρβ, [. δι) 11. δΔοθουηῖ οἵ, 196. 
Ἠξβοριαὰν ΆΜΊΠΥ, ρεπαδβδίορυ οἵ, [24. 
ΗΈΕκΟΡΙΊ ΑΝ, βεοῖ οὗ, δεσουηῖ οὗ, 404. 
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ἨΈΒΟΡΙΑΒ, ἔπ σταηά-ἀδιυρηϊον οἵ Ἠογωϊ 
τῆς αγοαῖ δηὰ δἰβίεγ οὔ Ἡεγοα Αργῖρρα 1. 
8:6 ννὰ8 Ηγδβὲ πηδγγίθιὶ ἐο ἤδθγ ποῖα ΡὮΠῈρ 
(Ηδετοά); ὃυῖ εἴογναγαβ δυδηαοπεαὰ ἢΐῃι, 
δὰ οοπηροϊθαὰ πΠογβεῖ ἢ 8 ὈτγοῖθοΓ 
Ἡεγοὰ Απεῖρα5, ἡνῆοπι δῇ ρογευδαθ ἴο 
ρυῖ δοπη τ6 Βερεῖδὶ ἴο ἀεβίῃ, θδθοδυθα Π6 
Ὠδὰ Ὀο]αἶΪγ ἀδποιποοά τἤεὶγρ ἰησδβίυουβ 
πηΐοη. (Μαῖῖ. χῖν. 38. 6.ἁ. Μαγκ υἱ. 17. 19. 
92. Τωκο πὶ. 19.) 

ἨΕΒΗΒΟΝ, ἴδ σαρὶῖ8] ΟἸὙ οὗ τῃ6 Κίηρ- 
ἄοπ οἵ ϑιῆοη, βἰζυδῖοὰ δὔουϊ 90. ην|68 
οαβίναγα Οὗ 6 τῖνογ Φογάβδῃ : ἴὃ "85 ρίνθη 
ἴο πε τγῖρε οἵ δυροη. [11 ἰδ βιιρροββθὼ ἴοὸ 
Ὀ6 16 88π|6 Ϊδοα τῆ ϊοῆ 18 πον ΤΠὉ]}168 
Ἡδκβδᾶη ογ ΗΠυθἢΖᾶη. Νυζάδγοι 8 γι Π8 
αἰζαβὶ 118 δῃοίεηϊ βρ᾽σπίουγ. ΤῊΪΒ ἴον 18 
δ,ἰυδἴεά Ο 50 σοπ)π]δηασίηρ ἃ ροβίτοη, ἐπὶ 
ἐἢ6 νίενν τοῃ ἰδ Ἔχῖθηβ δὲ ἰσαδὲ 30 πη} 168 
ἴῃ δνογΥ ἀϊγθοϊίοη ; 8ηα, ἴο ἴῃ6 βδοιιϊῃνναγά, 
Ψ ῃογα ἴΠπΠ6 ργοπρεοὶ ἰβ ποδὶ Ἔχίθηβῖνο, [ἢ 6 
ΕΥῈ Γαηρθα, ργΓΟΌΔΟΪγ, 8 ἀϊδίδηςε οἵ 60 π|}}65 
ἴῃ ἃ αἰγοοὶ ᾿η6. (Βιιοκιπρἤδηι δ Τγανε β 
δηοηρ ἴπΠ6 Ατὰῦ Ττυεβ, ρ. 106.) 

ἨΕΖΕΚΊΛΗ, ἴπ6 βοὴ δῃά δβιισσθβδοῦ οὗ 
Αἴδζ Κίηρ οὔ Ζυάδῃ : ἢ ννὰβ ἃ υν δα δὰ 
Ρίουβ ργίηςθ, νῆο οχιγραῖθα ἰἀοἸδίγυ, δηὰ 
τοβίογεά τἢ6 σογδῆϊρ οἵ ἐπ6 ἴγσὰθ οὐ 
(πγουρπουϊ ἢ8 ἀοιῃϊηΐοηβ. ΕῸΓ ἃ ποῖϊοα 
οὔ τ1π6 ἀἴβοθαβα ψ ἢ ννϊοἢ 6 νν88 δῇήιοϊοα, 
866 ρΡ. ὅδ2. 
Ιου καβε; οὔδ οὔ πα ἔοι γῖνογβ τ ἢ οἢ 

Μεγ Ῥαγδάϊβο. (ἄδεη. 1ἴ. 14.) [τ 18 
ΘΏΘΓΔΙΪΥ βδυρροδβοὰ ἴο ΡῈ [6 588π16 85 ἴῃ6 
Τ κτίο, πῃϊοὴ βουνοὶ τῆγουρῃ ἔπε δησϊεηὶϊ 
σουπηῖγν οὗ Αββϑυξβιῖα. 

Ηιει, οἵ Βεῖμεὶ, τοῦυε Ψογίοἢο, ποῖ- 
ἰδίῃ ϊηρ τἢ6 πηδίοαϊοϊίΊοη ἀεπουπορὰ 
ἴῃ Ζοβὴ. νἱ. 96.; ἴ86 εδεδοῖβ οἵ νῃϊοῆ ἢς 
ἔο!ς ἴῃ ἢΐ8 ον ἔβην ; ἢἰδ οἰ ἀβδὲ βοῃ αγίῃρ 
ἤδη ἴδ ἰουσαβιίοηβ οὗ ἴΠ6 σγϑι 8 ννογα 
Ἰαϊά, ἀπά ἷβ γουπραϑὲ 80ὸη σι Πεη (6 ραῖεδ 
ΨνοΓα 86εῖ υρ. (1 Κιηρβ χνί. 84.) 

ΗΙΕΒΑΡΟΙ5, ἃ εἰν οἵ Ῥἢγγρῖα, ἴῃ {Π|6 
Υἱεἰπ!γ οἵ Οοἰοδββὲ δπά 1,δοαΐςοδ ((οἱ. ἦν. 
13.), ςεἰουγαῖθα [Ὸγ ἰἰ8 πιΐπεγαὶ τνϑίθγβ, 
ὙΠΙοἢ πον ἤον αἀἰϊβγεραγάθαὰ Ὀγ ἴΠ6 Τυγ- 
ΠοπιϑηῆβΒ. “Οπεοθ ἴδε οχίϑῖθα οὐ {δε 
86] [-βϑπ6 δροῖ 8. [Π{ι- ρίνηρ βίγεδ : δῖ 
Ερδρῆγαβ δῃά ἢϊ8 βῃσςεββογβ, Ψνῇ0 δϑ]ἀ ἴο 
τὯθ τῃθη σουηίο88 πιο ἰτιιε5 οὗ Ηεγα- 
ΡΟ] 8,---- ὙΥΠοβοανοσ ν}}}, ΠΊᾺῪ σοπλα δηά 
ἴδκα οὗ ἴΠ6 τιδῖεσ οὔ ᾿π6 ἔγεεϊγ, ἤᾶνθ δρὲ8 
ἃζο ὕδθῃ βίϊδης ἴῃ τῃ6 ρτανθ" (Ασυπαε}}᾽ 5 
ϑδνοπ ΟΠυγοῖα5 οὐὗἨ Αϑια, ρ9ῳ 88.) Τῆς 
Γυΐῃβ οὗὁἨ Ηἱεγαρο 8 ἃγα 81}}} σοῃ δ ΘΓ 6 ; 
186 ν γα ἀδβογίρεά Ὁ Μγ. ἃ. ([0]ὰ. ρρ. 
79---82.) ΤΠῖβ ρίασα '8 πον Το] οὰ Ῥὰπι- 
θουκ Καϊε5ὶ. 

ΗἩΙΕΕΟΟΙΥΡΗΙΟ ΒΤΟΝΕΒ, ἰογυϊ δὴ ἴο Ὀ6 
σογβῃϊρρεα ὕγ (16 Ιδγβα 68, 377. 

χχϑβ 
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ΦΉΙΟΙ ῬΊΛΟΕΒ, βοσουηΐ οὗ 97]--- 973. 
ΗΙΘΗ ῬΒΙΕΒΊΒ, διποϊΐοηθ, ἀγοθϑ, δηὰ 

Ὀγίν! με οὗ, 306ὅ---308. ΤΠεῖΡ συ σοσεββίοῃ, 
808---8}}. 

ΗΙΝΝΟΜ, ἃ ροβοη ΨΠ0Ὸ ἰδ ΚΠΟΤΏ ΟἾΪΥ 
ἴτοτῃ ἔπ εἰγουπιδίδηςσα οὗ Ὠἰ8 μανίηρ ρίνεη 
ἢΐ8 ἢδπ8 ἴο α ΨΑΙΕΥ, βἰἰυδιοὰ Δἴ ἃ νοῦν 
δβῃοτγὶ ἐϊβίβηοο ἔγοπι ϑυιυβδίθ ; [ὉΓ ἃ ἡοτϊοΘ 
ΟΥ̓ Ψ ΒΊΟΝ, 866 Ρ. 64. 

Ηιπαμ. 
Ἰ. Ηϊιμαμ 1. Κίηρ οἵ Τγτο, (Π6 δἰΪγ ογ 

ἐγ διιΐϊαγγ οὔ αν, ἴο σῆοπὶ ἢ βεηὶ 
δ ΑΒΘ ]ΟΥΒ ἴο σοηρταίιἶδία πὶ Οἡ ἢ 8 
δοοσρββίοῃ ἴο ἔπ ἴἤγοθπθ. Τῆδ ἀοπιπίοῦϑ 
οἵ Ηϊγαπὶ δΓῸ δυρροδβεά ἴο ἢανα δχίθπαθα 
ὑοῦ τΠ6 ψαδίογη ραγὲ οὔ τῆς οπδίη οὗ 
Μουηὲ 1μεραποη. ὙΠοη αν ἃ ννα8 Ὀυ}} ἀ- 
ἴῃς 8 ρβίαςθ, Ηἰγδ βοηξ ἢΪπὶ σοῦ {ἰπη 6 Γ 
δηά 80[|6 αγι!ἤσεγα. (3 δῃ νυν. 1]. 1 Ομβιγσοη. 
χῖν. 1. 

ῷ. ΗΙδΑμ 11. 1Π6 δοὴ δηὰ βυσοθββογ 
οὔ τΠ6 ργθοραΐηρ, ψἢο σοηρταιυϊαῖοα ϑβοῖο- 
ἸΏΟΏ ΟἿ διιςσεϑαϊηρ δ δῖ γΓ οὐ πα 
ἴῃγοπα οὗ βγβεῖ. Ηδ αἷβο ἔυγηϊβηθα ὅοῖο- 
το στῇ εἰπηθοῦ, βίοηο, δηὰ εὑ ἤσογα ἴογ 
Πῖ8Β πιδρηϊβοοηξς Ὀυ]] ἴημα, δβρθοῖδν (πα 
[ΘπΊρ]6 δὲ Φοευβαίθῃ. Ηδ ἰβ Κποννῃ ὑπ ὰογ 
(6 58π|6 Πδπ}6 ὈΥ ῥὑγοίδηθ Βἰβίογίδηβ. 

38. Ηιπαμ οὔτ Ηυσυμαμ, δ εοἰοργαϊθα 
ΔΙ οΘΡ, γα (ἢ6 δοὴ οὗ ἃ νἱάον, μαϊοῃρ- 
ἴηρ ἴο τῆς ἐγῖθα οἵ δη, δηά ἃ Τγγίδῃ. δ 
Ψ88 δεηΐ ὈὉγ Ἠΐγαπὶ 11. ἰο ϑοϊοπηοῃ, ἔογ 
Ὑἢοπὶ ἢ6 δχϑουΐϊοά τῃ6 ῥγίπεῖραὶ τοσῦκ ἴῃ 
16 ἸΙηϊογίογ οὗ πὸ ἴϑρὶθ, 88 νγ6}] 88 βουθ- 
ΓᾺΪ οὔ (8 Ββογϑά ιδη8115. (1 Κίηρδ νἱὶ. 13 
--45. 23 Οἤγοη. ἰϊ. 14. ἰν. 11.) 

ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΘΟΕΟΌΒΑΡΗΥ οὗ ἴ6 ΗοΪὶγ 
1,δηὰ, 1----39, 

Ηιβτοβῖοαι, ΤΕΙΤΙΝΟ, ασγὲ οὗ, ουϊείναιοα 
ὃν τ δετβ, ὅ20. 
ἨιττΙτ 5, ἴῃ6 ἀσβοθηάαηῖβ οἵ Ἠδίῃ, {π6 

βεοοπά βοῃ οὗ Οὐπδδη. Τθογ ἀνεἷξ ἰη τΠ6 
Βο ἢ ρᾶτῖ οὗ {δ ῥγοιηϊδοα ἰδηά, πϑὸγ 
Ἡερτοη. 

Ηινιτεβ, ἃ ἐγ οὗὐ τ6 (Οὐδηβδηϊίθ. 
ΤΏΘΥ βοοὰ ἰοὸ ἢανα Ὀδθὴ ἴπ6 δϑιηθ στὶς 
16 Ανΐπι, σοι τπ6 ῬΠΙΠΪ δι η68. χροὶ !θά. 
Ὠγίνθη ἔγροπι τ[ἢ6 δουζῃπεδὲ οὐ (ὐδηβδη, 
Ραγὶ οἵ ἴπθπὸ δρρεδγ ἴο ἤδνα βεϊιϊδα δθοιιΐ 
Ανΐπι, Θίθοου, δὰ ϑιδόδϑμ,, ψῆοδβα ἰη- 
Παρ ιδηῖ8 δγὸ οὶ] ]ὰ Ἠ!νῖξο8β ἴῃ Ψοβῇ. ἰχ. 1]. 
19. χνῖ!. 23, Ἃἀδη. χχχῖν. 3. ς δηα δῃοῖῃοῦ 
ρᾶγὶ δ66) ἴο ἤανὸ βειϊθὰ πᾶσ Μοιηι 
Ἡδγπιοη. (“Ψ}0ἐἈ. χὶ. 3.) 

Ἡοβαβ, ἴα βοὴ οἵ 4Ζεῖῆγο, αηὰ τῆὸ 
Ὀγοιμογεϊη-ἶανν οὐ Μοβαβ, δ ᾿νοβα δαγηδβὶ 
Γααιαϑὲ Β6 βούοιηρδηΐεα 186 γα 8 88 ἃ 
αυϊὰα {πγοιρὶ (86 τ ὶϊάθγηθββ. Ηἱ8 ἔβην 
εἰννοὶξ ἀπιοηρ τῆσδπι ἀυγίῃρ τ εἶπ)6 οὗἉ τὴ 
ἤγβι }υάροβ. 

Ἡοιοσαῦϑ18, βοοουπὶ οἵὗἢ, 398. 
ΉονΥ [μάν, ἴΠ6 οουπῖγγ οὗ ἴπ6 εν, 

Μιογταρλιοαϊ, Ἡϊογίοαϊ, απὰ 
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ΨὮΥ 80 Οδἤοά, 23. τὺ ἐὲ 15 Ἴπυη 
σβδὶ ἢγ, 1---32. γεῖοδὶ βοορταμῆγ 
με μμοὰ δ μετ θα 383-84. Τεκιίπιοιοῦ οἵ 
βησίοηξ δηὰ πιοάοῃ ρῥθοργαρῆαγα ἴὸ [ἴϑ 
[γι ]πν, 84---86. (Οὐ απλιοβ ἴο ΜΒ ἢ ἷἱ 
88 δι ]οοῖ, 87---9). [8 ργεβεηὶ ἀερτιάοα 
βιδῖθ δοσουηιοα ἔογ, 86, 87. [15 ρογεγητηθηὶ 
ἴῃ 186 ρβενίγοῃ δ! {π|ρ5, 92. ὕὕπαάον Μοβεβ, 
--97.. ἴθμάον Ζοβῆυδς δηὰ ἔπε διιάρεβ, 98. 
ὕπάεον ἐς Κίηρϑ, 94---114. Βεδδοῦ ψ ἢγ 
ἢ Κίηράοπι οἵ διιάδῃ Βιιθεϊδιεα ἰοηρογ τΠ 88 
τῆι οἵ [βγϑοὶ, 117--- 190. [15 οοπαϊτίοη 
ὑπάονῦ οἵ τῃ8 Αβιροβεδῆ ὑγίησοβ δπὰ βονθ- 
τοῖσῃ ἴῃ Ηογοάΐδη ἐλαγ, 195----197. Απά 
υπᾶον τὰς Ἐοπιδη ργοσυτγαίογδ, 198, 129. 

ἩΟΚΥ οΡ Ηοι,Ε5, δοσουηΐ οὗ, 367, 968. 
ἨΌΟΜΊΟΙΡΕ, ργοσδοάϊηρα ἴῃ ο886 οὗ, 160. 
ἩΌΟΝΕΥ οἵ Ῥαϊοβίϊηο, 77. 
ἩοΟΡΒΏΛΗ. ὅθε ῬΗΛΒΔΟΒ - ΟΡΗΒΛΗ, 

Ρ- 659. . 
ΗΟᾺ : --- 
1. Α ταοιηϊαΐη οἡ [6 ςοπῆμοβ οὗ Εάοιι 

ὙΠΟΓῈ Αδγοη ἀϊεὰ (Νυπιῦ. χχ. 52---28.}); 
8 ἕοσω 'ἰβ 8 οοπθ, ἰγγεχυίαγὶ γ τγυποδεοά 
μανίηρ ἴὔγεα τυρρεά ροϊηΐϊβ ΟΓΥ ρδϑᾶκε, οἵ 
ὙὨἰοἢ τῆ δῖ οὐ ἴΠ6 πογιἢ-Θδδὶ ἱβ [ἢ 6 Πισθοϑβῖ, 
Ηξεγο ἰβ βῆονῃ ἴπ6 ργαεζεπαθὰ ἴοι οἵ 
Αδγοῇ (ςδ ]οά Νεὺγ Ηδγιη), ποῖ ρῖνες 
ΠδΙη6 ἴο [Π6 πιουπίδίη ; θυ, ἔτοτη ἰξ8 δρ- 
ροδγβηςθ, ἴ βῃουδὰ δϑαπὶ ἴο αν Ὀεθη 
Γεθ δὲ ΠῸ σεῦ αἰϑίδηξ ρογίοά. Τῶδε 
ΥἹΘῪ ἴγουι (18 πιουπίβίη 18 Ἔδχίθσβῖγο. 
([γῦγ 8 ἀπά Μβῃρεβ᾽ Τγανεῖβ, ρρ. 438-- 
488., Ἀοδίπβοη᾿β Βινὶ. Ἠ68. νοὶ. 11. ἢ. 508. 
Ὑ15οη 5 [δηά8 οἵ 116 ΒΊΡ]6, νοὶ], 1. ρρ. 
998---998.) 
ῶ.Αἅ τπουηίδίη ἰῃ ΙοΌδηου. (Νυπιὺ. 

κχχίν. 7,8.) 
ἩΟΉΕΒ, ἃ πιοιιηϊδίηουβ ἀἰϊδιγιοεῖὶ ἴὼ 

Αγαθῖα Ῥεοίγεϑ, οἵ νῃϊοῦῆ Μουπὲ ϑιναι 
[Ὀγβ ἃ ρδγί. “ΤΏ6θ6 πδηθϑ, βουνοῦ, 
ΓΕ ΠΟῪ Βρρ]16ὰ ἴο ἔτχο ΤΟρροβὶῖθ βιι ει 3 
οὗ δῇ οδίοηρ, ᾿πϑυιίϊαιθα πηοιιπίδιη, γιβὲης 
ἴγοσὰ ἴπ8 Ἴσδηΐγα οὐ 8 οοηδιβοά ζγουρ οἱ 
τηουηΐδίη Ὠεῖρῃῖσ. Α πδίτον, ἀδορ, δηὰ 
ἰγγερυϊας ἀδῆϊθ βνθαρβ γουπὰ εἰ8 π|855, 
ΜὨΟΝ δὲ 118 δου πεσῇ Οχιγθι  Γαςεῖνες 
16 παπιῈ οἵ διηδὶ ; ψ ἢ}}δ ἴο 115 ηογίνασζη 
Θχέγοπιῖν, Ππανὶηρ 8ῃ οἰενδείοη ἔτοπι ἱν εἶνε 
ἴο δῆεδη μυπάγεα ἰδεῖ, ἰΒ σίνεη ἴῃ 6 Ὠδε 
οἵ Ηοτγορ. Αὐ τῆε ίοοι οἵ Ηογοῦ, ἀπά 
δι Γε οὨΐης, πογι ἢ τ γά8, 15. 8 ἰδίῃ οὗ σου- 
ΓΙῸ [2 1 10} ἘΠΑΒΌΕΙΠΕΙ οἰ ϊοὰ Εἰ. ἘΣ ΒΘ ; 
πη, ἰεδαϊηρ ἔγοπι ἴμ6 ἰδίίογ οἡ (πα γίρῆι, 
18 ἃ Βη18}} δ δι ἴο ὨΙΟἢ 15 σίνεη τ06 ΠΕ Π}6 
οἵ δαγ ἘΦ- 886 κῃ. Ηδτγε, δοοογάϊης ἰὸ 
Ὦγε, Ἐοθϊηβοη δηὰ Υ σου (ἴτΠ6 Ὀεδὶ 
8 ἘΠ ΟΥΪ1165), δέοοά ἰπ6 Ὑ Ποῖ σοηρτορδεῖου 
οἵ ἴδβγδαὶ, ἤθη Μοβαϑ Ὀγουσῆξ ἔἤεπὶ ἔοι 
ουΐῖ οὗἩ [Π6 σπὶρ ἴο πιρεὶ ψἱεἶἰ αοά : διά 
ογερ, τγίβίηρ ἴῃ ἰτονπίηρ ργθηάθυν ἔγοπι 
ἴΠ6 βδουίδεγῃ οάρθ οὔ Ετ- ἄβῆδῃ, 5 {Π6 
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νοῦν “Μουηὶ οἵ οὐ, ποτα μα δβίοοά 
πΐθη Πα ἀοδοοηάδα ὑροη ἰϊ ἰη τε. (Με 
1,608 Αἰἰδ5 οἵ ϑογρίυγε Οδορταρῃν, ῥ. 
17.) Τθεγα ὅγὰ βρυίηρβ δηὰ ἔγυ!-ἴΓθα8 οἡ 
Ἡοτοῦ, ὑυὲ οἷν γαΐη- δῖοῦ οὐ ϑηδαὶ. Αἱ 
ογεν αοἀ ἃ εὐ ἴο Μοδεβ 'π ἴδα 
Βυγηΐησ Ὀυ8ἢ, ἔχοά. 111..1, 2, 3.) Αἱ {π6 
ἔοοι οἵ τ18 πιοιηϊδίη Μοβεβ βδίγιιο κ τἢ6 
τος, δηὰ ἐγανν ννυδίοϑὺ ἕγοπι ἴξ. (Εχοα. χνῖ!. 
6.) ΕἸμ ἢ τοϊγοὰ μογε ἴο ἀνοϊά {ἐπ ρεϑγ- 
βοοιίου οἵ 6Ζοῦεὶ (] Κίηρ χὶχ. 8.) ; δηά 
16 ἄνα οὗ ρτοῖζο, ἴῃ πςἢ ἴῃς ρῥγορδῃεῖ 
ἔουπά δδείτεγ, ἰβ γεῖ ροϊηϊθα οὐ Ὀγ τΓδα]- 
τίοη, [Π 6 γα οὗἁ τ Β]οἢ 15 σοηθγηηεα Ὀγ τΠ6 
Βρρδδγδβησα οἵ εἰ βδιγγοιυπαϊης δΒΟΘΠΕΓΥ. 

Πῖ8 σᾶνα “15 88 ἐδαδοϊδίε ἃ ρἶδοα οἵ γεΐυρε 
88 ἴΠ6 ἔδῃου σῃ σοηρςεῖνο : --- 50 Ὀγοοῖς ΟΥ 
Ροοὶ ἴ5 πἰρῇ, ο φυεποὺ {π6 Ὀυγηίηρς ἘΠΙγϑῖ ; 
ποῖ 8. δῆγι σγονβ οὐ [Π6 δβοὶϊ, Ὀυξ δββπὰ 
δηὰ υὑδοίε88 ργαοϊρίοαβ δΓα ΟἹ ἜσΟΓΥ δία. 
ἘννεγΥ ρϑγὶ οἵ ἴΠ6 ὙΔΥ νν88 βίγοννεὰ πσῖιἢ 
Ὀγοκϑη (8 οὗ τοςϊι3." ((ὐδγηθβ Κδ- 
“οἸἸδειοη5 οὗ {86 Εδϑὶ, ρ. 8345.) [ἴδ ἰδ 
(γοαυθηῖὶν βαϊὰ ἴῃ τῇς ΟΙά Ταβίδιηθηΐς, 
πὲ Οαοα ρᾶνεα ἰῃς ἰαν δὶ Ηογοὺ, ᾿πουρὴ 
οἴπεγ ρίαοεβ ἐχργοβδὶγ πβη)6 ϑ'πδὶ; θθοδιιβδα 
ἩΟΓγΟῸ δηὰ ϑϑιπδὶ ἔόγῃ, ἴῃ ἔδει, Ὀυϊ οἠς 
τηουηΐαῖη. τοι [18 ἸΟῪ δυμηπξ ποιπϊηρ, 
ἷβ ἴο Ὀ6 8δθῃ ΟἹ δυύϑῦν δὶ 6, 88 [ἊΣ 88 [ἢ 6 
6Υ6 σδῇ γοϑδοῖ, Ὀυϊ γᾶηροβ οἵὗὁἨ πακθα πιοιη- 
818 διςσδϑαϊηρ δας ἢ οἵδοῦ, κα τγανϑα οὗ 
[πε βεβ. ΤῊϊβ πιοιιηϊδίῃ 8 ἢονν σα θὰ 8... 
(Πογηθ᾽᾿ 8. ((ὐἰδγηθβ [,μοἰΐοσα ἔγου ἴδ6 
Ἑκδδβί, ρρ. 197, 198.) 

Ηοκβιτεβ, ἃ ρεορὶα ψῆο ἀπεῖε ἰῃ Μουπὶ 
δεῖγ (α εη. χίν. θ.}, νβδηςα ἔμ 6 γ ψγαγα 8ιὉ- 
ΒΕΠυΘΏΕγ ἐχραϊϊοα Ὀγ ἴμ6 Εάοπμῖα5. (Πουϊ. 
1. 12. 22.) 
ἘΠ ΒΝ; οὗ Ἵσοοκοά ἰγυπιρεέ οὗ (6 765, 

612. 
ἨόοκβΕ8, ποῖϊος οὗ, 487. 
Ηοκτιουτῦκε οὗ 16 968, βοοουηὶ 

οὗ, 502. 
Ηο5ΕΑ : --- 
Ι. Τα δϑδυΐ θοῦ δα οἵ 7Ζοβηῆῦαλ, πὸ 

βεγνυβδηΐ δῃὰ δβιιοῦαδδοῦ οἵ Μοβεβ. (Νυπιῦ. 
ΧΙ. 8. 16.) 

ῷ. Τῆς ᾿αβὲ Κίηρ οἵ Ιβγδοὶ, πῆο, Βανίῃ 
σΟΏΞρΡΙΓΕἪ ἀραϊμεῖ Ῥεκδῇ, δ'θνν Πῖπὶ δὴ 
ἀδιιγροα ἢϊ8 τῆγοθθ. ἴῃ ἢἷβ γεῖμτι 5} 8]π)8- 
Π656Γ Κίηρ οὗἨ Αδβδυγία ἰηνδάδα [δτβαὶ, ἱοοῖς 
ϑαιηδγία, υἱοῦ Πα γοάιποθα ἰο 8 ἰθᾶρ οὔ 
Ρυΐη8, δηαἀ γεπηονθα (ἢ6 Ιβσβαὶ 65 Ὀαγοιά 
16 γίνεῦ ΕἸ ρἤγδῖαθδ. 

8. Το ἄγβὲ οὔ (6 τηΐποῦ ργορδεῖϑ. 
Ἠς ἰἰνοά ἀυγίης, τΠ6 τγεϊμπα οὐ Ζ2ΖΙΔΉ, 
δοίπδβι, ΑΠδΣ, δηὰ Ηοζεκιδῇ ἰκίηρ οἵ 7υάδῃ, 
δηα οἵ εγοδοδι [{. Κίηρ οὗ [15γβεὶ (Ηοβ. 
,. 1.); δπηὰ νδ5 ΟΠ ΕΠΙρΟΓΑΓΥ Ἡμεῖς [βδῖ δι, 
Μίςδἢ, ἀπά ΑπισαΌ Ηἰἱς ργεεϊοϊίουβ ννεγε 
ὐϊγεοῖοά οδι εν δραῖηϑε τἢς Κίπρα δηὰ 
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Κιίηράοπι οὗ ἴδβγβεὶ. “δ Ἰ᾿ϊνθά ἴῃ ἃ σεϑγγ 
οογγυρὶ ὃδρθ6. []αοϊαῖγγ, 8 ἰὈηηθ88 [ὉῸΓ 
ἰογεῖρῃ δ] δῆς 65, εἰν ἀἰδιίγαςζίοη, δηὰ νὶοα 
ΟΥ̓ ἐνεγγ ἀσβογριίοη δροιιμάδαά : ἴῃ ἴπ)- 
ρεπάϊηρ ἰυσριηδηῖς ἴῸΓ νεῖ ἢΘ νν88 σοϊῃ- 
τηϑηάδά ἴο δηηοιιηςθ." (Ὁ γ. Ηβδηάογβοῃ, 
Μίπογ Ῥγορδείδβ, ῃ. 3.) ὅ66 δὴ δπαὶγϑὶβ οὔ 
ἢ15 ργβαϊοϊοπβ ἴῃ ΚοΪ. 11. ρρ. 941---946. 

ΟΘΡΙΤΑΙΤΥ οἵ τἴπ6 968, 480---489, 
Νοιίοε οἵ Τδδβεγο Ἡοϑρίϊαί 68, 482, 483. 
Ηοτ ϑΈΑΒΟΝ ἰη αϊἰοϑείπο, 37, 38. 
Ἡοῦβ5 οὔἐπ εν δῃὰ Ἐοπιδῆβ, 188. 
Ἡουβεβ οὗ 6 6ν8, διγβηροπιθηὶ οἵ, 

δηΐ ἐπεῖρ (ἀτγηϊΐογο, 413-426. ]μοργοδγ 
οἵ ἢουδε5, 368. 

ΗἩΎΚΡΑΗ, ἃ ργορἢεῖοδ8, [ῃ6 νΐ οὗὨ δ5᾽18]- 
ἰυπι, Ῥνἢο γγ88 σοπβι θα Ὀγ δοδβίδῃ ςοηοοθγη- 
ἴῃς (ἢ 6 ὕοοΚ οὔ ἐπ ἰανν, νυ Ὠϊοὶ. νγαϑ (ουὰ τη 
πε ἐγθαβιγγ οἔδε ἰθρῖο. (9 Κίηρβ χχὶὶ, ] 4). 

Ηυβ, νψυϊοπὶ δοῦ)8 ἢδνο δι ρροβεά ἴο θὲ ἴῃ 
Πυδβραηά οὗ Μιγίβϑηι, δη τἢδ Ὀγοῖῃογ- πον 
οὔ Μοϑφεβ, δρρεϑαγβ ἰο ἢδανα Ὀθε οῃς οἵ ἴῃ 68 
τηοδβί ᾿πεπηαῖο ἔγίοπα5 οὗὨ 1Π6 ἰαῖῖογ. τίη 
1806 Ὀδῖι!]6 Ὀδένοοη τ Πεῦγενβ δηὰ τἢ6 
Απιλὶεκίῖθ5, ἢ6 υρἢοϊὰ τῃ6 ννδαγυ ἃγπὶβ οὔ 
Μόοβδϑ, δηὰ σ ἤρθη ἢς 88 δῦβοηϊξ ἢ6 βῃαγρά 
ν ἢ Αδγοη ἐπ6 δι ποῦν ονὸγ τΠ6 [βγϑοὶ- 
1168. (Εχοά. χνὶϊ. 10. χχὶν. 14.) 

ἩΟΒΒΑΝΘΒΥ οἵ 6 796 γ18, βοσοιηΐ οἵ, 
485---49]. 

Ηυϑηλαὶ, ἔπ ἔἱοπὰ οἵ αν ὰ ;ἢ ψῆο, 
ἀυγίηρς τπ6 τουδὶ! οη οἵ Αββδίοιι, γεπηδίπθά 
ΜΙ ἢ τπαὶ ῥγίηςο, δὰ 88 οἵ δπιίηθηξΐ 86 Γ- 
νίος ἴο αν ὃὈγ ἰηξαεμδίηρς τπ6 σου η86}8 
οἵ Αὐβδίου, (ῶ ὅδ). χυὶ.) 

ἯΥμΜΕν ξὺβ ἴ5 βυρροδξοά ἴο πᾶνε ὕδεῃ ἃ 
οἰἤΖεη οὗ Ερπεβυβ; πῆο δεΐπρ σοηνεγιοα 
ὃν ὅι. Ῥδυϊ, αἴογν δγάβ [6] ἱπῖο τη 6 Πογέδυ 
οὗ ἐἴοδβα σῆο ἀδηϊεαὰ 16 γοβυγγθοϊίοη οὗ 
16 Ὀοάγ, οὐ γβῖβεγ, το πιαϊπιαἰηθι παῖ 
16 ἰδ γπὶ νγ88 ἴο ὕ6 τιηἀογβῖοοι Βρυγαῖϊνε!ν 
ἴῃ Γαίδγθηςθ ἴο ὑοηγογβίοη, 88 ὑδη ἃ 
ΓΟΒυγγθοῖ θη ἔγοι {πεὶγ ἔογιηογ ἀθαῖῃ ἴῃ 
ἸΓΟΒραδ868 8η(ἰ βίῃ; δηὰ {ἰδὲ Ὧο ΟΙΒΟΓ 
Γεβυγγεσοη γγὰ8 ἰ0 ὕὈ6 εχρεοϊεὰ. (Ὑ]ργ 
ου 2. ΤΊ, ᾿ἱ, 17.) 

ἮΥ5580ΟΡ, ποίϊςα οὗ 77. ηοΐϊα 8. 

ΒΖαν, ἴῃ6 εἰσ ἰυάρσε οἵ []5γϑεὶ, 
νοΓηθὰ βδύθη ὑϑϑῦβ. Ηΐδϑδ ργοδβρεγν 8 

Ἰηαϊοδῖοα Ὀγ τη οἰγουπιϑίδποες οἵ 5 ἢανίης 
(ὨΪΓΕΥ δοῦβ, δὰ δ8 σῆδηγν ἀδιρηϊεγα; δηὰ 
8 τίς θεβ, Ὁγ 8}} οὐ ἔποπὶ Ὀδίηρς πιδγγίεα. 
(ϑυάρ. χίϊ. 8ὴ ᾿ 

Ιοονιῦμ, 8 εἰ οἵ 1ωγοδοηΐα, τ οἰϊεῖ 
οὗ 1Π6 ουγίοξη Ὀεϊσηρίηρς ἴο παὶ (οἰ γεγο. 
Ηρτα 88 8 δυπδρόρυδ οὗ εννδ δηὰ ὑγοβε- 
Ἰγι68, ἴο τοπι Ῥαϑυὶ δηἃ ΒΑγΠΔΌΔ8 ργαδοῃ- 
ἴῃς, δ οοπῆγπιηρ {Πποὶγ ἀοοίϊγ πα ὈΥ πη ϊ- 

Χχέά 
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ΓΘΟΪ68, σοηνογίεα Πηϑην ἴο ἴπΠ6 ΟἸἾ γί βεϊδη 
(ἢ. (Αςἰβ χίν. 1, 2, 3,); δὰ ἤογα ἴἰῈ 
ὉΠθεϊενίης ὅοτγβ δηὰ Οδηι 68 πιδάθ δη 
ἈΒ58Δ} ροη (ἢ θη, ἐο τἡ᾿ϑε ἕδεπι ἀεοριεζῳ 
σπὰ ἰο εἰοπε ἰΐξηι. (νοῦ, ὅ.) [τ ἴθ πον 
οδ]]εἀ Κοηϊεῇ, 

ΙΡΟΙΑΤΆΥ, οτρίη δηά ργοργθδβ οὗ, 364, 
865. ἨΗϊδίογυ οἵ ἰξ, αθιοὴρς {πα [δγδθ [6 8, 
36θ5---3075. Ὀιβθτγεοης Κιπά8. οὗ, δὰ 118 
Ὠἰβῃγηεηϊ, 153--- 155. [Ιἀοἷβ ννογεδίρροα 
Υ ἔοτη, 367---376. 14οἷ5. ννογβηίρρεα ἴῃ 

ϑαπιαγία ἀυγίηρς ἴπΠ6 οδρεϊνιγ, 376. 14οΪ8 
οὔ Ογθεκε δπὰ Ἐοπιβηβ πιοποηθά ἴῃ {116 
Νεν Τοεκίδιοηῖ, 377. ΑἸΪυβίοβ 'ἰῃ 8ογῖρ- 
ἴυγεα ἴο ἴπ6 ἰάἀο]αίγουβ γῖϊεβ οἵ τὴ6 μδδίμθη 
οχρίαϊποά, 378 ---387. 
που κὰ, οΥΓ ΕΟΜ, σουπηίγυ οἵ, 17, 18. 
Πυπιουμ, 8 ργονίυςα ᾿γίπηρ ἴο {πΠ6 ποτ 

δηὰ ποεῖ -ποϑὲ οὗ ΜδοἼοθάοηϊα, δἱοηρ ἔπε 
δδβίογηῃ Ἴοοδοῖ οὗἩ ἴῃ6 Ααἀτγίδιις 868 οὐ Οἱ 
οἵ εηΐςθ. ἴε νγὰϑ αἰνίἀδὰ ᾿ηἴο ὑνο ραγίβ, 
1λθυτγηΐα το ἐπα ποῖ (πον ςΔ} 16 Ογοδεῖδ), 
νοὶ 15 ποῖ πηοηοποά ἰη ἴῃς Ναὸν Τεβίδ- 
τηθηῖ ; 8δηα Ἰ)α] πδἴϊα ἴο ἐπα βοιῖῃ, ν ῃϊςῃ 
Τερίοι 581}}} γοϊδὶπβ {Π6 βδηδ πϑῖῶθ. ΗΝ ΠΟ 
Βι. Ῥδὺ! ᾿ηΐογπιβ Τπηοῖην, Τιῖυ8 σψεηΐ 
(2 Τίπι. ἵν. 10.) ; δηά ἴῃ Βοπι. χν. 19, δα 
ΒΔΥΒ ἴπαϊ ἢ ρῥγοδοῃοὰ τῃῈ Οὐοβρεαὶ ὕοπι 
ἡ7εγιδαίεηι τοιπα αὐοιέ εἰπίο 1 γγίσμηι. 

ἹΜΡΕΙΒΟΝΜΕΝΤ, ον δῃ πιοάθ8 οὗ, 166, 
167. Ἵματια, οΥ ὕρρει Οδγιηθηΐβ, ἀ6- 
Βοῦ) 6α, 428, 429. 

ἹμΡρυβιτιΕ8, ἰοραὶ, ρυγ βοδίίοηβ οἵ, 359 
-- 364. 

ἹναυοῦξβαΤτΙΟΝ οὐ τπ6 Κίηρβ οἵ [Ιδγβϑεὶ 
δηα υ δὴ, σογειιοηΐαδὶ οὗ, 103---104. 

ΙΝΟΕΝΒΕ, οἤεγίηρ οἵ, 321. 
νυ Η1Ὲ6 (σογρογὰ}}), ΡΠ Ἰδῃπηθης οἔ, 

159---͵Ἰ 61. 
ἹΝΤΕΒΟΛΙΑΚΥ Μοηΐῃ, ποῖϊΐοο ὉΆ, 194. 
ἹΝΤΕΚΜΕΝΊΈΊ, ΓΙ68 οὗ, ὅ56---564. 
ἹἱπΙΘΑΤΙΟΝ ρ͵γβοιίβοιὶ ὃν ἴῇ6 Φ{εν8, 

492, 4938. 
ἴβαλο, {πΠ6ὸ δοὴ οἵ Αὔγβδπδη ὉΥ ϑαγδῇ, 

δηά οὔδ οὗ ἴπ6 ραϊγίαγοϊβ οὗ τπ6 1βι 86 }118ἢ 
παϊϊοη. ΗἮδ τπηδιτῖοὰ Ἐοῦεϊαῖκ, δηὰ ντῶ8 
τ (Ποῦ οἤὕ ἔβαυ δηά ΦΆ οΒ, ὉγῪ ποῖ ἢδ 
ὙγᾺ8 ΠΟΙΟΌΓΑΌΪ ἱἰηϊογγαὰ ἴῃ ἰἢ6 εανα οἵ 
Μδοδρείδη, δρουΐ ἴδῃ γϑᾶγβ θείογα ὅβεοῦ 
σοηΐϊ Ἰηἴο Ἐρυρῖ. 

ΙΒΑΙΑΗ, 8 οεἰεργαῖδά Ἠδθγονν ργορμεῖ, 
αἰδεϊησυϊδηοα ἔογ ἴἢ6 βίγεπριῇ δηὰ ϑβϑυὺ- 
Ἰπη Ὑ οὗ δὶ8 οοποοριϊοηβ δηὰ ᾿ἰδηριδρθ. 
Ἐογ ἃ ΓΙ ΠΟΓ δοοοιιηΐ οὗὁἨἁ βαίδῃ, δηὰ δὴ 
ΔΠΔΙ γϑῖβ οὗἩἨ δἷ5. ρῥγεαϊςϊοηβ, βθ6ὲ οὶ. 1]. 
ΡΡ- 886--δθϑ. ἴῃ Αοίβ νι]. 58. 80. Ἐ5δ- 
118 ΟΥ ᾿βαϊδῇ, 18 πηι πγπη ΓΑ} ρὰς ἴοῦ 1Π6 
Ροοΐκ οἵ ργορῇἤδου οὗ ᾿βαϊβῇ. 

ΙΘΗΒΟΘΗΕΤΗ, ΟΥ ΙΒΗΒααῖ, ἴδε δοὴ οαῃὰ 
Β.Ι ΟΕ ΒΒΟΡ οὐὗἩ δι]. Ηαδ γεϊρηθά οἷν ἔτο 
ὕδατβ ; ἢ]8 Ψ ποῖα ρϑγίν οΐηρ γον ἰπίο 

Δισοσταρλὶοαϊ, Ηϊίογίοαῖ, απα 

ΙΤ 

οσοηδιβίοη οὐ {π6 ἀσαίῃ οὗ Αὐπογ, δηὰ 
ΠΠ 561 θεΐηρ δοβαβδίηβι θα ὈΥ ἔνο Ἴσδρίαϊπδ 
οἵ Πῖβ οσῃ ἵγοορβ. (3. ὅδιι. ᾿ϊ. 1 ΟὉἤγοη. 
ὙἹ]. 833. ἰχ. 39.) 

Ιβοάαβῖοτ. ὅ.66 δυδαβ, ]. ἐηγγα. 
ἸΒΉΜΑΕΙ, ἴδ6 κοῆ οὗ Αὔγαϊαπι δηὰ 

Ηδραγ. Ου 486 Ὀιγἢ οὐ ἴββδο, δι 
ΠΟΓ βοὴ σοΓῈ δχρο θὰ ἔἴοπι τα ἤουβε οὗ 
Αὐὑταπδπι, δὲ τἴῃ6 ἀεδῖτε οὔ ϑαᾶγδ, δηά 
ἀνεἶς ἴῃ ἴΠ6 Ὑ]άθγησββ οὗ Ῥαγαη, ἴο τῆς 
δου οὗ Ῥα]θβεῖπθ. ΟΥ̓ Ἐργρτίδη οτίρίῃ 
Ὀγ δ5 πηοίμεγ, 1ϑῃπιβοὶ πηδστιθὰ δὴ Ἐργρι- 
ἴδῃ νοηδη, ὈΥ ἤοπὶ ἴθ πα ἵἔνο ἀδυρῃ- 
ἴογβ, οὔθ οἵ πῆου Εδβι τηδγγιθ, δηὰ 
ἵν εἶνα 8οη8, ὙΠΟ ρᾶνα {ΠῈῚΓ ΠΑΠΙ6Β ἰοὺ 88 
ΤΏΔΗΥ ἰγῦεβ οἵ Αγδθϊδηβ, σοηίογδοϊγ ἴὸ 
{ἢ ργβαϊςοηβ σοηςογηίηρ ἰδ πηδοὶ. (εη. 
ΧΥΊ!. 90. χχν. 9. χχυ]!. 9. χχχνυὶ. 56.) [5ἢ- 
τηδβαὶ ἀἰθα, ἀρθὰ 187 γεββγϑβ. 
8: Ὲ5 ΟΕ ΤῊ ΟΕΝΤΙΓΕ5 (6 ση. χ. δ.), 

ῬΓΟΡΘΌΪΥ τηδϑὴ ΠΙΔῺΥ οὗ ἁ ἴῆα πιλγιπι8 
σουηΓίε8Β γαβῆθά ὈΥῪ ἴ)6 Μεαϊξογγβηδδη 
ϑ8εβ. Τῆς Ηδῦγονβ αἷδϑο υδοὰ [6 ποτά 
ἐεΐεε ἴο βρη 41} τπο86 σουηΐγίο5 ψπὶςἢ 
ὍΕΓΘ αἰνϊάοα ἴγοπι ἔαπὶ ὈΥ ἴδ δεα, (58. 
χ᾽. 10,1]. χὶ. 15. 26. ᾿'. 10.) 

ἴββαει, ((Πδὲ ἴ8, ἃ ργίποθ οὐ Θοά, οἵ ἃ 
τσ γ ργίηςεθ), ἴπ6 ἤδηθ ρίνθη ὈΓΥ ἴῃς 
δηρεὶ ἴο {Π6 ρῥαδίγίδσοῆ ψδοοῦ δὲ Ῥεηϊεὶ. 
(θεη. χχχὶϊ. 94.) Βγ [5γϑεὶ, ἰῃ ("6 ϑογῖρ- 
ἴΏΓΕΒ, 18 ΒΟΙ ΘΕ Π168 τηθδηΐ {π6 ρεέγβοῃ οὔ 
δοοῦ, δὰ βοπιϑιϊπηθβ ἢ18. οἷα ΡΓΟΡΘΏΥ, 
Ἰηοϊυσίηρ Ὀοτῖ τθ6 Κιηράοῃι οἵ Φιιάδῃ δπὰ 
τ Κιηράοι οὗ ἴϑγβεὶ, οὐ τῆ ἴδῃ εγὶθον 
85 αἰδιϊηςὶ ἔγοπι Φυάδῇ. 

ΙΒΒΑΕΙ,, [δηἀ οὗ, 3. Κιηράοπι οὗ, 14. 
Ιμδῖθπὶ οϑυδεδ οὐὗἩὨ ἴΠ6 βοϊιίβιη ὑαίνγθαεη ἵξ 
8η4 {δ Κίηραοηι οἵ 7ιάδῇ, 115, 116. [18 
ἀυγαϊίοη, 116. Μουιμίδίηβ οὗ, 60. 

ΙΒΒΑΒΙΙΤΕΒ, ἴἢ6 ἀρφβοθηάδβηϊ5 οὗ ἴβγβεὶ. 
Αἱ ἄγβι πεν ψνεγα οδ θα Ἠρῦγαν, ἴσοι 
ἴἢ6 ρδίγιασοῃ ΑΡγβμδιη, βυγηδηθαὰ ἔπ Ὸ 
Πεῦτειυ, ἔτοτη ἢ 8 Ὠανίηρ ρββϑϑοά ονϑῦ τῆς 
Ευργδῖοβ ἱπῖο ἔμ ἰδπὰ οἱ Οδῆδαη. Αἴἶϊεογ 
πε οχοάυ ἴγοπι Ἐργρῖ, {6} σοῦ ρεπα- 
ΓΑΙ σΑ]|16ὰ 18 Γδθ 68 ; δηὰ οἡ τΠπεῖὶγ γεϊαγῃ 
ἔγοτῃ ἔπε Βδου]οηῖβη οδρεϊνιγ, {ΠῈΥ ὑ σα 
ἀδποηνηδίοα 7 εἴγε, τοτῃ {Π ἐγῖρο οὗ } υὐά δῇ, 
1Π6 πηοβὲ φοηβιθσγβθὶα οὔ ἐπα ἔστεῖνο ἐγῖθεβ. 
ΤἬΘΙΣ ῥρο ἶσα] διαὶ ἔγοαθη ἔπῈ εἰπ6 οἵ 
Μοδεβ ἴο {πε βιιρνεγδίοη οὗ {ῃμοὶγ κίηρσάοπι 
ὈΥ 1πΠ6 Αϑβδϑυγίδηβ, 98---12]. Ἰάἀοἷβ νοσγ- 
Βρρεα Ὀγ τῆθη,, 367---3Ξ77. Οουτὶ οὗ τῃ6 
ἴβγβϑο δ, 968. 

ΙΒΒΑΌΒΑΒ, ἴῃ βἤἢ βοὴ οὗἨ ὅδοοῦ δηΐν 
1μοδἢ, δηὰ τς Ποδὰ οἵ οὔεξ οὗἁἩ ἔπε ἱνοῖνο 
ἐτἰθ65 οὐ Ἰβγαεὶ. Εοῦγ {πε [᾿ππἰϊ8 οὗ τῇς 
σδηίοη εαἰϊοϊίεα ἴο σπἢϊοῖ, 866 ῥ. [8. 
550 οἵ υ]οοά, δ54. 
ΙΤΆΝΥ, δη αχίθηδβίνα δηα ἔδγΈ 1] 6 γοσίοῃ οὔ 

Ευγορα, Ὀουπάορα οὐ {πΠ6 ποῦ! ὈγῪ τπὸ 



Αἰεοργαρῆλίοσαϊ Φιοξϊοπατψ. " 

ΙΤ 

ΑἸρϑ, ου ἴῆ6 εα3ὲ ὈῪ (6 Αἀγϊδεῖς ὅ'6β οὗ 
πΠ6 ΟυἱΓ οἵ ρηϊςα, δηὰ οὐ ἴδ ψοβῖ δηὴ 
δοιι ἢ Ὁγ ἴῃ 1ωϊρυπίπα δηὰ Τυττῆθηθ ὅ6η5, 
νν ϊο ἢ Πδη]68 ἩΓΕ ἰογιηογγ δρρίϊεὰ ἴὸ 
Ρεγί οὗ τη6ὸ Μροαϊτεγγβδπθδη 8.8. ΕΟΜΕ 
Ὑ68 ἰἴ8 Οδρίίαὶ, δηὰ {Π6 δοδὶῖ οἵ δἰπιοβὶ 
τηϊναγβαὶ Θπιρῖγα ἴῃ ἴΠ6 Ππ|6 οὗ [8 ὙΤΙΤΘΓΒ 
οὔ τὴὸ Νὲν Τοβίδιιθηῖς. (Αοῖβ χυΐ!. 2. 
χχν!. 1. 6. Ηεῦ. χὶ!. 94.) 
]τύκδα, τερίοη οὗ, 17. 

᾿ ΦΆΒΒΟΚ, Βτγοοξ, ποέϊςο οἵ, 48. 
ΤΆΒΕΒΗ, ἃ οἷτγ ἴῃ {6 Πα] εἰγῖθο οἵ Μαὰ- 

πδ8βοῖὶὶ Ὀδαγοπαὰ “ογάβῃ, υὐόανν 10 
ΤαθεοῃοΟἰεδα, θδσδιιβο ᾿ξ ἰδ ἴῃ ΟἸἸεδά, δὲ 
(6 ἴοος οὗ {Π6 πιουηίδίῃβ 80 ὨδπΊρά. 
Ἀρεροογαϊηρ ἴο Ευδβουϊυβ 1ὸ ψγὰ8 δῖχ 1}1168 
ἴτοηι Ῥε]]ὰ τονγαγάὰβ Θογββδ; ΠΟ ΒΕ] ΘΠΕΪΥ, 
ἴξ τηυϑὲ Πᾶνα θ6θῃ δδϑὲ οὔ 86 βοὰ οἵ Τίδε- 
τίδϑβ. δδροβῆ- Οἰἰοαὰ νψῶ8 βδοκαά ὈΥ ἴῃῸ 
1βγβϑϑὶ ἴ68, θθσδυβο 118 ᾿η Δ ὈΪ 8η18 Γοι 86 ἰο 
)οἷη ἴῃ 1Π6 γγᾶγ ἀρβίηβε ἴῃ 6 (τε οἵ Βεη πη. 
(ϑυάγ. χχὶ. 8.) Ναβδβῖ, κίηρ οἵ τς Απι- 
πιοη 65, ἰαγὶηρ δίερε ἰο Ψαρεβῆ, ργοροβϑθά 
ἢαγὰ ςοηάϊίοηϑ τὸ {π6 ᾿ῃμδοϊϊδηϊβ, ΓΟΠῚ 
ψῃϊοἢ ϑαὺϊ ἀοὶνογεὰ ἤδη), Α. μ. 9909, 
Β. Ο. 1094. ΤὮΘΥ δνὲγ δῆῖεγ βηονϑὰ ρτοδαὶ 
Βταῖυἀθ ἴο ϑ'δὶ δηὰ ἢὶβ ἔδπηγ : [ἢ 6 
σδεγοαὰ οἱ ἢΪ8 δηὰ ἢἷβ βοηδ᾽ θοῦ 165 ψἢϊς 
ἴη6 ῬΠ δε πο5 πὰ ἤυσηρ ὕροη 1Π6 νν8}}8 οὗ 
Βειδβῆδη, δηά Ὀυγίοά ἐπὶ ΠοποῦΓΔΟΪΥ ἰῃ ἃ 
οὐ ΠΕΔΓ [ἢ οἱγ εἰῖγ. (1 8δπι. χχχίὶ. 11 .--- 18.) 

ὅλβιν 1. κίηρ οἵ Ηκβζοσγ, οπε οἵ ἴῃ τηοϑβῖ 
ροννογίαϊ Οδηδβη ἢ οἰοδίη8, γυϊθὰ ονὸῦ 
[16 πογίμογῃ ραγὲ οἵ ἔπ ἰαπά οἵ ρτγοπιῖδβα. 
Αἶτεν {πὰ συΐη οἵ ἰῃ6 σοηΐδαογδιίίοη ἐογπθα 
δραϊηδὲ ἴῃ6 [5Γ86 1168 ὈΥ ΑἀοπίΖεαεξ, δθίη 
Δ5Β6ΙΠὈ]6α ἢΐἷ5 ἐΙ θυ ΘΓΙ6 6. ὭΘΩΡ τἴὴῇ6 τδίογβ 
οἵ Μεγοιι, δηὰ βυιητηοηφά 8}} ἐπεὶγ ἔογοθβ 
ἴο ἀπ. Τἢϊ8 σοα πο ψν88 ἀεδίγογεά, 
88 ν Ὶ}} 85. 1ῃ6 ργεοθάϊηρ; δηὰ Ζ60᾽η ἢϊπ}- 
861 ρετίβῃεα δὲ {6 ἀδδιγυςοη οὐ ἢΐ8 
σαρὶϊαὶ, Ηδζογ. (Φοβῇ. χὶ. 1---12.) 

δαδίη [1., Κίηρ οὐ Ηδχζογ, ννὰ8 ργοῦβθὶν 
(ἰεβεοοεπαάθὰ ἔτοπι ἰἢ6 ῥγασθαΐϊηρ βονεγείρῃη. 
Πυγηρ οὔ ογ οἵδεγ οὔ πὰ βογνίἑυάθ οὗ 
ἴϑγϑεὶ ὑπ ῦ Οὐβῆδη οὐ Ἐρίοη, 186 Κίηρ- 
ἄοῃι οἵ Ηδζογ, ν ςἢ Φοξῆυδ πδα ἐδδιγογοι, 
ἈΠΌΘΟΓΒ (ο ἢανθ ὕδθη [6 - οβ δ ]δῃ δα ; δηά 
δα θη τηυδὲ ἤδνα 8 ρονογίυ! 
ἀοπιϊπίοη, βίποθ ἢ ἰδ βαϊὰ ἴο πᾶνε ὑγουριῖ 
Ἰηῖο 16 βΒεϊά 900 εδαγίοῖβ διτηθὰ νπῇ 
βογῖποβ, ΤῆῊϊΐβ σδθιη ορργεδβϑὰ (Π6 [βγϑεὶ- 
1165 ἔῸΓ ἔναηΐυ γοαγθ.Ό Αὔεγ τπ6 ἀδδιῇ οὗ 
ἢ]8 ρεποδὶ ϑίβογ, σῆο δὰ Ὀδοη οοη- 
ἤθεα Ργ Βαγακ, ἴπΠ6 νγῶγ ψ88 ργοϊοηρεὰ 
ΟΥ̓ ΒΟΠῚ6 {ἴπη6, δι ἴὸ ψ85 ἤη6}}ν ἐδγπιπδῖοα 
Ὀγ 186 γυΐη οἵ δεδίη. (Τυάρ, 1ν.) 

ΦΆΑΟΟΒ, ἴἢ6 δδοοηᾶ βοὴ οἵ ἴβδβς δῃὰ ἢδθ- 
ὈοΚαῆ, δὰ τη6 δι ποῦ οὔ τη6 ἵν οῖνα εὐὶ)68 
οἴ ἴβγβεὶ. ἩΗανίηρ διιγγερο οικὶγ ουιδίηεα 
᾿γ18 (δι ἢ γ᾽ Β υ]οββίηρ (θη. χχν!!.), ἴο ἀνοϊά 
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ἢϊ8 Ὀγοίῃοῦ 8 τοδοηϊπηθηῖ, Ἐθῦοκα δβοηὲ 
ὮΠῚ ΑἼΤΑΥ δίομο ἰηῖο Μεδοροίδηϊα, ἰο 1,8- 
Ὀδη Ποὺ Ὀγοῖθογ, τῖιοϑα ἀαυρπίεΓα, ΘΔ ἢ 
δηά Ἐδοϊοὶ, ἢ8 πηδιτίεὰ, ΑΠΟΥ δαγνὶηρ 
1ΔΌΘ ΤΏΔΠΥ γοδγδ, ἢ6 γοϊυγηθα ἱπῖο (ἢ δ 
ἰαηὰ οἵ (απδδη ; πανίηρ ἀυτγίηρ ἢ18 ᾿ΟΌΓΠΘΥ 
ἢδά δὴ διηίσδθὶα ἱπέδγνιονν νυ ἱεἢ ἢ ὈγοῖΠον 
Εβϑδυ. Ηδε βἴϊεγνδγάβ ἀνεὶς δὲ Θῃδο θη), 
ἸῺ ἃ δεϊά νος ἢς πδαὰ ρυγομαβεὰ οἵ {ἢ 6 
Ηϊνίῖοα; Ὀυὲ Ὀεϊηρ Δρργεποηδῖνα οὐ τῇς 
Γαβθηϊηθηΐ οὗ {πΠ6 ρβορΐδ, ἔογ ἴδια βἰδιιρ τεῦ 
οἴ 6 ϑῃδομῃοιηϊοβ ὈὉγ ϑίπιθοῃ δηὰ ἴ,ονὶ 
οὐ δοοουηΐ οὗ ἴπὰ νἱοϊδείοη οἵ τῇ εἷγ δἰ βίεν 
Ππδὴ ὈγῪ ϑεοῆεμ, Φδοοῦ γεηονθὰ ἴο 
Βεοιδοὶ, ψἤθγο ἢδ οβογοὰ ββογιῆοθ, δηΐ 
αοά τεπεννεὰ ἢἰ ργοπηῖθεθ. ΜδηΥ ὙθαΓθ 
δῇαγ 1ῃ18 ἢῈ ψεπὶ ἀονῃ ἴο Ἐργρὶ ἴο ἢϊ5 
800 ὕοβαρῆ, Ὑῆεγθ ἢ γοβιἀθ βενθηΐθθη 
ΥΘΆΓΒ, δπὰ αἰδά ἴῃ ἃ οΪά αρβϑ, αἴϊεγ 
ἱνίηρ ἢϊ8 ργορμοιῖς Οἰοβδίηρ ἴο 8 50η3. 
800 ἴδ, ἴη ϑοιϊρίυγα, ἐγΓευθηεν ρὲ 

ΤΠ] ἸΟΠΥΠΊΪΟΆΝΥ [ῸΓ [18 ροδβίογευ, τῆι ἰ8, 
ἴογ ἴῃ Ιβγβϑὶ ἰδ πδίοη. 

ΦΑσΟΒ8 ὙΕΙ,,, ποῖος οὗ, δ0, δ]. 
ΦΑΕΙ,, (ἢ6 νας οἵὕὐὁ Ἡδσρονε ἰἢς Κοηῖϊῖο. 

886 Θὰ ϑίβογα, ζθῆεγαὶ οἵ τπ6 δπββη- 
ἰεἸδἢ δγηγ, ψἤοτι 886 ᾿ιδὰ γεσεϊνθα ἱπῖο 
δῦ εηὶ, Ὀγ ἀτί νης 8 πδῖ] ἱπίο ἢΐδ8 ἐθιρ [69. 
Οοποεγηίηρ {ἢ]8 Ἰγδηβδοίίοῃ, δεε οὶ. 1. ρ᾿. 
604. 

ΦΆερβα. 84:6 Ζ209ὈΡΑ, ρῥ. 687. ἐπ). 
ΔΊ, 8 ΟἸοδάϊια, δ )υάκοά τἢ6 [8- 

ΤΟΙ 8 [ὉΓ ἐγθηϊγεῖνψο γεορθ. Ηδ Πιδὰ 
{ΠΙΓΥ δοὴ8β ΨῆοῸ ρουθγηθα τῆὶγὶγ ἰόν, 
τλίον αἰδο θογα ἴπῸ Ὡβιης οὗ ἴπΠ6 ἰοσῃβ οἵ 
ΙΓ. 
δαιαῦβ, 8 γον ΟΓ ργαδιἱηρ οὔῆῖοεν οἵ ἃ 

ΒΥΠαρορια, σῆοδβα ἀδυρηῖοῦ 76βὺ8 Οτγὶδξ 
Γοβίογαεά ἴο ᾿ἰ6 Ὀγ ἃ πηΐγϑοὶα : ἴοσ τῇ οεἷγ- 
ΟὈπιδίδησαϑβ οὗ ν ἢ) Οἢ, βεα οἱ. 1. ρ. 386. 

ΦΆΜΕΘ: -- 
Ἰ. ΦΑΜΕΒ, ἐλε ἐοπ 9. Ζεδεάεε, ἀπὰ τῇς 

Ὀγοῖδον οὗ 186 ἀροβίῖία Φοῇη : ἢς ψὰβ ρυῖ 
ἴο ἀεαεῖν ὈὉγ Ἡεγοὰ Αρτίρρα, δῦοιιὶ α. Ὁ. 
44, (Μαῖῖ, ἵν. 31]. χ.ὄ 3. Μαδγκ ||. 17. 
Ζυκο νὶ. 14. Αοἰδ1. 18. χὶϊ, 2.) 

ῷ. ΦΑΜΕΒ, δυγηδηθα ἐδε 7,.ε:. (Μαγκ 
χυ. 40.) Ηδςδ ν88 "6 βοὴ οὗ Ατὴλρηξῦϑβ, 
δηά ντγοῖς ἴΠ6 δρίδιῖὶα τῆς ἢ ὈΘΔΓΒ ἢϊ5 
ὨΒΙ]6. ΕΓ δὴ δῃδὶ γβῖβ οἵ ψῇῃ οι, δηὰ ἃ 
βγῖογ δοοουηῖ οὗ 78πηε8, δεὲ οὶ. ΙΥ̓. ρρ. 
691---δ96. 

ΤΑΝΝΕΒ δηἀ ΦΑΜΒΕΕΒ, ἵποὸ οὗἁ [Π6 ρῥγίη- 
εἶραὶ] Εκγρείδη τηδρίεἶθπβ; ψῆο ᾿ΠὨβιοοῦ 
Μοβεβξ τὰ Αβδγοη Ὀγ δἰϊοιηρίϊηρ ἴο ἱπηϊξῖο 
6 τρΐγδοὶθδ νεἰοῃ (ΠΕ δοῖυδ!ν ροῖ- 
[ογπιρὰ. (Εχοά. νἱϊ. 11, 12, νὴ]. 7.18, 19.) 
ΑΒ ἴπε86 ὨΒΠ168 ἃγῈ ποῖ ἰουηά ἴη τδ6 ΟΙὰ 
Τεδίδπιθηῖ, ἴῃ6 δροβῖϊα ργοῦδοὶγν ἀογινοὰ 
16) ἔγοπῃ ἱγδαμπίοη. (2. Τίη. 1. 8.), 85 
ὑΠῸΥ. δΓῈ οἴδη πιοπίοπϑα ἴῃ 1ῃ 6 τγϑυυϊηϊςαὶ 
ὑὕουῖκβ. 
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ΤΆρηξν, {6 οἰάδδὲ δοῃ οἵ Νοδῆ, 8 8 
νη 685 οὔ ἀσίυρο, δηὰ οδα οὔτδοβο γῆο 
ψογε παν ἴῃ ἴἢ6 Ατκ. Ηΐϊδ ἀεδοεεπάδηϊβ 
ἢγβὶ δεῖ ἴῃ {πα Ἰαἰε5β οὗ ἰΠ6α Μοάϊτοῖ- 
Γαηθδὴ ὅ868, δὲ οὔ ἴῃ οοδδῖβ οἵ Αβὶδ 
Μίπον διά οἵ Ευγορε, ψἤεδηςα ΠΟΥ δργεδὰ 
ἱπῖο ἔνα ποῦ ἢ δηά νυνδδβί. 

δαπηλη, τἴς Εγρυρίδη εἷδνυα οἵ δὴ 
δγβαιις παπηθὰ δ θβῆδη, τῆ ρσανα Πὶπὶ 
ἢ ἀδιιρη αν ἴῃ πιαγτίαμο δηἋ σοηβΘη ΘΏΥ 
βανα Πίτῃ ἷ8 ἰἰθογίγ. [ἐ ἴ5 ποῖ ᾿πηργοῦβθ!α 
{πὶ αν 'τᾶδ τι ργοβεϊγίδ ἴο ἔδα γαεϊρίοη 
οἵ βγβεὶ. (1 Οἤνγου. ἰϊ. 834.) 

Φάνει, ιν οὔ πὸ Ἡροῦγεν, ποιίοο οὗ, 238. 
ἤλΖεκ, ἃ οἷν Ὀοαγοπά ἴτε Φογάδη, ρίνεη 

ἴο {πς τγῖρ6 οΥ̓ Θὰ : ἰξ εἴζογσαγάβ Ὀθοδπια 
οὔθ οἴ {πε 1,ον εϊοαὶ οἰκο 8. (Φ οδὴ. χίϊ!. 95.) 
Το δέεα Οὐ ὥάζεε, τπποπηοηθὴ ἴῃ 206Ὁ. 
χ νη. 39,, Ὦγ. ΒΙΑγΠοΥ ἰδ οἵ ορϊὶπίοη, 15 Εἰ" 6 
Πεδα θα, ΦαΖεῦ Ὀείηρ 'ἰπ ἴ86 πογε θογάδγ 
οἵ Μοβϑ. 

ὅεβυβ, ἴΠ6 βοὴ οἵ (ὑβηδϑη, ἔπ ἔδίποῦ οἵ 
ἐπε ΦεΒυβιτὲβ (6 δη. 11. 16.) νῇῆο ἀπεῖς 
η δηἀ διοιιηὰ ψογιβδίοπι ἰη τἢ6 τουπίδίηϑ, 
σὔογα πον οσοπῆπυεα ὑπεὶ (Π6 εἰπια οἵ 
Ἠανία, π ἤδη 7060 ἰοοῖ ἐμ ρίαςθ. (3 ὅδε). 
νυ. χχῖν.) 

Φεούυτηῦν, ὁ ἰκονίίθ, οπα οἵ αν! ἀ᾽ 8 
οπουβίθγθ. (1 Οἤγοη. ἴχ. 16. χνί. 58. 41], 
42. χχν. 1.) Ηἰἴ8 βοῦϑ ψθγα οπιρὶογεα 88 
τηιιϑςἴδηβ. (2 Οἤγομ. χχχν. 1ὅ. Νεῆ. χὶ, 17.) 

ΨΕΗΟΛΗΛΖ: -- 
» -.ὔι: ΦκΚΗΟΑΒΗ͂ΑΖ, οὗ Βδ᾽ υπ), {π6 βοοοηὰ 

80 οὐ 7 οπίδῃ Κίηρ οὗ Ζυάαῃ, πῆοπι πα 
διιςεϑάθα οὐ ἴπ6 ἴἥγοπθ. δ τεϊρποὰ 
οηΐγ ἴἤγθα πιοηίῃβ, Ὀοίηρ (Δ ΚΘ εαρῖϊνα ἀπά 
ςδγγίθα ἱπίο Εργρὲ ὈΥ ῬΠαγδοῦ- Νεοῆο. 
(8 Κίηρϑ χχὶν.) 

. ΦΕΗΟΑΗΛΑΖ, ἴπ6 βοὴ δῃά βδυσοθβϑοῦ οὗὨ 
δεῖ Κίηρ οἵ ἴβγαοὶ, δ (ο]ον ά εἴς ον!] 
Ἔχϑηιρὶς οἵ Ζεογοῦοδπῃ 1. ἀυγίης 8 τοὶχῃ 
οὔ 17 γϑαᾶγβ.0 Η18β ἀοπηϊπίοπβ εγα ταναρθὰ 
βγβὲ ὈὉγ Ηκζαοὶ, δη  δδογνγαγάβ ὈὉν Βθη- 
δάβά, Κίπρβ οὔ ϑγγία ; δυῖ, δ εϊοαϊα 
Βυπηθ!ΐηρ Πιμηδ6 θείογο αοά, μ6 δηὰ ἐδ 
Ρθορὶθ ψεγὰ ἀεἰνογθά Ὀγ ἰδ βοῃ 7οαβῆ. 

“εηοαβη. ὅ85666 ΨΦΌΑΒΗ, ἢ. 686. ἐπ ὰ. 
ΦΕΗΟΙΑΚΙΜ οὐ ΕἸϊακίτ), βδοῦ βηά βκυὸ- 

ςα580Γ οἵ Φεποβδῆᾶζ, Κίηρ οἵ Ζιἀαἢ. Αἴἶογ 
8 Μ]οΚοά βηὰ ἱπρ)οτγίοιβ γείστι οὗ 1] γθῆγβ, 
Φογυβηοπι τγᾶβ ἴβκϑη, δπὰ ϑῃοιακὶ πὶ οδγ- 
Το 88 8 Ὠγίβοῃον ἴο Βδῦγίοῃ Ὀγ Νεῦδι- 
ομϑαάηθζζαγσ. (9 Κίηρβ χχῆϊ, 84--87. ἢ 
Οἤγοη. "". 15.) Ηδ νναὰβ βυσοδθάθα ὃγ ἢἷβ βοῃ, 

ΦΕΉΟΊΙΆΟΘΗΙΝ, 0 νγ88 8160 ς᾽] 6 Οοηΐδῃ 
δη Φεςποηΐϊδἢ. (1 Οἤγοη. ἢ!. 16. 76γ. χχίϊ. 
24. χχῖν. 1.) Αἴἶδεῦ ἃ γεῖρῃ οὔ ἔἤγϑο πιοπιῇβ 
6 νν88 σαγτίεὰ ἴο Βαυγίοη ὃγ Νερυςπαά- 
ὭΘΖΖΑΓ, ἱορεῖπον ὙΠ ἃ τ] Εἰ τυἀθ οἵ ἢΐ8 
Ρβορ]θ, δῃὰ δ} π6 δροὶἰβ οἵ εἴθ οἷν δηά 
ἰδιηρῖθ. (3 Κίηρβ χχὶν. 8. 2'. (ἤτγοη. 
ΧΧΧΥῚ, 9.) ΤΗγουσὶι (6 Κἰπάποββ οὔ Ετ|]- 

Βίαφγαρλιϊεαῖ, Ἡϊδίογοαΐ, απά 

ΦῈΕ 

τιογοάδοϊ, ιἰ6 βοὴ διμὲ ϑδιιοοϑϑθοε οἵ Νο- 
θυςπδάποζσαρ, 6 ᾿ψὸΛ8Θ} Γοδίοσγοδ ἴο πἢὶδ 

ΓΒΟΏΔΙ ἰἰδεγίγ, δῃιὰ ψδὲ δυρρογίοὐ δὲ 
ΔΌγΙοα Ὀγ {Π6 ΚιπαΒ Ὀουπίγ. (39 Κίηρε 

χχν, 27. ὅ6ς. [1]. 31.) 
Φεποιλῦλ, πα δυσοδϑβοῦ οἵ Αζαγίδῃ 1 

ἴπ6 ροηεβοεδῖα; Ὑῆο υἱεῖ ἢἷ5 τὶ ὅἘηῆο- 
Β5ΠΕΒΑ, Ρ᾿ μῖ5 Βερῇον Φοδβἢ ἔτοαι 
[6 πταδϑβδογα οὗ ἴῃς γογαὶ ἔβπηϊγ Ὁγ Ατἰα- 
᾿ἰαῆ, δηά ρίδεβὰ ἢΐπι οὔ ἰῃς ἴῃγοῦς οὗ 
δυάδα. Ηδ γοδομϑὰ ἴῃς δανδποδὰ αρὲ οἵ 
130 γδδγβ, δηά τἽδ8)ὦῦύ δοηοιυγού ἢ ἃ Ὀυγαὶ 
δοηῦ ἴΠ6 Κίηρδ, ἴῃ σοπαίἀογδιίοη οἵ ἢ] 
ῬΕΟ δικὶὰ αἰϊδϊηςογεδῖθά ραδιγιοϊΐδῃη. (2 
η48 χί, 4, ἄς, χὶ!. 1, 3. 3 Οἤγοη. χχῖϊ. 

10---12. ΧΣΙΙ. χαὶν. 1--- 8. 1δ, 16.) 
ΦΕΗΟΙΑΒΙΒ, ἴἢ6 πιοδὰ οὔ ἴῃς ὅτει οὗ τ 6 

ἐνεπίγείου οἶα8868 οἵ ργίοβδὲβ εἊδίβδο βῃθα 
Ὀγ Βανί (1 ΟὮτοη. χχῖν. 7.), ἴοπιὶ ψνοσα 
ἐπ δην οὗ ἐΠ6 Νίδοσαῦθεδο ψεγο ἀδβοδηαθά. 
(2 Μδος. 1. 1.) 

ΦἙἘΠΟΒΑΜ : -- 
Ἰ. ΦΕΠΟΒΑΜ, ἐπ6 δβοῃ οὔ δεϊοκιαρέιδὲ 

Κιηρ οὔ δυάα!, σι τἢ ποι [οΓ ἃ δἰιογῖ πὸ 
ἢδ ν85 βδδοοϊδίθά οἡ {8 ἴἤγοησ, δοὰ ἴδε 
βυσοδούθα Ἠϊ 88 806 τπηοπδίοἢ, Β. ο. 889. 
Ἡς ππδιτοὰ Αἰδδίϊαν, ἐδ ἀδυφἤῆξζε οἵ 
ΑΠδρ, νψῇο βοάιοδα ἢϊπὶ ἱπῖο Ιἀοἰαῖτγ. Ης 
θαρδη ἢΐἷδ γοῖρῃ Ὁ. τουγαδγίηρ ἢἷ8 Ὀγοῖποῦς, 
8η4 ΨΜῸΠ8 βυσοορδαδὶ ὈΥ Αδαδξίδῃ, δι ἃ 
νἰοκοά τγαΐρη οὐἁὨ εἰβῆε γεδβεβ. (2 Οἤγσοι. 
χχὶ.) Οἱ {Π| πδίυγα οἵ Ὠἷδ ἀΐϑεδδβα, δες ρῥ. 
858, στερνὰ. 

. ΦΕΠΟΝΑΜ οὗ ὥοβδλι,α Κίηρ οἵ ἴογβεὶ, 
6 βοῇ δῃά βιισοοϑδογ οὗ Αὔἢδῦ, ννοδβα ἰα)- 
Ρἰεῖῖθβ ἢ ἑοϊϊοσοά. Ηθ νῶϑ βἰαίη ἴῃ τῆ 6 
{6} ἢ γ6ᾺῚ ΟΥ̓ ἢΪ8 γεῖρῃ Ὀγ Ψ6ῆυ, Β. Οο. 884. 

ΦΕΗΟΒΗΛΡΗΑΈ, ἴΠ6 Βοὴ δῃά βιισοθαϑοσ οὗ 
Αν Κίηρ οὔ δυάδι : ἢ6 νν88 8 ρίοιιβ ργίηςα ; 
δηὰ ἴῃ ἴπ6 {Πρ γϑὰγ οὗ ἢΐδ γοΐρῃ δα ϑδεηΐ 
ΒΟΙΏ6 ΟΥ̓ (ἢ 6 ΚΑΑῚ οἴδεετβ οἵ πί8 οουγέ, ἴο- 
βεῖδορ υἱεῖ σογίδίη 1,ουϊτεβ δηά ργίοβῖβ, 
τηγουρῆουξ 5 ἀοπιϊηίοπα, ἴο ἱπείγαςξ τῆς 
ΡΘΟρΪΘ ἴῃ ἴα Ὀοοκ οὔ 6 ἰδνν δῃὰ τποὶγ σοῦ- 
δβδοαυδηῖ ἀυἶϊε6. ΑΝ 8 γεΐϊβη οἵ 96 γεῶσα, 
6 ἀϊθὰ ἰπ ρϑδϑοβ, Β. ο. 889, (3 Οδγοη. 
ΧΥ]].---αχ. 1-.-94.) Βερυΐοῦγο οἵ εδοδὲι- 
δρδαῖ, 66. 

ΦΕΒΟΒΗΆΡΗΑΥ, να ογ οὗ, θοοςουηῖ οὗ, 65. 
δκηόναη, ἔπ ἱποοιαπιηϊοδῦϊθ πάπα οὗ 

(88 θϑε! μοχἰδίθης Βοίηρ, ον πιο τς σον 
βιι διϊυϊεα Αἀοπϑί, ἴῃ σοπίογιν τῇ δῇ δη- 
εἰδηΐ βυιρεγβεϊίοη. [ἢ οὐγδυτῃογίβοα τγθησ- 
ἰαϊίοη, [ἢ18 ψοσζὰ ἱβ γοηάοσοαὰ “ τπὸ 1 οπῦ," 
ἴῃ ογάοδγ ἴο ἀϊδεϊησυϊπη 11 ἔτοπι 1, ογὰ, δἰ πὶ - 
ἔν ]ηρ ἃ ρονθγπογ. (οποογηίησ ἢ ρεοημηςΐα- 
ἤἴοη οἵ Φεοδοναῖ,, 866 Οδβοηίΐυ8᾽ 5 Ἡοῦτεν 
Ἰ,οχίςοη, νοςα [77".---- [δηὰ οὔ Ζεἰοναι, 2. 

ὅεδυ : -- 
Ἰ. Α ργορδιεῖ, {πΠ6 βοὴ οἵ Ἠδηδηὶ, νῆο 

ΕΒ δ6ηῖ (ὁ ἀδπουησο [6 αἰνίπα ἰυἀρτηδηῖθ 
ἀραϊηϑὶ ΒαΘβῆα Κίηρ Οὐ Ιβγαεὶ. (1 Κὶπρ χνὶ. 7.) 
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9. Το δβοῃ οἵ 7. οβῃπαρῆδί, δηθὰ ρσγαηά- 
8οὴ οὗ ΝΙ5ῃϊ1, τῆοὸ σοηδρίγοα δραῖπδιὶ .6- 
δογδπὶ Κίηρ οἵ [5γϑεὶ, Β. ο. 884, δηὰ σχεϊρηδα 
98 γεδῖαβ. Ηδ δρο 5ῃεὰ τΠ6 πογβῃὶρ οἵ 
88] δὲ ϑαπιαγία, ὑυὲ 6 τηοηϊοηοα τιτἢ 
ΠΟΙΓῸΡ ἰη Ηοϑβ. :. 4. [ἢ ἢἶΐδ γείρτι ἔπ Κίπρ- 
ἄοια οὗ [δγαθ] νγὰβ γαναρϑά ὈὉγ Ἡδζδεὶ Κίπς 
οἵ ϑυγ2νίδ, γῇο ψεϑλκοηεὰ ἰΐβ ρον, 
ῬΓορειεὰ το τυΐϊη οὐὗἨ (δεῖ Κιηράοῃι. 
(8 Κίηρϑ χ. 39.) 

Ζεμιμα, ΚΕΖια, δὰ ΚΕΒΕΝ.ΉΑΡΡΌΟΗ, 
τὴ ἴγοα ἀδυρμίογβ οὗ 70}, Ὀογῃ δίζεγ ἢϊ8 
τεβίογδαίίοη ἴο ργοδβρογῖγ. Του οὐίδϊποά 
ἃ ρΡογίίου οὗὨ τ οἱν ἐεμενο ἱπῃογιΐβηοο, --- ἃ 
Ρ͵νΊ] ρα νος ἢ ἴῃ τἤοδα ἀδγβ σου] ὕὈ6 ς08- 
εγγθαά οἿἱγ ὈΥ ὙΈΡῪ ΤΟΝ ρΑγοηΐ8. 
ΦΕΡΗΤΗΛΗ, ἴδ6 ἰδ ἰἀρσο οἵ [δγϑεὶϊ, 

δυςοοοάρα 276Ὁ ἰῃ 186 ρογογηιηθὶ οἵ (ἢς 
Ρεορία, ψῃοιῃ Β6 ἀοἰϊνογοά ἔσοπι τ 6 Απ- 
τηοηϊῖ68. Ηἰδβ δι πηϊηἰδίγαιοη ἰϑιθα βὶχ γθαγα. 
Οὐοποεγηϊηρ ἢἷΒ νοῦν, 866 Ὗο]. 1. ρ. 60ὅ. 

ΦΈΒΕΜΙΑΒ, ἴα δβοοοηὰ οὗ πο ἔουγ 
διθδῖεγ ργορμαῖβ, ψχ85 ἴΠ6 δοὴ οἵ ἨΙΚιδ, 
οἵ τπ6 βδοθγάοίαὶ τ8εθ, δηά ἃ παῖϊνε οὗ 
Απδίμοῖῃ. Ηρ νδβ αἰδβιϊ σι δμθα [ῸΓ 8ῃ 
διάδθηΐ ἴονς οἵ ἢ]5 σουπίγΥ, ἕοῦ ἴΠ6 ρΡδίμοιϊς 
τοηαττοβ5 ἢ σοῦ δα ἀορίοσοὰ ἢ6Γ 
(δῖα, δηι ἔογ 6 μηρταιοίιυϊ ἐγεα ποτ ῃϊοὶ 
6 γϑοαιγρὰ ἔγοπι ἢὶβ σοι ηέγγιηθη. ὙΤΠ6 
τ{ἰπ16 δη ἃ τπδῆποΓ οὗ ἢ}8 ἀδαί ἢ γα ὑυκηότη. 
Ὧπη τῆς Ῥεγορθροίοβ οἵ Ψεγοηλίαίι, δθα οἱ. 
11. ρρ. 868---885. 

Ψ“ἘΠΊΟΗΟ, 8 οαἰεῦγαῖθα οΟἸΕΥ ἴῃ ἐδ 6 ἐσῖθ6 οὗἁ 
Βεπ)αηΐη, οἵὗὁἨὨἁ πλοῦ ἔγοαυθηῖΐ τηδηίίου ἰδ 
τηϑάς ἴῃ [Π6 Νοιν Τεδίδιηθης, [1 νν8δ [88 
ἢγϑὲ οἷν ἴδθη ἴομι (6 ΟἸδπδδηϊαεθ ὉΥ 
ϑοβῆυα, ΨῆοΟ Γαβρα ἐξ ἴο 186 ργοιιηά, δηάᾶ 
ἀδηουποθὰ 8. βεύθγε οἴγβ6 οὔ ἴἢ6 ρεῦβοῃ 
ψ]ο δῃοι!ά τοῦ ]ὰ 1. (Φοβῆ. νὶ. 90. 26. 
ΗΘεθ. χὶ. 30.) ΤῊΪΒ οσυγδα νγγ88 [6 γα} (]- 
Β|16ἀ, ἴῃ 186 ἀαγε οὔ Αὔδῦ, ὕροη Ηἱἰοὶ τπ6 
Βεῖπο ἴα, Ὁν οι ἰδ οἰἶγ νῶβ σϑῦμτ. 
(1 Κίηρβ χνὶ. 34.) Αὔἴδεγ (ἢ]8 δνεξηὶῖ 
ἰξ νῶβ δπηοῦϊεαὰ Ὀν [Π6 δβοβοοΐϊβ οἵ [ἢΠ6 

6δ8 

5Ὲ 

Τορβοῖβ πε ψεῖο ΘβιϑὈ] πθὰ τἰογα 
2 Κίκρι Ἰ). ὅ.); 8η4 ΠΟΔΓ ἰξ νγγδ8 8 ἰδῦρα δυῖ 
Ὀπν οἰοβοῦια βργίηρ, ἴπ6 τ δίοσα οἵ νῃϊςοὶ 
Σαπάργεα {πὸ δ0}} πηἰτυ ει}, ἀη}}} ἸΘῪ ΤΟΓα 
σιγοα ὈΥ̓ ἴδ ργορμεῖ ἘΠῚ5Π6 (2 ΚΊηρβ 
11, 21.}; βίῃοα τις τἴπηθ ΤΟΥ ἢανα Ὀ6- 
σοπ]Ὲ δχοθοάϊηρὶν τἤῃοϊοδοπια δθὰ ἕἔεγ- 
εἰ ἰδίηρ. ἴη τὸ ἔπι οὗ οὖὖῦ ϑανίουγ, 
Φεγίοδο γιεϊάφά οηἱν ἴο Ψογυδαίθμι [ῸΓ ἰΐ5 
81]ΖῈ δηὰ ἴδ6 πιδαρηϊβοεηςα οὗ 115 ὈυΣ]ἀΐηρβ : 
1: Ψψ88 δ(υδιϑὰ ἰῃ 8 δοέέοτα, 'ἰη 1πδὲ νϑοῖ 
οἰδίη τιοῖ τὰ παπηοὰ 6 φγεαΐ ρίαϊῃ 
(το ππᾶτκβ τπ6 ρῥτορτίεῖν οὗ τε 6χ- 
ὈΓοδδίοη φοίπῷ ἀοιυη ἤτον «ετιδαίξηι, μα χ. 
30.) ; δηὰ 18 160 ἐυγϊοηρβ, δρουῖ πἰπείθεῃ 
1168, ἀϊπέβης ἔγοτῃ ἔπ σδρ8] οἵ υάξεα. 
ΤΠ ἀσβορηῖ ἔγοπι 96γ 58 θη) ἴο δεγῖομο ἰ5 
8δ00ῇδ. ΤΙ σουπίγγ δγουηὰ 7εγίοο νν88 (ἢς 
τηοβί δγ}}6 ρασὶ οὗ Ραϊεβίϊηθ, δθουῃάϊηρ ἸῺ 
Γοβοδδηὰ ρα πρῖγεοδ (ν θηοα ἰῃ δος, χχχὶν 
8. 1 18. ἙςΑ]] δ ἐΠἢ6 οἱΐῳ οὗ -ἴγ662), δπὰ 
γι εἰ άϊῃρσ αἷδο γσγεδὲ αυδηι 68 οἵ ἴπΠ6 ορο- 
ὈαἸβδιηιπ) ΟΥ ὑδὶ οἵ Οἰἰεβά, 80 ἐΐρογ 
οὐἰδεσηθὰ ἰῇ ογθηϊδὶ σουγίβ ουθὴ ἴο ἴῃ 6 
ῬΓοδθηϊ ἐδ  ; δη4 ψῃ]εῖ Ὀεϊῃς 8 δγιϊεΐς οὗ 
ΠΟΙΏΙΏΘΓΟΘ ϑορουῃῖδ (ὉΓ ἰΠ6 χηρηϊοη οὗ 
Ῥυδ] δῆ δηὰ οὗ δ Ἵἢ]εῖ ρυ Ὁ] οδη ἴῃ τ δὶ 
τερίοη. (1μυΐ χῖχ. 3.) εγίοδο ννὰ5 οὔ οὗ 
τῆς 1168 Δρργοργίβίθα ἴον τ 6 γεδίάθηςα οἴ 
{86 ργθβδὶβ δηὰ 1,ουοβ, 12.000 οὗ νῇοπ) 
ἀπει {6 Γ6 ; 8ηἀ 88 6 νὰν {ἘΠ 6 Γ τοι 
Φογυϑα ] 6 πὶ 88 τοςκν δηὰ ἀοβογὶ, ἰὰ νν88, 88 
ἱξ 51}}} 18, γεδ!ν :πίεϑιθα ψ ἢ τὨϊενεβ. 
Νοῖ 8 ᾿ἰνίηρ ογαδίυγο ἰθ ἴο Ὀ6 δθξ οἱ ἴΐ, 
ΠΟΡ δὴῪ {πῆρ Ὑ δεῖ ἱπαϊςδῖοϑ ἴπ6 Βα}}- 
ἰαἰοη οἵ πηδῃ, οὗ ἴπ6 τοδτκ οὗ ἢϊ8 ἤδῃὰ οὐ 
1Π8 8011. 1ογὰ 1πάδαυ, 8 Ρ- 
Κπγουρὴν 115 γοδὰ ἴῃ ἘΠ6 βιιδηπιον οἱ [837, 
βίαἰαϑ, ἰδὲ “1 τῦηβ Ὀθεΐννθθῃ Ὀϊεαῖς βίον 
του Ὠϊαπδ," δη “18 ἀγθαγίηθβ8 1186], Α, 
ΘΟΙΓΥ ΤΏΟΓΘ [νουγαῦϊε ἴογ [δε διίδοκβ οὗ 
Ὀδηάϊεὶ δηὰ οανϑα θεῖο Γ δἀδρίδα ἴοσ οοη- 
εἐοοἰηοηΐ, ἰδ (ἰἰοδ6 ργεδοηξοὰ οὐ (ἢ ]18 
ΓΟΒά, οβη βοβγοοὶγ "6 ἱωδρίηθα.: Τηΐδβ εἷἶγ- 

) ὦ ΤῊ Ὑ80]6 οὗ (δὲβ τοδα," βαυγβ Μγ. Βυοκιηρἤ θη), “ ἴσοτα Ψεγαβαΐοη [0 [06 Φοτγάβῃ, ἰβ με] 
ἴο 6 [86 τηοβῦ ἀδηχογοῦδ βῦουϊς Ῥα]εδίίπο, δηά, ἰηἀθοᾶ, ἴῃ [Πὲ8 ῬοστΊοΠ οὗὨ ἱϊ, [Π6 ὙΟΣῪ δϑροοῖ 
ΟΥ̓ 1ῆ6 ΒΟΘΏΘΥΥ 18 δι  ςοἰεηΐ, ΟἹ ἴΠ6 οπ6 Βαπά, ἴο ἰοτηρὶ ἴο ΣΟΌΌΘΙΥ δηᾷ τηηγῆογ, δ οἡ ἴΠ6 ΟἸΠΕΥ, 
ἴο οδσδδίοη ἃ ἀγοδὰ οὗ ἱξ ἰῇ [οβο ἩΪΟ ῥδ88 ἰδὲ ὙΔΥ. [Ὁ γδ8 ῬΔΓΠΥ ἴ0 Ῥσευθηΐ ΔΩῪ δοοί θηὶ 
Βαρρϑηΐηξ ἴο τ ἰη [Π18 ΘΑΥΙ͂Υ ἀρ ΟΥ̓͂ ΟΥΥ ᾿ΟΌΓΠΟΥ, δηἃ ῬΔΙΠΥ, ῬΟΓΏΔΡΒ, ἴο σδ] τὴ ΟἿΓ ἔδδεβ ἢ 
{δῦ βοοόσο, [μδὲ ἃ πιοϑδοηροῦ δὰ Ὀοοη ἀοδραιοῃοα ὈΥ͂ ΟὟΤΓ ριίάο5 ἴο δῇ δηοδιηρσηθηὶ οὔ ἐδμεῖν 
ΤΠ} 06 ΠΟΘΙ, ἀεδίσίηρ (ΠΟΣὰ ἴ0 δεπὰ δὴ βδοοσὶ ἴο τηθοῦ 118 δὲ 1818 ὑΐδθοθ. 79 ὍγοΘ τπηοὶ Βογο 80- 
οογάϊηα]Υ, ὉΥ͂ 8 ὑδηὰ οὗ δῦουϊ ΘΙ ῬΟΓΒΟΏΒ ΟἹ ἴοοϊ, 841} αττηϑᾶ Ὑ]τἢ τ ΑΙ Β]ΟΟ Κα, δηὰ ῥτγο- 
δοητηρ; [86 πιοδῖ ἕδγοοίουβ δη ἃ σοῦ γ- ΠΚ9 Δρρϑᾶσϑηςο ἴμδὲ οου]ὰ Ὀ6 ἱπιαρί πο. ΤΉς οβξεοὶ οἵ 
18. νγὰ8 Βεὶ χηθηθὰ ΒΥ 16 βῃου!β τΒΙΟΝ εν βοηΐ ἴοσί ἤτοι 811} ἴὸ 1], δῃ!ἃ πῃ] ἢ τ οτθ 
το-οοποοὰ [ὨΤΟῸΡΉ 811 ἔΠ6 υδ]] 6 γ8, τ ἢ}16 186 ΒΟ] Ῥγοὐδοϊίηρ οσγαρβ οὗἁ τοοῖς, [86 ἀδυκ βῆδάδουνϑ 
ΐπ ΙΓ ἢ ΘΥΟΤΥ͂ τΐπρ ΙΔῪ Ὀατίεα Ὀοΐονν, (16 ἑονγετίηρ Βείρῃϊ οὗ [π6 ο}}}ἘΕἔὦθ΄ δθονβ, δηἃ 186 Του ά- 
αϊπρ ἀεϑοϊαιίοῃ το ΘΥΟΙΥ ὙΒΟτΟ τοϊρτιθὰ διτοπηά, ὑγεβοηνθὰ 8 Ρἰεϊαγο ἴΠαὶ ψγ88 αὔθ ἰπ 
ΠΑΓΙΏΟΠΥ ᾿Πσοῦρσδοῦϊ 4}} 15 ραγίβ. [5 τυωδὰθ 8 ἴδεϊ τηοβὶ ΚΤΘΡΥ ΤῸ ῬΤΟΡΤΙΘΙΥ οὗ ἰϊδ θεΐηρ 
ΘΠ ΟΒθη 88 [86 δ66η6 οὗ ἴῃς ἀο! Πρ Ἶ τα] (819 ΟΥ̓ σοπιραδείοη Ἡν πὶ ἢ 79 Ὀοίοτο 80 οἴδῃ δάιηϊγοά 
ἴογ [18 ἀοοϊγίηο, ἰπάδρθη ΠΕ οὗὨἉ 118 Ἰοοδὶ Ὀεβυῖ. (8660 [Κα χ, 80---84.) ΟἿο τησδὲ 6 διηϊὰ 
{π056 ΜΠ δηὰ οἰοοσαγ βοϊἐαάο5, δαττοπη θὰ ὈΥ δΔὴ αστηθὰ δδηά, δηὰ ἔδοὶ 186 ἱτηρδίείθῃοο οὔ 
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ουπιδίδηςσα πηλγκβ ἴῃς δαπιίγαῦϊα ργοργίθῖν 
ἢ ΠΟ ἢ οὐγ Ἰογὰ τηϑα6 ἴξ ἴῃ βεθπα οὗ 
ἢϊ8 ὈΘΘΌ Δ] παγγαῖῖνα οὗ τῃῈ σοοά ϑαηια- 
γίαν. (ἴυκο χ. 80---37.) Φογίοῆο 18, δ 
ΡΓΕβοηῖ, ἃ ψγεῖοποα νυ] ϊασα, σοπβίβιϊηρ οὗ 
δῦοιις ἘΠ ΓΕ πβεσβῦ]α Πα, οα!]οὰ ΕἸ δὴ, 
(εοοπιρατοὰ νἱἱ ψῃϊοῦ τ886 νογϑὶ [γὶδὰ 
σδθΐη ἰβ 8 ραΐδοθ,) 8οὸ ἰονν, παῖ, δὲ ηἱρῃῖ, 
Οἤδ πιϊρίϊ δἰπηοβὶ γὰ6 ονογ ἔπόπὶ, ψῆουϊ 
υεῖηρ αινᾶγα οἵ τῃ6 ἔδει. Τῇ οὐἱγν {γδοε οὗ 
1ῃς εἰἵγ οἵ δογίοῃο, ἰουπά ἴῃ 1849 ὃγ τῇ6 
Περυϊδείοη δβοηὶ ἴὸ ἴπ6 Εδδὲ ὃὉγ τὴ Οὐοιῃ- 
τϊτῖοα οἵ τ6 Μαῖα Ῥγοιδβίδηϊ οοἱϊοσθ, 18 
ἃ 3418 Γ6 ἴοτοῦ οἵ ἔπ πάα]α ἀροβ.0 (ϑουγ- 
δὶ] οἵ τε ερυϊδίίοη. Ῥαγὶ [Π. ἀδυώον 
Τα οπος οεἰεῦγαιθά “ ΟἿΕῪ οὔ Ῥα]πηβ 
σαπηοῖ πον Ὀοαβὶ οὗ οπ6 οὗἁ Τῆο86 Ὀαδυτι} 
ΓΘ 658 ἴῃ 118 νἱοϊηγν. Τῇ ρῥἰδίη ἰΠδὲ 8ι1Ὁ- 
Γοιη65 ᾽ξ (δγουρῇ ν ἰοἢ τ[Π6 Φογάδη ἤονν8) 
8 ψδίογεα ΌΥ ἃ θοδυτι! (οιπίδίη, οδ]} |6α 
6 Τομηίαὶπ οΥΓ Είμδα: ἰξὲ Ἦδ5 ὄνογ Ὀδθη 
νϑηογδῖθα 85 ἴπ6 βϑιηθ6 ψΠὶσῃ ἴΠ6 ργορδοὶ 
ΕἸϊδα ποαϊθὰ (3 Κίηρε ἰϊ. }9θ---292,}, τὴ6 
ευαίεν οἵ Μ᾿ὨϊοΟΐ νν88 παιιρὴέ (ογ Ὀἰϊξῖογ) σπά 
ἐδλε σγοιιπά ὀαγτεπ: διὰ {Πεγα ἰβ ΘΥΈΓΥ 
Γαδβοη ἴο ἐὲ τὴμ τ ἂβ ἴῃ 6 βοθηδ οἵ ΕἸ} 158 
τηΐγαοίθ. “Τὴ6 βίγοδη),, συ ῃϊο 8 ΟἿ ΒΓ 
δης (}}, 18 αἴ ᾿ἴ8 βουγοθ γεϑοοϊγοὰ ἰηΐο ἃ 
ΓΘΘΘΓΟΙΓ, ΒΟΠ16 ἤνα γδγὰβ ἴῃ ἰϑηρίῃ, ἴδῃ ἴῃ 
Ὀγοδάτη, δπάἀ δϑοιΐξ ἃ ἔοοὶ ἀθερ, νυὲ ποῖ 
πον ἴῃ ροοά τεραΐν." (ΥΠἸδοη᾿ 8 1,μδηά85 οὗ 
ἀπ ΒΙΌ]6, νο]. ᾿:. ρ. 129.} ὅϑδνθγαὶ βί ΓΘ ΠΙ5, 
ἙΟὨΕΪ ΠΌΔΙ τυπηΐηρ ἔγοωχ ἰξ, γείγεδβῃῃ! δπὰ 
ἔδει 86 6 δυττουπάϊηρ 8οῖ]. Τἢδ υδῖογ 
8 ϑυχααῖ δηά γείγεβῃϊην. Ογθάυΐοιβ ρῥὶ]- 

1Π)5 ΓΘ 581}}} βδῇῆονσῃ ἴἢ6 βυοδῆογα ἴγθα 
ἱπῖο πιο Ζαοσθερυβ οἰϊπιθθ ἱῃ ογοσ ἴο 
866 7εδυ8. (1μΚὸ χῖχ. 1--10.) (Οαγηοβ 
1μοἴζογβ, ρρ. 892, 393. ΤΉγε Ῥεαῖία ἴῃ 
Ῥα]εβείηθ, ῃ. 88. Βορίῃβοη β Τγβανοὶβ ἴῃ 
Ῥα]οβεῖηθ, νοἱ. ἱ. ῃ. 56. Ἰμρογὰ [μη 58} 
Ἰμείίογβ οὐ Ερυρῖ, ἅἄς., νοΐ. 11, ρ. 68. 
διθρῃθηβ᾽ 8 [ποιἀθηῖδ οἵ Ττγανοὶ, ῥ. 520.) 
Ποττβ Νοῖοβ οἵ Ττανεὶ ἰη Ἐργρῖ, ἄζο., ρρ. 
219---228) Τῇ δ ΒΊΟΥΥ δηὰ ρῥγεβοηξ 
βίαϊα οἵ }εγίοῆο δῃά 18 δηνίγοῃβ δγὰ ἀ6- 
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δοῦ δ6ἀ εὐ Ἰεηρτῃ Ὀγ Ῥγοῖ, οδίῃβοη. (ΒΡ. 
Ἐκδβ. νοὶἱ. 1]. ρρ, 913---5904.) 

ΨΦΕΝΚΟΒΟΑΜ ἷἴ., δοὴ οὗ Νοῦδῖ, δπὰ (δα 
ἤγβὲ Κιίης οὗὨ ἴδγβεὶ. Ηβ νῶβ ἃ νἱςκεὰ 
ΠΠΙΠΕθ, Ψἢο ἴγοιι ρο] ἰοαὶ πιοεῖνος δϑίδ- 
ἰἸ 56 ἀ Ἰάο]αῖγν, δηα οπδηροά τῆ6 ογάεογ οὗ 

ἐπε Ηοῦτεν οαἰοηάδῦ. Ηδ 15 ΠοΥογ πιθη- 
Εοηοά ἴῃ τδ6 Οἰά Τοβίδιηδηξ, Ὀυῖ ἴῃ [6 ΓΠπ5 
οἵ ἀεϊτεβίβιοη. ὅ.66 ἃ ποιίςα οὔ δ ροϊάδη 
σαῖνεβ βαῖ 00 Ὀγ Ὠΐπ), ἰὴ ῃ. 368.(. Ηδ ἀϊεὰ 
αῇτεγ ἃ γείψη οὗ 23 γεδῦβ. 

Φεποόοβοαν 11., (ῃς τηϊγέθοηεῃ Κίηρ οἱ 
ἴετγδοὶ, βιισοθοάθα ἢϊ8 ἔδίἢογ δοβοβθδβῃ. Ηδ 
ἴουρμηι! δραϊηδὲ τὴς βυγίδηβ ψἢ 6δοὸ τυςῇ 
8. ς 688, ἴπδὲ Πα ἰηγδάδα {Πεῖγ σουπέγγ, βηὰ 
ὑτπείγεῖον ονϑῇ ἴο ᾿βιπδβοιβ, {παὶγ σϑρίταὶ. 

ε τεϊρηδὰ 41 γϑδγβ ; βδηα ἰβ γροογάρα ἴο 
Πᾶνα ἀοπο ἐνὶ! ἴῃ τΠ 6 δβῖρεϊς οἵ 6οά, ίοἰϊον - 
ἴηρ τ 6 Ἔχδιρὶθ οἵ Ψεγοῦοδηι [. 

ΨΕΠΌΒΒΑΑΙ,.. ὅιεε ΟἼΌΕΟΝ. 
ΦΈΚΟΒΑΓΕΜ ((Ἶγ}, δἰἐυδεοη οὗἁ δηὰ ἐῃς 

Πδπμεδ ὈὉῪ ἩὨοἢ 15 τταβ οδ θά, 19 ---22. 
Ἐουγδβοβδιϊοηβ δηὰ νψυ8}15, 93. [18 βῖδαϊθβ 
Ὀείογε 6 νᾶ οὗ 16 96νγ8 ψ ἢ ἀπὸ 
Ἠοπίδηβ, 394, 35. οπιλγκαῦ!α Ὀυ Πΐηρπ, 
25, 386. ϑυρρὶγ οὗ ψαῖεγ, 86. Οἰβίεγῃβ, 
ἰουηίδίηβ, δηὦ ροοὶβ, 36---2398. Τειιρίο, 
21.8---2Σ656. ϑϑισοοδβῖνα σδρίυγεβ οὐ 1815 
εἰν, 89. [{8 ργϑδβεηΐ βῖδί δπὰ ρορυϊαίίοη, 
30---92. 

ὅεβυϑ, ἰδαὶ 18 ἴΠ6 διανοοῦ, (Π6 παπης οὔ 
1πΠ6 Μοεβείδῃ, (6 ὅοη οἵ αοά, δπά ιτῃ6 
Θιίνπθ Αὐἷδοῦ οὗ πὰ ΟΝ γιδιίδη σοὶ σίοη, 
ΨὯΟ 18 σοηδεϊςυϊοα ὈὉγ αοά ἔπεα Ἰμοτὰ οἵ αἱ] 
τΠηρ8. Ηαπ [5 οβι]θὰ 296808, θθοϑυδὸ ἢδ 
ΓΑΠῚ6 ἴ0 δᾶγα [8 ρδορὶα ἔγομι τπδὶγ κῃ 3. 
(Μαῖι. 1. 91. Ἐρβ. 1. 3], 82. Ηδεῦ.]. 3.) 
Τ 6 δἰβίογυ οὗ [8 118, ταῖγας θβ, ἀοοίγιπα 
ἀδβί, γαβιγγθοϊίοη, δὰ δβεθηϑίοῃ, ἰ8 Γ6- 
Ἰαϊθά ἴῃ {π6 ἴουῦ ἀοδρεῖδ. [π 3. (ον. ἱ. 19. 
δεδὺβ ἰδ, τηΘ ΟΠ γπ δ] ἶγ, ρυξ ἕο τῆς (ἠο5ρεὶ 
οΥ ταεϊϊρίοη οὔ ὕδϑβιιδ.. 

ΨΦἜΤΗΒΟ, οὗ [ἰδρυεὶ, ἃ ργεδὲ οἵ Μιάϊδη, 
δηά τς ἐδιμογοϊη εἶν οὔ Δίοδβεοϑ, ἴο ν᾿] ο 
δα γρᾶνε (π6 τῖδα Ἴουηβοὶ, οἵ ἱπϑεϊυιίης 
ἸΏ ΓΟΓΙΟΓ Ἰυάρεοβ, ἴο ἤεῶγ δπὰ ἀείθγιμὶπο 

[Π6 ἸΓΔΥΟΙΙΟΤ ἼΟ ΣΟΒΉ 68 ΟἹ. ἴ0 οαίοἢ ἃ ὩΘῪ ΥἱΘῪ δὲ ΘΥΘΙῪ 888 δηὰ (ΧὩ ; ΟΠ6 τηπδὶ θ6 δἰδιτηδὰ 
δῇ 1ἈΠ6 ΥὙΘΓΥ͂ ἰΓΔΙῺΡ ΟΥ̓ [86 ὨΟΓΒΕδ᾽ ποοῖβ τορουπάϊηρ τΒχου ἢ ἴδ6 σαγογηθὰ σοςκβ, δηὰ δὲ 6 
δαναρο ΒῃΟυΙΒ οὗὁὨ ἴΠ6 ΤΟΟΙΤΠΘΙ, ΒΟΆΓΟΘΙΥ [688 Ἰουὰ 186 οοβοίηρ ἰδυαηάον ῥσγοάυσεὰ Ὁγ τ86 
ἀἰβϑοθδγρα οὗ ὑποῖγ ῥίθοαβ ἴῃ [Π6 Ὑ8]16 758; ΟὯ6 τουδὶ ἩΪΈΠ688 8}1 (18 Ὡροὴ ἴἢ6 βροῖ, Ὀοΐοτο ἴ86 
[0}} ἴοσοο δηὰ θθδα οὗ [80 διἀτηϊ γα Ὁ]. Βίουυ οὔ [26 αοοά ϑδιρδσὶδῃ οδὴ ὃθ τ τει Ἡετε, 
Ῥ᾽ Προ, νου, δη ἃ ἀθδϑῖἢ σου] Ὀ6 δοοοτηρδηϊοά ἢ ἀουὉ]6 ἰοττοσ, ἔγοτι ἴδο ἔγὶ  μεία] ἀδρεςὶ 
οὗ ΘΥΘΓῪ Τπΐπρ ἀγουαπ, Ἡδγο, [8ὸ πηΐδοϊἑηρ δοὺ οὗἁἨ ραβϑίηρ ὉΥ ἃ (6]]ΟἿ -οΥοδίαΓα ἰῃ ἀἰβίτοβδ, 83 
1η6 Ῥγίοδὶ δηὰ 1ωρονἹο 816 βαϊὰ ἴο ἤβυθ ἄοῃο, βίτῖ κοϑ ομο ὙΠ ΠΟΓΓΟΥΙ, 88 8 δοὶ αἰπηοβὲ ΓΊΟΤΘ 
τη ἱππαδη, Απὰ Βοζο, ἴοο, ἴ0 οοτηρδβδίοη οὔ ἴῃο αοοὐ ϑιαίηαγίίδη 186 ἀου ὉΪΥ υἱγέπουβ, 
ἔτοτῃ [86 ῬΟΣΠῪ οὗὁὨ 186 τηοῖίγο το ἢ πισδὴὶ ἢατνο ἰοὰἃ ἴο ἴδ, ἱπ ἃ βροῖ ΠΟΘ ΠΟ ογθ8 οσα ἢχοὰ 
οὔ ἴσῃ ἴο ἄγαν ἕοσι ἢ 86 ροσγίοττηδῃοο οὗ ΒὴΥ ἀν, δη ἃ ΠΌστι ἴΠ6 ὈΓΔΥΘΙΎ ΤΟΝ ΤΥΔ8 ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ 
ἴο δαπιὶῦ οὗ ἃ τηδῃ ΒΒ ὀχροδίηρ ἈἰπΊΒΟ] ζ, ὈῚ Βιοἢ ἀο ΔΎ, ἴο 86 τῇδ οὗ 8 β᾽ π} 1] ν δία ἴο τπδὲ ἴτοτὶ 
ὙΠ ἢ ἢ6 τγᾶϑ οηἀοανουσίηρς ἴο Τοδοιθ Ηἰ8 (6]]ονοογοβίαγο.) -- (Βαοκίηρματη δ Τσανε β ἴῃ ῬᾺ]68- 
Εἴπ6, ΡΡ. 292, 2938. 866 ἃ χοοὰ ἱΠυδϑιγαῦοη οὗ (6 Ὡδίαζτο οἵ 186 τοδὰ ἴἰο ΦογίἊςϊμο, δῃὰ οὔ τς 
Ὀδηάῖιι τγηο ἰηἴδδι ἰς, ἴῃ δίν Ε', Ἡθπηϊ οι Νοῖθδ ἀυτίπρ ἃ Ὑ οἷς το Εφγρὶ, Νανρία, δια. ὑμ. 989 
- 291, Ἰαωηάοῃ, 1828, 8νο.) 
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ΠΙΪΠΟΥ οϑυ 868; ΨΠ16 συ σβεϊοηβ οὗ πηοπιθηΐ 
γν Γα Ὀγουρῆϊ Ὀείογε τη6 Ηροῦγον Ἰορίβἰδῖοῦ 
Πιπγπο 

ΨΦΕΤΗΒΟΝΙΑΝ ῬΒΈΡΕΟΤΒ, 96, 97. 
εν. --- Αἥεγ τῆς σαρενιεγ, πιοβὲ οὗ 

{Π086 Ῥδύβοῦβ ὙΠῸ ταοϊζυγηθαὰ δηαὰ σεῦυὲ 
ετγυβαίοπιὶ δηά 6 ἴθιηρὶθ, δηὰ γαβιογοὰ 
{Π6 γῖοβ οὔ τπ6 Μοβεϊῖς πουβῃὶρ, δανης 
ΒΡΓΌΠρ ἔγου ἴπ6 Κιηράομῃ οἵ Ψυάδῃ, {Π6 
ἴθγπὶ {ἘνΥ8 ὈΘΟΒΙΩΘ 8 βαηογαὶ βρρεἰδίϊοη 
ἴοσ 41 ἔπ Ἰῃμδὶϊδηῖβ οἵὐὁἨ αβ᾽θβέηθ, δπὰ 
ΔΙ ΟΥ ΑΓΒ ἔοῦ [Πο86 ἀσβοοηάοά ἔγομι [Π 6η1. 
(Ώ η. 11. 8. διῇ. 11}. 10. 3 Μδος. ἰχ. 17.) 
Ἐὺγ τῆς ρο] εἶοδὶ βίδίθ οὐ τπ6 7ενν5, ἔγοπι 
1Π6 ῥδίΓ ΓΟ 8] ἔἴπηε8 ἴοὸ (ἢ οῖγ ἤπαὶ ἀϊ8- 
ρογβίοη, 868 ρΡ. 93---138]1. ΤΠ εῖνρ σουγίβ 
οὗ υαϊσαίυγο, Ἰεραὶ ργοσθϑάϊηρβ, ογιηλη δὶ 
ἰλνγ δῃη ρυπὶδιπηθηίδβ, 131---186. ΤΠεὶγ 
Τη046 οἵὗἉὨ σοπιρυζίηρ εἰπι6, 1[87---202. Ττῖ- 
ἰντοϑ δηά ἴα χοβ ραιά ὈΥ πο, 203---206. 
Τιοῖγ μθηδδὶορίοαὶ 180]658 δηα πιϑιηογία]β οὗ 
ἐνοηῖβ, 907---209θ. ἘΤγρδίῖϊθϑ, σονυθηβηῖβ, 
δηά σοηϊγεοίθ, 909---213. Οὐ ῖ}5, 9183 --- 
211. ΜΙι|Ππασγ ΑΠλιγβ, 218 ---2945. Τῆς 
νοΐ πδίοη ΜΠῪΥ δοοουηϊοα ΠοΟΙΪγ, 959. 
Αεςουηΐ οὗ ἔπε εν δῃ οἴυγο πὰ [118 
ΤΌ 6ΓΒ, 288--- 904. ΑἹ] τηδὶο 7168 γϑ- 
αυϊγεὰ ἴο δ6 δὲ Ζδγυδβαίθπι δὲ ἔπ τἤγθα 
θγεδῖὶ δηηυδὶ ἐρϑίίναὶβ, 330, 331, Οογ- 
Γι ρτοη8 οἵ γε] !ρίομ δπηοηρ' τ 6 πὶ, απὰ {ἢ εὶγ 
Ἰαοϊαῖγγ, 368-977. διὰ ποῖ πουβῆρ 
8ἢ 8588 684, 370, 371]. ϑϑιαῖα οὗ τοϊϊρίοη 
ΔὯΠ11 βοοῖβ ἴῃ ἴῃδ εἰπηα οἵ “6808 (ΕΟ γὶβῖ, 
386 ---406. ὙΠΕΙ͂Ρ ρῥγινδία [Ἰἴδ, ᾿Ἰπϑῃ ΓΒ, 
οσυδίοιμηδβ, δ.Γῖ8 8η᾽:ἃ βείθηςεβ, 41]---24. 
Οὐοπηπιθγοα δηά πϑνϊρδιίίοη, δ2:---ὅ28. 
Απιυβαηηρηῖθ, 632, ὅ338.. ΤΠοῖΓ τγοδιπηθηῖ 
ΟΥ 16 ἀρβά, δῃά διπογαὶ τϊοβ, ὅ56---ὅ70. 
Τρμεῖγ δχίγεπηθ σογγαριίοη ἀυγίην ἐμ 6 εἶπα 
οἵ Ομ γβὲ, 406---410. 

ἴηι τὰ Νεν Ταεβίδιμηθης, 16 ἴΘγΙῚΒ 
“ ενν8᾽ 15 δι ρ]ογθά : -- 

(1.) ὙῈΗ σείεγοποθ θοῖἢ ἴο παιίίοῃ δηὰ 
το ρίοη. (Μαῖι. χχνῖ!, 15. Μαγκ νἱϊ. 3.) 

(2.) Ὑπ τεΐδγεποθ ἴο τγεϊϊρίοη οὐΐγ. 
(οπι. ᾿.. 28, 29. εν. 11. 9. "1, 9.) 

(3.) Ὑ τείδιεμος ἴο πϑιϊοηβ ΟἡΪγ. 
(Αεῖβ χίχ. 84. χχὶ. 39. χχὶϊ, 3. -68}}. 1... 13.) 
εν ΟΡ ΤΗῈ ἈὈΙΒΡΕΒΈΆΒΙΟΝ, 0 ΠΟῪ 

ψοΓὸ, 903, 994, 
ΨΦΈΖΕΒΕΙ, : -- 
1, ΤΠα ἀδυρἢέογ οὐ ἘΛΉΡδ8] οὐ Π᾿ΠοὈ δ] 

Κίης οἵ 1π6 Ζιαοηίβηβ, δπὰ νῖξ οὔ Απδὺ 
Κίηρ οἵ ἰϑγβοὶ. 8:6 νγὰβ ἱπίβπιοιιβ ἴῸΓ ΠΟΥ 
ἰαοἰαῖγιθθ, διὰ (ῸΓ πδγ ογυδὶ ρεγβθου το β 
οἵ τὴς νουβῃρροῖβ οὔ ἴπ6 ἴγυθ Οοῦ, 
ΡδγιϊουϊαγὶΥ 186 ργορμεῖβ. 886 δὲ Ἰεηρίῃ 
Ρογβῃεα τη ϊβεγαθῖν, δοσογάϊηρς ἴο 8 ργεαΐο- 
του οὗ ἴπ6 ργορῃοῖ ΕΠ. (1 Κίηρβ χνὶ. 
31. χυῆ!. 4. 13. χχὶ, 293. 9 ΚΙηρβ ἰχ. 30---37.) 

2. ἴῃ εν. 1. 90. Φεχοῦοὶ 18 ριυιῖ 885 ἃ ρε- 
ἡδτίς ἴδγπὶ (οσ δὴ Ἰἀοϊαῖγοιιβ δῃὰ ἰηΐαπιοιιβ 

θ88 

0 

νγοιηδῇ, ἔπΠ6 οἰηδίθη οὐὗὨἨ Ἴογγυρὲ [εδο ΓΒ. 
866 Ρ. 697. σωρτῆ. 

ΦΈΖΒΕΕΙ,, 8 σοἰουγαι θὰ οἰ γ, βἰἐυδϊεα ἱπ 
ἃ νΆ]]ῈῪ οὗ τῃδὲ πδηι6, ἴ ἔπ 6 οδπίοη οὗὨ 6 
Βα! μεγιῦ6 οὐ ΝΜαμβδββθῃ, οἡ {τς '᾿νεβϑδὲ οὐ {6 
εἶνε ψογάβδῃ, δῃὰ οὐ ἴΠ8 ἼἿοηβηθβ οὗ 6 
ἐγὶθα οὗ Ιβββοῆασ. (Ψοδῇ. χῖχ. 18.) Ἠδθγα 
ΑἸ ἢ8α ἃ ρεἶδεθ ; δηὰ ἤδγα ἴ86 γει ρα ἶἷνθ 
7υβεῖοα οὗ αοἀ ονεγίοοϊκς εζεῦεὶ. (23 Κίηρβ 
ῖχ. 80--97.). Φ“ΦεΖγθαὶ 15 ΠΟῪ τγοϑυοθὰ τὸ 
ἃ 8118} γ]ὰρ τ}. Ζεγίη. Ὦγ. Ὑδοη- 
ῊΓΕ ἴιογα δἰθνθὴ βδγοορῃδρί, ἐνῆν ΟΓ ἴῃ 

Θηΐ5, οἵ ὃ δηι ιν, τ ἢ ἢ πλδ 
ἈΔΩΣ ΘᾺ Ττβει τίσι. εἰλπᾶν οὔ τ1ῃ6 ΒἰρΙὸ, 
νοὶ. ἰϊ. ρ. 3803.) 

ΨΈΖΒΕΕΙ,, ῬΙ]αίη οὗ, δοεοουηὲ οὗ, 69, 70. 
ΦΟΑΒ : -- 
1. ΦοΑΒ, ἴπΠ6 βοῇ οὐ ϑϑεγαίΐδβῃ δηὰ {ΠῸ6 

σταπάβοη οἵ ΚοπδζΖ (1 (ἤγοη. ἱν. 18, 14.) 
Ὥορθον οἵ Οἰδηϊεὶ τπ6 Κἢγδὶ ζν4ες οἵ τς 
Ηδῦτγαννβ, ννᾺ8 ἴπΠ6 ἰοιιηάεν οἵ 8 οοίοηγν οὗ 
ἈΓΓΙΒΔΏ8, ΟΥ “ ογβδιηθη," δῖ Οὔο ἴῃ [6 
ετῖρα οὐὁἨ Βεη͵απηΐη, ποῖ ἔᾺγ ἴγοτῃ ἴἢ6 σγῖνεσ 
Φογάδβθῃ. Τῇ νιον, Ὑἤογα δα βοίίθα, 
οὈταἰϊποά τπ6 πδπιὲ οἵ ἴΠ6 ΆΠΟΥ οὗἁὨ Οταίβ- 
Ὠ]Θ61,, 8 Δρραὶ διίοη νν οἢ δῆονβ, (Πδὲ τῆς 
ΑΓΒ ᾿Γδοίβοα Ὀγ ἰπ6π) σογῈ οὗ [Π6 Ηγβὶ 
ὉΠ ν ; δηὰ ΝΕΟἢοι δ σαν ἰδ [ἢ 6 88Π|6 
Δρρεϊδέοη. (χὶ. 85.) ΤΠ δβίδὈ! ῃπηδης 
οὗ Ψοδῦ, τονναγάβ {πα {ἰπι6 οὗ τπ 6 ἢγες ἰυέρο, 
ἔγουι ψῃοπὶ ἢ6 τγχᾶβ ἀδβδοθηάδά, ργονεβ ἴπδὲ 
το Ἡδῦγονβ Πδαὰ ποὶ ἔογροίζοη [ἢ δγίβ 
Ὑἢϊοῦ ἴπον πδὰ δοαυϊγοὰ ἴῃ Εμυρῖ, δὰ 
ΒΠΟΥΒ ἴῃ ᾿ν ἢ δί δϑιϊηδιίοη ἰγβάθα νοῦ ἢοά. 
ΤῊΘ ρβορίβ, ψῇῆο ᾿δά δγεοϊθὰ ἴἢ6 ἰβδῦθεγ- 
ἢδεὶα ἴῃ ἴδ6 τι ἀθγηθθθ, ΜΘ ΠΊΔῪ το 
ςσοποοῖνο, σψουἹά, ἰῃ πὸ ἰοηρσ τἰπ|6, [ὈΓηὶ 
65 Δ} 15Π τη θη οὗ 1Π15 Κιηά, δίϊεγ (Π6Ὺ 6 γ6 
βεῖι]οά ἴῃ (δπδβϑῃ. 

2. Φολβ, ἴπ 6 βοὴ οἵ Ζογυΐδη, δηὰ ΠΕΡΠΘΥ 
οἵ ανὶὰ. ἍΜ ἢ18. Ὀγοίμοτβ ΑΌΙ5Π81 δηὰ 
Αβδ}εὶ, ἔθ σοπιπιδη θα ἢἷ8 ποθ᾽ 8 ἸΓΟΟΡΒ 
ϑρδίηϑὲ Αὔπεῦ. Ηδ 'νν88 οπδ οἵ (ἢς ργθαῖδϑι 
θθπογα 8 δηὰ πηοβὲὶ να] ίδηΐ πε ἴῃ νι Β 
ἉΓΙΩΥ͂, δυὲ Ψ88 οὗ 8ῃ ἱπιρογῖοιβ 8δηα γϑ- 
γϑηρο οι} αϊπροδιίοη. ἩΗδνίπρ οοηϑρίγοά 
ἴο γαῖδβα Αἀοπιΐαν ἴο {π6 τἤγοπα οἵ δὶβ 
βίον Πανὶ, Φοαῦ τβ ρυὲ ἴο ἀδβδίῃ ὉΥῪ 
σοιηπηδηἋ οἵ ϑοϊοπηοῃ. 

ϑολνπκα, ἴῃς νἱΐδ οὗ (ἼΖα, διαταγὰ οὗ 
Ἡεγοὰ Απιῖραβ. 8|6 18 δπιιπηθγαῖθα διηοῃρ, 
τοδ6 ψοιπθη, ψἢο πανίηρ Ὀδοη πεαϊεα ὈγῪ 
σεδβιιβ, ἔο] να δῖπι ουἱ οὗ (Δ|1Π|δ6, 8πὰ 
αϑϑἰβῖθὰ ἴῃ βυρρογιίηρ πἴτῃ. (06 νἱῖϊ. 8. 
χχῖν. 10.) 

ϑολβη, ἴμ6 εἰσ Κίπρ οἵ Φυάδθ, νὰ8 
16 βοὴ οὔ Αμαζίδῃ. Οπ [ἢ6 τρδββδογα οἵ 
ἢΐ8 [ἌμΪγ Ὁ ΑἸἰμαϊίαι, ἢς ννγαὰβ8 ργεβογνϑὰ 
ὈΥ Φεποίδαα τπ6 Πρ ρῥγίεβεὲ δπὰ ἢἷβ νν]ἴδ 
Ζεποβῆαρα, ἀπά δβϑογεῖθα [ῸΓ εἰχ ὑϑδγβ ἴῃ 
οη6 Οὔ ἴπ6 δδγίπιθηΐβ οἵ [ἢ ἔδιρὶθ, ν ἤοΓο 
6 νὰ5 Ὀὑσουρῃξ υρΡρ. Αἴ [88 δρὲ οἵ βενθῃ 
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γΘΔΓΒ, ἴ[Π6 σουγθροουβ βαΕἸἸΥ οἵὨ ἐπ ὶρὶ 
Ῥτίεδὲ ρ]αοθά ἢϊτὰ οὐ μα ἰἤγοπα οἵ ἢ18 
ησοδίογθ, δυγίησ {ῃς6 ἰ᾿ἶΐε οὗἩ ΦΔεβοίαάα, 
ἢ6 γυϊθὰ νν6}} : Ὀὰϊ οὐ τῆ ἄἀδδῖὶι οἵ τῆδὶ 
ν 196 δηὰ μίοιιδ οομηδβείϊονγ, ἢὮ6 ᾿ἰϑιθηθά ἴο 
{π6 δύνϊος οὗ βοπῃα οὔ [8 σουγίεγ ; ἔεὶ] 
ἰηῖο ργοββ ἱἀοἰδίγυ ; δῃὰ δὲ ἰδηρι ρυΐ ἴο 
ἀφαῖ τῃ6 βοὴ οἵ διὶ8 Ρεπαίδοϊογῦ. Εγοτι 
{Π||8 (ἴτη6, Π]8 χεῖψῃ Ὀδοδπλα ἀϊβαδίγοιβ ; [18 
Κιηψάοιι νν88 ἱηναίοα Ὀγ (ἢ ϑγτγίδῃβ ὑπο γ 
Ηκζεεὶ ; [18 ΔΓΠ.65 ἡγεγα [οἵδ] γ ἀϊβοοῦ)- 
πιοά ὉΥ γοῦν ἸΠΟΓΙΟΓ ἴογοθβ ; δηὰ ἢδ 
οουϊὰ οἷν βανα ἢἶβ οδρίτα], Ὀγ ἀξ γοπος 
ἴο 186 ϑγγίαηβ 06 ἰγδϑᾶβιιγθβ συ ϊο ἢ 
Ὀδθη σοηδβδογαῖθιὶ Ὀγ ἢ5 ργθάδοθββογβ, δηὰ 
[Πο86 Ψῃϊοἢ Πα 84 Β᾽Ππ|56}7 οβεγεὰ ἴῃ τῃ6 
ἴθιηρ]6. Α ἰϊηρογίηρ Ππε88 βείζεά ἢΐῃι: 
τῆς υὑἱοοά οὗ ΖΘοοἢαγιδἢ, τὴ6 δοὴ οἵ Ζ6ἢο- 
Ἰαίία, ἑουη ἀνδῆρογβ;; δηὰ δεν γεϊζηϊης 
40 γεδγβ, Φοδβδῇβ νναὰβ8 αϑϑαβϑί παῖε Ὀγ ἴγοα 
οἵ δὰ βεγνϑηΐβ, (3 Κίηρβ χὶ. χὶὶ. 2 ΟὨγοη. 
χχῖν. 

ΦοΑ5Η οὐ ΨΦἘΗ|ΟΑΞΗ, Κίηρ οὗὨ [δγδοὶ, (ἢ 
8Βοη δη( Βυσοσϑεοῦ οὗ Τ με ἐς. Ῥοκβεββεά 
οὗ πιογα ἰδ]θηῖβ ἤδη νἱγίιεβ, ὈῪ ἢ 18 ἴογ- 
ἴυπαῖϊθ ψ8ΓΒ Π6 ργοραγεὰ ἴδ βρίηδὶὰ 
τείρῃ οἵ ἢΐ8 βοὴ Ψογοθοδαηι [{.; δηὰ νυδηϊοά 
ποϊῃίηρ Ὀιὲ ρῥ᾽εῖγ. Ης τεϊρηθαὰ [6 γϑδγβ, 
ἀυγίης νϊοῖ Π6 “ 14 δν}] ἴῃ ἐπ6 εἰρῃε οὗ 
ἴδε [μογὰ, δῃὰ ἀεραγίβα ποὶ ἴγοπι 811] [16 818 
οἵ Φεγοῦοδηι 1Π6 βοὴ οὗ Νοῦαϊ, νῆο πιδάθ 
Ἰβγϑοὶ ἴο βἰη.7 (3 Κίηρϑ χὶϊ. 10----12. χίν.) 

708, δὴ ἱῃπμαθϊίδηϊ οὗ {Π6 ἰαπά οἵ 02, οΥ 
Ιἀυπηερα, ἤοβα ρῥἱδῖν δηὰ 8ΠΠ]ἸΟἱ 0 ἢ 85 ἃγα 
ςεἰεῦγαιθἃ ἴῃ τῆς ρορίϊοαὶ Ὀοοκ νοῦ 
ὈΘΑΓΒ ἢὶβ πδιπθ. Εογ 82η βηδ γβὶβ, ὅζο. οὔ 
ΜὨΙοἢ, 566 Ὗοἱ. 11., ρρ. 104 ---736. : δηὰ οΓ 
ἃ ποῖίςα οὗἁὨ [π6 αἰπειβα νυν τσ ἢς 188 
ΑΙ οῖδα, 566 Ρ. 528. οὔ {ἢ ϊβ νοϊυπηδ. 

οει,, ἴῃ βοὴ οἵ Ῥοιμοῖ, δηὰ (ἢ6 8β6- 
οθηε οὗ {πΠ6 τηποῦ ργορμεῖβ. 18 ἢ βίου 
15. δητ γεν ἀηκποόνη. Ετοπὶ ἰπίογηδὶ αν]- 
ἀδηῆςθ 6 Δρρδᾶγβ ἴο ἤανα ργορῃθδὶθά ἀϊιγ- 
ἵηρ 1π6 δαγὶγ ἀμγβ οὗἉ 7οκβῇ Κίηρ οἵ δυάδῃ, 
Β. Ο. 870---8656. δε ἰ5Β οπα οἵ τμ6 οἰάοδι 
οἴ τῆς Ηεῦγεν ργορἢ εἶδ, ννἤοβα ργϑαϊοιο8 
ἤᾶνε σοη!6 ἄονη ἴο τι. (τ. ΗἩθηάεγβοπ᾽β 
Μίηογ Ῥγορδεῖκ, ρ. 90.) ὅ6ε υγίμεν, Νοϊ. 
᾿Π. ρρ. 946---950. 

ΦΌΟΗΝ :--- 
Ι. Φοην ἐδε αρέϊεί, τὴ 6 δοῃ οὗ Ζεοοΐα- 

τἷὰ8 δηὰ ἘΕΠΙΖαθοῖῃ, ννὰ8 ἴῃ Κίπϑιηδη δηά 
ἀρ σολν οὔϑψεβυ5 ΟἸἢγίβῖ, απ ἀἰϊδβεϊησυϊθῃθα 
ὉΓ ἴδ 5.0 ΠΟ ἀπ πίον οὐ ἢ15. Πἰ{6. 
Νοῖῖσα οὗ ἢὶβ ἀγθββ, βεθ6 ῃ. 497. δας νπῖ8 
Ὀεποδάθα ὈΥ ογάογ οὔ Ἠδγοὰά Απέϊρδϑβ, 
ψ ποσὶ ἢ6 δά γορτονοὰ ἰοῦ ἢ 8 ἰησθβίυοιι 
τηλγγίαρο, (ίαξι, 1. ΌΘΟΣ1. χὶν. 9---4, 8. 10.) 

ἢ, Φοην {ἧς ἡροείίς απά Εὐυασηροῖϊεέ, ννὰ8 
π6 δοη οὗ Ζεῦδάεε δηαὰ ϑαϊοιηθ, Ὀγοῖῃοῦ 
οἵ Ζιπγ68 (6 εἰ δῦ, δης ογιρίπα!ν ἃ ἤδἢογ- 
πιδη. Ηδ Β6επ)8 ἴο ἤδνθ ὕδεη οἵ ἃ πιὰ 

ΔΒιοφγαρἠϊοαὶ, ἩΗἱοτγίοαὶ, απὰ 
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Δα δἰδοϊομδίο ἀϊδροιιίοη, δηὰ ρϑου Ἰατῖν 
ἀθὰγ ἴο Ζ968ι5 ΟἾγιδς. ΗΐΪ πδῆα ἰδ 
ἤχρά τὸ τ ἰουγίἢ ἀοδρεὶ, ἰο γε Ἐρὶ8-- 
1168, δηά ἴο ἴδε Αροσαῖγρεο.: ἴογ δηδίγβεβ 
οὗ ποϊοῆ, 866 ἰ6 Ἑουγὴ Ψοϊυμο οὗ εἰ 
ψοτ. 

3, ΦΟΗΝ, βυγηδιηοὰ Μαβε, ἴδ6 οοπ- 
Ρϑηίοη οὗ Ῥϑὼ βπὰ Βαγπαῦαβ ἴῃ {μπεὶγ 
)ουγη 68. 

4. Φοην, οὔθ οἵ (86 οὗἰίεξ θη πὸ 
(ἢ6 768, ἃ ποσοῦ οὗἩ ἔΠ6 ϑδῃηῃθάγιπι, δὴ 
ρΡοιΒδρθ γοϊαιθά το ἴμ6 δίρῃ ρείεδσὶ. (Αςῖδ 
ἵν. 6.) 

Φοκταν (ον Κλητάν, δ τ8 Ατϑδὺς 
ὙΓΙ6 ἴΠ6 πδιη6), 88 ἴῃ εἰάδεε βοῃ οὗ 
ἘΡογ, ἔγοχ ψῇοπὶ ΠΠΔΩΥ͂ ΑΓαθίδη. τγῖθεβ 
ψΈΓῈ ἀεβοθηάθα, (θη. χ. 235---30.) Καἢ- 
ἰάῃ ἰδ 81}}} 16 ραϊγοηγτηῖς οὗ μ6 ἰασζα 
Αγδθίδ ἰγῦ685, το ἅγα βοδίζεγοά ονὲσ 
ἴη6 πῃοῖἷς δοιΐδαγη ρογέοη οἵ Αγαθία.Ό [ἰ 
16 α'5ο {Π 6 πδπ)6 οὔ ἃ αἀἰϑίτιςϊ οὗἩ Ὑδδη ογ 
Αγαῦῖα δίχ, δηὰ οὔ 18 οδρὶϊδ!. (τ 
δου 5 [μαπάβ οὔ ἴῃ ΒΙΌ]6, νοὶ. ἰϊ. ρῥ. 
142. ἴῃ ρρ. 733---746. Βα ᾿δ5 ἱγτασβὰ ἴῃς 
ργοῦαθ 6 δου] θιηθηῖβ οὗ ἴπΠ6 ΦΟΚΤΑΝΙΤΕΒ, 
οὔ ἀεβοθηάβηίβ οὗ Φο[ίδβη. 

ΦΟΚΤΗΕΕΙ, : -- 
1. Α εἰν Ὀεϊουρίης ἴο ἴπ6 ἐγῖθα οὗ Φω- 

ἀδἢ. (Φ9οδὴ. χν. 38.) 
2. Τῇδ ὕδπὶθ ψ θοῦ Αἰπδσι δ Κιηρ οἵ 

δυάύδῆ ρανα ἴο ϑείδῇῃ, δὴ Αγαδαρίδῃ εἶν 
σα ῃϊοἢ Πα ἰοοῖ. (2 Κίηρβ χὶν. 7.) 866 
ΒΈΠΛΗ, ρᾶρα 727. ἐπα. 
ΦΟΝΑΗ: 
). Ζοναῆ, ἴα βοῇ οὔ Απϊεῖδὶ, δηὰ ἐπα 

ΒΔ οὗ [Π6 τρΐποῦ ρῥιορβεῖβ, σῇ νὑα8 
ϑν ον ὈΥ 8 ἰᾶγρα 5ἢ, δηἀ Ἴοηιϊηυεα 
ἴἤγαα ἀδυ8 δῃά [ἢγθα πἰρῆ 5 ἴῃ [πε βίοπιβοῖ 
οὔ τῆ6 μιοηβίθεγ. ϑὅ6ε οὐυβεγναίϊοῃβ οὔ ἢ15 
ΡΓΟΡΏΕΟΥ ἴῃ Κ᾽ οἹ]. 1. ΡΡ' 9ὅ6---960. Ης 
15. 1η6 πηοδὲ δποίθης οἱ 411] εἴς Ἡδῦγον 
Ῥγορδοῖβ, σἤοβα ψυγιτἰρβ ἤᾶνα σοῖς ἀοντῃ 
ἴο υ8., Ηἰςβ ργεαϊοϊϊοηβ σογα ἀθὶϊνεγοὰ 
δυδιηδὲ ΝΙηθνεῆ. Τῆα ργεϊοηάοά τοιοῦ οὔ 
Φοπαῦ ἔογπὶβ ραγὶ οὐἩ ἴπ6 σγοδὶ σγοὺρ οἵ 
Αββυσίδῃ ΓΒ Ορροβῖῖθ ἴο Μοβιϊὶ, ν υἱοὶ 
Β0Π16 ἤδνα Ὀεϊϊενθά ἴο γεργοβεῆς {Π6 Γεδὶ 
Βἰ[6 οὗ δηοίθβπς Νίπονεῦ, Α πιοϑᾳιια Β859 
θδθη δγθοϊβα ονεῦ ἱξ : δηὰ ἴδ ργεϊεηάειὶ 
ἴοπὶῦ 18 ἴῃ 8 ἀκ ἵπποῦ γοοη. δα ἰγδεὶ- 
τοι ψἢϊοΐὶ ρ]ας 65 ἴΠ6 ἰοῦ οὐ [8ὲ8 βροῖ ἰδ 
8 τΏδγε β0Ϊ6. Α ἰαγρὲ Τωγοοιηδη νυ] ]αρθ, 
σα ]Π]6ἀ ΝΟΌΝΙ Ὑτηιῖι5, ἢα5 γίβθη δρουμὰ τῇδ 
ΙΏΟ84ι6. ([μαγαγα᾽ 5 Ὠ᾿δοονογίοϑ ἴῃ ΝΙΠονθὶ, 
ἄοε., ρ. 596.) 

2. ΦΌΟΝΑΗ ογ οναβ, ἴα ἔβίθοῦ οἵ {6 
Δροβῖῖα διιποη Ῥείογ. δ νδβ ἃ βββογιωδηῃη. 
(ϑοδη 1. 42. χχὶ. 15--17.) 

ΦΌΝΑΤΗΑΝ, 6 δοὴ οἵ ϑαυ!, αὐπάὰ {δὰ 
(ἈΠ }}γ δεϊδοποὰ ἔγίοπα οὔ Πανίά ἴῃ 4}} 
18. ρογβθουξίοηβ. Ζοπδίῆδη αἰβρίαγει εἰσ- 
4] γϑίουῦ ἴῃ 16 ψψαγ8 ἢ τῃ6 ΡΒ Πἰβιϊ 68. 

βοζο -ὰ - τ -α -- 
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δ ρογίδιοά ἴω δία υἱἢ ἢ18 (ΔῚΠΕΣ οα 
Μουπεὲ ΟἸΡοα ; δῃὰ δἷβ ἀδδαῖὶῃ 18 ρϑίῃο- 
εἰςαῖγ Ἰαπιθηίθὰ ὃν αν ά ἴἰπ ἃ ἰωπογαὶ 
εἰθργ νῃϊοῖ ἢ6 Ἄσοϊηροϑοὰ 'π πορουγ οὗ 
νοι. (2 ὅδη.:. ἰ.) 

ὥορρα, 8 βοδιρογί οἵ Ῥαίεδιϊηθ, οὐ 16 
Μοαϊξογγδηθδῃ, οἰ Ἰθὰ 8180 ὅδρῆδ, δπὰ ΠΟῪ 
την γα  γ Ψαθῆι, ον 5 8}} ἐἰα οἰγσουτοδίβποοβ 
οΥ̓ 118. «οἰ τιν, 85 (8Π6 ῥγίῃεῖραὶ ρογὲ οὗ 
δυάαια, ἴο ἰϊ8 δβἰτυδέϊοη νἱ ἢ ἴο 
Ζεγυβαίθμιμ. ἴἶὲ 'β διζυδίθα οἡ 8 γοςκὺ ἢ}}} 
οἵ 8ὴ οὐἹοηρ βιδρε, 6 Ὠου 565 δηὰ δἰγθεῖβ 
τορυ αγὶν γἰβησ ἀρονυα οπα Βῃοῖθοσ ἰῃ ἰοῦ- 
ΓΒΓ68, βοοογαϊηρ ἴὸ τ εἰονδαιίίοη οἵ {6 
ἀἰβδιθης δίγαῖδ ογπηΐηρς (86 εἴα οὐ {ῃ6 
Ὀυ]ΐηρθ. ΑΔ ἃ βίδοη ἴος νϑββαΐβ, 118 
ΠαγθοΙΓ 5 οη6 οἵ ἴ86 ψογβὲ ἱπ τ1π6 Μεάϊ- 
Κογγδῆθδῃ, Ὀοΐηρ Ὀγοόΐοη ἀονῃ δη ομοκοά 
νυ ἢ 5δηα. “ἢ ρ8 σοΏΘΓΘΙΥ δηοῖοῦ δϑουΐ 
8. Π}ῚΪ6 ἔγοπι {π6 ἴον ἰο ἀνοϊὰ τπ6 βἤοασὶ5 
δΔηἋ τΟΟΚΒ οὗ {π6 ρἷδςθ. [Ι͂ἢ δποίθηξ {ἰπ|68 
1 88 ἰἢ6 ΟὨΪΥ ρῥἶδεα γεβογίδαά ἰὼ 88 8 868- 
γογὲ ἴῃ 6] Ζυάκα. Ἡϊέπεῦ βοϊοπιοη οὔ- 
ἀεγθὰ τμ6 πηδίογία}8 (ῸΓ {6 ἴδιηρ]6 ἴο Ὀ6 
Ὀγουσθς ἴτοπι Μουηὶ 1,1θαηυ, ργενίουβ ἴο 
1Ποῖγ σοηνονδῆςσα Ὀγ ἰδηὰ ἴο Φογιιδα 6 η).᾿ 
ΟἸαγ κ᾿ β Ὑγανοὶβ, γο]. ἦν. ῃ. 442, 20]- 

᾿Πὲ᾿5 [1,ϑτίοτβ ἔτοῃη αϊββιΐπθβ, Ρ. 198. 
1γΌγ᾿5 δὴὰ Μδηρὶθ᾽β Ὑτγανοὶβ, ρρ. [86--- 
188.)}ὺ Απά ἔγοπι {8 ρἷαδοβ τὴ ργοροῖ 
Φοηδῃ δἤογνδγὰβ δυηυαγκαὰ ἔὸγ ΝΙΠθυθῇ, 
(ϑοπαὴ 1. 3.) [ὲ 'β ἃ ρίαδςς οἵ νεγὺ ργοδὲ 
δηαυϊγ. “[ἐ 15 ἤγϑε τηβητοηδά ἰη Ψοβῆυδ 
χῖχ. 46., 885, νὰ 118 δα)]οϊηΐηρ ἰονη5, 
[Ὀ6ἰηρ} ρδγὶ οὔ τ6 ἰοὶ οὗ Πδαῃ. Ϊξ ποχὶ 
ΒΡΡΘΒΓΒ 88 [6 ρίαςο, αἱ ψ οἷ τ γα Ἰδηά θα 
ἐς ἢοαῖϑ οἵ ποοὰ ἴζουι 1ϑὕδηοη ἴον 186 
μυ!άμς; οὗ της τορὶ6. (8. Οἤγοη, 1. 16.) 
ΤῊ δεα οὗ ὕορρα νδβ ἰῃαδὶ ἴο ψῃοῖ (Πα 
σοάδιβ οὗ ἱμεῦβῃοῃ, ἀεβεϊπθά ἔογ 1Π6 γερϑὶνγ 
οὔ τπ τειηρῖο, ψετὰ Ὀγουρῆς. (ΕΖτεα ἢἱ, 7.) 
ἴε ἀρρϑδγβ ἔγοπι (6 Αςῖ5 οἵ τῇ6. Αροϑβι68 
(χ. χ. χὶ") τ[πδὲ τ1ῆ6 Θοβροὶ ννὰβ γεοεϊνθὰ 
ΠαΓα Βοοῦ δήϊεσ ΟἸ γι᾿ 5 δϑοθηβίοη. Ηδσγε 
αἶδο 8ι. Ῥεῖογ γεβϑίογοά τὸ 1 ΠΌσοὰΒ ΟΥ 
Ταῦῖπα (Αεῖβ ἰχ. 40.), ψἤοβα τεορυϊοὰ 
ἰουὴῦ ͵8 8{1}}} βΒῃουγῃ ἴο ἔγανῖ]ογθ. “ [τ ἰδ 8 
εανα Θχοδνδῖθα ἰη 8 δοδ}γ, (ΠῚ 16, ̓ἰπησϑίοηο, 
δη( 8 δθουΐϊ ἔνοϊνα ἔθος ἄόορ, συ! ἢ ἃ ἢϊρὶνὲ 
οἵ βῖορβ ἰεβάϊηρ ἀονη ἴἰο ὦ, ὙΤῆδ ἢοογ ἴδ 
ἰενεὶ. Τα ἱπιογίοσ 15 δρουὶ εἱρῃέδθ [δεΐ 
Ἰοπρ ; βηὰ 1 ἢδ8 πἴπβ εγγρῖβ, ἤγοα [γοηεϊηρ 
1Π 6 δηίγαποα δηαὰ τῆσγθο οὐ δδοὴ βἰάθ, οαοἢ 
ΟἿΘ πιδαδυγίηρ εἰρῆς δες ἴῃ Ἰθηρίῃ, ἵνο 
ἔεοϊ ἴῃ νά, δηα ἴἤγεα ἔδει ἴῃ Πεῖρῃξ; 186 
8.6 ογγρίβ [θεἰηρ] δρουὶ εἰρῃς ἔδεϊ δραγί." 
(γῆς ἢ ρεΠοη ἴο ἴη6 ΦΖογάδι, ἄς., 
ῃ. 442.) Μοάδγη Ζορρᾶ ον 76Ηξ, βίδηκ 5 οῃ 
8 ΡΓοπηοηΐογυ, ψΠ]οἢ Γ868 δῦους 1560 [δεῖ 
ἀρονα ἴΠ6 Ἰανοὶ οἵ 16 86ᾶ: ἴξ φοπηπιβηάβ 
νϑθὰ διὰ ρἰοϊυΓοβαυθ Υἱθτβ ΟἹ ΘΥΕΓΥ 
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βἰάο. Το συν. Ὧν. ὙΠβοη, ἴῃ 1848, 
δβεϊπηδιθὰ {πε ρορυ]δίϊοη οὗ ὅορρβ, δχεῖιι- 
βῖνε οἵ [ῃ6 τὐἰ]]αγγ, δὲ ὅνα τπουβαπα 800]5, 
οὔ ποῖ ἐνοηΐγ-δὶχ ἕδη} } 1685, ἢ 120 
Βουΐδβ, γνεῦα ὅονβ. ΤΠπὸ ραγάξδηβ οὗ Ζορρᾶ 
οχίθηαὰ [Ὸγ ἃ οοῃϑι ἀθγϑῦ]6 αἀἰβίδησα οἱιἱβ4 6 
(6 ἴον, δηὰ δγα βυγγουπάθα Ὀγ παάροβ 
οὔ {πὰ ρυῖςκὶγ ρεδῦ. ΤὙΠΟΙΘ 18 νοῦν {Πππ|6 
ἰγϑάα μεσγο, ἰῃ6 οὨΪν θυδίῃοββ οὗ ἴῃ6 ρ]δεβ 
θείης ἀοείνθά ἔγοτῃ ἔπ 6 βρρ 165 πο θβδαγΥ 
ἴον ἴδ οἱ στίπι8 σοΐϊπα ἴο δηά τγοιιγηΐϊηρ 
ἔροπι Ψεγυδβαί δι. ἔπ βουβο οὔ τὴς Βειτ5ἢ 
νἱοθ.οοηδι! (βίρηοῦ βπιϊδηΐ), ἴΏ 1831, 
δἰοοά οἡ ἔΐπα τερυϊοδὰ 5'ῖε οὗ ἴδ Ποιιδα 
ΠΟ δὰ Ὀδοη δίπημοη {πΠῸ Ταπηογβ, τη 6 
Ποβὶ οὗ (Π6 δροδβίϊα Ῥείεθγ; δηά ἃ ρογίϊοῃ 
οὔ δῃ δβησίθηϊ ν8}} {πογοίη ννδδ ροϊηϊθαά οι, 
88 8 ρα ΠΟΪΠ6 ΓΟΪὶς οὗἉ [6 οΥγἹρίηδὶ τηϑηβίομ. 
(ΤΉγος θεκθ ἱῃ Ῥαϊεβείηθ, ρρ. 6---Ἴὸ. 
Ιοπάοη, 1888. Απάεγβοη δ ΒΙΌ]Ὲ Πρης 
ἔγοιῃ ΒΙ01]6 1,6 πά5, Ρ. 106. Ιοπάοη, 1856. 
ἘοΡθο ἢ 8 Τγανοὶβ ἰη Ῥβ εδιῖηθ ἀηα 8. γῖβ, 
νοὶ. 1. ρρ. 18,19. ϑϑιίερῃθηβ᾽ 8 [πεϊάεηϊ οὗ 
Τγαδνεὶ, ρῃ. 507, 608. Ὑ ΠἸΒοη 5 1,8 η68 οὔ τῆ 6 
ΒΙΡ]6, νοὶ. 11. ρρ. 9571 ---959.) 

Φὥομπαμ. ὅ66 ΦΈΒΟΒΑΜ, 3. ρῥ. 682. 
ΦΟΆΡΑΝ, Εΐνογ, δοοοιηὶ οἱ, 41---483. 

Ἑδρίοη γτουηῃά δρουΐϊ, 70. ὙΠίοΚοῖβ οἵ, 80. 
ΦΌΒΕΡΗ : -- 
Ἰ. ΦΖΟΒΕΡΗ, εἶα οἰσνθης βοη οὗ 7δςοοῦ, 

Ὀογη οὗ Ἠδομεὶ. διοὰ Ὀγ ἢΠί8 Ὀγειῆγεη, 
ἢ6 Ψ 88 δο[ ἃ Ὀγ ἔπθτὰ 88 ἃ δίανε ἴο 5Β0ΠῚ6 
Μι|ίαϊαη  ἰβ ἢ τηογοῆδηϊδ, ὉῪ  ἤοτ 6. γὰ8 
σατο ἰηίο Ἐργρὶ, δῃηὰ δρδίη βοϊὰ ἰο 
Ῥοτῖρῆαγ. Ἡς εἰ ἐδέξυΟ ΠΕ Ὀδοδπ!6 ρο- 
ΨΘΓΠΟΥ ΟΥ̓ΟΡ 8]} {π6 απ οἵὗἩ Ερνρί, δῃηὰ βοηΐϊ 
ἴογ Πἷ5 ἐδ δον δά Ὀγείῃγοη ἰο Εργρίὶ, ννῆθγα 
[6 ργονϊ δά ἔου ἐῃεπι. Οὐ ἔδε ἀδραγέυγα 
οἵ (ἢ ᾿βγϑοὶἴθβ, ρυγβυδηΐ ἴο ἢϊ5 σοιηπηβη6, 
ἴπ6 γοιηδῖηβ οὗ Φοβορῇ, σοῦ Πδὰ Ὀεδθη 
ετ θα] πο δοοογαϊηρ ἴο τ 6 Ἐργρίίϊδη ὑγο- 
6688, ΟΓΕ σεγτοά Ἰηΐο (δπαδῃ (Ἠεῦ. χὶ. 
429.), δῃᾺ, [ὃ βῃου!ὰ βϑεῖὰ ἔγοπι οβδῆ. χχῖν. 
81., αῇδοὺ {π6 οοπαιοβὲ Ὀγ Ζοβἤῆυδ, ννεγβ 
ἰπϊουτοὰ ἱπ ΦδοοῦΒ δεϊά πεὰγ ϑῃθοδ θη). 
(αεη. χχχνὶϊ.----ἰ.) Φοβδαρῇ 18 βοπ)είί 68, 
τηοϊοηυ πη δ! γ, ρὲ [ῸΓ ἢ18 ἀσβοθηάδηίβ, 
ἐπ δὲ ἷ5, τς Πα! ε γί οἵ ἘΡἢγδίπι. 

2, Τα λιωδαπα οΓ Δδίαγτῳ, ἀπά τῃ6 τε- 
ρυϊεά ἔδίπεογ οὔ 793εβυ5. (Μαῖϊ. 1. 16. 18--- 
20. 94. 11. 18. 19. 1ὼ0Κα 1. 27. 1]. 4. 16. 833. 
43. ἢ]. 93. ἵν. 92. Ζοἢη ἱ. 46. νἱ. 42.) 

8, ΖΟΒΕΡΗ οΓΓ γί πιαίλεα, ἃ τηοιηθογ οὔ 
{Π6 7ονν δῇ ββηπράγιη, δηὰ Ὀγίναϊεϊν 8 αΪ8- 
εἶρ!α οἵ Δεβὺ5 Οἰιγῖδϑ. Αἴορ ἢἰβ ἀδαίῃ, 
Φοβαρὴ γεσισϑίθα ἢἷβ ὕοαγ οἵ ΡΪδῖθ, δπὰ 
ΒΟΠΟΌΓΒΡΙΥ οπίοπιρεα ᾿ξ ἴῃ ἢΐ5 ΟὟ ΠΕῪ 
βορυΐϊοῆτγο. (Μαῖϊ. χχν]. 5δ7---60. Μαγκ 
χνυ. 483--45. υ0Κε χΧῆ, ὅ0. Φοἢη χῖχ. 38.) 

4. Οηε οἔτδε βενθηῖγ ἀἰβοῖρ]68 οὗἉἨ 65:18, 
αἰϑοὸ Ἷδ θὰ Βδγβαῦδβ δῃη ζυβῖι8β. Ηδβ ν 88 
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Ὠομηϊηδίοα 85 οπα οὗἩ 116 ἔτο ςδιυάϊάδίοθβ 
ἔον 116 δροϑε εβῃὶρ ἴῃ ρίδοα οἵ ἴμ6 ἐγδῖϊογ 
Ψυάα5. (Δεῖβ 1. 33.) 

705Ε8 : -- 
1. Α ὑὈγοῖδοῦ οὗ Φατηθ8 ἐδ6 1,688, δά 8 

ἰκϊπϑιηδη οὐ 2688. (Μίδιϊ. χιὶὶ. δ5. χχνὶϊ. 
56. Μεῖκ νἱ. 8. χν. 40. 471.) δε ἴδ τμ6 
ΟΥΪγ οπα οἵ ἴδ βοῃβ οὗ ΟἸδορδβ ἁηὰ Μδγ 
ΜΠῸ αἰὰ ποῖ Ὀεύοπια δῇ δροβίίε ; πεῖ 
εἰγοιπηβίδηοα Ὧδ88 Ὀδθη δοζοουηϊοαά ἔογ ὈΥῪ 
Οὐφιυεγοῖ, σῇ δΒυρροβοβ (πδὲ “90868 ννἃβ 
ομδ οὗ ἐῆοβα Ὀγαίἤγθη οὐ Κίἰηδιιθη οὗ 7εβὺ8 
Ομγίδε ψῆο αἰδεϊηρυ δῃθά ἢ πιβθὶῇ Ὀγ 18 
νδηΐϊ οὗ ἰδἰτἢ ἴῃ Ὠΐπὶ (οοραγα Φο η ΥἹ]. 8.), 
δηά ἐπογείογα τγὰβ ἀδοηθὰ υὑηᾷὲὶ ἴοσς {86 
ΔρΟΒι] δ ρ. Α8 ἴδ Βρρϑᾶγβ ἔγζοπὶ Αοίβ 1. 
14. ταὶ τπο Ὀγαίῆγθη οἱ ὅεδβιιδ εσα ῃγεβεηΐ 
δἴ ἴ6 τηδοιϊηρθ οὐ ἢϊ8 αἰδεῖρ[65, τῆς ἢ 
ψογα Ππεϊὰ Ὀεΐναοη τ δεοθηϑίοη δηὰ τῆς 
ἀδγ οἵ Ῥεηϊεοοδῖ, ᾿ξ ἰδ ποῖ πηργοῦδῦ!ο (Πδὲ 
7 ο865 88 σοηνογίδα δἴξεσ ἔπ χζεβυγγεοίίοη. 

ὦ. Φ9205Ε8, βυγπαπμθοὰ ΒΑΆΝΑΒΑΒ, ἴ86 
σοπιρδηΐοῃ οὗ ὅ8ι. Ιβιυὶ. (Αοεἰδ ἵν. 36.) 

φοβϑηῦα, ἴμδ βοῃ οἵ Νυηῃ, οὗ 6 (τα οὗἁ 
ἘΡΉγαδῖη), οα] 6 26808 Ὀγ τῇς ἀτγεεκβ. δ 
ψν85 106 πλϊπ βίο ΟΥ̓ Βογναιιῖ, δηἀ 16 δι10- 
ΟΟββΒοὺ οἵ Μοβϑβ ; δὴ οἵδδοθ σῇῃϊοῖ ἢ6 66- 
βοινοὰ ἴο Η]Ϊ οὔ ΠΔΠΥ δοοουηῖθ: ἔογ ἠοῖ 
οἷν δὰ Μοβεβ αϊβοονογθά ἴῃ ἢϊπὶ αἰβίη- 
δυϊδιι!οά ἰα]θηῖθ, θυ: αοά δἰπη8ε]  ἢδὰ 
ἀεδιιποα Φοβῆυδβ ἴο 6 1Π6 σοιϊηπηδηάοΓ. Ώ- 
ΟΠ οΥ οὐ δ'8 ρεορίε, ἱπ νοΐ σΘρδοῖ 
Μοβεβ ργαεβϑηϊδα ἢϊπὶ ἴο [ἢ 6πὶ 6 δῃογι {|π|6 
Ὀαίογα ἢἷ8 ἀθαῖῃ. Ψ92.οδῆυδ ᾿δὰ αἰϊδρίαγεα 
Ὀοϊῃ Κπον]εάρα ἀπ σουγαρα ἀυτπηρ [86 
"6 οἵ Μοβεβ, σῇοαὶ ἴα δοσοιῃρδηϊθα ἴο 
Μουπὲὶ δ'παὶ δὲ ἐπα ρἰνίηρ οἵ {6 ἰατσ. [Ιῃ 
τὴ6 Ὀδίη|]6 ἢ τῃ6 ΑἸλδ οἰκεῖ, ἢ6 Πδὰ 
Ὀγανεὶγ σομητηδηάδα {Π6 [βγϑε 68, δὰ Πδὰ 
Ὀδεη Ὀ]οδβοθὰ ψι ἢ νἸείοῦγ. Ηδ Πα θδϑη 
Οη6 οὗἉ 16 ἔνεῖνε δρῖ68, σῇοπη Νίοβεϑ δὰ 
βοηΐ [0 οχρίογε ἴῃ6 ἰαπά οἵ δῃδβδῃ ; δπὰ 
88 Οὐβίεῦ δηὰ ἴθ Ψεῦα ἴῃ6 ΟὨΪΥ ρογβοῦΒ 
ουκξ οὗ {πὶ πυπιῦοῦ ῆο πὰ δηοουγαρεά 
16 ῬΈΘΡΙΕ ψ Ώδη ᾿ηιἰπ! ἀδιθα Ὀγ (ἢς γερογὶ 
οἵ τῆς οΥδΓ βρίεθϑβ, 8ο παν ψψοῦα ἴπ6 ΟὨΪΥ 
Ιβγϑεὶ εβ ψῆὺ ΜΓ τοῦτα ἴπδὴ ΓΜΘΩΙΥ 
γεδγβ οἵ δρε ἔδμαὶ βυγνίνεα [ἢΠεὶγ (Ογν γθδγϑ᾽ 
ψναπάογηρ ἰπ τΠ6 ἀεβογί, δηὰ ραγιοιραϊθα 
ἴη ἴῃ σοηηιεβὶ οἵ σδῆβδᾶη. Φοβῆιδ αἰδὰ 
δὲ ἴ(Π6 δρὲ οἵ 110 γϑᾶγβ, δον ἢς ἢδὰ ἔογ 
ΒΕΥΘΠΘΘΏ Υ̓ΘΆΓΒ ροναγηθα (86 ἴδβγβ 68. 
ἨῚ 5 δαγ! θοῦ ἤδπι6 ᾿ψγ885 ἤοβϑα, νοοῖ Μοβο5 
σΠδησθα το Ψοβῇἢιια, οἵ, 88 1ξ ἰβ ργοπουποθα 
ἴη Ηροῦγεν Ζεποβῃυδῇ, [ἢ 6 ἱπιρογὶ οὗ νι οἢ 
18. ἐὴε ϑαίυαξίοπ οΥΓ Οοά. «οβῇια ἢδ5 Ὀδθη 
οΟπϑ, ογθὰ 88 ἃ ἴγρα οἵ οἷν ϑανίουγσ. Α8 
πε ρθγονν ρεπεγαΐ νδηασιιϊδιδά ἴῃ 6 ἱπι- 
Ρίοιιβ Οβηββπιίθϑ Ὁ. 1Π6 δἰά οὔ αοά, δηὰ 
Ἰηϊγοάἀμποριὰ Ηἰβ ρϑορία τηἴο ἐΠ6 γεβϑὶ οὗ τῃς 
Ὀγοπηἶβα ἰαπὰ, 830 Ψ6δι8 (ψ ἤοβα ὩβδπὶῈ ἴῃ 

Βιοφταρ)ιοαϊ, Ηϊδίογίοαϊ, απᾶ 

δΒ1) 

αγεοκ ἱβ ἐμ 6 581η6 85 796 βοβῃυδῃ) νι} οἱ δ 
ἄδγ βυθάμα βηὰ οχιογιηϊμδία τ 6 δῃδσηῖοΣ 
οὗ 8 ἤδίηθ δηὰ ἀϊδβοῖρ᾽θβ, απ ν}}} ἱπῖγο- 
άυςθ [8 ρϑορὶες ἰηΐο τπδὲ ρίδος οἵ γαεβϑῖ, ἴῃ 
ΜὨΙΟΝ ΠΟΥ Μ|}}} δ ογ ρογίοςξς δπὰ εἰεγηβὶ 
παρρίπεββ. Εογ οὐϑβεγνδίίοῃβ οὔ ἴδ Ὀοοϊ 
οἴ φοβίιυδ, 566 οὶ. 1. ρρ. 633---646. ; ἀπὰ 
ἴογ δὴ βοοουηῖ οὗ {π6 ἀϊνίδίοη οἵ ἴῃς Ηοὶγ 
Ἰκδηὰ Ὁγ δῖπ), δ6ὲ ρρ. 9--- 18. οΥ̓ (ἢ18 νο- 
ἰυπια ; δηἀ ου ἢΐ8 ρονογηπεης οἵ [6 Ϊ5- 
ΓΒΘΙ 168, 866 Ὁ. 98. Οδβεγνδίίοηβ οὔ ἴῃς 
116 οὐ βίοῃδβ γαϊδεα Ὁγ Ψ9οβῆυβ δὲ ΟἸἶψα!, 
οἱ. 1. ρ. 39]. 
Ζοβιλῃ, ἴα δοὴ οἵ Απιοὴ δηὰ 9εἀιάδῃ, 

βυσςοούρα ἢἶδ δῖον οὐ {πὸ ἑἤγομα οὗ 70υ- 
ἀδῇῃ δὲ [Π6 δϑγὶῪ ἃρὲ οὗ εἰρῃϊ γρᾶγβ, δηά 
ἀυγίηξ, ἃ τείρῃ οἵ τηϊγῖγεοης γϑαγβ ἢς δἢ- 
ἀδανουγοα, ἢ πὴ οἷ δι οςδβ8, ἴο γδοΐογο 
186 νογβῆϊρ οἵ αοἀ ἴο ἰΐβ8 ογὶρίπαὶ ρυγγ. 
Βοίηρ 8. {Ἰ ΟΒΓΥ ΟΥ δἢ}ν οὔ Ναθοροίαββδγ, 
ἴῃ ἐὐμηνες οὔ τῆς ΟΒαϊἠδο-Βανγ!οηίδη 
ΘΙρῖγα, δηὰ ἴῃ 8}} ρυοθαθ! εν Ὀουηὰ ὉΥ 
ἘΓΘδΙΥ ἴο δδβδὶδὲ ἰϊΐη), Ψοβίϑδῃ, ἰπ τῇς ἀϊἶδ8- 
σἤαῦρα οὗ 5 αυγ ἴο ἢ]8 ᾿ἰδρθ- δι ρεγιογ, 
τοίιιδοά 8 ρβϑββαρα (ῃγοιρὶ π18 ἀοπηϊηϊοῦ3 
ἴο ῬΠδγβοῦ- Νϑοθο, Κὶηρ οἵ Ἐργρί, σῆο 
Ὑ88 ΙΠΒΡΟΠίηρ ἱπίο Απβυγίβ. ε ἴνο 
ΔΓΙηἾ68 τηϑὲ δὲ Νερίάάο, ψἤεγα “οβίβῇ, 
οηΐογίηρ ἰηΐο εἶα Ὀδεῖα ἱπ αϊδρυΐβο, ννᾶ3 
ἸΔΟΓΔΙΪγ ψουπάσα ὈΥ δὴ δον : δα αἷεὰ 
δὲ Φεγυδβδίθη), ἀθαρὶν τερτεϊίδα Ὀγ 8}} ἢ15 
800} 6εἰ8. Φογοι δὶ οοπιροβοὰ 1μδπιδπῖδ- 
(ἰοηΒ ἴῃ ἢϊ8 Ββοηουγ. (8 Κίηρβ χχιῖ. χχῆϊ, 
2 ΟἼγοη. χχχὶν.) 

ΦότΤΗΑΜ, ἴπ6 οἰονθηῖῃ Κιηρ οἵ Ψυάδῇῃ, 
Ἔχογοῖϊδοα ἔθ γαραὶ δυῖπογν ἀυγίηρ ἴδε 
Ἰεργοδὺ Ὑυιϊοῦ ἰογαιπεαῖθα τῆς ᾿ἰδ οὗ 15 
(πον ΤΠ2ΖΖιδἢ, του ἰδ διιοοθεάδ οὐ ἴπα 
ΚΘ. Ηδ ἰβ τϑοοσάβα ἴο ἴδνε ἀοπα 
τΠδὲ νυ ϊοῦ νν85 γρῃϊς ἴῃ πα δἰρῃς οἵ αοά, 
δηἀ (ο πᾶν ἰηγδῖθα ἢ18 (δῖ 6γ ρ᾽εῖν. “1ςε 
ὀξοαηῖς πιρήξν δεοσαιαε ἀξ οἷ λὲς ιυαψε 
δείογε ἐδ ἴροκὸ λ Οοά" (Ὁ Οδιοη. χχνὶ. 
6.) δ αἰϊδοοιμηδίοα τ1πῸ Απιωοηίϊεβ, δηὰ 
ἴοτ ἴπγθο γϑᾶγβ γοοαϊνοα οὔ ἔπ δπὶ ἃ γιεἷ ἐγιθυΐα 
ἴῃ δ] νϑγ, Ὀδγίου, δὰ σογῃ, νοῦ Πὲδ ἔβῖποῦ 
ἰἰδὰ ἱπιροδοὰ ; Ὀὰὲ ψῃΐοῦ τπδὲ ρϑορὶε δὰ 
τοίιβεά το ρᾶγυ. Μαρηϊβοθηῖϊ δγοςῖοηβ 
ἀϊδβεϊηρσυϊδηοα ἢὶβΒ γεῖρῃ. Τῇ ργίμπεραὶ 
ξαῖθ οὐ [πε [επιρὶῈ τὰ δηϊδγρεὰ δηά 
οι} 6}}}8η6 ἃ; τπ8 ἢ}}} οἵ Ορῇοὶ γεςεϊνεὰ 
ὨΘΥ, ἰογΟΒΟΔΙΟἢΒ; 8ηὰ νογῖους 0] ἀϊηρ5, 
θοΙΒ ον δαυϊδιίοη δηθὰ ἀροίρθησθ, ψογα 
εγεοῖδα ἰη τς τηουηίδίῃ8 οἵ δυάδῃ!. Αἤεῦ 
8 Γείρῃ οὗὨ εβἰχίθβεῃ γϑᾶγβ ἢθ αϊδά, τηυςῇἢ 
τερτεί(οἀ Ὀγ δ ρϑορίβ, δπὰ ν88 Ἰηϊεγγοὰ 
ἴῃ τΠ6 ποπεϊοηξει οὔ πε Κίηρβ, Β. 6. 742. 

ΦΌΒΑΙ, ἴΠ6 βοῇ οἵ [1,μδιῃδοἢ βδηὰ Αὐδῇ : 
ἦε ιυας ἐδ ζαίλεον ο αἰϊ ετμοὴ ας λαπάϊίε ἐὰλς 
λα» απᾶ ογρβαη. ((λδῃ. ἵν. 91.) ἴπ οἵμοῦ 
ΤΟΓΠΒ, 6 ψῸ5 ἰἢα ἱῃνδηῖοῦ οἵ τηυπὶςαὶ 

- τ σι  - απ “ἃ. πὶ - 
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δῦ 

ἸΩΒΊΣΟΠΙΘη 5. ΒΥ σοΙραγίηρ [8 ἀἰδοονογῖο 8 
ἢ τῆοδο οὗἁὨ Φαραὶ, {Π6 ἰηϑβεϊυῖογ οὗἩ 16 
ποιηδάϊς [ἰἴδ, δηά οὗ ΤυλΑ]-ὐδίη, ἐλε ἐπ- 
Σἰγμοίον οὗ εὐεότῳ αὐ θα ἐπ ὄγαδα ἀπά ἴγοη, 
Ἅ6 ΠΊΔΥ ραγοοῖνα ΠΟΥ͂ ΒΟΟῺ ἴϊ6 ΒρτΘΘΘΌΪΕῈ 
Πόσοι 1Π6 υδεδιὶ ἀγίδ. 

ψύΒΙΚΕΕ, Ἐρδβὲ οὗ, ἢον οοἰουγαϊοα, 348. 
Ὗγα8 ἃ ρτγοοῦ οἵ τ αϊνίπε Ἰερδιίοη οὗ 
Νίοβεβ, 3849. Ἐδδϑοη βδηὰ ἀσϑίρη οἵ {86 
ἴανν σοποσγηΐηρ τἘῃ6 δ υδ1|66, 849, 350. 

ἁύυραη : -- 
). Φυλαη, τῆ ουγ βοὴ οὗ ὕδοοῦ δηὰ 

1,εδῇ, σάνε ἢ18 Πβπ)|6 ἴο 1ῃ6 πγοβὲ ΠΙΏΘΓΟΙΒ 
οὔ (Πα ἐγῖρ68 οἵἁ [βγβϑοὶ ; ἴογ τπ6 [1π}}18 οὔ τῆ 6 
σδπίου δϑδίρηεα τὸ ψῇηϊοῖ, δδ6 τ. 19, Αἱ 
1Π6 {ἰπ|6 οὗ ἴξε τονοϊαοη ὑπάογ Ἐεῃοθοδηι 
δηὰ Φεγοῦοδπι, [Π1|8 ἰγἰθθ αἰ8ὸ ρᾶνῈ 18 
Ὠδη6 ἴο [Πδὲ ραγί οἵ ἔῃ Κίπράοηι οὗ ἰϑτδεὶ 
Μἢοἢ οοηιηυδὰ ἰαἰτἢιι! το ἐΠ6 Βοιιβ6 οὗ 
Πανὶά. 

2, ΠΒΕΒΘΈΝΤ ΟΕ ΦΌΡΘΛΗ, δοοουης οὗ 72. 
3. ΚΙΝΩΌΟΜΝ ΟΡ Φύθλη, 14. Οὐδ 865 οἵ 

118 ἀαυγαιίίοη [ὋΣ ἃ ἰοηροῦ ἐπ ἴπ8ὴ [ἢ 6 
Κηράοηι οἵ [8γϑε], 117--- 120. 

4. ΤΔΑΝῸ ΟΡ ὕύυθλη, ποῖϊςο οἵ, 8. 
δ. ΜΟΥΝΤΑΙ͂ΝΒ ΟΕ ΌΡΛΔΗ, ποῖῖςα οὗ 60. 
ψύυρδα, Οουπίγυ οἵ, 16. 
Φυῦα8 : -α 
1. Ζυ048, δβιιγπαπιοὰ εοαγοέ (ἨὉ. ΣΝ 

ΓΛ, 5 Καβίοτη), ἴδδὲ 18, ἃ Π8η οἵ 
Καγιοῖῃ οὐ Οδγίοιῃ, οπα οὐ {Π6 δροβιΐθβ οὔ 
δεβιι8 (Ἰγῖϑι. Ηθ δθϑη!β ἴο αν ρο"βαδδδὰ 
πε }}} σοηβάθηςθ οὗὨ ἢἰ8 ἔθ! ον. ροβι 65, 
ὈΥ ψῇοπι ἢ ψὰ8 δηϊπιβῖθα ἢ 4}} τῆς 
ργδβοηῖβ Ψοἢ 6ΓΘ πιϑ6 ἴο ἴδπεπι), ἀπά 
ψἸ 4}} ΠΟΙ͂ τθδηβ οὗ βυῦ5βίδηςε : δηΐ, 
ψ ἤθ ἴῃ ἔννεῖνε τπογα βοηξ ουὔξ ἰο ργεδεὴ 
δηά ἴο νψογῖκ τοΐγϑοϊθθ, ΖυἋ0}Δ5 Δρρθδγβ ἰοὸ 
ἤδνθ Ὀδθθ διηοηρ ποῖ, ἃπὰ ἴο ἤἢανα Γ6- 
ςεἰνεὰ τῆ6 88π|0 ρονεζβ. Ηβθ νδδ δοοιβ- 
ἰοπηθ, πονόνογ, ὄνεη δὲ παῖ ἐϊπιθ, ἴο 
ἈρΡργορτγίδία ρᾶγῖ οὗ 86 οοπιπηοη 5ἴοοϊκ ἴο 
Π18 ΟὟ τιι66 (Φοῆη χὶϊ. 6.), δηὰ δἱ Ἰεπριῆ 
ϑϑαϊ δα ἢ5 ἰηΐδπιν Ὀν Ὀείγαγίηρ ἢἷ8 Ἰ,οτὰ 
[οΥ ΠΠΌΠΟΥ ἴο ἴα ὅενβ8. Ψυάδβ ρεγίβιιθα 
ΤῊ ΙΒΟΓΒΌΪΥ, Ὀοῖηρ ἀγίνοη ΟΥ̓ ΓΕΠΊΟΓΒΕ ἴο ἤδης 
Ὠἰπηδοῖ ; Ὀυὲ (ἢ6 οογὰ Ὀγοκο, δῃὰ δ (β] 
(ργοθδαῦϊγ ἴγοτο βοπιθ οἰενδῖθ ρίας θ) τῇ 
βιιοἢ ΞΉβχὰβ ἃΒ ἴο Γυρίιγοα 6 δράοιπηεδῃ, 
δὰ ἐἰαϑὴ οὐδ ἢΐ8 ᾿ηξεβεϊποα ὑροὴ [πε 
στουηά. (Μαῖε, χχνὶϊ. 56. Αςῖβ 1. 18.) 

ὥ. Φυῦ 5, ἃ (γβιίδη ἰθδοῦῆογ, αἷ8δο οὶ ]θά 
Βαγεαδας, “ἢ νν88 βοηΐϊ ἔγοῃι 96 Γ0}38]6 πὶ ἴο 
Απίοςῦ τ Ῥαυὶ δηάὰ Βαγπαῦδθ. «“υάδβ 
8η 8148 ἀγα ἰθγσιηθα ργορἤθῖβ 88 Μγ6]}} 88 
Αραρυβ: πῃϊοῦ {16 18 ρσίνεη ἔθη ἴῃ 8 
τνο-(οἱ ἃ 856η86, 88 Ζοδίουϑ ργϑβοθογβ οὗ ἴπ6 
(Σοβρεὶ, ἀπὲ 85 πηϊηϊβίογβ οἵ (ἐοά, ψῆο 6Γα 
αἰνίπεϊγ Ἰηβρίγοα, δοοογαάΐηρ ἴο 6 οχίφθη- 
οἷ65 οὔτῃε σἤυγοῇ, ἴο ργϑαϊοῖ ἴατα δυθιδ: 
(Αεἰβ χν. 22. 27. 32.) 

γΟ], 11. 
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8. Δυῦλ8, βυγηδπηηοά τ6 Οὐδ] Π]Θδη ἴῃ 
Αοῖδ ν. 837. δηὰ αἷβϑο Ὀγ 9οβϑερῆιυβ (Δηες. 
ὅυα. 10. χν!]. ο. 1. ᾧ 6. χχ. ο. ὅ. ὁ 3. Βε]]. 
Ψυά. 110. 11. ο. 8. ᾧ 1.), ψῆο διγέθεγ (8118, 
ἢἴπι ἃ ἀδυϊοηΐία (Αηξ. 7α. |}0. χν]. ς. 1. 
ᾧ 1.), ννᾶ8 θοσῃ δἵ Θβϑιμαΐβ, ἃ οἷἵγ οὗ 1ροννογ 
(δι !οη 8, Ὡδαγ τ 6 δου ἢ -Θαβίαγη ϑἤογα 
ΟΥ̓ {πὸ ἰδκα οὐ ΤΊθογίαβ. [π σοπηρβην τ τἢ 
Οὔ6 ϑὅδοκ οὐ βϑαδάυουβ, ἢ διζοιπηρίθά ἴο 
Θχοῖξα ἃ βοαϊτίοη διηοηρ ἴΠε 968, Ὀυϊ νν88 
ἀδβίιγογεὰ ὈγῪ Θυΐϊγίπυϑ, δ ἴῃδὲ τἰπιθ ρο- 
γΟΓΏΟΓ οὔ ϑυγγί δπὰ Ψψυάξεβ. 

4, Ζυῦαβ ογ ὕυνε, οπε οὔ ἴῃς δροβί!οβ, 
αἰ5ο9 οὐ] οὰ 1,ορῦου5 δεπάὰ Τηδάάριι5, τῃ6 
δοη οἵ Αἰἱρδουβ δά Μαγυ, οὐνὴ Ὀγοῖμεγ οὗ 
αδιηθβ ἐπ 1.μ688 δηἀ σοι ϑὶη οἵ οὖν Ἰιογά. 
Ης νυὰβ δυιίῖμοῦ οὐὗὨἩ ἴδε δρίβι]α ψνῃὶοῃ ὈΘΑΓΒ 
Πὲ8 ὭΔΙΠΘ. 

ὃ. Φδυραβ8 Μασολβζεῦϑ, βοὴ οἵ Μαίία- 
1Πϊ85, ψἤοπιὶ ἢ6 βιοσδοάσδαά ἴῃ ἴπα οἷἶοο οὗ 
οδρίδίη οὗ τῃ6 6νν5, ἀπγίηρ (ἢ 6 Ρογβθοιίίοη 
οἵ Απεϊοοδιι5 Ερὶρἤβηθβ. (1 Μδεος. 1]. 1.) 
Αἴἶεγ ρογίογπηϊηρ πίϑῆγ Βεγοῖς δηςὰ ρἰογίοιιβ 
δοῖΊοΏ 5, ἢ δὲ ἰθηρτῃ {61} ποῦὺΪν ἱπ τῆ Βα Ιὰ 
οὗ Ὀαε6, ἴῃ δῃ δηραρειηθηὶ τ ἰτἶἰ τ 6 ϑγγίδη 
ΔΓΠῚΥ ὑπάοῦ τῆ6 οοτῃπιδηά οὐ Βδος 68, 
1Π6 ρσοῆογαὶ οἵ Ἰδιδιγ8, ἴῃ 6 βιισσαββοῦ οἵ 
Απεοοδιβ. (1 Μδος. ἰχ. 18.) 

φυροξβ οἵ ἴπ6 [δβγδε)ῖαθ, ρόοννοῦβ δηὰ 
(υποεϊοηβ οὗ 98. Ζ7υάρεβ ἀρροϊπτοὰ Ὀγ 
Μοβθβ, ρονεῦβ οὗ, 96, Τοιιὺβ οὗ ἴἢ6 
δυάσροε, ὅ65. ποίϑ 4. 

ψυνρισατῦμε (76 ν13}}, οουγῖβ οἵ, δηΐ 
ΡΓοςΘθαάϊηρβ τθγειη, 13] .--- 149. 

ϑυνιοάτυξε (Βοπιδη), δοοουηὶ οὗ, 142 
--- 44. 
δύ, ἃ ἔδπιαϊα Οἢγιβεδῃ δὲ οπιο, 

ΜΠ0Ὸ ἰδ δυρροβαὰ ἴο ἴδνα Ὀδεῃ Π 6 σἱΐο οὔ 
ῬΒΠοΙοσυβ. (οηπι. χνὶ. 15.) [τ 18. ποῖ 
ἱπιργοῦδοὶ 6 (Πδὲ 8Π6 γγἃ8 ἃ ἔγεϑά -ψοιηδῃ οὗ 
{πὸ (διϊΐγ οἵ τπ6 Οδθβαγβ. 

συμῦδβ, 4 σδηϊυγίοη οὗ τῆ6 Αὐυριιδίδη 
σοπογί, ὑῆο οσοπαμποϊορα δι ἴο Ἐοπιο, 
δηά ἰγοδῖθα τΠ6 δροβίίβ ἢ ργοδῖ σοι ΣῖαϑΥ 
8η6 Βυπγαηϊῖγ. (οἰ χχνὶϊ.) 

ΨΌΝΙΑΒ οὐ ὕυνια, ἃ Ζ72ονϑῃ (τί βι!γη, 
ψἢο 16 ϑιρροδοὰ ἴο ἢδνα Ὀεοῃ 1Π6 νἹἕε οἵ 
Απατγοιΐςι8. (Βοπ]. χνὶ. 7.) 

Ζύυριτκε, ἴπΠ6 βύργεοιιε ροά οὗ ἴΠ6 ἀποϊθηὶ 
τεεκβ «πὰ Ἀοπιαηβ. Ἦδ δά ἃ τερίε ἴῃ 
16 δυθιγὺβ οὔ Πυϑταα (νΠϊςἢ 5866). 

ΨΌΒΤΙΟΕ, βοαῖ οὗ 131. ϑϑιιπηπιαγν 1885» 
εἶἰςα, ψ ἤθη οἰδηϊογουϑὶν ἀεδιηδηάοα, 140. 

Φυθτῦβι --- 
]Ι. ΤῊ ϑυγπαᾶπια οὗ Ζοβεορῇ- Βαγβδῦδβ, 

ὙΠῸ γ͵ὲδ58 οὔθ οὗ ἴποβθ ποπιϊπαϊθα ἴο ΡῈ δῇ 
δροβιϊθ. (Αςῖβ 1. 23.) 866 ΒΑΒΒΑΒΑβ. 

2. Α Ομ γίβεϊδῃ δὲ Οουίηι, πο Ποβρὶ- 
{6 0]ν γοοεῖνεά 8ι. Ῥαϑι]. (Αοἰϑ χυ]Ὅ!. 7.) 

3. Ζυδτῦϑβ, αἰβο σβδ θὰ 2Ἐ8ῦ08, βρρϑδγβ ἴο 
ἴᾶνα ὕδοῃ Κποσῃ ἴο ἴθ εν ὈὉῪ [ἢθ 

2: 
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[οττηθῦ Ὡδηη6, δηά ἰο 186 Ἐοπδηβ Ὀγ {Π6 
Ἰαϊῖϊεσ, Ηδ νδβ ἃ 76 Ὁγ ἀσβοθηῖ, δηὰ τῃς 
ἔϊοπὰ δηά Ἵοδα)ιίΐον οἵ 8ι. δὶ. (οὶ. ἱν. 
11.) 
ὅν, τπ6 οἰρθε πιοητ οὔ τἢς οἷν}} γδδγ 

οὗ τὴς 7οντδ; δηὰ ἴῃς δοοοπὰ οἵ ἐδοὶγ 
εοςἰοϑἰδδιϊοαὶ γεαῶσ. ΕῸΓ ἃ ποίϊοα οἵ {πε 
[εϑιϊναὶβ, δος. οσουγγίηρ ἴῃ [818 το μ ἢ, 566 
Ρ. 198. 

ΚΑΡΕΒΗ, οἵ ΚΑΡΕΒΗ-ΒΑΆΝΕΑ, ἃ. Εἰ 
ςοἰευγαϊθα ἴῸΓ θανεγηὶ ενθηῖβ. ἴς Ὀεϊοηρεα 
ἴο τῆς εἐγῦε οὔ Φυάαῆ. Ηδτγα Μιτίμῃ, π6 
Βἰβδίογ οἵ Μοβεβ, ἐϊοὰ (Νιυῦῦ. χχ. }.), βῃηἋ 
της ἴβγδϑι 8 πιυγηυγοά δσδῖηδὲ Οοὰ. 
(χχνιὶ. 14.) ἴῃ ἴπ6 ἰουτῖῃ σαηίυγγ, ἐπ 6 ρΓγο- 
ἰεηἀδα βαριιϊςῆγα οὗ Μγίδπη τὰ βῆονηῃ. 
Ῥνοῖ, Ἐοθιπβοη ἢδ8 δβοογίδιποα ἴΠε βία οὔ 
1Π}5 βιδιίοη ἴο θῈ δὲ [ἢ6 ρίδοθ πον τ]ὰ 
ΕἸ- εἰθθῃ, πΐογο {πόσα 15 ἃ ἰουηϊδίη ἴῃ 
8}} γεβρθεῖβ σογγεβροπαΐηρ (0 (δὲ νν Ὠϊοἢ ἴῃ 
(ἢς ΟἸὰ Τεβίδπγηθης 18 Ἄς] θὰ Επ- Μιβιρεῖ. 
(Βιν. Ἐδ8. νοὶ. 11. ρρ. 582----6ὁ84.) 

ΚΑΡΜΟΝΙΤΕΒ, δηοίδης ἱπΠ Δ Δη5 οἵ (Π6 
Ἰληά οὗ βδηῆδδη, ψῆο ἀνεὶς Ὀογοπὰ ἴΠ 6 9ογ- 
ἄδη, ἴο ἴπ6 εδβδῖ οὗ Ρῃωηὶϊεία, ρους Μουηὶ 
1 οὐδηοη. ὑπ πτης χν, 19.) Το ἀεγνοὰ 
ΚΠ εῖγ πδπια ἔγοπὶ {ἢ αἰγὶ Θδδίογῃ δἰἐυδιοη. 

ΚΑνλη, Βγοοὸῖκ οὐ 438.(. Τονη, 866 
Οκνα. 

ΚΑΒΙΟΤΗ ΟΓ ΚΕΒΙΟΤΗ, ἃ ἰοννη Ὀεϊοηρ- 
ἴὴρ ἴο 86 ττῖθε οἵ Φυάδη. (ὅοβῆ. χν. 95.) 
Αἶβο, ἃ ἴονηῃ Ὀεϊοησίπρ ἴο π6 ἰγίρα οὗ 
Βοη͵ατηΐη. (Φοβὶν. χνὶ. 98.) ΟΥ̓ οπβ οὗγ 
οἵἴπεῦ οἵ ἔδδβ6 ρίδοθ (ἢ ἰγαϊϊου 9468 
88 ἃ Ὠδίϊνθβ. ὅθο ὕσυραϑβ, 1. 

Κερλμ, ἃ ἴσῖρα οὐὁἩἨ Αγβθίϑδῃ ποπΊβαθ6β, 
ἀδβορηάροε ἔγοπι Κδάδν, ἢ βοῃ οἵ ᾿βῃιτηδοὶ. 
(ἄξεη. χχν. 13.) ΤΟΥ ψογὰ τὶσἢ ἰπ ἤοοκ8 
οὗ τϑιη8, ᾿ἰδιηῦ8, δηά ροδίβ, ἰπ ἢ ]οἢ {ΠΟῪ 
ἰγλάθα ψ πῇ ἐπε Τγτίδης. (ΕΖεκ. χχν. 91. 
εγ. χιῖχ. 29.): δηά τῆϑν πογα αἷβὸ Ἵοὶθ- 
ὑταῖοα ἴον {πεῖν 5.(}}} ἴὼ τπ6 86 οὔ [6 ον. 
([88. χχϊὶ. 17.) ΤΠδ πιδῆηογβ δηὰά ἢδΌ 118 
οὔ τῇς Τυγοοπηδηβ, ἃ ποπιδάϊς τγὶῦο τῆο 
ἰηΐδδε ἐπ ἱπίδπὰ Ῥογίϊοηβ οὐὗὁἨ Αϑα Μίπονγ, 
δΓΘ ργεοίβοϊυ (ἢοβε οὔ π6 ψδηδογηρ Πογά 68 
οἵ Κούδγ, 85 ἀθδβογι θα ἴῃ ἴῃ θοοΐβ οὔ τῃ 6 
ΟΙά Ταβιαπηιθηῖ ; δπὰ {ποῖγ ὈΪδοκ ἔθηῖβ 
νοι ἤΠΪγ δὺς ἴπ6 5ϊπ|1|6 οἵ ϑοϊοιηοπ 
(ϑοηρ 1. 5ὅ.), νὮ 16 Ἐν ραβίογαὶ ἰγϑῆς 5 
ἵπ ἜΥΘΓῪ Γαϑρθοῖ ἰδὲ δἀνεογίθα τὸ ἴῃ ΕΖοΚ. 
(χχνῖ, 91.), ἴῃ 8 ἀδηιιποϊδιϊίοηβ οὐ ἀθ- 
ΒιΓυ οἴου ἀσαϊηϑῖ Τγγο. (ἘπΊοΓβΟ π᾿ Β 1 μο ἴα ΓΒ 
ἔγοιῃ τῇ 6 Ἔκειη, γοΪ. 1. Ρ. 192.) 

ΚΈΡΕΒΗ: --- 
Ι, ΚΕΡΕΒΗ-ΝΑΡΗΤΑΙΙ, 8. ΟἿ ἴῃ {Π6 

ἐγ οὐἩἨἁ Μ ΝαΑρἢίδ!:, οπθ οὔ (6 [1,ονϊἰςαὶ 

ΔΒίιοσταρλίοαϊ, Ηϊεἰοτοαϊ, απά 

ΚΙ 

εἰεῖεβ, δηὰ αἴοεσυγαγὰβ ομο οἵ τὰ εἰεῖοβ. οὗ 
τοίιρε. (7οεἷν. χίχ. 87. χχ. 7. Φυσρ. ἵν. 6.) 
[τ νδβ δἰϊυδίϑα ἴῃ ὕὕρρεν (δ δες, δη ἃ τὰς 
ΔηΟΘΏΣΪΥ 8 ρίδοθ οἵ σουδιἀθγαῦϊθ ποῖρ. 
[15 εβἰϊα '5 οσουρίεὰ ὉΥ 6 νἱίΐασο οδι θὰ 
Κεάεε, διὰ αἰδρίαγβ ἃ ροοὰ πῆϑὴγ πηςίθηξ 
ΓΟΙ δἰ ἢ5, ΒΟ ἢ 88 Πα δίομσϑβ, ἔγαρπιθηῖβ 
οἔ οοἰυπιηδ, δηἀ βαγοορῆδρί. (Βιν)ιοίδοςα 
ϑδογα, νοὶ. υἱ. ρρ. 874, 8315. δαῃ ἀδ 
Μοϊάε᾽8 Ναγτδῖϊνο, νοΐ]. 11. ρ. 417. ὅδο- 

Ὠϊοδὶ ϑοοὶθιγ  Φουγηδὶ, νοὶ. χχὶν. ῥ. 

2. Α οἷν ἴὴ τπ6 ἐσῖθε οἵ 7υάξῃ. (2.588. 
χν. 23.) 

ΚΕΡΒΟΝ, ΚΊΡΚΟΝ ΟΥΓ ΟἜΡΒΟΝ, Βτοοκ, 
δεοοουπηὲ οὗ, 44. 

ΚΕΝΊΙΤΕΒ, ἃ (Οἰδηδδηί ἰδῇ ρθορὶθ, νῇο, 
δοοσογάϊηρ ἴο 1 ὅδ). χν. 6., ςοπιραγθὰ ν πῇ 
Νυηῦ. χχὶν. 90, 9]., ἀστεῖς δπηοηρ ἴδ6 
Απιαϊεκίῖεβ. Ασςοογαάϊηρ ἴο Φυάρ. ἱ. 16. ἵν. 
11,, 1ΠῸ Ὶ Δρρϑδγ ἴο ἤᾶνα θεθὴ ἀοβοθηάθα 
ἔγοια Ἡοῦβο, ἔπ Ὀτοςπογεϊη -ἰανν οὗ Νίοβος. 

ΚΕΝΙΖΖΙΤΕΒ, δὴ δηοίοηξς Οδηββη ἢ 
ὈΪε, ψῆο Δ ἤανα ὕδθοπ ἀεϑοεπιοά 

Ομ] ΚρηδΖ, ἃ ργδηάβοη οἵ Εδδυ. Τθεῖγ 
Ρΐδςθ οὐὗἨ γεδίάθησθ οδηηοῖ πονν Ὀ6 ἀοῖογ- 
τηηθα. (ἅδη. χν. 10. Νυπ)Ό. χχχὶ!. 13.) 

Κετύπαη, τῆς βοοοηά πὶ οὐ ΑὈγβδίιδηι, 
ἍΠ0Ο τηδγγοὰ δῦ δἤδογ ἢ ἀδβίῃ οὗ ϑδγδὴ ; 
βῆ Ὀογε ἢΪπὶ δὶχ 80η8. (βῆ. χχν.) 

Κινοβ, ρβογβοη οἵ, ββεγεὰ, 103. 1δνν8 
σοποργηΐηρ ἴπθπὶ δηα {πεῖς ρότογε, 99--- 
101]. [Ιπευρυγαῖοη, 102. ὙΤΠεῖνρ ἀἸβείης- 
τἰοηβ, 103, 104. ἱρζΓα] δἰ υϑοη9 ἴο 
1Πποῖγ σουγί8 οχρίαηθά, 105ὅ---09. Ηδ- 
γθηι68, 109. ΤΠοῖγ πηᾶριϑίγαϊθϑ δα οἵξδ- 
σογβ, 110---1}12. Ἱπῆυδηςε οὗ τς Κίηρ᾿β 
ἔγθηά, 119, Τοιπῦβ οἴτῃςε Κιηρβ, 665. αηὰ 
ῃοῖς 3. 

ΚΙΝΟΌΠΟΜΒ οὗἁἨἉ ἴπγβοὶ δηά Ζιάδῇῃ, 114. 
Τ,αἴθηξϊ οδιι568 οὗ ἴῆ6 δε ιἰϑη) θοϊ θθη, 1 1, 
116, Οβιιβθ5β οὔ ἴὴ6 ἰοῆροῦ ἀπγαίίοη οὗ 
[6 Κίηράοηι οἴ διιάδῇ, 11]7---190. 

Κιπ (οὐ Ογγχιβ), ἃ σουῃίγΥ τῆγοιιρῇ 
ψ Ποῦ ἤἥονβ ἴπ6 γίνου ἴω, ἃ8 ᾿ξ 15. σϑ] ] δὰ 
Ὀγ τη6 Βιυνκδίδῃβ, οὔ ᾿ζίθσγ, 88. 1 ἰ5 δ᾽ εαὰ ὈγῪ 
6 Ῥογβίδηϑ, ἴΠ6 Κυτοβ (Ογγι5) οὗ τῃ6 
ατθεκβ; πον Τρία ἢ-ῬΊΊ βεγ, Κίηρ οἶ 
Αββυγία, δθηὲ ἔπ 6 ργίηςσῖραὶ ᾿πμδοϊ δηῖβ οἵ 
ϑγγία, ποῦ π6 Παά τἀκεῖ σἀρῆϊνο. (2 
Κίηρϑβ χνὶ. 9.) ΤῊ]Β ΓΙΝΘΓ ὉΠ168 115. γαῖογα 
ἴο τἰῇ6. ΑΥἢ8 ΟΥ ΑΓΑΧΟΒ, δηὰ δῃρ 6165 56] Γ 
ἰπῖο τῃ6 Οαϑρίαη ὅδ, ππάοτ τθῈ 391ἢῃ 
ἄἀορτεα οὐἁἨ πογίῃ ἰαιϊτυ 6. Α Ια οἵ 
[ογεῖρτι δϑρεςεῖ, Ἵδ] οὐ ζεδεοῖε, ἀν ὶ ἐπ οτα 
ἴο 118 τἰπθ, σῆο (Ρτγοῦ. ϑαθη {Π1ΠΚ8} τῖϑῪ 
06 ἴτῆ6 ἀεδορμύδβηίβ οἵ ἴἤδες οϑρίϊναβ. 
(Ηἴ5ι. οἵ Ηδνρ. Οοιππιοην θαι, νοὶ. ἱ. Ὁ. 
140.) 

Κιπ ορ ΜΟΑΒἢ 8.6 ἘΑΒΒΑΤΗΣΑΜΜΟΝ, 
ΚΊΙΒ.ΒΕΒΕΘ. 2. 
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Οεοφγαρλήοαϊ Ζὶοξοπατγ. 

ΚΙ 

ΚΙΦΑΤΗ ΑΙ, οὐ (πὸ Φοιδὲρ (Ἶν. 
1, Τὴθ ρῥγορεγ ἤδπιῈ οὗ 8 εἰν ἰὴ τῃ6 

ἐγῖθο οὔ δυθοη. (Νυπῦ. χχχῖ! 37. 705}}. 
χὶ). 19.) [ὁ νὰ δἤεγινδγιιβ ροββοδβε ὈΥῪ 
ἴπ6 Μοαθίῖεβ. (γ᾿ χ νηὶ. 1. 38. ΕΖεκ. χχν. 
9 ) 

2..ΑΑ εἰἐν ἴῃ 186 σδηΐοι οὗ ἴπ6 ἰγῖθα οὗ 
ΝΑρΠ ταὶ: (1 Οἤγοη. νὶ, 61.) 

ΓΙΒΚΑΤΗ ΑΕΒΑ, ΟΓ ἴἢ6 Οὐέῳ οὗ Αγδα : δῇ 
, δῃσίρηϊ Ὠδπια οὗ ΗΈΒΒΟΝ, ν ἤϊε 866 ἔῃ 

Ρ. 6176. : 
Κιησατη- ΗὐυζΖοτη, οὐ πὸ Οἷν οὗ δέγεείς, 

ἃ γουγϑὶ εἰϊγ οἵ Βαίαδακ κὶπρ οἵ Μοαδῦ. (Νιυαιῦ. 
ΧΧΙ͂Ι. 39.) 
Κι ΑΤΗ ΦΕΛΕΙΜ (τΠ6 ΟἿέν οὗ Τογεείε), 

οὗ ΒΑΑΙΑΗ (δοβῆ. χν. 9.), αἰβο Ἴδε 
ΚΙΒΙΑΤΉ-ΒΑΑΙ, (χν. 60.), δῃὰ δ ΡΥ 
ΚΙΆΣΑΤΗ (χνὶ!, 38.), γὰβ 8 ἴονῃ δἰ" 
δίεα οὐ ἴδ6 σοπῆπαβ οἵ ἴδε δἰϊοιπηθηίβ 
ἴο ἴΠ6 {τἴδε5 οἵὁὨἨ Βεηϊδιηϊη δηὰ “Ζυάδῇ. 
Ηδπεθ ἰς ἰδ γοκοηθά διποης ἐπ οἰεῖοα οἵ 
ΟΝ τῖρθ8. (Ψοβῇ. χν. 60. χυἱ. 98.) 
Βυς ἰῃ Φυάρεβ χνυὶμ. 12.., 'ὁ 185. οαἰϊθαὰ Κὶγ- 
74} ατῖπι ἰὼ Φυάδῃῆ. Ηξεγα τ εκ οἵ 
Πε σονεπδηξ γοππδ πε ἔΤΘΠΙΥ γΘΆΓΘ ΔῸΓ 
115 τοιονδὶ) ἴΓΟπῚ ει  ἐποατεῖ (( ὅδ η:. 1. 
2.) υπῖ! Βανί, μανίηρ οὐϊδιπαα ροββθββίοῃ 
οἴ Ζεγυιβαίθηι, ἄχοϑά ἐς ΒΒΠΟΙΌΔΓΥ ἰη (Πδὶ 
εἶἶγ. (1 ὅδ. νὶ. 31. 1 ΟἸγοη. χῆϊ. 6.) 
ὕεήαι τς ργορίιοῖ δ ἃ δεῖν οὔ 1Π18 
Ρἶαςθ. [Ιὲ 15 ποὺ 8 Ὀεδυῖαι νἱ αρο, ὈΥ 
τῆ Ατϑθ8 οδ δὰ Καγγοὶ ε-Επάν, Καγιοῖ), οὕ 
Κυνγίοἢ ; δηὰ 158 οιῃθοβοπιϑα διηοηρ ΟἸἸν 68, 

πηοβγδηδίθθ, δηὰ ἤρ-ίγεο. (ϑοοι5ἢ 
ἰσβίοῃ ἴο {πΠ6 ὅονβ, Ρρ. 1922. Βοθίηβου Β 

Βιρ. Ἐδ8. τοὶ. 1}. ρρ. 384---836.) 
ΚΙΒΙΑΤΗ- ΒΆΝΝΑΗ, οὗ ἴδε (ΟἿ οὗ" ἐδε 

Τπιυ, νΝ88 ἃ οἷἵγ ἴῃ {86 ττῖρ6 οἵ Ψωυάαῇἢ. 
(9ο5,ν. χν. 49.) 

ΚΙΒΙΑΤΗ  ΒΕΡΗΕΚΕ, οὗ [πα Οὗὐέν οὐ Ἡγμέπρ, 
οἴπονγν δε Τα] θὰ Ὠπδιπ; 8 οἵ ἴῃ ἴῃ6 
ετὶρῦα οἵ ΔΦυάδι, ψῇῃϊοῆ τας οσαριιγοὰ ἔγοι) 
Π6 Οδπδδβηῖεβ Ὀγ Οἰπηΐϊεὶ. (Ψοβῆ. χν. 1ὅ, 
16. Τυάρ. 1. 10-13.) Οοποογηίηρς ἴῃς 
ἱπιρογί οἵ 118 δῆλα ἴθεγα 8 ἃ αἰβεέγεπος οὗ 
Ορϊπίοη ; 8οῦδ δι ρροδίηρ ἴὲ ἴο αν Ὀδθη 
ἃ δΒορεῖ οὗ ἰδαγηϊηρ, ψΠ116 οἴδαγβϑ, ἔγοπι 
Βεὐῖν, βἰση  γῖπα δὴ ογδοῖβ, ἱπιαρὶπθ {παῖ ἰΐ 
ὙῈ8 Ὁ ΒΕΙΔΙΏΔΓΥ ογ [86 δαὐἀυςδιίοη οἵ 
ΡῥΓοϑίβ. 

ΚΙΞΗ, (ἢ δοὴ οὗ Αδαϊοὶ, νἢο νγῶβ δἷ5ο 
οδ]]οὰ Νεῦγ, δηὰ τπ ἔβίῃμον οἵ ὅδδι)], οἵ δῇ 
οὔδουγα μενὶϊγ ἴθ ἴπ6 ττῖῦε οἵ Βεηϊαδπιη, 
ν 88 ὕοίΐ ἃ βῃερῃοσά δηθὰ 8 Ὑυβυσίογ, σοη- 
[Ογαιδοὶνγ ἴο τπ6 ουδίοιῃ οὗ [οδα δηείθης 
εἰπιε5. Τὴ δοηρίιγα ουϊορίδα5 5 νϑ] ουγ. 
116 βεηΐ ἢΐβ βοῇ ἴῃ ρυγπυϊῖ οἵ βοῖηδ ἰοβὶ 
.5868, δηἀ ἢδ ταοϊυγηρα ἴο ἰἰ5 βίῃεον ἰδ 
ἢγϑὲ κίηρ οὗ ἰβγϑεῖ, (1 Οἤγοη. νἱῖ!. 80. ἰχ. 
39. 1 ὅδη). χὶν. 51]. ἰχ. ᾿. δηἀ χ. 3.) 

ΚιβΕοΟΝν, Βγοοκ, ποιῖῖςο οὗ, 43. 

69] 

1Α 
ΚΝΕΑΡΙΝΟ.ΤΕΟύΟΗΒ οὗ ἴῃς εν, 494. 
Κνιοβτηοοῦ, δὴ ογάεγ οὗ, ἰηβεϊξυϊοα ὈΥ͂ 

Βανὶὰ, 944, 945. 
ΚΟΒΆΑΤΗ, ἴΠ6 δοη οὔ ἵνενὶ. (Θη. χὶνῖ. 

11.) Ηδ ν88 ἴδα πεδὰ οἵ ἴτε Κομβίῃ- 
ἰξε5, ψἢο ψεγα δρροίϊηὐδα [0 ΤΟΓΤῪ [Πα αγκ 
δ βδογοὰ νϑβϑβϑοὶβ οὗ ἴῃ ἔβῦρογηδοϊο, ἀΓ 
ἴηᾳ ἴῃ τηαγοΐ68 οὗὨ 1ἴΠ6 [δγβεῖτθβ. (ΝΡ 
ἦν. 1--].) 

ΚΟΒΑΗ, ἴΠ6 δοὴ οἵ ἴχῆδγ, δηὰ σταπάβοη 
οὔ [μεν!, ψῆο σοπβριγοὰ ἰωβὲ Μοβββϑ. 
(Εχοά. νἱ. 391.. Νυῦ. χνὶ.) ἘΤοπι ἢ ἰπὶ 
ΨΟΓΟ ἀεβοθηάρά δὰ 80η8 οὔ Κοζγβῇῆ, 8 
Ἰμον σαὶ ἐπ} γ οὐ βίπρογβ, σἤοπ αν! ὰ 
δΔρροϊηϊοα ἴο ρυδίὰ [6 ἀοοῦβ οὔ δα 
τϑηρὶ6. (1 ΟἸιγου. ἴσ. 19.) 

ἘΒΑΝ, δίωυγο οὗ ἴπ6 νον οἵ, 329. 

ΓΑΒΑΝ, ἴΠ6 δοη οἵ Βειδυεῖ, σταηάδοῃ οἵ 
Νβϑῆονγ, Ὀγοῖίδογ ἰο οῦθοκβδῆ, δηὰ ἔδιδον οἵ 
Ἀδοἢ 6] δηὰ 1,68. (νη. ἸλΆΝ ἐδ ἀερραν 
16 πδιηδ οὗ ἃ ρἷδος Ὀεγοηὰ ἴΠ6 ογάδη, ἰῃ 
ἐπ6 ρἰαὶπα οἵ Μοδὺ ; ἰδ 18 οἰ βογνῖβα υἢ- 
Κηονη. (ΒΒ θυ. ἱ. 1.) 

ΤΑΟΉΙ5Η, ἴΠ6 τοδίἀθηςα οὗ ἃ (ὐδηδδη 5} 
Κίηρ, τδϑ δἰιυδίεα τονδγὰβ τῃ6 βδουῖῖ οὗ 
ΖεγυδβαίΐοῃΏ. 9οϑῆυδ Ἢοοπηυοτεά ἴἢ, δηά 
Κδν6 ἱξ ἴο ἴπ6 ἐγῖρα οἵἩ Φιιάμῃ. (Ζ2οεῆ. χ. 8. 
81. χν. 39.) [τ νὰβ8 βυρϑεηιδηῖν ἰογποά 
ὈὉῪ ΠεΠοΟΡοδπὶ δραϊπεὶ ἴδε Ῥἢ]Ἰϑεϊηθ 5 (9 
Οἴμτου. ΧΙ, 9.}; δηὰ “8 δεδίερεά ὃὑγ 
ϑοπηδοδοεῦῖ, Κιηρ οὗ Αδββυγίβ, ἴῃ ἢ 18 Ὁ 8π|- 
Ραΐμη δραΐηδὲ ΗἩεζοκίδῃ Κίηρ οἵ Ψυάεῇ. 
(2 Κίηῃρβ χνῇ!. 14. ἴ58. χχχνί. 2. χχχνὶ!. 
8.) Με. 1,αγεγά αἀϊδβοονογεά βοπὶα βευ]ρ- 
ἴυγες δὲ Μοβυὶ, νἢϊος ΠΡΟ Ε ὐμρῦ ̓'σις οα 
16 ϑεγρίυγο Ηἰβίογυ; δηὰ δχῆΐυιε {Π|6 
δεῖυδ] ριςῖυτα οὗ ἴῃ "ἰακίηρ οΥ̓ 1,50} 18ἢ. 
(Ὀϊξεονογίαθ ἱπ Νίπενθν, ρρ. 149. 152.) 
ΤΠΙ5 ΟΥ̓ ννὰ8 ΠΠΒΙΪ οδρίυγοά Ὀγ Νεῦυ- 
σά ποζζαῦ ἴῃ δὶ ΔΙ ΟΥ̓ οχιογπιϊ δι οῦ 
δρϑίηϑι ἐπ Κίηράοῃ οὗ διάδῃ. (7εΓ. χχχῖν. 
Ἷ 
ΕΒ ἴῃ ἴῃς Ηοῖγ 1,δηά, δοοουπὶ οἵ, 44. 
1ᾺΜΒ, Ῥδδβοῆδὶ, σθγοι)οηΐθβ οὗ οβεγίησ, 

ᾶς., 335.---5349, 
ἸΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ἴος ἴπ6 ἀσδα, δοοουηὶ 

οἵ, 561---.563. 
ΠΑΝ 08, ποῖϊοθ οἵ, 496. 
Άνοε οὔτε Ηρῦγονβ, 833. 
ΤΑΝ οἵ (ἰβηβδη, ὃ. Οὗ ἴδγβεὶ, 9. Οἵ 

Φεδονδῆ, 8. Οἵ Ῥτοπιΐίβαε, 3. ΟΥ̓́ Τυάδῃ, 
8. Ηοὶγ 1,δηὰ, ὃ, 83. Τῆς δεν πῃ πιοάα 
οἵ ουϊειναϊϊηρ ἰαπα, ἀσβογιθεα, 490---498. 

ΤΑνυ ϑύκνευινο, Κποσῃ ἴο ἴδα δον, 
δ232. 
ΙβΑ ΟΡ ΒΑ, πα οἰϊεῖ οἷ οἵ Ῥἢγγυρῖα 

ΥΥ2 
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Ῥαοβίϊαδηα ἴῃ Αδίὶὰ Μίπογ, δῦουξ 42. π|}168 
ἴο ἐπ: δοιἢ οὗ Ερδιδβυβ, απὰ ἰὴ ἴπ6 υἱεῖ ν 
οὗ Οοἴοββεὲ δὰ Ηϊεγαροὶβ. [16 δϑγιϊεῦ 
ὨδΠΊ6 185 Ὠοβροί δ οὐ ὕξεδαγεα, θυϊ δίθεγ 
θεΐηρς δηϊαγροά ὈῪ Απείοοπιβ 1{{. ἢ γγ88 
οαἰ]οά 1,δοάΐϊοεα ἴῃ μοποιγ οὗ ἢΐ8 υ]ΐε 
Ι1,δοάϊοε. Τῆΐβ εἰϊγ ψ88 οἴδθη ἀδβιηδρεά 
ὈΥ δαγίβαυδκοβ, δηὰ γαβίογοα εἰμ ῦ Ὀγ ἴπῈ 
οριεπος οὗ 18 ἱπῃδΌϊδη[8, οΥ ὉΥ 6 πηι" 
πἰβοδηοο οὔ τπΠ6 οπηδη δἰηρεγοσθ. Ετοιι 
(Π6 Γεβθαγοῖοθ οὐ πιοάδσῃ ἔτγανοί εγβ, 1 
80 ἴο πανα ὕβθϑῆ βεδϊθὰ οὐ 8 νοϊςβηΐς 
ἈΠ}, οὔ τιοάδγαῖα πείφῃς, δυὲ οὗ οοπδίἀογ!α 
οχίθηϊ. [8 γΐῃ8 δίΐεδε (πδὲ ἴξ ττ88 ἰαῦγρα, 
ορυϊεηῖ, δῃα δρἰοῃάϊά ; δηά ἐδογε δγαὰ 88} 
ἴο ὕ"Ὲ δεϑῦ {86 Γεπιδίηβ οἵ δῃ διῃρὶ ἘΠ οδίγα, 
Δ δαιδάιιοῖ, δηὰ ΓΔ Οὐδ Ὀμ]ἀἴπρπ. 
ἴῃ τα ργιπηεῖνα εἰπηεβ οὐ ΟΠ γβιϑηϊγ, 85 
ΔΡΡΘδγΒ ἔγοιῃ ὅ8ι. Ῥβυ}} 8 Ἐρίβιϊα το ἴδῈ 
(ὐοἰοβδίβηϑ, ἰη πῇϊο ἔδ6 1, ϑοαϊοοδ 8 δΓ6 
(ται πιοπεϊοηεά, 1Π18. ρίδοα ροϑβεββθὰ 
Β ΟὐΗ ρίας οδυγτοῆ. Βυῖ (86 ἀοοπὶ οὗ 
Τιδούϊοδα βθαῖηβ ἴο ἤν ὈΘΟ ΠΟΤΕ δανΘΓΘ 
8Δη4 ἐογγίοϊα τπδπ παῖ οὐὗἩἨ 6 οΟΥΠΓ δὶχ 
δροσδὶγρίϊο σμυγΟΒ 68 : δηά 118 ργεδθηΐ σοη- 
ἀπίοη 18. πῃ βιγικίηρ σοοιίοστη!νγ τιτῖ τΠ6 
του ΚοΒ ἀπά {πγοδϊθηίηρ οἵ αοα. Νοῖ ἃ 
βίηρίε ΟΠ γίβείδη γοβϑίθβ δὲ 1,δοάϊοεα ἱ [ϊἱ 
δ ἜΘ ΠΊΟΓΘ ΒΟΙΠΆΓῪ ἴπδη Ἐρἕνεϑιιβ: [ἢ 6 
Ἰαϊτοῦ ἢδ8 ἃ ργοβρεοὶ οἵ ἃ γο πρ 868, ΟΣ ἃ 
νΠἰτοηΐηρ 86}, ἴο θη νθη 18 ἀθοαν ; ἴΠ6 
ἔογιμοῦ 8118 ἰῃπ σἱάονεα Ἰοπαμθβ8. [18 
ἐδπηρί68 γα ἀσβοϊδια; ἴδ6 βιδίεϊυ θα ῆςαβ 
οἵ δηείεης 1μδοάΐοεδ δγα Ὡον ρεορίεα νὴ ἢ 
ὍΟἾνο5. δηι [δοκαῖὶβ. Τῇδ ργαγεῦβ οὗἁ τῆ6 
ΠΙΟΒΩ8 ὅΓ6 ἴῃ6 ΟἿΪΥ ῥγδυεῖβ ἰἸθαγά ΠΘΆΓ 
(ἢ 6 511}} βρ! ϑηα!ὰ γυΐπβ οἵ τῇς οἰἶγ, οὐ Ψ ἢ! οἢ 
1Π6 ργορδεῖῖς ἀδηυποϊδιίίοη ΒΘΘπη8 ἴο ἤδυθ 
Ῥεθη {{|γν δχθουῖθα, ἱπ 118 υἱῖοῦ γαθοϊοη 
838 8 ουγοῦ. “118 οΥπι6 νγὰ8 ῥὑγίάθ ; ἰΐ8 
ὉΠ δἢπιρης, ἀσεοϊαιίοη. ΤΠδ ἰὨγοβδεθηϊη 

15. δεσοπιρ 5ῃ6α : Ὁ ΠΟΥ͂ δίδηςε, τε εοίεα 
οὗ ἀοἀ ἀπά ἀεβεγίθά ὈΥ πιδὴ ; ἰδ Εἴοτυ, 
ἃ Γυΐῃ ; 118 Π8Π16, ἃ ΓΕργοβοῦ.) (για γ᾿ 5 
Ὑί διε το ἴπ6 Αροσεϊγρεῖς Οπυγοῖοβ, ἴῃ 
1826. Μιββίοη. ἀπομτο ψυϊγ, 1827, Ρ. 
296, Ατγιπαο}} δ Μιϑὲ ἴοὸ ἴτῃ6 ὅϑδνθῃ 
Οδυγοῆεβ, ρρ. 84---90. Ἐπιεγβοη [μεῖ- 
τεῦ ἔγοπι ἴπ6 ἔρολῃ, νοὶ. ἱ. ρρ. 180. 219. 
Μοηγο᾽ β ϑυιηπογ ΕδιηὈ]68 ἰῃ ϑγγίδ, νοὶ]. 1. 
ΡΡ. 128,129. ἘΠΙΙοιεα Τγανοὶβ ᾿ῃ Αὐδίγια, 

5818, δηά ΤΌΓΚΟΥ, νοὶ. 1]. Ρ- 91. Ἐεὶ- 
ἰονοϑ᾿8 Εχουγδίοη ἴῃ 4818 Μιηοῦ, ρρ. 2380 
--282. ϑοοιεβῃ Μιβδίοη ἴο τ ὅεννβ, ρῥ. 
338.) 

1482: Ὰ, ἃ τηδγ εἴπη οἷν οὔ Ογείς (Αεἰβ 
χχνῖϊ. 8.), πηϊοῖ 18 ποῖ τηϑηςοηθα ΌΥ ΒΗΥ 
οἵ τπὸ δηςοΐθηξ ρϑοργαρῆογθ. [15 Ὄχϑοῖ 816 
οδηηοΐ πον ὕ6 δδοογίδιηθα, 
ΤΑ δηὰ ἴῃς Ῥτοριοῖβ, (80]εβ οἵ ἴῃς 

βοοίΐοηβ οὗ, 885 γεδὰ ἴὼ {πὸ Ψεν δὶ) ΒΥ Π8- 

Βιοσταρ]ιοαϊ, ΗἩϊεέονίοαϊ, ἀπά 

11Ι 

βοριε5, 98], 9382. Τπε Μοεδῖς ἰδ ρεῖ- 

νεγιθὰ ὃὉγ τπ6 ῬΠαγίβθοβ, 398, 394, 
[μΑνν5, ἢονν ργοπιυϊραίοά, 113, 114. 
ΤΑ Υαβ (δεν δ}, δοοουηΐ οὗ, 400. 
ΤΑΖαῶῦβ:-- 
1. Ὑπὲ Ὀγοῖδεν οὐ Μαγίδα δπὰ Μδγυ, 

ψ θαι δεδβυδ ἰονθά, δπὰ πιϊγβουϊουδὶν γαϊβεα 
Ηΐτα ἔγοπι ἴπ6 ἀεβά. Ἐογ δὴ εἼχϑδιπδίοηῃ 
οἵ ἴῃ εἰγουπιηδῖδηςοβ οἵ [18 τηῖγβοὶθ, 566 
ΥοιΙ. Ϊ. ρρ. 3317.--.ώ239. 

ῷ. Τὴδ Ὠδιηδ οὗ 8 ρογβοη ἰηἰγοάυοοα ὈΥ 
7εβυβ ἱπίο 8 νεγγ ᾿πϑίγιςῖίνα ΠΑγγβεῖνο Οὗ 
Ρδγβθὶθ, ἴο γαργεδθης ἴμ6 ῥΟῸῦ διηὰ ἀϊε- 
ἰγοβϑοά ἴῃ {πὶ νοῦ. ([μικε χνὶ. 19-- 
95. 
ἐεί 16 ἀδυρῆῖες οὗ [ϑῦαπ, δπὰ τῃ6 

αἰΐε οἵ ὅδοοῦ, οὔ σῆοπι Ποῖ ἰδίῃ οῦ ἱπιροβοά 
μοῦ ἰῃ Ἰίθι οἵ Ηδομεὶ. (6εη. χχῖίχ.) 
ΕΛΆΝΕΩ Μεν, αἰδεγεης δρρεϊδιλοηβ οὗ, 

δ18. 
ΓΕβανοὸν (Μουηι), δοοουηὶ οὗ, 54--- 

δ7. 
[Ἐβηξυδ, ἃ ζγοροῦ ἢδπὶ6 οὗ ἴπ6 δροβιὶς 

στε, νῆο τ αἷκο οδ ἰοά Τμδάδεβρυδβ. 
(Μεῖι. χ. 3.) 

1,Εθαιὶ, ΡΒΟΟΕΈΡΙΝΟΒ οἵ ἴπ6 δεῖνβ, 80- 
εουηὶ οὗ, 136---14]; δπὰ οἵ ἴΠ6 Βοπιδῃβ, 
1423.---15]. 

Τποιονβ (Ἐουιδη), ποῖϊοε οὗ, 345, 346. 
ΓΈΡΒΟΕΥ {μὴ οὗ) δγιιρίοπιβ δπὰ 

ἐγοδαϊπιθηΐ οὗ, 548-559. Ῥυτγιβεδιίίοη οὗ 
ἰερεῖβ, 362. 1βργοβυ οἵ εἰοίεϑ δῃὰ βουβεβ, 
8362, 3638. 

ΓΕΤΤΕΙΝΒ οὐ Ερίδβεϊοσ, ἔοσι οἵ, 511. 
1μπν!: --- 
1. Τῇ τηϊνά βοὴ οἵ δοοῦ δηὰ 1,6δῇ. 

(ἄεη. χχὶχ. 34.) Ης ἰβ Κπονῃ οὐἱν 85 
δανίης ραγιϊεϊραῖϊθα ἰπ (6 τενεῶρε οἱ 
Βίιθοη δραϊπαὶ τπη6 ϑῃθοπεπιῖῖεβ, ἴογ 186 
νἱοἰδιίου οἵ Ὠϊπαῖ (χχχὶν. 35.), διὰ [ογ 
μανίηρ ρίνθη Ηἷβ Ὥδπια ἴο ἴπ6 γε τπᾶὶ 
νγν88 δεῖ δρεγί ἔογ ἴδε ργεϑίμοοά δηά νγογ- 
δ ρ οἵ ἀοἀὰ. 

ῷ, Οπε οὗ δε ἱψεῖνα δροβίϊεβ, αἷἶδὸ 
οα]] δὰ Ματτηεν. 8866 Ὀ. 696. ἐπίγα. 

1ενιεβ, Μιΐαγγ, δον ταϊδοά, 219, 
290. 

1 ΕΥΙΤΕΒ, Πιπεϊίοηβ, ὅτε. οὗ, 9398---80]. 
ΤΙΒΕΝΤΙΝΕΒ, δεοζοιηῖ οὗ, 976, 271. 393. 
1ΊΒΝ ΑΗ, ἴπ6 γοβδίάθηςα οἵ οὔ οὗ τῆς 

Οὐδπαδηϊδα Κίησβ, ψ898 σαρίυγοά ὃὉγ δοβῆιβ. 
1 ννδ8 δτυαϊεὰ ἴῃ {με ρίαἰπδ οἵ υάδῃ, ἴῃ 
ἴΠ6 νναβίθγῃ αἰνί βίο οἵ ἴῃς ἰογειίογυ ; ὕυ 
118. βῖϊ6 18 ὑθκηοόση. ζθηδῇ 188 8 βϑςεγ- 
ἀοίδὶ οἰϊγ, δῃὰ αἷ8ο οὔθ οὔ ἔπε οἰτιεβ οἵ 
τοῖρε. ὕπαες ϑογαπι ἷἱξὲ τγενοίιϑά ἔγοπι 
Φυάδι, ργορβδὶν ἔγοπι ἴῃ διἰδοβιαεηῖ οὗ 
118 ἱηπαδιιδηῖς το τῆς (αἰτἢ οὗἁἨ {πεῖν (δῖ ογβ. 
(3 Κίηρβ υἱϊ. 39, 23 Οἤγοη. χχὶ. 10.) 
αὐΒααυ θην ἰδ ψγ88 ὑεδίεροιὶ ὉῪ ϑεπηδ- 

σΠοτῖθ; θυὲ ἴξ ἴδ ποῖ Κπονσῃ τδεῖπος δα 

ττι - -- -- 



Οἰεοσναρλιοαὶ 7)ἰοέϊοπαγν. 

ΩῚΙ 

διςοοθάδαὰ ἴῃ οδίαϊηίηρ ροββαδβδίοῃ οἵ ἴϊ: 
(3 Κιηρδ χὶχ. 8. 188. χχχνυῖ. 8.) 

ἴιβυα, διηοὴρ ἴα τγθοβ, νγδ8 υϑο6ἀ 88 
ΔηοΙΠοΓ πδηϊα ἰοῦ Αἰτγίοθ, 88 1ὲ ἱπιρογίβ ἃ 
αγὶ οὗ ἴ.- [τ νββ αἰνίἀδα Ιηἴο ἢ γα 
Ὠἰογίοῦ δηά Εχίδγίοῦ : ὃὰΣ τπ6 [ωἰῦγα 

πιορηϊοηρὰ Ὀγ δὲ. κε (Αςἰϑ ἰ!. 10.) [ΠῚ 
τπαῖ Ὀγ Ῥιοϊδπιγ οαἰ δά 1,0 γα Ογγεπαῖοᾶ : 
ἀπά ὈΥ Ρ᾽ΐηγ, Ῥεηίδρο]ἴδπα Βερῖο, ἴγοια 
118 ἔνα οἰιοί εἰκῖ65, νιΖ. Βογϑηῖοθ, Αγβίηῦα, 
Ῥιοϊδηιαῖβ, Αροϊ]ϊοηΐα, ἀπά ὄγγεπθ. [ξ ἰβ 
ποῖρα ἵἴπ τπ6 Οἰκ Τοβίδηεηϊξ, ἴον 118 οδδ- 
τοἱβ δηα ἤοΟΓ868 864 1η ἤρῃι. (2 ΟἾἤγοη. 
χνὶ. 8.) Βιιῖ 1 18 πηρητοποα Ὀγ δὲ. [μυΚο, 
οὔ δοοοιηῖ οὗ ἔπ δεννβ, ψνο, νίηρ ἴῃ βυσῇ 
ναϑὶ πυπῦοῦ ἰῃ Αἰοχϑηάγια, ταὶ 50,000 
οὔ τπεπὶ πεγα δβἰδίῃ δὲ ομθ {ἰπι6, την {16} 
θῈ τπουρῆς ἴο Ὦαγνα δα βοπια οοἰοηϊεβ δπὰ 
ΡΓοβεϊγίθβ ἰη 1818 ποῖρῃρουτγίηρ σουπίγγ. 

1 ΡΕ-οὐ 05 Οὔ Πα Κίηρβ οὔ [δγβεὶ, 112. 
Ζιμιπ5, ποῖος οὗ, 78. δὰ ποῖα ᾿. 
Ζινῦ8, ἃ ἀϊβεῖρὶ 6 ψῃσδθα βα] υἱδίϊοηβ ϑδϊηϊ 

Ῥβμ! δἀάγοϑβο ἰο Τιπιοῖῃγ. (2. Τίαν. ἵν. 
21.) Ηθδ ἰἴ8 βυρροδβοά ἰο δανα δε ἴῃς 
Βγδὲ υἷβῃορ οἵ Εοηια. 

ΣιΤΕΚΑΈΌΚΒΒ οἵ πο 6.5, δὅ17. 
Λιβόστρωτον, 38. 

.ΜΙΈΒ, αἰνϊπαιϊίοη ὈΥ ἴ86 Ἰπβρεοϊίοη οἵ, 
389. 
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42.) [1 γθΐδηβ ἔοι ἴδε πεὶρῃθουγῃποοά οἴ 
Ογγθηθ ΜΈΓΕ 880 δὲ ψεγυβδίθπιὶ οὐ ἴῃ 6 ἀδγ 
οἱ Ῥεηϊεοοβῖ. (Αςῖϑ 11, 10.) 

1υσιῦδ, α Ογτεηΐδη, οπα οὗ τ[Π6 ργορἢείβ 
ΟΓ ἰδϑοῆοιβ οἵ εἶα ΟἸ γβιαπ οδυγοῖ δἱ 
Απιίοςἢ. (Αεἰβ χίϊ. 1. Βοπι. χνὶ. 2].) 
ΒΥ βοηῖα ἢθ ᾿88 Ὀδθη ΘγΓγΓοΟΠ ΘΟ 8] σοῆ- 
[ουπάδα πῖτῃ (Π6 ανδηροὶ πὲ ὺυκε. 

ζυν, ἴ6 ἔουγιἢ βοὴ οἵ ϑὅδοιι, νῇῆοβα 
ἀεβοοπάδβηϊθ ρεορίεα ἴπδ ρτγονΐποα οὗ ἴωυ- 
Ὁ1Α. (αξεη. χ. 232.) 

Ζυτνιμ, τῃ6 1,γάϊδηδ οὗἨ Μαιιίίϑηϊα ἴῃ 
Αἰῖεα, σῆο ψεγα Ἔχρεγῖ 88 δγοθογβ. ὙΠΟΥῪ 
ΜΕΓΘ Ὠἰγοά ὈὉγ [86 Τγτγίδηϑ ἴο ἀοίδηά Πεῃ). 
(θε. Ἠεμάεδγϑοῃ, οὐ Εζεκ. χχν!. 10.) 

Ζυκε (Λουκας, εοπίγεςῖθά ἔγοθι ἴἢ6 
[κατ Ζμοαπι8), 88 ἃ Οὐδ 6 ργοβοὶ γῦβ 
αἰϊο δα επηργασθά (γι ϑεϊδη!γ. Ηὸ νγὰβ 
16 ἰτοπὰ απ ςοιμηρδηΐοη οὗἁὨ ὅι. Ῥμὺυὶ ἴῃ 
τηοβῖ οἵ 8 ᾿ΟΌΓΗΪ68, δηά πτοῖς τἴΠ6 Θοεροὶ 
τδαὶ Ὀδαγδ ἢ18 ΠΆΠΩ6 8ηὰ αἶβο ἴθ Αςῖβ οἵ 
[86 Αροϑβεῖθας (ου' δηδίγβοβ οὗ ψῇῃϊοῆ βοα ἴῃ 6 
ἴουγί νοϊαππια οὗἉ τΠ18 ἡνοσκ. 
υτε, ἔογηι οὗ, 518. 
ΤΥΥΘΑΝΤΉΒΟΡΥ, ἴῃ6 τιαῖδαγ οἵ Νεδιι- 

εμδάποζζαγ, 553. 
ἱνυσολοόνια (Ας χίν. 6.), ἃ ργονίῃςθ ἴῃ 

Αϑῖα Μίμογ, δεςουηπῖθα τἢ6 βουϊπμογη ρϑγὶ 
οἵ Οδρρααοεῖδ, πανίηρ [βϑιιγα οἡ ἴμ6 πεϑῖ, 

Ἰμοοῦδ18, πβίυγαὶ ἈἸϑίογυ οὗ, δηά οὔ ἐμοῖγ  Αγπιοπῖα Μοῦ οἡ πα δεδὲ, απ ΟἹ] οἷα οἢ 
ἀεναβίδιϊοῃβ, 89---9)]. λεγε δδΐδη Ὁγ ἴπ6 
ἹΠΠΔὈ Π 8ηι8 οὗὨ Ῥα]εβιίηθ, 91]. 

1μοι8, ἃ ΟΠ εἰβείδη πηδίγοῃ δηά 6 ἀ- 
πιοῖπος οἵ Τιοίῃν, οὐ σβοβα ἔδιτ {Π6 
ϑροδβῖϊα βρθβκβ νὰ στοαὶ σομητηθηάδίίο. 
(8 Τίπι. Ἰ. δ.) 

ΤἸυοκΚΙΝΟ-ΟἹ,Α53588 ΘἔΠ6 76 5} τοπηθη, 
4835, 436. 

" 

[6 δουῖ. Τὴ σουῃίγγ, ἰῃ μοπογαὶ, ἰ9 
τηουηϊδίηοιδ, ΡδΓ ΙΟΪΑγὶγ πὶ τῆ ἰητογίογ. 
118 “ΒΕΓ οἰεἰθϑ ἀγα 4}} πιδπιϊοηθὰ 1 Αςῖβ 
ΧΥΙ., νἱΖ. Ἰοοπίυπι, 1 ιγδβῖγα, δπὰ ἢ ογῦθ. 
Τήεν φραλες (νεῖ. }1.}) ἵπ ἦς Ζιγοαυπίαι 
ἐοηζιις, ννἸοὮ ἰδ σοΠΘΓΑ ΝΥ υπάἀεογείοοα ἴο 
ανα ὑὈδθ ἃ εοτγιρὶ Οτγοοΐκ, Ἰηζογαπρ δε 
ΜΠ Ἰρδην ϑυεῖδο ψνογάβ: ὑυΐϊ “80]ονηκιὶ 

Μοπρ᾿Β ΘυΡΡΈΒ, ροϊπίβ οὗἁ γεβειίαποθ βΌρροβεδ ᾿Ὲ ἴο Βᾶνα ὕθθη ἀεγίνοα ἴτοπὶ [6 
ρεΐνοεη, δηὰ τῆ6 Ῥβδββονοῦ, 337.--. 349. 

[μοτ, 1π6 δοη οἵ Ἠδγδῃ δηά περῆεν οἵ αἰϊβροβεὰ ἴο σοσβῃ!ρ Ῥϑυ] δὴ 
δΔησιοηῖ Αδδγγίδη ἴοῶρια, ὙΥ ΠΟῪ πογα 

Βαγηδῦβε, 
ΑὈγδιδ; δῆγ δεραγαϊίϊηρ ἔγοπ ψῆοῦ, 38], 382. 
οη δοοουηΐῖ οἵ ἴα ᾿πογϑαβα οὐ ἐμ οῖγ Ἵβίίο, 
6 εὔοδα ἴΠ6 εἰν οἵ ϑοάοπι ἔογ ᾿ἷδ δροάβ. ᾿ 16 βουῖϊ) -τχοδὲ οἵ Αυἷα Μίπου, 

Ιυςσιὰ (Αοῖδ χχνῖϊ. ὅ.), ἃ ργονίηςε ἴῃ 
5 ἴο ο 

Οη 18 ἀεδβιγιοίίοη, [οἱ δηά δ ἔτγο ἀδυρῇ- 16 ἰδἰδπά οὔ Ἀποάεβ. Τνο τὰ 18 οἰὉ|68 
το Γβ εβοδροά νἱτῃ τ εἷγ ᾿νεδ; θαϊ Πἰδ πτδ, ᾿ ἀγα πηθηείοηθά ἴῃ τῃ6 Νδνν Τεϑιδηιθηὶ, νἱζ. 
Ἰοοϊκϊηρς ὑδεῖὶκ, ροσιβῃθα, (αξεη. χίχ. [ἋΚα 
ΧΥΙ!. 238.) Τῆς Μοαθὶζεβ δμὰ Αιηποηϊξεβ 
ἀεδοθηάθα ἔγουι 1,οἱ. 

018, ἤδη υϑεὰ ᾿υ ας} γ, 138. Νο- 
[166 οἵ 86 Ζεαεί οὗ 1 οἱε, 346. 

Κυβὶμ 8Γ6 δυρροδβοά ἴο δ6 ἐπ 1 ΐδῃδ, 
8ὃηὴ ΑἰΠοδη ἐτῖῦθ ἀνε  ηρ το τῃ6 ψοβὲ οἵ 
Ἐργρὶ, δῃὰ ἀπδβοεεπάθά ἔτοπη Μιζγαίηι. 
Τῆς [υθη ψερα ραγὲ οἵ τῃ6 ἱπνδοϊηρ 
ΔΓ οἵ ϑῃηϊβμαις ἔγου; Ἐσυρῖ, δραϊηδὶ 
Ἀδμοῦοϑη ; δηὰ βδρϑίη οὐ Ζεγδαῃ, (6 
ἙπΠϊορίδη, δραίπϑὲ Αβα Κίηρ οἵ 7υάδῇ. 
Τῆς 1υδῖπ ψεγὸ ἃ ρονεγίωιὶ ἰγῖθα ἴῃ τ 6 
ἀδγβ οἵ Νῆυπι δηα οὗἩ Ὠεηΐοὶ. (2. Οἤγοη. 
ΧΙΙ, 8. χν], 8, χὶν. 9, Νδῆθμ 111, 9. Πδη. χί. 

ῬΑΤΑΒΑ, 18 σλρ [8], δηά Μυπα. 
᾿υοῦα, νοῦ ἰῃ Ἰαῖογ {1Π168 ννῶβ οἈ] ει 

Ὠϊοβροῖ!β, δὰ ἰβ πον Κῆονπ ὈΥ 1Π6 ὨΔΠῚ6 
οὔ ᾿ὰ οὐ ουαά, 88 ἃ ἰαγρε νἱϊίαρο, 
δηά, βοοογάϊηρ ἴο Ψόβερθιβ, ᾿πεἶα ἱπέδγιον 
ἴο ἃ οἰδγν Ὸγ [6 βἰζε: ΨΓ 8 ρίβοβ 8 ςεἰδ- 
Ὀγδῖθα τη τπ6 Αςίδ οὗ ἐπ6 Αροπεῖϊεβ ἔογ τἰνὰ 
πιϊγβουϊουβ οὐγὰ οὗ Εποδβ Ὀγ ἴῃ6ε Αροβιί[6 
Ῥεῖογ (Αοῖβ ἰχ. 82, 34): ἴὲ νγᾶβ βιξυαῖοά 
δῖ Π0 ρμῆοδὶ ἀϊβίδηος ἔοπι δορρε (ἰχ. 38.), 
Οἡ ἴπ6 ννδᾶγν ἔγομ ἴἢ6 ἰαϊζογ ρίδοθ ἴο 26γιι- 
βαίθη). Τῇ 580} οἵ [δ βυγγοιπάϊηρ σουπ- 
ΕΓΥ ἷβ 88 ἴο "Ὲ νεγὺ γος. Μοιίδγιι ων ἀἀδ 
ἷδ ἃ ΘΟΠΒιἀΘΓΔΌΪῈ νἱ ΐησο οὐ 58π|4}} πηι - 
δησδδοὰ ἢονεὶβ ΟΓ ἤοιι568, 5.8 πε ΐπᾷ οἡ ἃ 

γΥτϑ 
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σοηῖϊα 5ἴορθ, βυγγουπάθαά ρῥγίποϊραϊϊγ Ὁ 
ΟἸἿτνα ἴγθθβ, δηὰ [ἢ 6 ποῃ} 8] 866 οἵ ἃ τος 
Βίϑῆῃορ, νῇο τγαβίάἀεβ δὲ Φεγιβδαῖίεῖη. Ηδγα 
ΔΓΕ ἴδε γυΐϊη8 οὗ ἃ οἤςδ ςεἰεῦγαϊδα ἘΠ γοῖ 
ψ ΠΟ ὕογα ἴῃ6 δὴ οἵ ϑαῖϊης (δοῦρα. 
(Βοθιηβοη 8 Βιὺ. Ἐδδ. νοἱ. 11]. ρρ. 48---860. 
Ὀυριι15᾽8 Ηοὶγ Ρίαδςεβ, νο], 1ϊ. ρρ. 49. δ0. 
Ιοπάοη, 1856.) 

Ζυριὰ :-- 
1. Α ρῥτγονίηςε ἰπ Αβία Μίπογ, θουπάθά 

οη ἴδε πογῖῃ Ὁγ Μγβία, οη {ἴΠ6 οαδὲ ὮὉγ τ86 
δίοδον Ῥῃγυρία, οὐ [6 νσεϑδὲ Ὁγ [οηΐβ δηὰ 
το ἔροδη ὅ68, δηὰ οἡ 6 δου Ὀν (γα, 
ἔγοιῃ πῆϊο ἴδ 185 δαραγαῖθα Ὀγ {πε γίνε 
Μοδηάοσ. ἴσ 18 δυρροδβθὰ ἴο ΡῈ {με εουῃ- 
ἴΓΥ πιοπεοηδά ἴπ (λεῃ. χ. 99. υπάϑγ ἴῃς 
πδπιῈ οὗ ἃ, ΤΉγεα ἴον οὗ ᾿γαϊα ἀγα 
τηοπτοηοά ἴῃ ἴδε Νεὰ Τοβίδπθηι, νυἱΖ. 
ῬἈἸ Δα οΙρἢία, ϑαγάϊβ, δα ΤἬγαῖίγα. 

2. Α νοπιδὴ οἵ ΤὭγεῖγα, τῆο ἐγδάεὰ 
ἴῃ ριΓρὶα οἰοῖῇ5, ἴοσ ψῃϊοΐ τπδὲ ρίϑοθ γνῷ 
οαἰευγαϊθα. 86 ννδ5 ἃ ψεν δῇ ργοβεϊγῖο, 
ΟΥ̓ ἃ δβἴποεγε δῃὰ ρίοιιβ Ἵδαγαοῖεγ, δικὶ 
Ργοπιρὶ ἴῃ δοκπονϊθάρίηρ ἀπά ρῥγοίοβδιηρ 
πὸ τγυῖθ. ὅ8ῃ6 νψδβ Ἴοηνογίθα ἴο {πὰ 
Ομ γβιίδη ἔαϊι ἢ ἴῃ σοπβοαιθῆοθ οὗ {π6 
ἈΓΓΆΓΗΝΙΕ οἵ ϑ8ι. Ῥαὺυ]. (Αεῖδ χνὶ, 14. 40.) 
να εὐ δ ΟΥΠΕΓΒ δυρροδα ἱἐπαὶ 1, γαϊα, 
ἴῃ τἢϊ5 ρίδεσ, 18 πιογεὶγ ἃ ραϊγοηγπιὶς δρροὶ- 
ἰδιίοη, τῆδὲ ἷ8, 8 1, γαϊδῃ νοπηδῃ ; --- πιοβὲ 
ΡΓοῦΌΔΟΪν ἔγοτ {π6 οἰγουπιδέδηοςα οὗὁἨ Τῇγα- 
εἶγα θοῦ δβἰϊυδῖοθα οὐ τἴ6 οοῃῆποβ οἵ 
1,γάϊα, ἃ ῥγονίησα οὐ ἴδ ννεβίεγῃι οοαϑὶ οὗ 
Αϑῖα ΝΜιηον. 

ΠΥΒΑΝΙΑΒ, [ΕΙΓΆΓΟΪ ΟΥ βΌΨΟΓΠΟΥ ΟΥ̓ ΑΒ1- 
ΈΝΕ, 8. 5π|8}} ργονίηοα ἴῃ κοῦβηοη. (Κα 
1:..1.) Ηδ [5 βιρροβθὰ ἴο ᾶνα θδϑη τῇδ 
ΒΟ ΟΥ φγδηάςσβοη οἵ δηοῖπον ἔ,γβαπίβ5, 
νΠῸ γδι ρυΐ ἴο ἀδδίῃ ὈΥῪ Νίαγο Απίοῃγ, 
ὙΠῸ ρᾶνε ραγὶ οἵ ἢΐδ8 τογγιϊοσιθβ ἴο (]6ο- 
ρϑίγα. 

1,Υγ8148 ((]διά 8). ὅ6ε6 σιαυριυβ, 3. 
Ὀ- 646. εερτγα. 

ΓΎΒΤΗΉΑ, ἃ ΟἿ γ οὗἉ Ἰωγοδοηΐα, σὨοῆγ οοἰ6- 
Ὀγαῖθα ἴογ ἔπ πιϊγβουϊοβ οὐγα [ποτα 
στουρῃς προ ἴπ6 ᾿δηπα πιδπ, Ἡνἰς ἢ πηδά 6 
{π6 1γοδοπίδηῃ ἐῖηκ τΠ 6 ρσοάβ ᾿τϑγα σοῖη 
ἀονὴ ἴο ποῦ ἰὼ ἔπε ἰἰκθηθβα οἱὐἁὨἨ πιθῃ 
(Αοῖβ χῖν. 10, .1].), δῃὰ αἶδο ἔογ τῆς εἰγα 
οὐπιοϊδίοη οὗ Τἰπιοῖμγ. (χνὶ. 1.) 

Μαλολη οὐ Μαλοῆλη. ὅθε ΑΒΕΙ,. 
Βετη- ΜΑΛΌΉΔΑΗ, ρ. 609. εωρτὰ. 

ΜΑΟΘΟΑΒΕΕΒ, ρονεζηπιοπὶ οὗ 1922. Οτίρίη 
οἵ {πεῖν ἤδπιο, 122. ποῖθ, 905. 

ΜΑσεΡονιΑ, ἃ ρῥγονίηοα οἵ Οτγϑοςοο, ἴοτ- 
ΠΙΕΓΪΥ ςαἰοὰ ,(Ἐπιδεπία αὶ δὰ ἤοπι ἴπα 
Κίηρβ οὔ Μαδοδάοῃη, Μαςεάοηίΐα. [ξ νῶβ 
Ὀουπάθα οὐ 186 πογῖβ γῪ 1Π6 πιοιηΐαδίηϑ 
οὔ Ηκπιιδ, οα 186 βουϊῇ ὃγ Ἐρίγυβ δπὰ ᾿ἰὐπὩπἸτπππ-΄΄ΝΠποΠρΠΠέΠρρ.͵π|ὨἘ τ το ὕ..---ξᾶΠπΠΠ|||..|ππππππππ|||ι.1.νὦϑὕβ..--...... ΠΡ ΄ΠΡὃΡΠ’ΠΡΠρΠΠΠΠΠΠὖ͵.-Π ΡΜ... ...΄΄΄΄΄΄΄ὖὃὖὃὁὃἝὃἮὖἯῬἯῬἮἮὌἌ... 

Διοσταρλιοαϊ, Ἡδξείολ ἰοαῖ, αγαὦ 

ΜΑ 

Αεδδῖα, οὐ ἔθ οαδὲ ὃὉγ ἔπ Ἔροαδη, οὐ δα 
Μοδὲ ὈγῪ τῆς Ἰοηδη δὶ Αἀγίδτ!ς 83.688 ; 
δηὰ 1 5 οοἰεῦγαιθά ἴἢ 4}} Πίβίοσιεβ (ὉΓ 
νείηρ ἴδ6 τϊγά Κιηράσπι, ΨΠςἢ, πὰ Ὁ Γ 
ΑἸεχαπάογ τἴῃ6 Οτοδῖ, οὐϊδίηθα τα δ ΡΊγ 
οὔ τι πογὶὰ, δῃὰ δά υπάφογὶξ 160 παιϊοηβ. 
Τὸ 115 οουηῖγυν, Ἡΐο86 ΠηΘίΓΟρΡΟΪ 8 Με 
ἐδ Τδεββαϊοηϊοα, δῖ, δὰ} νῶβ “8}| 64 Ὀγ 
ἃ Υἱκίουῃ (Αςῖα χνὶ. 9.); δηά 6 σδυγοῃ 68 
ὈΥ ΐπὶ ρἰδηῖοά ἴῃ ἰδ δῦ ςδἰεῦγαῖθα (ῸΥ 
ἐπ οἷς χτεδῖ ἐπαγιῖν, δὰ τγεδὰγ σοηιγθυκίοι 
ἴο ἴπῸ αἰπίτεβοθα ὅὲνβ ἴῃ Φυάξεα (2 (ὐοτ. 
ψἢ1}. 1Χ.), τ θη ἘΠΟῪ ἘΠ ΘΙ Βα να ἰδ ὺ ὑπο σ 
86 Θχιγοπιοϑῖ ρονογῖγ. 

Μαοηδεῦβ, ἃ οἰ δηὰ ἔογίγεββ Ἵβϑϑὶ οὔ 
(6 Φοτγάδη, Ὀεϊνοθη 8ἰχ δηὰ ἢἷπα πιῖΐ68 
ἔγοῃῃ ταὶ τῖνοῦ, δηἀ ἡοὶ [8γ ἴγοιῃ [15 τηουῖῃ. 
Ηεγα Φ9Ζοἤη τὸ Βαριϊϑὲ ταβ ᾿πηργιβοηθά, 
δηά δυθεθηυθηιν ρυΐϊ ἴο ἀσβιῃ Ὁγ ογάεγ οὔ 
Ἡεγαὰ Απεραβ. (Μϑίε. ἴχ. 2. χὶν. 8-- - 12.) 
ΤῊΐϊδ ρίασθ 15 οΐ πιοηιοηθαὰ ΟΥ̓ ἤϑῖθα ἰῃ 
16 Νὲν Τοβιδιηθηῖ. 

ΜΑΟΗΡΕΙΑΗ, {πΠ6 πδιὴδ οἵ {π6 σῶν ρΓ- 
οἰαϑεὰ Ὀν Αὔγαδϑηι οὗ Ἐρἤγοη τς ἨΠϊῖο, 
[ὉΣ ἃ Ὀυτια]-ρ᾽δοο [ῸΓ Ὠἰβ νεῖἔε ϑάγηῃ. (ξεη. 
ΧΧΧΙ, 8.) ΤῊ σαν ἢδ8 Ὀδεη ςονογοὰ 
ὈΥ ἴῃς Τυγκδ, “ὉΥ ἃ ἰαγραὲ δηὰ δπεῖεπε 
Τηοδῆμ6 ; δηά δ]} βδγοιιπα {Π6 801} 15 οὶ 
Ἰην!οἶα 6. ΤΠ οανα ἰβ ἴῃ ἔπε πιά ας οὗ 
Π6 ἱηϊτογῖον οὐὗἁἩ 6 ραάΐϊβοθ; ἰϊ8 ἀβδγκ δπὰ 
ἄδθρ δηΐγθημσα ΟἿ]Υ ἷβ νἱβί!θ, δπὰ ἴ: ἰδ 
ΓΆΓΕΙΥ δηϊεγοά. .. .. ΤΠ οᾶνο '5 β818 Ὀγ 
16 Τυγκα ἴο ὈῈ ἄδδθρ πὰ υϑγὺ ϑρβείουβ, 
οὐ ουὖἱ οἵ τῆς 5ο[]!ὰ τοςείκ, δηῃά ἔπδὲ ἢ ς 
Γαβεϊησορίδοοα οὗ τῃ6 ρδΙΓΆΓΟἢ 5 811}}} Ἔχ βί, 
8δηἀ ἃγα ρἰδίηἷγ ἴο Ὀ6 ἀϊδοογπθα.᾽" ((ὑδγπε 5 
Πδοο] Ἰοοιίοπ5 οὗἩ τπ6 Ἐδεῖ, ὈΡ. 168, 1δ9. 
ϑοοῖιίδῃ ΜΙβδίοη ἴο ἐπα ὅΦονδ, Ὁ. 180. 
ὙΠ δοηΒ 1 ,δηἀδ οὗ τῆ ΒΙΌ]6, νοὶ]. 1. Ρ. 366.) 

Μάαραι. ὅ66 ΜΕρια, τ. 696. ὑιγα. 
ΜδΟΌΔΙ,Α, 8 ΟἿ δηὰ τευγζοσΥγ οὐ ἔπε 

ΒΕΓ κἰάθ οὗ ἔπε ἰακα οὗ Οδηηρβαγοῖ, 
ποῖ ἔν ἔγοπὶ (δρογηδυπὶ) δη δπιαὶα ; ̓ὲ 
18 βιρροβεά ἴο Πᾶνα ςοηϊαϊποὰ ἢ πὶ 1ὲ5 
ργεοΐηοῖδ αὶ πιδηυῖα ; πος, πἢς Μεῖ- 
ἴπενν 88γ8 (χν. 39.), Οὐγίεέ σάπιο ἑπίο {δε 
οοαείς οὔ παρααία, ϑι. ΜΑτκ 58 γ}8 τῆογε 
ραγεουϊαγὶν (νη. 10.), {παῖ ἦς οαπιδ ἐπίο 
ἐλε Ῥατίε οΓ 1)αἰπιαπιίλα. Ἡετε ἴδ ἃ αιδεῦ- 
ΔΌΪῈ ΥἹ]Παρὲ ἢονν οὩ]}εὰ Μαϊάεί, ἀπά τπὸ 
ἸΏ ΠΑ  8η18 ΔΓΘ 85 γοίϊοπεά 88 {πεῖν εἶαγ- 
θυ ὨονοὶβΒ. (ἘΠ᾿ 8 Ῥδδίογ δ Ἐδοο]εο- 
ἴίοπβ, ὅτς., Ρ. 861. ὙΠ] δοη᾿  1,δηἀ 5 οΓ ἐπε 
ΒΙ10]6, νο].1:. ρ. 136. ἈΠΟ 6 5᾽ Ασῶθαμ,ῃ. 88.) 
ΜΟΙ, δῇ βδρρεϊ!αξίοη ρίνθη δπιοηρ ἴδε 

Ῥεγβίδῃβ ἴο ργίεβιίδ, νεῖβε πηθῃ, μι οβορἤοτε, 
δηά οἵποσε ψῇο ἀσνοῖοα εἰδιηδεῖνεβ ἴο τῇς 
δβίυάν οὗἩ ΤΠ 6 πηογαΐ δπὰ ρηγαίοαδὶ βοϊθηςεβ, 
δηά πο ρϑγιου)αγὶγ οὐἱιϊναῖο δβίγοίοου 
δηά τηρϊοῖηθ. ὍΠΟΥ δηϊογεά τῆς Πίρίοεὶ 
σοι δγαϊίοη. Τὴ εὐ »επ ἤγονε ἰδξε 
εσεί, ΝὮΟ σῶα ἴο ψοσϑηΐρ ἴπ6 ἱπίαπι 

ὩὩ - ᾳ- ππερπρο 



Οεοσγαρλῖοαϊ Ζἱοίοπαῦγ. 
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Μεδβίδῃ, ογα ΡΒ] βορἤογβ οὗ {Π18 ἀδβογὶρ- 
εἴοη ; δοοογάϊηρ ἴο 80η16, ΠΟΥ οδ6 [ΤῸ] 
Ῥογϑῖδ, οὐ, ἴῃ ἴε ορίπίοῃ οὗ οἴβετβ, ἔτοπι 
Αγαῦθῖα, ἃ8 6 ργθοιουδβ ρυπ8 Ῥνῃϊοἢ {ἢ 6Υ 
οδετγοά ψεγα ἔμπα ργοάιιοιοηβ οὗ Αγδθῖδ. 

Μλοιο, ργένδίθποα οἵ, 390. 
ΜΑΟΙΒΤΒΑΤΕΒ, ροΓβΟΏΒ οὗ, βδογοά, 103. 

Οὐπιεβ δραῖηβὲ ἐμοί, ον ρυμϊδῃδα διηοηᾷ 
16 765, 157. 

Μαλοοα. ὅεα Θο6, Ρῥ. 673. 
ΜΆΑΒΆΝΑΙΜ, 8 οἷν θεγοηπά ἴπε6 Φδογάδῃ 

ἴῃ τῃ6 τεῖρα οὗ (84, πδᾶγ εἴ ἐγίρε οἵ ΜδὋ- 
Ὠδββθῇ : 1 ὙῸ8 διβϑίρηθα τὸ ἴΠ6 [1,ονἱτ68. 
(ϑοβῇ. χι. 96. 80. χχὶ. 38.) Ἡδγο ἔνο 
Βοδβίϑ οὐ σαπὴρβ οἵ βηρεὶβ. ποῖ ὅδοοῦ (αδη. 
Χχχὶϊ. 2.), νἴδηςα 86 πϑιη6 ἰ8 ἀογὶν 

ΜΆΣΕΒΤΥ, οἰ εἴ ἀἰδεϊηοιοη οἷ, διποῃν 
16 7}ενγ8, 103, 104. 

ΜΑΚΤΈΒΗ, 1Π6 Ὠδηθ οὗἁἨ 8. νδιοὺ ΠΟῸΓ 
Ζογιιβαίθπι, πηθπεϊοποα ἴῃ Ζερὶ!. 1.11. Ῥγο- 
ῬΔΪν ᾽ξ νν88 850 οδι δὰ ἔγομι 15 γβθιδίδησα 
ἴο ἃ ΠΙΟΓΙ͂ΑΓ ; 8δπηὰ ψδϑ8 ἴπ6 βεῖηθ νψῇῃ]ϊοἢ 
ϑοβθρῆυβ αἤογιναγαβ οδ] θὰ τπ6 Ὑγτοραοη, 
ΟΥ (ἰπδοβϑηακοῦ Δ] ]6γ. 

ΜάατοΗι, ἐπα ἰδὲ οἱ 186 ἔνεϊνα τ ΠΟΥ 
ῥτορθεῖδ, οὔ ἢ οβα ρογβοπαὶ ἢ ἰβίογυ ΠΟ ΤΊΟΓα 
15 Κπονη, δὴ τπᾶῖ ἢ ᾿ν88 σοί ρΟΓΕΓΥ 
αὶ ΝΕΒοπ ἢ. (866 ὸοὶ. ἢ]. Ρρ. 984-- 
986.) ἴῃ ἢ5β ργϑαϊοιτοηβ “ θοῖἢ ῥγθβίβ δηὰ 
Ρθορὶδ δὰ υὑπϑραγίπρὶν Γαργδηθθά : δπά 
ἢ !ἶα ΓὨΕΥ ἀγα [ἢγοδίθηθα ν᾿ ἢ αἰνίπα ῥά ρ- 
Πηθηἴ8, Θῃσουγεροπιθηξ 8 Πεϊὰ ουϊ ἴ0 βιιςἢ 
88 ΜΑΙ Κοα ἴῃ ἴῃς ἔδαγ οὗ τ 1 ,ογὰ. (Ὦγτ. 
Ἡεπάογβοη β Μίηον Ῥγορδεῖϑ5, ρ. 446.) 

Μαισηῦϑ, ἃ δβογνβηΐς οἵ (Οὐδίδριδβ ἴῃς 
πἰκῇ ργίεϑε, τοϑα ἤδπια δῖ. δοβπη ἤδ8 υβεγγ 
ΠΆΓΩΙ ῥγαβοῦναι, δίποθ ἢ6 8 80- 
υαϊηϊοά τ Ομίλρηθβ. Μαϊοῆυβ σδβ 
οηδ οὗἉ δ σοπίρδην ἴπας ν8β σοπιπιδπα δα 
ἴο 8βεῖσα (ἢ γῖϑὲ ἴῃ τπ6 ραγάθεη οὔ Θειἢ- 
Βεπηδῆς : Ρεοῖοῦ ουἱ οΥ̓ ἢ 5 γίρῃς δαγ, νη ϊοῃ 
ΨΏ8 ἰῃδίθητγ Γαδίογοα, δηα τ[Π6 πουπὰ 
Πεαϊ θά Ὀγ ἐε οπιηἱροΐεπε τοιςοῆ οὗὨ 7εδβιι8, 
ὙΠῸ ἴῆι8 οοπίογγοα ὑροὰ ἢὶπι 8. βἰρῃδὶ 
Ὀοπεῆὲ δἵ ἃ πιοδὲ οὔ το8] ἄπιθ. ΤΠ πὶΐ- 
Γασυΐουβ Πεδιΐπρ οὐὗἮἨ Μαϊοῆυβ ργαβθηῖβ 8 
ὑηίοη οὗὨ 7υϑῖϊςα, γονιοῦ, δπὰ ροοάμαβδ ; 
δπά σου ά ποι [Ἀ}] ἴο οσοηνίηςα 6 δροβῖϊεβ 
οὔ τ᾽ τγυτῃ οὗ οὖν ἱ,μοτα᾽ 5 ἀεδοϊαγαϊίοη, δαὶ 
ὯΟ πιδη σουϊὰ ἰδκα ἶθ 16 ἔγοπι πὶ, δηὰ 
τπαὲ Πα σοιυ!ὰ αν ἴὲ ἀοψη δηὰ γεβιπια ἰὰ 
δρδίη. (δοδη χ. 17.) [ἐ 88 ἱπάθοά ὕδβϑη 
δβκαιὶ ἤον δυο ἃ τηΐγϑοὶα πιϑάθ 80 ᾿ἐπτεῖθ 
ἱπιργθβδίοη ὑροη ἴΠ 6 σοτηραην ννἢἰςἢ Ψ0κ|88 
οοηἀυεσῖϊεά. πα τορὶν ἰβ δϑυ. ΤῈ 
ὙΠ οἷα ἔγαηϑαοίση ἴοοξκ ρῥἷδοα ἴῃ δὴ ἰῃϑίβδηϊ. 
Ῥεῖεῦ βίγιιοκ Μαϊοἢυβ ψ ἢ ἃ ϑνογά. δθδυδ 
δἴοοά βι}}}, τί οὴθ Ππαηὰ διορρθά ἴῃ 
ΔΡΟΒΙΪθ, ὅδπὰ τὰῖτῃ τῃ6 οἴμοῦ πραϊθαὰ τῇς 
δεῖνδηῖ ) μα ἴΠο86 ψῆο ψψεγα ργεϑϑηῖ, 
ἴη {Π6 πη!ἀἀ}6 οἵ εἴα πίριις ἀπά Ὀγ τῆ Ρβ8]6 

69ὅ 
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᾿ΐρμε οἵὨ ἰογοῖθβ, βοδγοοὶγ δά Εἶμ) ἴο ρεῖ- 
οαἶνα τἢδῖὶ ψὰ8 ραβδίηρ. 

ΜΆΑΙΟΕ, οΥἸΠι68 οἵ πὸν Ρυπίδῃοα, 163, 

Μαῖτα. ϑεὲ Μειῖτα, ῃ. 697. ἐπα, 
Μαμβε, δον οὗ, ποῖος οὗ, 62, 63. 
ΜΑΝΔΕΝ, ἴΠ6 ὨδπιῈ οὗ 8 ροϑίβοῃ ψνῇο 

γγ85 οὐτιοδίοα ψ ἢ} Ηδγοά Αρτῖρρα 1. (Αεῖς 
ΧΙ, 1.) Ῥεγῆαρβ 6 8 ἐδ δοῃ οἵ τῃδὶ 
Μαπδεῖ) (Μαναημος) πηεηϊοηθα Ὁγ 7ο5ε- 
Ρἢυδ, νῆο ργϑαϊοϊθα τα ἔμπτγα ργθαΐῃ 658 
οὗ ΗἩεγοά. (Αηΐϊ. ψυα. [|10. χν. ς. 10. ὶ 6.) 

ΜΑΝΆΒΒΕΗ : -- 
Ι. Τα οἱάθβε βοὴ οἵ “οβερῇ ; ψῇο, 

δοίη δἀορίοα Ὀγ δὲβ στδη μι που, ᾿ημογίιοα 
Θαυ ΔΙ τ 1Π6 δοηβ οἵ ψδοοῦ. (ἄξρη. 
ΣΧ ν}}}.) Εογ τῆ6 Ἰϊπ)}18 οΥ͂ (6 τογτίτοῦν 
ΔΙΙοτοὰ ἴο 186 ἐτὶρα οἵ Μαεπαββθῆ, βε6 ρρ. 
12, 13. 

2. ΜΑΝΑΒΒΕΗ͂, πε ἰουγίδοητῃ Κίηρ οὗ 
Ζυάδῇ, βισσοθάοδα ἢ 8 ἔδίπον Ἡοσοκίδῃ, δὲ τΠ 6 
ΘΑΡΪΥ ερ6 οἵ ἔναεϊνα γὙθαγβ. [1 {Π|6 ΘΑΓΙΥ 
Ρᾶγὶ οὗ ἢ8 γοῖρῃ, πιοϑὲ ργοῦδυϊν ηνἰδἰ οὶ Ὀγ 
ἴῃ ργοῆϊρσαϊα σουπβεῖβ οὔ ο86 το ἀσίεβιοα 
ἴμ 6 τεξογταβτίοη ἱπιγοάυσθὰ ὃν (ἢ 6 ρῥίοιιδ 
Ηεζοκίαη, Μαδηβββοῆ ψδ8 ἃ πιοβὶὲ ψιοκοιὰ 
δη4 Ἰάοϊαῖγουβ ργίηςεα ; δηά ογ ἢἰβ νϑγίουβ 
ΟΓΙΠ]68 ψγ88 σαΓΓοὰ οαριϊΐνγα ἰηῖο Βαδγίοῃ, 
δῦουϊ τῃ6 τ θη. Βαςοη γ6δγ οὗ ἢ γείρῃ, 
Βυῖ, ἃροῦ [5 ρεηϊϊεπε οοπίεββίοπ οὐ ἢ 8 
81η5, ἢ6 νν88 ἀαἰινεγβά οἷἍκ οὐ οσδρεϊν!γ δηά 
Γεϑίογθα ἴο ["ἴ8 σους (18 πᾶ8. ὕδθη Ἷοη- 
)εεἴυγοα βῇεγ εὔουϊ 8 78:8 ΔὈΌΒΘηςΕ), 

ὯδΔρ8 ἴῃ σοηβααυδηςε οἵ ΒοΠ)6 γανοϊτίοη 
ἴῃ ἴῃ6 Αββδυγίϑῃ οπιρῖγθ. Τα γαπιδίπείοῦ 
οὗ μῖδ ΠΠ{ δῃὰ τεῖρτι νγὰβ 88 Ἔχθπηρίιγν 88 
8 σοπηηεποοπιεηὶ πδὰ Ὀδθη ἱπϑυβρὶοιϊουϑ 
δηὰ ργοῆϊβαιθ. Τῇ πογβῃϊΐϊρ οἵἨ Θοα ννᾶ8 
τεβίογεα ἢ ἴθ ἰογιβοβίίοηβ οὐὁὨ Ζεγυβδίοπι 
ΜΕΓΕ ΓΟραῖγοὰ δἃηὰ βίγθηρίπεηθα ; δηὰ 
τ} ᾶγν οἱἕοεγβ γεγε ρἰδοθά ἴῃ 4} {ἢ (δπορὰ 
αἰτ165 οἵ δυάμη. (2 (ἤγοη. χχχὶ!.) 
Μαν-ϑ ΑΘ ΉΤΕΝ, ρυηϊδιηεης οὗ, 158. 
ΜΑΝ-ΒΥΚΑΙΙ͂ΝΟ, ρυπὶδμιηοηΐ οὗἁ, 160., 

ςοπέεοπιηρα ἰῃ τἴπΠ6ὸ Νὸν Ταδίδηιεηϊς, 456. 
ποῖος 3. 

ΜανυβΕΒ5 οἵ τἴπ6 δεν, ποίϊςα οἵ, 491 --- 
493, 

ΜΑΒΑΗ͂, ἃ ρΐασα ἰη πα ἀσβογὶ οἵ Αγαθία, 
80 (8 ]|εα ἔγοπι τ[ἢ6 ὈἰξιοΓ θυ οὗ 118 ννδίεβ. 
δὴ τῆς ἴδγβοῖοβ σἐϑηα οοἱ οὗ Εργρῖ, 
Οὐ {Π6ΙΓ ἀγγίναὶ ἰη τπῸ πὶ] ἀογηθββ οὗ ΕἸ Πα πὶ, 
ἘΠΕΥ ἰουηά (Π6 ναῖον δὸ Ὀἰτίθγ εἰναῖ πεῖ ΠΥ 
τῆσιηβοῖνος ποῦ ἐπεὶνγ οδίϊα οουΐὰὶ ατίηϊκ ἰξ; 
οη ψ οῃ δοοοῦπῖ ἴΠῸν βᾶνα τπ6 πᾶπια οὗ 
Μδγδὴ ογ Ὀϊτίογη θα ἴο {8 ΘΠΠΑΠΙΡπθηϊ. 
(Εχοά. χν. 33. Νυπιῦ. χχχὶϊ. 8.) Μοβὲ 
ἔγαν  ογβ αἰεὶ πὶ ἴποῦ δὰ βδνεγαεὶ 
ὈΪ ΟΡ (Οὐπεδὶπβ ποῖ αν ἕτοπι τῆς Ηρὰ 868: 
δὴ γ. ὅπαν ἢχοβ [686 υνδῖθγε ΠᾺΡ 
ΟὈτοπάε!, 8 ρίδοα ΨἤΘΓα ἔἤογο ἰ8 ἃ 81η8]} 

τιτά 
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ΤΙ], τ ἰοῃ, ὑη}6 88. ἴς Ὀ6 αἰϊιυϊοά Ὁν ἀδννδ 
δηά ταΐη, 581}}} σοηπεϊηιοβ ἴο Ὀ6 Ὀτγδοκὶ βῆ. 
(Ἰτγανοῖβ, νοὶ. ἱ. ρ. 104.) Ὧν. βου 
ἀἰδβογῖρεβ ἐπα Αἰη Ηδπάγδα, ἴῃ “ πο] οἵ 
ἀεβιγυςσιοΩ,᾽" 85 ΟσσυρΥ Πρ 8 5Π|8}] Ὀαϑβίη 
δρουΐ ἔνε ἔδεϊ ἴπ αἰαιηεῖογ, δηά εἰρῃξθθη 
ἴποῖοβ ἀδερ. ἴξ γοϊαϊπβ 118 δηοϊθηϊς οἢδ- 
Γαοίοι, δηἀ 85 8 δὰ Ὠδπὶ6 διηοπρ ἴἢ6 
Αταῦβ, το βοϊἀοπ αἰΐονν τποῖν οδπιθὶβ ἴο 
Ρϑγίδκε οἵ ᾿. ([δηάε οὔ ἐπ ΒΙΌΪς, νοἱ. ἰΣ. 
ΡΡ. 170,111.) 

ΜΑΒΟΒΈΕΒΞΥΑΝ, ἴδ βοοοηὰ τπῃηοπίῃ οὗὨ τΠ6 
ον 18} εἶν! γϑαγ, [δεῖνα δ ἰη, 195, 196. 

ΜΑΒΕΒΗ,Λ. ἃ ἔδηςσδα οἰ ἰῃ τπ6 ρ]δίη οἵ 
1Π6 τῦῖρθα οὗ δυιάαιι. (7 οϑ8ῇ. χν. 44.) 7Ἔγοπηθ 
δη Ευδβεῦϊι5 ο8}} ἴὲ Μογαβίῃ, ὙὉὙπα ρῥγο- 
ρει ΜΙίςοδῇ τνᾶϑ8 ἃ Ὠδίϊνα οὗἁ ἐΠ]8 οἱἵγν, ὨΘΆΓ 
ὙΠ ἢ ττᾶ8 ουρῆς τἴΠ6 πιειμόγθῦϊε Ὀδῖτ]α 
Ὀεΐννθθη Ζεγαῇ Κὶπρ οὗ Οιιδὴ οὐ Ετῃίορϊα, 
δηὰ Α88ὲ Κίηρ οὗὁἨ ψυάδῃ, ννῆο οὈίαϊπεθα ἃ 
πηοβῖ βρη) νἱεῖογγ. (29. Ὁἤτγοη. χὶν. 8----10.} 

Μλακκ, οὗ Ζοϊη- Νίδγκ, (Π6 αὐἴῆον οἵ {Π6 
Βοοοπα (ὑοβραὶ ((ὉΓ δὴ δοοοιιηϊ 8Ππα 8Π8" 
ἰγοὶβ οὔ ψ δίς βθ ἴὴ6 Ἐουγίῃ γοϊυπια οἵ 
118 ποῦ), τᾶ 186 πορῆον οὐὗἉ Βαγηδυαβ, 
8η4 αβο ἴπ6 οοπιραπίοη οἵἨ Ῥαυϊ 6πὰ Βεΐ- 
Ὠδῦδβ8 ἴῃ {Πδὶγ ᾿ουγηου τπγουρῃ ατγεεςα. 
(Αςῖβ χἰϊ!. ὅ. (οἱ. ἱν. 11].), δηά δυθβθχάθηῖςν 
οἵ Βαγπαρδ5 δίοπα. (Αςίβ χν. 37. 39.) Ἦς 
Δἰτεγνναγάβ δοσοιηραηϊοά Ῥεΐογ. ( Ῥεῖ. ν. 
13.) Α5 Πὲ νν88 ἴδε βοη οὗ (δὶ Μαγυ, δὲ 
ἢΠΟ86 ἤοιϑα ἴῃ Ζεγυδβαῖθπν ἴῃ 6 δΔροβεϊθβ 
ὍΟΓΟ δοουβίοπιοα ἴο πηροεῖ, 1 85 Ὀδδη σοη- 
Ἰοοζυγοα, ν ἢ ργεδὲ ργοθδὈ! γ, τπδὲ Πα 
85 ΠΑΓΓΟΌΪΑΓῪ ᾿πδεγυςῖοα ἴῃ ἴπ6 ἀοςἰΓη68 
οἵ πα ἀοερεῖ Ὀγ Ῥεῖθῦ, νἢο τῃπογείοσα 
ἴδγπ8 πὶ ἢἷδ σοη. (1 Τίπ. ν. 13. Ἴοιῃ- 
Ράγαα ψἱτἢ 1 Τίη). ἱ. 9, δῃὰ 23. Τίη 1]. 3.) 

ΜΑΒΒΙΑΟΘΕΒ οὗ ἴπ6 δενβ, ΘΟΓΟΠΊΟΠΪ65 οὗ 
439---448. Ἦονπ αἰβεοίνοι, 448, 449. 

ΜλκΤτΉΑ, ἴπ 6 53:516ὺ οὗὁἩ ἴαῖ ἴ,ΔΖαγι}8 στ ῇο 
Ὑ 88 ΓεΪδαα ἔγοπ ἴπε ἀεδὶ ὈΥ δεβὺβ (γῖβι. 
(ὑυκοχ. 38. 40,41. 3οἴμη χ!. 1. ἄς. νῇϊ. 2.) 

Μάακν, {π6 δ Π|6 οὗ δου ῬνοΟΙ ΘΗ Π16η- 
κἰοηοά ἴῃ ἴπΠ6 Νὸνν Ταεβίδιμθηϊ ς ΥἹΖ. 

Ι. Το ιγρίη-πιοῖδεγ οἵ οὐνγ μογὰ δηὰ 
ϑανίοιιγ σοξυβ Οἰγίδε - 886 νδβ οὔ τῃς ἐγῖδς 
οὔ ΨΦυάδβῇ, δηὰ οἵ τα τογαὶ ἤοιιδα οὗ Πανὶά, 
88 αἷδοὸ ψγ88 πεῖ πυπυαπὰ δοβερῃ. ἊΑἰἴἶογ 
16 οσγιοϊαχίοη οὗ Οἰγῖβὲ, νδο ἢδα ᾿οοπ)- 
τησηάο Ποῦ ἴο {86 Αἰ αὶ οαγα οὐὗἩ Ψοἢ, 5386 
ἔσιιπα δὴ δδυΐιπὶ ἴῃ ἴΠ6 οι56 οὗ ἴῃς Ρ6- 
Ἰονθὰ δροβίὶα ; δὰ ψ ἤθη ἴΠ6 ἀἰβοῖρ]68 δηὰ 
Δροβίϊεβ ογα εηδὶ (ΟρβΈῖΠΟΓ ἰπ δὴ ὑρρεγ 
τοοπὶ, δ!6 υπϊϊοὰ τ [Π6ΠῈ ἴῃ ρΓΘΥΘΓ. 
(Ψοδη χίχ. 95. 37. Δοῖβὶ. 15.) Τῆα εἰπη6, 
Ρίδοθ, δηἀ οἰτοιππδίβηςεβ οἱ Παδὺ ἀδϑίἢ ἀγα 
υησογίδίη. 

2. Α νοπιδη οἵἩ Μδράαϊα ἰβ διρροδβϑά ἴο ὕ6 
ἴῃ δαπια, οὐ οννοηι ΟΠ γῖϑὲ ἐχρ θά βονθη 
ἐειηοπβ. ([μιΚα νἱῖ. 86, 37.) δ8:6 88 οὔθ 

Βιοσναρλῖοαϊ, Ἠϊείογίσαϊ, ἀπά 
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οὗ ἴῆσ86 ψῆο ο]] ονϑὰ πἶἷπὶ δηὰ σοπιγιθυϊοά 
ἴο δὶ5 πηδϊηιδηβηςθ. 

8. Οπο οὔ {Ππ 5,3ἴ6β οἵ 1,8Ζαγιβ. (10 Κ 
χ, 39--49, 90Πη χὶ. 1., ἄς.) 
4 Το πιοῖϊον οἵ Ζ298π|65 ἴπ6 1,655 δηὰ 

ΟΥ̓ 720568 : δΒ[)6 νν88 β'βῖδι ἴο (6 ποῖον οἵ 
ἤεδβυβ, δηθὰ ψ8 ἴὴ6 νἱίε οὔ Αἰρἤῆδθιβ οὐ 
ΟἸοραβ. (Μαῖιῖ. χχνῖ!. δ6. 6]. χχν. 1. 
Ματγκ χν. 40. 47. χνὶ. 1. Φοδη χὶχ. 35.) 

ὅ. Τα πιοῖποῦ οὗ ἴπ6 ονυδηροί δὲ Ματγῖε, 
εἰ σῆοβο ἤουβα ἔπε ΟΠ γί βιΐδηβ 'π Ζεγυ δ] οπι 
ΜΟΓΕ ποηΐ ἴο σοηνοηα. (ΑΕἴδ χἹ. 13.) 

6. Μαγγ, δὴ υηκποόονῃ ἀϊδείρ!]α γεϑίδπὶ 
εἰ οπιο, ἴο Ὑἤομ ὅ8ι. Ῥβιὶ βθηῖ ἢ18 88}1.- 
ἰατίοη, νἱτἢ τἢ]5. δΌΪΟΩΥ --- 5816 δεείοιυεά 
τιμοὶ ἰαδοι οπ 5 (Ἐλοηι. χνί. 6.), οΥ, οη 
γοῦ, βεοογαΐηρ ἴο ἴα Αἰοχαπάγίδη δηὰ 
οἴῃες Μ58., δπὰ πὰ ὅϑγγίας, Εἰῃίορὶς, 
Οοριῖς, πὰ Ατγαῦὶς νεγϑίοηβ. [ὲ 15, {Ππϑγ- 
ἴογε, υποογίδίη ψ ποῖ εν {Π6 δροβῖϊα ΠΟΓἕ 
ΒρΕΆΚ8 οὐὨἨ βεγνίοεβ βοί:}ν γεηάογε ἴο 
ΒΚ ἢ, ογ ἴο ἔα ὑεϊονεγβ αἱ Ποπιο. 

ΜΑΤΎΒΕΎΥ, αἷἶδὸ ολ] θα ἔχεν, τη6 βοὴ οὗ 
ΑἸρἤθυβ, νσᾶβ ἃ ςο ϊθεῖογ οὗ 1π6 ἱπιροδῖβ 
ΠΟ ΟἿΓ ϑδυουῦ οδι οὶ ἢϊπὶ ἴο (οἰϊον 
ἢϊπιὶ δηά θὲ δη δροβιίϊε. Ἐπ συτγοῖβ ἴπα ἤγεὶ 
ΟΘοδρεῖ, ἔοῦ δὴ δεσοιιηῖ οἵ νῃϊοῇ 866 [᾿ξ 
Ἑουτγ) οίαπια οἵ τ 5 ποτκ. 

ΜΆΑΒΚΕΤΒ, ἡ ΠοΓο ἰο]ὰ, 426. 
ΜΑΤΤΗΙΑΒ, οὔ οἵ εἰἰ6 αἰδεὶρὶεβ σῆς 

88 Ἑ(ἤοβεη Ὀγ ἰοὶ ἴο ΠΗ] τρ ἴπ6 νβοβῃογ 
οςοββθηθα ὃν ἴΠ6 ἀδβίῃ οὗὨ 6 ἰγαϊϊογου5 
δροβῖὶς ψμάδε ἴδβοδγίοὶ. (Ἀςῖβ ἱ. 93. 36.) 
ΟΥ̓ 58 ϑδυδδοχφυδηὶ ἰαρουγα δηὰ Ἠϊδίογυ, 
ΠΟΙ ηρ σογίδίη 15 κποννῃ. 

ΜελβῦπεΕβ οὔτδε δεν δη οἵἤοῦ παϊϊοης 
τηθητ οπθα ἴῃ ἴπ6 ΒΙΌΪο, τα 0]68 οὗ 573, 574. 

ΜεΕΑΤ- ΟΡΡΕΕΙΝΟΒ, ποίϊοα οὗὨ, 3290. 
ΜΕΟΒΑΝΙΟ ΑΒΊ8 οὔ πο δον, 524. 
ΜΈΡΕΒΑ, 8 οἷἴν ἴῃ {πε ἰγῖθα οἵ Ἐευθοῃ, 

δἰϊυδῖϊοά ἴῃ δ ρἰαίη οὗ τῇδ ββ8πὶ|6 Ὠδίηδ. 
(Νυπιῦ. χχί. 30. 5οβῆ. χὶβ 9. 16.) Αο- 
σογάϊηρ ἰο Ευβεῦμ5, ᾿ξ γὰϑ ἢοΐ (ὩΣ ἴγοπὶ 
Ἠδβῆροβ. Ἠδσγα δοδῦ ραϊηεὰ α πηδπιογῦὶε 
ΥἹΟΙΌΓΥ ονοῦ τῃ6 Απππιοη 68 δηὰ ϑυγίθηβ. 
(1 Οδἤγοη. χὶχ. 7---14.) ἊΑσοογαϊ ῖο 
88. χνυ. 2. ἰὲ αἴεγναγάβ θεϊοησεὰ ἴἰο Μίοαῦ. 
ἴτ ἴ5. πον οδ] ει Μάσεδαλ. 

Μενιὰ (Δεῖ ἰ}. 9.) ννὰ8 8 νϑϑεὶ γοφίοη 
οἵ Αβἷα, μανίηρ οὐ τδ6 πβογῖ τς Οδερίδη 
868, οἡ {86 ψεδὶ Αγπθοΐα δηὰ Αβδγγία, ου 
1π6 βου ΒΒ Ῥεγβῖα, οὐ ἴπε εαΞ ΗἩγγοδηΐϊδ δηὰ 
Ῥαγίμΐα. [1 Ὠδὰ 115 ϑίηα ἔτοπι Μαᾶαραι τ 8 
80ηὴ οἵ δαρῇει, πιεπιϊοηθα ἴῃ (ὑθῃ. χ. ῶ. 
ἴῃ τὴς Βεθγ]οπίδη σδβρεϊνίγ, [6 7 εν ψεγα 
οδγγίθα εςαριϊνα ἱπῖο Αδδβυσία, απα ρἰδςοθά ἴῃ 
μὸν οΕ168 οἵ ᾿ς λει: (8 Κιιησκ χνὶὶ 6. 
δηὰ χυ]ἱ. 11.) “ Τῇδ ροορταρῦὶ ἰοα 
οἵ Μεάϊδ ννββ τ ἰβϑεὶγ σμοϑϑη [Ὁγ ΤῊ ἀϊ5- 
ἐγὶδυκίοη οὗ τπ6 στεδὶ Ὀοὰγ οἵ (πὸ σαρεῖνεβς 
ἴον, 1. 1τ γὰβ 80 ζεπιοῖθ, δπιὶ 8ο ἱπιρεάρα 
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δηὰ ἰηϊεγβεοϊοα πὶῖ1} στοαὶ πηουπίδῃβ δηὰ 
ὨΌΠΊΘΓΟΙΙΒ δηἀ ἀδορ γίνεγβ, ἰδὲ ἴ ψουϊά ᾿)6 
Θχίγοπη οἷν αἰπουϊὶ ἴον τ 6π| ἴο δέσδρ6 ἔγοπὶ 
1818. ἡδίαγαὶ ρὑγίβοη, δῃηὰ γαοϊυγῃ ἴοὸ {πεὶγ 
ΟΥ̓ ΘΟΙΠΓΓΥ ; δηά, 2. Τῦογ νουϊά α͵8ο ὕὈ8 
ορροδβδὰ ἴῃ τποῖὶγ ρδβϑβᾶσα τῆγουρῃ ΚΙΊνγ, οὗ 
Αϑϑγγίὶα Ῥγορεσ, ποῖ οἷν ὈῪ ἴδ πεῖνα 
Αϑδυγίδιβ, ὈυϊἨ αἰδὸ Ὀγ {π6ῖγ δηθαιίαβ [6 
ϑγγιδηβ, [νῦο δά μα τγδπδρίδηϊθα ἐπ]- 
τῆν Ὀεΐογα θη. 8. Τπο βυρογίογ οἶν!]ῖ- 
βαϊΐϊΐοη οὗἩ ἔπε [βγϑο ἴθϑ, δηὶ (Ποὶγ 5Κ1}} ἴῃ 
δρτι οι Γα, δηα ἴῃ [6 γί, σσουϊὰ τοπά ἴο 
οἰν} 86 δηὰ ἱπργονε ἴποβα τ]ὰ δηὰ ὈδΓ- 
Ὀάγουβ γερίοηϑ. Απα, 4. ΤΠοΥ οουϊὰ εαἴεϊγ 
Ὀε αἰϊοννθαὰ τηογα ᾿Ἰθογῖν, δηὰ ἤδνα {{Π 6} 
τη ἀ8 ποῦ εἷ θαδ6, ἴπδη ἰγ ΤΠ ν ἡ οΓα βυὺ- 
͵εοῖ ἴο ἃ ΠΊΟΓΕ ΓΊρΟΓΟῸΒ σΟΠΠΠΕΠΙθηὶ ΠΘΆΓΕΓ 
ἴο Πα ῖὶγ πδίϊναε ςοιιηῖγγ." (τ. Ηδ]68᾽5 
Απαϊγϑὶβ οὗἨ (Οπγοηοίορυ, νοὶ. 1. ρ. 461. 
8νο.) Μδϑηγ 268 το Μεάϊδ, δηα {μον 
ργοβαίγίθβ, 6γῈ 8βῖ σεγυβδίεπὶ οἡ {16 ἀδγ 
οὔ Ρεηϊεοοβῖ, σ ποῦ ἴα Ηοὶν ϑρίγι ἀθ- 
βοθηάεα οὐ ἴπδ δροδβίίεβ. ( Αοῖἴβ 1". 9.) 
Το Μδάδβ οὐ Μραάϊδηβ ννογα βιιυγοοϊ ἴο 

ἴΠ6 Αδβυγίδῃ ΠΙΟΠΒΓΟΙ5. ὉΠῚ1 1Π6 γαῖρη οὗ 
ϑαγάβηδραί δ. Αὐῦδοθβ σοηδρίγοα ἀσαϊπδὶ 
ἔπι, σοι ρα! θὰ Βῖπθ ἴο Ὀυγῃ ΠΙπιβοἰ ἴῃ 
Νίπονεῖ, πὰ γεβιογεά ἐπ 6 Μϑ68 ἴο ᾿ἰρασγίγ. 
Ηδς ἰβ8. σοῃδιἀογοαὰ 85 τ1ῃ6 ουηπάον οὗ 186 
Μεάϊδη τηοπδγοῦν, το ψ ἢοῆ Ψυ δὲ! δ58:ρη8 
8 ἀιιγαιίοη οὗ ῇγεα δυησγαά 8η6 ΒΥ γ6δγβ, 
θυς Ἡεγοάοῖυ ΟὨΪΥ͂ οπα ᾿ιυπάγοα δηὰ 
ἀνθ γοδγβ. (7υδεη, Η 8... 1ἸΌ. 1, ς. 6. δα. 
Βιροηῖ. Ηετχοά. |1Ὁ. 1. ες. 95---107. δα. 
Οχοη. 1809.) Τῇδ ἰ481-πηδηεϊοηθα ἢ)8- 
ἰοτίδηῃ ἢ88 γοσογάθα 6 ἤδῃ)68 οὗ οὐἱγ ἴουγ 
Μεαΐδη βονεγοίρῃβ, νἱζΖ. 1λε᾽οοοβ, Ρηγδογῖεβ, 
Ονάχαγεβ, δηὰ Αβίγαρεβιυ Ὠοάογυϑ 8:- 
ουΐι5. (ἰδ. 1.. ς. 89, οὐϊτ, Βίροηι.) δπυπια- 
Γαῖοβ ἴθη Κίηρβ,; Ευδοῦϊυβ δηὰ ϑγηοοίϊ 5, 
εἰρῃξ, Ἡεδτγοάοῖυβ, ποννανογ, δοκπον θζεδ 
ἴδαι 16 Μοάοβ πδὰ βη)ογεὰ {μοὶς ᾿ρογὶγ 
ἴογ βοῖῃδ {ἰπ|6 ὑδίογα πο Ὺ αἰεειοὰ ε͵οςαα 
ἴο ὕ6 {πεῖν Κίηρ, Α. μ. 3294, Β. ο. 710. 
Ης εδυδεά τὰ οἷν οὗἩἨ Ἐορθαίδμβ ἴο θὲ 
011, δηὰ 5 5814 ἴο ᾶνο γεϊῃεὰ δ γ-ἢγεα 
γθδγβ. Ἠγβογίαβ ἢϊβ δ σοθδδοῦ δυδ)υραῖοι 
[6 Ῥεγβίδηβ ἴο ἔς Μδραϊδῃ εδἰηρίγα, δηὰ 
γεϊρτιθα ἐνεπίγεῖνο γαδδγ, Δι Μ. 3347 .-- 
9269, Β. α. 667---6355. ῬΒτγβογίεβ ν᾽88 
δυςοοοάθα Ὀγ Ογάχαγαβ, νο τοοκ Νίπονυθῇ, 
δηἋ ᾿ΟὨΒί ΘΓ ΌΪγ δηϊαγροα πὸ Μεαΐδη 
διηρίγθ, Α. μ. 3369 ---3409, Β. ο. 696---δθὅ. 
ἨΙΒ βοὴ δπὰ βδυσοθβϑοσ Αβίγαρε: γεϊρπεὰ 
«γί γοῆνθ γοδγβ, Α. μ. 3409---3444, Β. ο. 
ὅ95---ὅ606. Νο ραγιϊουϊαγβ οὐἨ ἢΐ18. τγαΐίρῃ, 
Βονθνογ, ἃγθ τεοογάθά Ὁγ ργοΐιηβ ἢ]8- 
ΤΟΓΙΒΏΒ, ἐχοθρίϊηρ ἢἷ8 ταρυ δίῃ δὴ ἰηνδδίοη 
οἵ [8 ἐστί του 8 πιδά6 Ὀγ τῃ6 Βαυυ]οηΐδηβ 
᾿πάον Εν-ηργοάδοῇ, ἐξ δοη οἱ Νοδιι- 
ομβάποζζασ. Οὐ {πα ἀδαῖῃ οὗ Αβίγαρεβ, 
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τΠ6 ογοῦγ ἀσνοϊνθαὰ οὐ ἢΐ8 800 ΟὙΒΧΕΓΟδ 
Π1., νοῦ ἴπ6 ϑογρίυγαβ ο8}} “ Παγῖὰβ 186 
Μεάς," Α. ν. 8444, Β. ς. δ60.ἀ. Νεαϊΐα ἰ5 
Πονν “δε [τὰκ Αὐ͵δη, δηὰ ἔογμπ)β (88 ἰξ 
Αἰδὸ δηοίθηειγν ἀἷά ἔογπι) ραγὶ οὔ ἴῃς Κίηρ- 
ἀοπι οἵ Ρεγεῖδ. 

ΜΕΡΊΟΙΝΕ, ϑίδια οἵ, δπιοὴρ ἴῃ6 7ενν5, 
δ46--548. 866 Πι5ΕΑ3Ε8. 

ΜΕΡΙΤΕΒΒΑΝΕΑΝ δέλ, 860. Ρ]δίη οἵ, 
68. 

Μξεοαιρρο, ἃ ἔογιῆοά ἴον οἵ {Π6 ἐτῖδ6 
οἵ Μαδῃδδδοὶ ἰῃ τ 6 ἰογγίογυ οὐ ᾿ββδοῆαγ : 
1 88 [ὈΓΙΠΘΙΥ ἃ τογαὶ οἷν οἵ {πε (ὁ- 
Ὠδδηϊ 68. Το Ἡαίεν οὗ Μίερίααο (Ψυάᾳ. 
γ. 19.) 15 οοη͵θείυγεά Ὀγ Ῥγοῖ, Οἰδβϑηϊυϑ 
ἴο Ὀ6 ἔπ γῖνοσ Κἰδῆοη. Οὐοπιραγο Δυάᾳ. 
ν. 23]. δηἀ ἵν. 135. Μορίἀο, ον οδ] |οὰ 
ἘΕἸ-1οἸγῶη, ἰδ ἴὼὴ δυο ἃ συϊηρα 5ῖἴδίθ, (δὲ 
ὨΘΙ ΠΟΥ ΠΊΘΠ ΠΟΥ Ὀεδδίβ σὴ ἥηὰ {Π6 γα δῃγῪ 
βἤ δ το γ ἔἴγοπι γαίῃ. (ἵδη ἀθ εἰ θ᾿ β Ναγγδ- 
εἶνα, νοὶ. ἱϊ. ᾿. 35η 

ΜΕΙΟΗΙΒΕΡΕεκ, Κιηρ οἵ ϑδ6δπ) (νῃ οἢ 
νν88 δἴξογνναγαάβ Ἷδ] ] δὰ ΖΓ δα! θη), ἃ σοη- 
[ΟΙΠΡΟΓΓΥ οἵ Αὐὔγβῃδπι, τῆοπὶ ἤἢδ πιεῖ 
νη γε Γαδ πηθηΐ8 οἱ ἢΐδ8 ταϊογῃ ἴγοπὶ ἴπῸ 
Ρυγϑυϊε οὐἨ ΟΠογάον δομηοῦ δηὰ ἢΐα 8}}168. 
(ἀξεη. χῖν.) Αἰἶεγ {πὸ πηδῆποῦ οἵ ἔπ ρὰ- 
ἐΓΙΔγοἢ δὶ ἀρθβ, ἢ6 ΒρρΘαΓΒ ἃ58 ἴῃ 6 οὶ οἵ 
ἢ15 {τ 6 ΟΓ ἔδιηἶ, ἴο ἤᾶνο ἀἰδομαγροαὰ ἴπ6 
[υποζοηβ οἵἨ ργίεβὶ, δηὰ ἰο δανε οὔεγεοά 
ΒΒΟΓΊΠΟΘΒ (0 ἴΠ6 ἴσια αοά. Βν ραγίῃηρ Ὠΐπὰ 
Ὁ1Π68 ΑὈγαθδπι δοκπονϊοάροα ἤλμη ἴο ὃ ἃ 
ὈΓίεϑδὲ οἵ ἴδε Μοδβὶ Ηἰρῖὶ αοά. [1 Ηεῦ. 
ψ]. 8ι. Ῥαὺϊ ἐχῃθῖ8 τπΠ6 γεβθη ποθ 
υεΐτοε Μεὶο βεάεκ δα 1πΠ6 ἴγρθ δηὰ 
Φεβυβ ΟἸγβὲ 6 δηςεγρα. 

ΜΕεΕΙΟΟΜ, οὐ ΜΊΓΟΟΝ, δὴ Απιπηοηϊ εἰσὶ 
Ἰάο], ποιϊςα οἵ, 87]. 

ΜεξμταΑ, οὐ Μαῖα, δῃ ἰδίαηὰ ἴῃ τῆ 
ΜΜοαϊτογγδῆθδη 868, οἡ ψνῆϊοῃ δὲ. Ιδὺ] δηὰ 
᾿18 σοπιρδηΐοηβ ψεγα ψγοοκοά. (Αςῖβ 
χχν. 1.) Ῥβάγε Θεογρῖ, δη δος θβίδδιὶς 
οΥ̓ {πΠ6 ἰεἰαπά οἵ Μεϊεάβ οἡ ἴΠ6 Ἴοπδὶ οἱ 
Ταἰπιδεία, ἄγδὶ (ἴὰ 1730) εἰαϊπιεὰ ἔογ ἢϊ5 
ΟὟ ἰδίβηὰ τῃ6 ποποὺρ οἵ [Π6 βῖἴοϊϊς 
Υἱ δὶς : δηα Πἰβ Ὠγροιῖεβὶ8 [88 Ὀδεη (οἰ οτνοὰ 
ὉΥ Με. Βγγδηὶ, Ὦγ. Ἡβ]εβ, δῃὰ οἰπογβ. 
Βυι Ν . Βγυδηῖ' δ ἀγρυμηθηῖδβ ἤανε ὕδεη 6Χ- 
δΠποα 8ηἋ γείυϊοάὰ Ὀγ Μγ. ϑιτῖ ἴῃ ἢϊ8 
“Ψογαβα δη ϑῃίρπγεοκ οἵ δι. Ῥαι},᾽" ΡΡ. 
126---139. Ταὶ ΜαΑιτα 16 (6 ἰδ᾽απὰ 
Ἰητοπάραά Ὁγ δὲ. [μια ἢ} Ὀ6 ον! ἀδηΐ ἔγοπι 
16 ἔΟἸ]οννης οοη 8: ΕΓΒ ΙΟΙΒ : --- ΤΠ6 δρο8- 
1|6 Ἰοῖς εἶα ἰδία 'ῃ ἃ βῃ!ρ οἵ Αἰεχϑβηῃστγα, 
«ῃϊοὴ 8 πἰηίογεὰ ἴΠαγα, οὐ Ποὺ γόογᾶρα 
ἴο [ἰαἰγ; δπὰ αἴενγ τουςπίηρ δὲ ϑυγασυβ8 
δηά Ηπδορίαπ), ἰδηάθὰ δὲ Ῥυΐθοὶ!, 1Πὺ8 
ΒΑ ρ ἴῃ ἃ ἀἰγεοῖ σουγβθ. Τῃ6 ΟΥΠΟΓ 
Μεϊιτα ννουϊὰ 1γ6 ἂγ ουῖΐ οἵ 16 5118} ἴγϑοῖκ 
ἔτοπῃ Αἰεχαπάσγια ἴο [1ἰδὶγ; δῃά, ἰῇ 88}} 1 ρ 
ἴτοιῃ ἰε ἴο Ἐδορίιπι, ϑγγδουδα αἷ8δοὸ που] 
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ὕῦε ουξκ οὗ τΠ6 ἀΐϊγοος οουγβο. ΤΠ (δεῖ, 
τῆδὲ {πὸ νοβϑβοὶ νγὰβ ἰοββοὰ 4}} ηἰρῃξς Ὀείογε 
ἰὯ6 δῃϊρνγοοῖκ ἴῃ ἴπ6 Αἀγίδιϊιϊς ὅθβ, ἀοϑβ 
ποῖ τὶ τοῖα δραϊηδὲ ἴἢ6 ργουρδὈϊ ν οὗ ἰὲδ 
δἤογναγάβ ὑεῖηρ τίνα ὕρὸῆ Μαϊία; 
θδοδιιβα ἴῃη6 πδπὶῈὸ ΑΥΞΙΑ (866 ρα 613. 
γγ88 ΒρΡρ ϊο ἴο {Π6 τΠο]6 Ιοπίδη 868, νῃϊς 
ἰαὰγ ὑυεΐνϑοη ὅ8:ἸἹΚ} πα Οταϑοα. (Βοῦίη- 
80Πη᾽8 [,Θχίοοῃ, γος Μελιτήη. ΕἸ Κ᾽ 8 ᾿δ5- 
ἴοτβ Ἐδςο]]δοϊίοπβ, ρρ. 66---8.) ὙΤΠ18 
νίον οὗ τῃ6 φυεδιίοη 15 ποῖ αἰδειθά Ὀγ {ΠῸ6 
ΔΙερδιίοη ἐπδὲ ροϊδοπουδ γαρεῖθ8 ἀῦα ποῖ 
δὶ ργαϑοηῖ ἑουπὰ ἴῃ Μαϊτα; Ὀδοδυδβα ἴΠδζ 185- 
ἴδῃ “18 ἢονν δῃε γον οἰθαγ οἵ ψοοά, δηὰ 
115. βυγίδοθ 18 ἴῃ ἴῃ6 πιοβὲ αι βοῖαὶ βίβδίθ. 
Βυῖ ψῇοϑη ὅ8ιὲ. Ραϑὺ] νἱδἰϊοαὰ ἐπ ἰϑἰδηα, τἢ}}8 
88 ποῖ ἴδ ο886 : (ογῦ ἰἴἃ ᾿ν͵ὰβ8 ἔγοπι “8 
Ὀυπαάΐο οἵ δεῖς δ᾽ νῃϊοῖ 5.. Ῥαψ} ρβίπεγεα, 
1δδῖ 1Π6 δηϊπ)|8] οβπια.᾽" (διπῃ, ρ. 135.) 

ΜΕΜΟΒΙΑΙ,5 οὗ ονθηΐδ, δοσουης οἵ, 907, 
208. 

ΜΕμρηιβ. ὅθε ΝΌΡΗ, ῥ. 706. ἐηγγὰ. 
ΜΈΝΑΗΕΜ, ἰδδ βιχιδοηςῇ Κἰηρ οἵ ἴβγϑεὶ : 

ἢ πιυγάογοα ἴδ ὑδυῦρεῦ μα] πὶ, ἀπ ἴῃ 
ἢ18 ἔυγῃ υϑυγροά Π6 ἰἤγοῆθ. Ηδ νᾶβ ἃ 
το ἀπά ογιο] ργίποθ, ψἢο ἐο] οννοα ἴδ ς 
ἱπιρίουιβ Ἔχϑρὶε οἵ ϑεγοῦοδῃ 1. Ηδ αἰδά 
αἴϊον γεϊρηΐηρ δῦοιξ ἴθ γδϑγα. 

ΜΈΝΙ, ΟΥἹὨ τὴς Μοοη; 8 ϑδυγυγίδη ἰήἠοὶ, 
Ὑ ΓΒ ρροα ἴῃ Ῥϑ᾽θβεϊηα ἀυγίηρ [Π6 1π26 οἔ 
ἴΠ6 ργορμεῖ [βαδβ. 866 ρῥ. 372. 

ΜΕΝ-ΘΤΕΛΙΕΒΒ8, ἀδηυηοϊθιοη5 δραϊηϑβί, 
456. δηὰ ποίξε. 

ΜΕΡΗΙΒΟΒΉΞΤΗ, ἃ βοὴ οἱ Φ“οπείδϑῃ, 
ψἤοπὶ αν ἴοοκΚ υπάοῦ [8 ρτοϊοοξίοῃ, 
θη ἢ6 νὼ8 ρϑΟΘΘΌΪ δβοαῖθά οἡ ἢϊς 
Κῇγοπο. 

ΜεπούβΥ, ἰπ Πεδίμθη τὐγτΠποϊοργ, τῃς 
δοὴ οὗ Ζυρίτες απ Μαΐδβιυ Ηδ νψδὲ [ἢ6 
[ΔὈ]οά ραΐγοη οἵ ΕΟ ΠΟη (ου νος ἢ 8ο- 
οουηΐ ἴῃ6 ρΘΟρΪΕο οὗ ἰωγβῖγα βιιρροβοὰ Ῥαϑυὶ 
ἴο ὕ6 Μογουγν ἴῃ αἰδρυΐδα, Αςῖβ χὶν. 12), 
1Π6 ροά οἵ ἔγανεῖϊογβ, βμαρῃογάβ, δτο. ἄς., 
δηὰ {86 σοπάποῖον οὔ [6 βου]8 οὔ {π6 ἀεβά 
ἱηῖο (ἢ6 ἱπίργπαὶ σορίοηδβ. 

ΜΕΒΙΒΑΗ, [86 πδη]α οἵ ἃ βργίηρ ἴῃ τΠ6 
ἀεδβογὲ οὐ ϑίη, πίθγθ (6 [δγϑϑὶ 68 οοπ- 
ἰδηάθα ἀραϊηδὲ Θοα. (Νυμῦ. χχ, 18. 34.) 
866 ΕΕΡΗΙΌΙΜ. 

ΜΕΒΟΡΔΑΟΗ͂, 8 Βαυγϊοηΐαδῃ ἰάοὶ, ποιίοα 
οἵ, 376. 

ΜΕΒΟΡΑΟΗ-ΒΑΙΑΡΑΝ. 
Ρ. 63. “μρτὰ. 

ΜΈΠΟΜ, τγδίογβ οὐ ἶδίο οἵ, ποῖζϊεε οὗ, 46. 
ΜΈΒΗΕΟΗ, [86 δἰχίῃ δοη οὔ δδρῃεὶ (θη. 

Χ. 3.), νΒὸο 15 δυρροβοὰ ἴο αν δῆ 186 
ΔΊ ΠῈ οΥὗἩὨ Τ1πΠ6 Μοβοῦϊ, ἃ ρϑορία ἱπῃδοϊτίηρ 
1πΠ6 πιουῃίδίπουβ τορίοη Ὀεΐσγεθη [Ὀϑγῖδ, 
Ατιηδηΐα, δπηαὰ (ο]ο ἢ 8. 

͵ ΜΕΒΟΡΟΥΑΜΙΑ, ἃ τερίοη οὐ οουηῖγγ 
διϊυδίοὰ Ρεΐνδεη (Π6 γίνοῖβ Τιργὶβ δηὰ 

δεθα ΒΑΙΑΌΑΝ, 
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ἘΠρἨἢτγαΐοα, οχίθηάϊην ἔγοι ἴδ6 Ῥογξίβη 
Οιυῇ ἰο Μουπὶ ΤαυγυβΒ. Τῆς Ἡδῦγονε 
6581}} 1ὖὐ' Ατβ Ναδδγαῖπ), Οὐ Αὔδηὶ οἵ ἰδ 
ἔνο Γίνογβ, ὑξοδι86 ᾽ξ τν88 ἢγδὶ ρεορ]εὰ Ὀγ 
Αγϑπὶ, ἔδίθεγ οὗ ἴΠ6 ϑυγίδη8, δη ἃ 18 δῖα 
θεΐναοπ ἵννο σγίνεγθ, ΤῊ]Β ΘΟΠΠΊΓΥ 16 σοἶ6- 
Ὀγδιθὰ ἴῃ ϑεγρίυτε 85 ἴΠ6 ἤγεὶ ἀνε ϊηρ οὗ 
τε δἴϊογ ἴῃ 6 ἀσίυρο ; βδπὰ Ὀθεδιϑὲ 1 ρανα 
θΓἢ το ῬὨαερς, Ἠεῦογ, Τογαὶ, ΑὈΓΔΠ 8), 
Νδῆονγ, ϑαγδῆ, θθοκδῃ, δοδοὶ, 1, θβῇ, 
δηὰ ἰο εἶθ 8οη8 οἵ δβδοοῦ. Βαῦγίοη νγδβ 
ἴΏ 16 δηεῖοπὶ Μεδοροίαπιἷβ, 11}} Ὁ. ναϑὲ 
ἰαθουν δηὰ ἱπάυϑίγυ 6 ἵννο γἴνογβ ΤΊρτὶβ 
δηἀ Εὐρἢγδῖθα γα γοιυηϊοά ἴῃ οἤα σἤδη- 
Ὧ6], Τῇ ρἰαϊπ8 οὔ [ΠΑΡ σεγα ἰπ 1Π]5 
ΘΟΙΏΓΥ. ἰ νγ88 οἴδηῃ ο] 6 7εεοροίανιϊα 
ϑυγίασ, Ὀδοδιδο ἰὲ 8 ἱῃμδὈϊ δὰ ὈΥ ἴδε 
Αὐδιηξθδηδ, ΟΓ ϑυγίδηβ; 8η(ἰ 5Βοπιοιϊπι68 
ῬΑΡΑΝ-ΑΒΑΜ (Ἃδη. χχν, 3.), οὐ 186 
Ὀἰαῖπ5 οὗ Αγϑ: οὗ ϑδεάδραγαγε, ἴπΠ6 δε] ιὲ5 
οὗ Αγαπὶ : ἴο εϊδβεϊηρυϊθῃ {πεπὶ ἔγοπη ἐῃ 6 
Ὀδγγοὴ δηθὰ υπουϊἰναῖοα πιοιιηϊδῖπ8 οὗ {πὰ 
88Π|6 ΠΟυΠΕΥ. ΒΒαΐβδπι, δοη οὗ Βθογ, νγᾶβ 
οἵ Μεκοροίδηνία. (Βευϊ. χχὶ!. 4.) ΟΒυ- 
ΒΒ ΔηΓΙΒῃ δι Παΐη), Κρ οὗ Μεβοροίϊδτηϊα, δυὉ- 
ἀυδὰ {πΠ6 Ηοῦγονβ. (Δυάᾳ. 1. 8.) ϑδοπιθ 
ὅδενβ ΟΥΓ ργοβεϊγίεβ ἔγοπι δρόμε ἀν σρόνοι 
ὙΘΓῈ δὲ 2 εγιβδίθ οὐ ἴπ6 ἀἂγ οἱ Ῥεηϊο- 
οοδῖ. (Δεῖ 11. 9.) Εογ δὴ ἱπιογοβέϊησ 
ἀοδογρεοη οὗ 116 τῃηοάσγῃ βιδῖα οὐ {Π18 
σΟΌΠΙΣΥ, 566 Με. Βυοςκίηρἢαπι᾽β Τγανοὶβ ἴῃ 
Μεεοροϊδη)ϊα. ],οπάοη, 1837. 3. νοἱβ. 
δνο. 

ΜΕββιλη, (εν. ΠΙΦῸ ,ἴδδὲ 19, αποἰπέεά,) 
{Π6 βϑη6 88 (ἬΠΙ5 1 ἴῃ ατοοκ, πὸ πδπ)6 
Βἴνθῃ τὸ 716 δ0}8 οὐῦγ ϑΘαυοῦσ, ΌΥ̓ 8Ὺ οἵἁ οχ- 
ο6Π]οηςα ; ἢ6 θεΐηρ βηοϊηϊοα Ὀγ ἢἴ5 ΕΠ 6Γ, 
ἴο Θχϑουΐα ἔογ δ ἴῃ οἴἶδεεβ οἵ Ῥγορπεῖ, 
Ῥγίεβῖ, δηά Κίηρ, ἴογ δ᾽] πῆηϊοῦ οἴἶῆοοβ 
ρΟΥΒΟΩΒ ἍΘΓΘ δηοϊητοὶ 10} ΟἿ], 88 Ὀεϊηρ 
ΒΥΓΊΌΟΪοΔ] οἵ ἐδ γστϑοθβ οὔ ἴῆες Ηοἱ]ν 
ϑριγις, νυ ἢ ἢ αυδιδοά (δῖ ἔογ τἰεῖγ το- 
βρθοῖνθ ἀυζι6ε8. 26δυ5, ἱπάθθά, δα ποὶ 
δηοϊηϊοα ΨΠῊ τηβίουαὶ οἱ, διιο ἢ 85 ψ85 
0564 ὑπάεγ τπ6 ἰανν, θὰ ἢ τπ6 Ποῖν 
Οἠοεί απά εὐἰδᾷ ροισον. (Αεῖἴβ χ. 38.) Α5 
ἃ Ῥνορλεί, πἴοβε οὔἶοθ γγχδ8 ἴο ἴθβδοῦ δηὰ 
ΓΘΌΓΟΥ͂Θ, δεδβιι5 ἢδ85 μερίδας Υ Ἰηδίγιςϊθα ὑβ 
ἰπ 1Π6 ν}}} οἵ ἀοὐ, δηὰ 88 βδβονῃ ἢ 56 
ἴο Ὀ6 ἴῃ6 ἴδβδεῆοῦ οὐἁἨ ἴπ6 πιοβὲ βδυ  1Π|6 
ΓΕ ρου οὐοῦ ργοιηυραῖθά ἴοὸ τηδηκίηά : 
δηα ἴδ στουρῃξς πυπιθγουβ ἢ Πυδέγίοιβ πὸξ- 
ΓΟ 65 ἴῃ ῥγοοῦ οἵ ἢἰ5 ἀἰνίηθ πιϊβαϊοῃ. ΑΔ 5 
ἃ γίοεί, (σἴοδα οἷδοθ ἰὲ ψχδβ ἴο ΟΠῈΓ 
ΒΒΟΓΙβ 68 (ογ ἴἢ6 οχρίβιίοη οὐἉ 16 βὶπ8 οὗ 
16 ρϑορίε, ἴο ]688 τπθπι, δῃά ΠΓΆῪ ἴογ 
(Π6π|,} 9658, ψῆο ν88 ὑοῖϊῃ ργίεδὲ δηά 
νἱ οἴη, οὔδδγθαὰ ἢ π]56 ] Γ ἃ βδογῖῆοο ἰὸ οά, 
ἴῃ οτήεν ἴο Ὄχρίδίε ΟἿἿΓ ϑἷπβ; ἴογ ἴῃ ἢϊΐπι 
ψ6 ἤδνα γϑάδιῃηρίίοη τπγουμῇ 5 Ὀϊοούά, 

ἱ ἐνθη (Π6 ἔογρίνεποββ οὗ βίηβ, βοσογάϊηρ ἴο 
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ἦΠ6 τε 68 οὗ ἢἷ5 σγας, (ἘΕρῆῇ. ;. 3.) Ης 
[88 Ὀ]ε 586 8, ἴῃ τυγηΐϊηρς ΘΥΟΓΥ ΟΠ6 οὗ ι.8 
ἴγομι ΟἿ βῃ8 : δηά δα δνδῦ ᾿ϊνοῖῃ ἴο ἰη- 
ἴεγοθάα ἰοῦ ὑυ8 ἢ αοἀ 88 οὖν Μοαϊδίου : 
ἔογ, Ἰἢ δὴν πιδῃ βδ'ῃ, νν6 ἤδνε δὴ δανοςβδῖβ 
«ἢ (ἢ 6 ΒΔΙΠΕΓ, ξεβυδ Οἢγίδι ἐπ 6 γσῃίθοι!δ. 
(οι. νῇ!]. 34. 1 Τίηι. 11. ὅ. 1 Φοδη ἰΪ, 1.) 
Α5 ἃ ἄδιρ, ---- ποῖ {πὸ τ86 Θαγίἢγ βονογοείσῃ 
ψ ἤοπὶ ἴΠ6 εννδ ἐχρεοϊοα ἴὸ ἀε] νοῦ ἘΠ 6 π) 
ἴτοπι ἴῃ6 νόκα οἵ τ ΒΕοπιβηβ, υῃϊοἢ ΓΠ6Ὺ 
ἀειεδιοα, δπὰ ψῆο (πον Ρε]ενθά ) ψου]ά 
ΤΩΆΚα ἴπδπὶ 1886 πιοβὲ ρονογῆι! ρθορὶθ ὕὑροη 
ΘΓ ῃ, ---- 6808 γοϊζηβ ΟΥ̓ῸΓ δου} {Ππππιϊηδίθα 
ὈΥ ἴδ ᾿ἰρίιξ οἵ 5 ἀοοίγῖμα, δηὰ ονοῦ 
᾿οαγίβ σα θὰ το ΠΟΙ 688. Τὸ [8 ρδθορία, 
ψποπὶ ἢδ Πδῖἢ ρυγοπδδδά ἴο Εἰποβοὶξ σοὶ οἵ 
811 τ86 παίίοπβ οὗ ἔθ νου], 6 ρίνθβ ἴοσ 
τοῖς ρσονεγημηθπὶ αν ψἢϊοἢ δὰ οδὶου- 
ἰαϊεὰ ἴο πιβκα τἴῆδπὶ ρδγδη θη} ὮΔΡΡΥ 
Ὀοϊἢ Παγα δηὰ δμογοδῆογ : 6 ἀοίδηάβ τἤθ τη 
δραίηβὶ τῇ 6] βριγίειιδὶ θηθπῖθβ, ἀπά δα 
Ὑ}} ἰυάρα τΠδπὶ δὲ τπ6 ἰαδῖ ἀδγ. Ηἱϊ8 
τη ϊδιογιδὶ Κίησάοπι σοϊηπηοπορα βῇαγ Π18 
τοϑβιγγοοϊίΐοη, τῆθη Πα δηϊογοα ἰηΐο δὶ 
εἰοτγ (υΚο χχὶν. 36.): Ὀὰὺξ ἴΣ ψ}}} ποὶ δ 
οἴθγῃβι. Τῆδ δυϊῃογιγ ποῖ Π6 Ἔχ γοῖβ68 
85 Μοαϊδίογ δηὰ ϑυάρθ, 18 οὔἱγ 8 ἴδπ|- 
ΡΟΓΆΓΥ αἰβροηδβδίοη γείογτίηρ ἴο ἴπ6 δοιαὶ 
ϑίαῖα οἵ τῆς οἤΓοῦ, δηὰ νι ῆϊος νν}}} σθαβ6 
ψ ΠΘη ἤ6 58}4}} ὕανα (Ὁ Α]]6ὰ ἢἷ8 οἴἶῆοο, 
τπδὲ ἷ8, δον τ1ῃ6 ἰδαδὲ ἰιάρτμηθης. ΤΗΐδ 
δείης αὺϊ ἰδβοῖθϑ ἰῇ 8 ὙΟΓῪ δβι.ΓΚὶηρ 
8η ρῥγϑεοῖβα τηβηηθῦ, ψἤϊοϊ ἀσβοῦνοβ [Π6 
Βτεδίθϑι δἰἱθπτίοη. ὅθ] ον. χν. 94, 95. 
28. 

ΜΕΤΕΜΡΒΘΥΘΗΟΒΙ8, ΟΥ ἰγϑηδιηϊρταίίοη οὗ 
8οιι 8, ἀοοιγίης οὗ, νεἰϊονο Ὀγ ἔα Ῥῃασί- 
Βοος, 392. ᾿ 

Μίολη, ἴδε 5βἰχίῃ οὔ ἐδ παΐποῦ ργορδεῖβ, 
ἯᾺ5 σΟὨΙΟΙΊΡΟΓΕΓΥ Ὑ1π|| [δαϊδῖ), ὅοοὶ, Ηο- 
868, 8π4 Απιοβ. Ηἰ8 ργϑαϊοϊϊοηβ αγα αἷ- 
Γεσϊοα δραῖπδὲ (Π6 Κίηράοπιδ οὗ διιάδῃ δπὰ 
ἴβγβοὶ, Ὀυὶ ΓΠΒΟΡΕῚΣ δρδίηδὲ Φυάδῃ. 8.66 
ωτῖΠογ οὶ. [1]. ρρ. 960---964. 

ΜΙΟΉΜΑΒΗ, 8 ἴονῃ ἴῃ ἴδ6 ἰτἷρα οὗ 
Ἐρἢγβίη), δρουϊ πο τ ]68 ἤτοπὶ ζογυβαίοπι, 
ἴο ἴΠ6 εδεὶ οὗ Βοιἢ -Ανδη : 1{ 18 ἢ οἰ οὰ 
Μῦκμπιᾶβ. Οοπεϊριουβ ἴο τΠ]8 ρίδοθ νγ88 
ἃ ἰεᾶάρσο οὔ 5ἢ Τόσα, ἵνο οὗ πἢίοῇ, 
πδιηθὰ ΒΟΣΕΖ δῃὰ ϑϑηρὶ, [βοοὰ ΜιΙοΝπδϑὰ 
δηὰ (Οἱἰδοαὶ ; 1πῸ6 οὔθ ποῖ, {6 οἱδοῦ 
δοι ἢ. πα οἵ ἰπεβεῈ ᾿τὸ8 δδοοπάδα ὉΥ 
Φοηδίμδη δηὰ ἢὶβ δγπιουγοῦσδγεν, ψῦο 
γουϊοά τδδ ραγτίβοη οἵ πὸ ῬἢΠ δι 68 τπ δὲ 
ἀείεπε δα [6 ρ885 οἔ Μ|Ιομτηδδῆ. (1 88π). 
ΧΙ. ὅ. 298. χὶν. 4:-.-]8.) [Ιπ τῆ6 νἱ οἰ ἢν οὗ 
«8 ρίδοα ἜΘ σανοβ, τὨϊο κεῖ, τοοῖβ, δηὰ 
Ρἰϊ8, ἴῃ σῃοῖ τ [δγβοὶ θα οοποοσαδ θά 
1Πειηβεῖναβ ἔγοη) {παῖγ δπαπιῖοϑβ. (1 881). 
ΧΙ. 6.) οοκβ δηὰ ρῥὶῖβ δῆετεῦ ἴο {π6 
Ὀτοϑεηῖ Βρρϑϑάγδηςα οὗ ἴΠ6 μἷβοα ἴο ψῇῆϊοῆ 
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ἰγδάϊίοη 85 ρίνοη {πὰ δᾶπια οὗ Μιςἢπιδϑῇ ; 
θυϊ Ὧο {πο Κοῖ8 οἵ Ὀυδῖ!68 γα ἴο Ὀ6 δεθῃ. 
Α βυςορβϑίοη οὗ ἴον δηὰ Ὀδγγθη ἢ}}}8 Ἰθα 5 
0ρΡ ἴο ἴδε πίσιοῦ οὔς οἵ Μ|Ιοπηιδδῆ, πηϊοὶ 
ΠΟΠΙΠΠΒΠἦ5' 8 0 8δηὰ δχίθηβινε υἱανν. 
ΤΏΘΓΘ ΒΓΘ 8150 5Β6ΕΥΘΓαὶ οᾶνθβ οἡ ἴῃ βροῖ. 
(Οδγιθ 8 1μεἴίεγϑ, ρρ. 8330, 33]., Πονϊηβοι᾽ 5 
ΒΙΡ]1ο8] Β βθαγοῃ 65, νο]. 11]. ρρ. 110,.111.} 
Αἴ ρῥγαβεηῖ, {Π18 ρ]δοθ 15 αἰβίιησυΐϊβῃθα Ὁγ 
[6 πϑιὴθ οὗ δον, εἰρη γίηρ ἃ ἯὙ6]] : πιοβὲ 
ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἴτοσῃ 118 σΟΠ ΔΙΠΙΠΡ 8 ΤογῪ ἀε]1- 
οἴου δργϊηρ οὗ νδῖεσ. (δε ὙΥ]δοη 8 
Τιανοῖβ, νοὶ. 1. ρ. 864. ἐπϊγὰ δαϊπίοη.) 

Μιρῖαν, τῆ Ἰδηά Ἰηῖο ψδιοἢ Μοδβοβ βοὰ 
ἔγοπι ἴῃς Εργρτδηβ. (Αοἰδ νῇ]. 99.) Ηργο 
Ζεῖδγο ᾿ίνοα (Εχοά. χυὶ, 1.), δηὰ {ῃ6 
ρῬδϑορὶα ψεγο ἀεδοοηάθά ἴροπι Μαήϊδη {ἰ6 
80η οὗ Αὔγϑῃδπ, Ὁγ Κοίυγαῃ (6 εη. χχν. 2.), 
ὨοηΟα 6 ἢδνα Γεήώδοῃ ἴο βαϊΐεανα ἴΠ6 
81}}} τοϊδϊ δὰ τ[ῃ6 πόγβῆ!ρ οΥ̓͂ ἐπα ἴγυε αοά. 
ἶι νὰ ἴῃ Αγβθῖδ Ῥείγεδ. 

ΜΙΡΙΑΝΙΤΕΒ, ΤΟΙ ΠοΓο6 οὗ ὅ95. Αο- 
οουπηξ οὔ {π|86 ρροορΐε, 7, 8. 

ΜΊΟΡΘΟΙ, 8. ἰγοηκίογοίοση οὐ ἴ,οσοῦ 
Ρῦ, ἰογαγάβ (ἢ δα ὅδε, ὑεΐτεθῃ 

ΙΓ ἢ δηά {Πδῖ 868 ἴΠ6 ἴ8Γ8 61:68 Κὸ βανὰ ζῆν 
(Εχοά. χὶν. 1.) [Ιε 8 ἐβογα γεπάργεά Ὁν 
1Π6 ϑερευαρίης Μαραοϊβ; δπὰ τΠ6γα 8130 
Ἡρτοάοῖιι8 γοργαβεηῖδ Νεκιιβ, ΟΓ ῬΠΑγθΟἢ- 
ΝδοΠο, 85 ραϊηίπρ' 8 ρῦδαὶ νἱεΐογυ ονεγ ἴῃ 6 
ενν8, ηδη Ζ7οβίδῃ νν8β [δὰ ; πηϊδιδκίησ 
Μαράοϊυβ ἔος Μορίἀἀο. δεγεηι δῖ Γοργο- 
δ6ηἴ8 ἰἴξ 88 ὑεϊοηρηρ ἴο ἘΕρσγρὶ Ῥτγορεγ 
χ]ῖν, 14.), δηὰ ἴῃ {π6 ποὶρῃθουτῃοοα οἵ 
τ μερνός, οΥ δαρῃῃδ. 

πετῦυϑ. 
..Α εἰ ται Ἰωνν οἵ Αϑβἷδ Μίπογ, δῃὰ ἃ οἴγ 

οἵ Ιοῃΐβ, δε ϑαϊης δι] ἀοϊϊνογοὰ ἴο 
1Π6 αἴάογα οὔ ἴα οπυγοῦ οὗ ἘΡδεδϑυβ [Παὶ 
αἰδοϊϊπα ἀϊδοοιγδο ποῦ 18 Γεοογάθα ἴῃ 
Ασῖδ χχ. 17--- 3ὅ. ϑόοπ)8 γϑιπδὶηβ οἵ [18 
δηοίρηϊς δηὰ σβρδοϊουβ ἐῃαδίγα δ5ι}}} εχιβῖ : 
δὴ βαυσάυος ΠΊΔῪ ἰδο δ} θὲ ἰγδςθά, 
τοροῖθοῦ ἢ (ἢ [65 οὗὨ βεύδεγαὶ ἰθπ}ρ]68. 
ἴπ τἰ|8 οἱἵγ τεῦ Ὀοόγ ΤΉδ]65, οπα οἵ τῃ6 
Βουθῇ Ὑ͵186 ᾿η6 ἢ, Απαχίσηδηάδγ ἢ ἀἸβοῖρ]ο, 
ΤιΙπιοῖπουβ ἐπ οοϊουτβιθα τη δ᾽οΐδη, διε 
Απαχἰπιθῃ68 ἴΠ6 ρΒΟΒορθασ. ΤΠ6 πιοάεγῃ 
γ᾿ σα, τ ἢ ἢ 8848 οὐ 6 5|1ς οὗ ΜΙ|οίυ, 
ἙΟΠΙΒΙΠΒ ΟἿΪΥ ἃ ἔδν πυΐβ: {[πΠ6 πῃ 6 ἈΠ ν 
βτυδίίοη οὗἁὨ ἴδ ρΐδςα, δηὰ {ππῈ ἱπδοῖῦν εν οὗ 
16 ἱῃπδυϊδηΐβ, μανίηρ γεἀυσεὰ ἔπαπὶ ἴοὸ 
688 ἴβδη δῆγ ἱπ 1838. (Ἐεϊονεδ᾽ 5 Ἐχ- 
ἐυγϑίοη ἰπ. Αδ818 Μίμπογ, ρ. 236ὅ.) 

2. Α ὔοεἷἐν ἴῃ τα ἰδἰδβηά οἵ (τεῖθ, ψνϑογο 
Ῥβυὶ Ἰείς Ττορμίπιυβ δἰεῖς. (2 Τίπι. ἱν. 90.). 
ΜπιτΆαΥ ΒΙΒΟΙΡΙΙΝΕ οὗ ἴδ6 δεν, 

4218.--- 9454. Δηὰὲὰ οὗ τς Βοιηδῆ8, 3949 --- 
94]. Μιἰέϊατγ ϑοβοοῖβ, 928, 399. Μ|]}:- 
[ΔΓΥ ϑροτγίβ, 6538. Α τ ΠΠΑΓΥ ΟΥογ “βῖδ- 
δηθὰ Ὁγ ανιά, 3944, 348. 
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Μι1,1,5, οὔθ), ποιίοο οὗ, 424. 
ΜΙΝΕΙΑΙ, ΒΡΕΙΝΟΒ, 84. 
Μινεβ οἵ Ῥαοβδίϊπο, 83. 
ΜΙΝΝΙΤΗ, 8 οἷἷγ οὔ {π6 Απμποηϊῖ68. 

(δυάς. χὶ. 33.) [τ νᾶβ σεἰευγαῖθα ἔογ τῃ6 
ἤπθηθββ οὗ ἰϊ8 ψῃδαῖ, ννϊοἢ 88 Ὄχρογίοά 
ἴο Τγγο. (ΕΖεκ. χχνὶ!. 14.) 

ΜιμλΘΕ, οἰδοιῖβ οὗ, 74, 75. δηὰ ποίφ. 
ΜΙΠΠΟΙΒ οὔτμο ον, Ὠοϊὶοο οἵ, 435, 436. 
ΜΙΤΥΓΕΝΕ Ὑ85 8 ἰαγρα δηὰ Ὀδδυςι! οἷν 

οὔ τῆ ἰδαμηὰ οὐὨ 1, ,ϑβῦοβ, σἤογα Ῥιδου, 
οὔθ οὗ τδ6 πῖδα τπδῃ, ΑἸσξειιβ ἴῃ 6 ροεῖ, 
Ῥιορθδηθθ τπ6 ογδῖογ, δηΐ Τἤθορἤδηεβ 
[6 ἰδῖοτίδη, ᾿νογα ὑοσηῃ. Τηο ψἢοἷα 18- 
ἰαπὰ τψῶϑβ αἷβϑο Ἂδ θὰ Ὁγν παῖ ΠδΠη6; 88 
εἶδο Ῥαεπίδροϊβ, ἔγσγοπι 6 ἄνα εἰτ68 1ἢ 
ἰς, νἱζ. ἴββ8α ΟΓ Απείβϑα, Ῥγγγῆδ, Ἐγαδ808, 
Ατίβθβ, Μιεγίεθθ. [1 πδὰ ἐμαὶ ἤπια ἴῃ 
δι. υκΚο᾽ 8 τ πη6, τα ΠΠΔῪ Ὁπαογβίδηα δἰ ΠΟΥ 
16 Ιδἰδπὰ ογ {86 οἰἴγ, ἤδη ἢ6 δβᾶγ8 (Αοῖβ 
Χχ. 14.), ὁ οαηις ἰο ΜΙ ψίεης. ΠῚ6 Γ6- 
τηδῖῃ8 οὗἨ {Π6 δπείθηϊ οἰἵγ δγα ἰουπᾶὰ πΘαΓ 
Οἰδδίγο, {86 ργπεῖραὶ ρἰδοθ οἡ 16 ἰβίδης : 
[8 ροριυϊαϊίοη 18 εδϑαπιαίθά δὲ 7000; οἵ 
σοπὶ ἢνγχο ΟΥΓ ἴἴγοο ᾿πουδβαηά δ Ογεοΐκ, 
δΔηἋ τΠ6 γϑηδίηὰθῦ 86 Μοπλδιηηδάβηβ, 
Ὀ65άε5 ἰογῖγ ψεν ϑῃ (απ 168, 

Μιζαπ, 8 βυδὶ ἢ1}} οὶ [Ἀγ ἴγοι) Ζοϑ{γ, 
Οὔδα 8 ρίδος οἵ τγεβογὶ ος αν ἀ ; δπὰ 
ψἤογο ᾿ξ ἐρ᾿ ἡ κι (τοι δαὶ. χἱ δὶ, 86. ἐθαὲ ἢ 
Ἔχρογίθποθά 8οπὶ6 ρδου αΓ σηδη 6βί8[10Π8 
οὔ ἐπ αἰνῖπα φοοάῃεββ. 

ΜΊΖΡΕΗ, ἃ πρὶ ρίδοθ δβογαϊη δὴ δχ- 
ἴδηβῖνα ργοβρθοῖ, (88. χχὶ. 8.) ϑανεγαὶ 
ρίδοβθβ ἱπ Ῥαϊεδβδιίϊηθ Ὀογα τ 8 πδϑιηθ, πηοβὲ 
ργοΡΌΪγ ἔγομη Ὀοίηρ δἰιυδίθα οὐ εἰενειθὰ 
δτουπαβ οὐ ἢ1}1}α; οἵ πιϊοῖ τῆς ἐοϊονίηρ 
ΓΟ (ἢ ῥΓγηςὶραὶ : -- 

]. ΜΙΖΡΕΗ, α οἱΐῳ ἐπ ἐλε ἐτὶδε οΥΓ  μααλ, 
ἴο ἴῃ6 βου(ἢ οἵὨ Φεγιδβαίθη (τ ἤδησα ᾿ξ ννἃ8 
αἰβίδιιξς δρουΐ αεἰρῃϊθοη οὐ πθητν τ}1168), 
τν ἴο 6 ποῦ οἵ Ἡροῦγοη. (Ψοβῇ. χν. 
933. 

ῶ. ΜΙΖΡΕΗ, 8. ρῥῖδεθα ἰῃ Οἰεδὰ Ὀεγοηά 
ἴπηε Ψογάδη. (ϑυάρ. χ, 17. χί. 34.) Ι͂π 
δυάρ. χὶ, 299. ἴξ 15 οδ᾽]οὰ Μιαρεὴ οΥ Οἰεαά, 
ἴο ἀϊϑεϊηρυϊδῇ ιἴ ἔτοπι ΟΠ ΟΓ ἴΟΤΏΒ ΟΥ ῃ]Δ 668 
οἵ 1ς 5816 ὨΒΠΊ6. 

8. ΜΙΖΡΕΗ, α οὐΐψ ἐπ ἐδδ ἰγὶδο οὐΓ Βεμ. 
)αηη, ΕΓ 8586 Ό]16 8 οὐ τς [ϑγβα} 68 
ψ6Γ οἴδη οοηνοηρὰ : ἢογα δαιηυοὶ ἀνοῖϊ, 
(ἥοπι ᾿νθοπὶ ἰδ 18 ς8]1.ὰ εὸν ϑαπιμεί,) 
δηὰ Ποῖα ὅ'διιὶ ψγ88 δηοϊηϊεὰ Κίηρ. (Δυάψ. 
χχὶ, 1. 1 δδπη). νἱῖ. ὅ---7. χ, 1. 17.) 
Κιηρ Αδ8 δίἰγοηριπδηθα ἰὲ ἴογ α ἔοηεῖοῦ 
ἴογιϊβοδιϊο ἀραίηβὲ της Κίπράοπι οὗἁὨ [βγδοὶ 
(1 Κίηρε χν. 39. 23. (ἤγοη. χνΐ. 6.): δηά 
δἴτογναγάβ [6 βονθγηοῦ δά] δῇ δι ἢ ΐ5 
τοί ἀβησα ἴθγθ (ὅ{6ν. χ]. 6. οοπιρεγθά νη ἢ 
Νεῆ. ἰδ]. 7. 19.) 

4. ΜΙΖΡΕΗ, α νυαέξεν ἐπ ἐδ τερίοπ οΓ 

Βιορτωρλιοαί, Ηϊδίοτίοαϊ, ἀπά 
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Μομηξ 1 δαπια, μῃϊο δ ψγ88 ἱηΠδὈ!Π 6 Ὀγ 
1Π6 Η;νῖο8. (“2 ο5ἢ. χὶ. 8. 8.) 

ΜιΖβαιμ (6ξεη. χ. 6.), ἃ δοη οἵ Ἦδπι, 
γἤΠΟ56 ἀεσδοδηάδηϊβ δΓῈ ϑυρροδοά ἴο ἤενε 
εορὶοα Ἐρτρῖ, νι ϊο σΟυΠΙΓΥ ἀογίνθα 118 
οῦγονν Ὡδπι6 ἔγου ἢϊ. ΦΌβορἢι5 παῖ 68 

[6 ἤδη ἴο ΡῈ οἵ Οορεῖς οτἱρὶη (Απέεϊᾳ. Ἰ. 1. 
ς. 6. 8 3.): Ὀυῖ ἀεδεηΐιδ οὔδογνοϑ [ἢδὲ πο- 
τὈίηρ ΓΟΒαι ἰπρ ἰτ 15 ἑουπα ἴῃ τ 6 ργεβθηΐῖ 
ταπγδὶηβ οὗ ἴἢ6 Οορεῖς ἰδηρυᾶσα, ἰῃ ν Πὶς ἢ 
115 σουηίγυ ὈδαΓ5 ἴῃ 6 Ὠδπὶε οὗ Χημι 

ΜΝΑΒΟΝ, 8 παῖϊνα οὗ ἴἰππ 158]δηά οὗ Ογ- 
8, ψῆο ν88 βοίιἰϑαὰὰ δἱ θγυβαίο, δηὰ 
ΟΝ ΔΌΪγ τοοεϊνοὰ Ῥαι], Α. Ὁ. ὅ8. (Αεἰδ 

Χχὶ, 16.) Ἐτγοιῃ Πἷβ Ὀοὶηνρ οἰ ἰεαὰ “ δὴ οἱὰ 
ἀἰβεῖρ!ε," 1 88 ὕδθῃ οοη)δεοίυγοα ἐπδὲ 
Μηδβοὴ ᾿δὰ Ὀδεὴ Ἴοηγογίοθα αυτγίηρς 86 
"πε οἵ Ο γῖβε, 

ΜΟΑΒΙΤΈΒ, 8 ρεορὶε ἀδβοοπάρθαά ἔγοπι 
Μοῦρ, ἔμπα ἱποδβίυουβ οἰδργίηρ οὔ ἴ,οῖ. 
Τῇοῖγ παν! διΐοη γγα8 Ὀεγοηὰ Ψογάδῃ δηὰ 
16 Πεδβά ὅβ, οὐ ὕοῖδ β469 οὗ τ δ γνογ 
Αγθοη. ΤΕΣ σδρί δὶ ΟἸΕΥ ν᾽ 88 ϑιτυδῖοὰ οἡ 
ἰπδὲ γίνοσ, δηὰ 88 οδ ἰοσάὰ Αγ, οὐ Βαυρδιἢ- 
Μοαῦδν, τῆδι 185, ἴπΠ6 σδρὶτδὶ οὔ Μοὰρ, ογ 
Κιγμογεβ, ἔπδὶ 8, ἃ οἷν νὴ Ὀγιοἷς νν 8}18. 
ΤὮΐδ σΟΙΠΓΥ Μγ88 ΟΥΙΡΊΠΑΙγ ροββαββϑθά Ὀγ ἃ 
ΓςΟ οἵ σίδηῖδ, ο8] 16 ἴω). (Βευϊ. 1...1], 
12.) Τῆα Μοιδθίϊεβ σοπαᾳυεγεα ἔδεπι, δηὰ 
δἰεγνδγαβ ἴ[Π6 Απιογὶϊθβ ἴοοῖκ ἃ ραγὶ ἔγουι 
1Π6 Μοαῦϊῖε8. Μοβοβ σοπηϊεγοὰ τἢδὲ ραγὶ 
νυ ἰοῖ ναϊοηροά ἴο ἴπ6 Απιουεβ, δηά ρδνα 
1 το πε ἐγῖθε οὗ Βδυῦοεη, Τῆς Μοαδυϊεδ 
ΜΓ δραγοά ὈγῪ Μοβεδ, ἔογ ἀοὰ ἰδ γε- 
διγϊοῖοά πὶ (ευῖ, 11. 9.): Ὀυϊ ἰπογα 
αἰσαγβ 88 ἃ ρζγοδὶ δηιρϑίῃν Ὀεϊτοθη ἴῃς 
Μοδθῖῖοβ δηὰ ἐἶθ [δγϑο το, Ἡνῖοἢ οὐςδ- 
ΒΙΟΠΘα ΠΙΒΩΥ Ψ8Γ8 Ὀαίθθη ἴῃ 6π|. Βαΐδδπι 
βοάιυοοά ἴΠ6 Ηεῦγονβ ἴο ἰἀοἰδίγυ διὰ υπ- 
οἰεδῆηθβϑα, ὈΥ τηθᾶπβ οὗ ἔπ ἀδιρῃίετα οἵ 
Μοεδὺ (Νυπιῦ. χχν. 1, 2.): δηὰ Βαίακ, Κίηρσ 
οὗ 1818 ρϑορὶθ, επάεανουτεά ἴο ργεναῖ οὐ 
Βαϊδᾶπὶ ἴὸ εὐγεθ ἴδεγβεὶ. ἀοα ογάδιποά 
(Πα (Π6 Μοδθϊεβ βῃοιϊὰ οὶ θηΐϊογ ἱπῖο 
πε οοπρτορδίίοη οὐ ἢ 8 ρεορὶθ, ἐυε ἴο {Π6 
τη ρεπογβίίοη (Π ευϊ. ΧΧΗ, 3.), ὑδοδιιδα 
1ΠογῪ δὰ {86 ᾿ἰδιυπιαηῖν ἴο τγείυβε ἐδα 
[βγϑϑ τε ἃ ρβββᾶρα ἰὨγοιρῇ πεῖγ σουπηῖγν, 
δῃά πουϊά ποῖ βυρρὶγ τἰθπὶ ἢ Ὀγεβά δηὰ 
816 Ὁ ἴῃ {Π6 ΙΓ ΠΟΟΘΒΒ,Υ. 

Ἐρίοη, Κίηρ οἵ {π6 Μοδθῖϊεβ, γὰβ οὔς οὔ 
τὰς ἔγβι ἴμδὲ ορργεβδβεά [δγϑεὶ, δεγ τς 
ἀδδῖῃ οἵ Φοδῆυα. Ἐπυά Κι οὰ Εσίοη, δοά 
ἴβγδοὶ ἐχροϊϊθὰ τ1πὴ6ὸ Μοβδοῖιθβ. (δυά. 11}. 
12, ἅς.) Α. μ. 9679, Β.ο. 13936δ6.ι. Ἡδηυη, 
Κίηρ οἵ {π6 Απιπιοηϊῖθθ, δανίηρ ἱπδυϊοά 
θαν᾽ 8 διυθαβϑδδάογβ, αν ἃ τῆδὰθ νψὰζγ 
δραῖηδὲ ἢΐπ), δηἀ δυυάυοά Μοαὺ δηιΐἰ Απὶ- 
ΠΠΟΏ ; ΠΟΘΙ ψἢ]οἢ διυδ)εοίίοη πον οοη- 
εἰηιθά, {1}} τῆ 6 βεραγδίίοῃ οὔ τς ἴδῃ {γῖρεδ. 
Τῆς Αμπηπιοηϊϊθ8 δηὰ Μοαβθὶϊεβ οοπτηυδά 
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1ηὴ 5υδ]οοιίοη ἴο 16 Κιηρδ οὐἁ 18γβε] ἴο ἴπ6 
ἀεαιῖ οὐ Αβαῦ. ΨΈΓΥ βῃουν δον 1Π6 
ἀεοαῖῃ οὐὁἨ Αἢδῦ, 6 Μοβοϊθβ θερδη ἴο Γ6- 
νοῖς. (9. Κίηρβ 111. 4,5.) Μαεβδα, Κίησ οἵ 
Μοδῦ, τοίυαβεα {δὰ ἰτίρυϊα οὗ δὴ διιπάγοὰ 
τῃουβάπα ἰΔπιῦ8, απ 88 ΠΊΔΗΥ͂ ΓΆΠΊΒ, νοῦ 
{Π| τῆ δὰ Ὀδθὴ συβίοπηΓΙν ρα], οἰ ἢ 6 Ὁ 
ὙΘΑΡΙΥ οὗ δὲ 186 Ὀερίηπίηρ οἵ ΕΥ̓ΘΓΥ Γεῖρῃ, 
σοὶ οὗ ἴΠ686 ἔνο 15 ποῖ οἰθαγὶγ ἐχργεββϑὰ 
ἴη δεηρίυγο. Τῆα τγεῖρῃ οὐ ΑΠδΖιδῇ τὰ 8 
ἴοο ποτὲ ἴο πιδκα ψὰγ νἱτ ἐποπὶ ; Ὀυῖ 
76 ἤογδπι βοη οἵ Αδαδῦ, δῃὰ ὑσγοίδμοῦ ἴο Αἢ8- 
Ζῖ8 8, πανίηρ δδοθπαάθα ἴΠ6 ἴἤγοηθ, ἱπουρῃὶ 
οΥ̓ τοάιιοίηρς τῆθπὶ ἴο οὐδάϊδησθ. Ηδ 1η- 
νϊοὰ Φεποβπαρῆδι, Κίς οὗὨ Φυάαῖ ; νῇο, 
ψὴἢ τἢ6 Κίης οἵ Εάοαι, 6 ἢ8 γβϑββαὶ, 
εηΐεγοά οδ, δα ἘΠΟΥ͂ ταῦ ἴῃ ἀδῆροῦ 
οὔ ρεγδῃῆϊηρ σὶτῃ τῆϊγϑῖ, θυ ἬὝΘΓΘ τηίγβειι- 
Ἰουιϑὶγ γοϊϊονοά. (9 Κίηρβ ἰτ. 16, ἄς.) [ὲἐ 
18 Ὠοῖ δΆδΥ ἴο ρεζοεῖνα νδδὶ στ γα ἴΠ6 ΟΡ- 
ουπηδίδης68 οὗἩὨ 6 Μοβρθὶζοβ ἔγοπι {ἰι8 ἘἸ ΠῚ 6 ; 
νυ ᾿δαίδη, δὲ τὰς Ὀερίπηίης οὗὨἨ εἴθ τγείρῃ 
οἴ Κίηρ ΗἩεζοκίαν, τ πγεδίθηβ ἴῃθ ἢ ἃ 
σδἰ ιν, ψῃοἢ ττᾶδ ἴο ὮΆρΡΡΘΩ ἴῆΓΘΘ γΘΆΓΒ 
δἴτεγ ἢ18 ργοαϊοϊοη, δηὰ ννἢϊοῖβ ργΟῦΌΔΟΪΥ 
Γοίεγγεά ἴο {Π6 γχὰγ [πὶ ϑῃ}] πηβῆθβεγ, Κη 
οὔὗἨ Δβϑγγία, τηϑάθ στ τῃ6 ἴδῃ τ} ῦ68, δηά 
κἰθ οὐδοῦ ρϑορὶθ θεγοηά “Ψογάδῃ. Απιοβ 
ἱ. 18, ἡ εἰσ [ογοιοϊ ὰ ρσγϑδὶ πιϊβεῦῖθβ ἴοὸ 

τπ6π|, ψηϊςοΐ, ργοῦαῦῖϊγ, {πὸ ν βυβεγοα ποὺ 
τὐζζίδῃ δηιὶ Φοηδίμδη, κΚίηρβ οὗ υάδῃ ; οἵ 
ὑπ ογ ΘΠ Δ] Ιμϑπθβοῦ (2 Οἤγοη. χχνὶ. 7, 8. 
χχνὶϊ. ὅ.); ογ, ἰδϑεῖὶγ, ἀυγίης ἴ6 σψδῦ οἵ 
ΝΕθυσῃδαη62ΖΆ, να γὙϑδῦβ δϊεγ τ[Π6 66- 
βίγιςιίοη ΟΥ̓ δογυδαίθηι : ψ δοίϊονα (ἢ 18 
γίποα οσαγτιθὰ {Π6πὶ οδρῖϊνα οπά {δ6 
ὈΡἢΓΑῖαΒ, 88 [Π6 ργορἢοῖβ ἢδὰ τΠγοδίεπθα 

(σεν. ᾿χ. 96. χὶϊ. 14, 15. χχν. 1], 19. χὶ νι. 
14, χὶὶχ. 8. 6.), δβηα τπδὶ ΟΥὙΓῸΒ δοπὲ ἐπ 6Πὶ 
Βοπι δρϑίη, 88 ἢ ἀϊὰά {πε Γεδῖ οὔ τῃ6 οδρ- 
εἶνεβι Αἤδγ τῆοῖγ γεΐυγῃ ἔγομλ σδρεν τ, 
ΠΟΥ πῆι εἰρ!εά, δηὰ ἰογε θα τῃαδιηδοῖνοβ 
88 ἴτε δεν 5 ἀϊά, δηἀ οΟἵδεοσ ποὶρῃθουτγίης 
ΘΟρΪα ; 5{1}} 1ἴπ βυδ)]εειοη ἴο ἴπ6 Κίηρβ οἵ 
ἐγδὶβ, δίϊεγιναγάβ σοπηϊθγοὰ Ὁγ ΑἸοχϑηάογ 

{πε αγοδξ, 8η4 ἴῃ ορδάϊεποα ἴο πα Κίηρβ οἵ 
ϑυγία δπὰ Εργυρὶ βιιοσαββινοὶυ, δηὰ πα} Ὺ 
ἴο ἴπ6 Βοπιδῆβ8. ὙΤεγα 8 ἃ ργορΟὈ  Π ν, 
8150, τας ἴῃ {Πα ἰαΐοῦ εἰπηθ8 οἵ ἴ[ῃ6 76 188 
Τορυθ]]ς, {ἘΠ  Ὺ ὍθεΥθα 16 Αδιηοπδεδη Κίηρϑ, 
8η εἰξζεγννωγὰϑ Πογοὰ ἴδ τοδὶ. (( 6]- 
τηεῖ, Ηἰβὲ. ἀεβ8 Ῥδιρὶεβ Ὑοἰβίῃβ 4685 Δι ϊῇ, 
ἃς. Αγ. ΙΝ. Ὀ᾿δβεγῖ. ἴομ. ἢ. ρρ. 410--- 
413.) Εοτγ δὴ δοοουηῦ (Όγ γϑοθηὶ ἔγανοὶ- 
16Γ8) οὗ τη6 (ἰΒΙ πηδηΐ οὗ ἔπ6 ρῥγοαϊο θη 
ςοηςεγηίης Μοαῦ, 866 Κο ΙΒ 5 Εν άδηςα οὗ 
ἦε ΤΡ οὗὨ τ1π6 ΟΠ γι βιίϊδη Βοϊϊρίοη ἔγοι 
Ῥγορῆεςν, ρρ. 158---1 72. 

ΜΌΟΙΟΟΘΗ ΟΓΥ ΜΟΚΕΟΗ, δη ἰάοἱ] οὔ τς Απι- 
ἴη0 Πἴ68 ψγογϑῃϊρροά Ὀγ 16 ᾿5γβα ἴθδ, πο - 
τίσςο οὗ 371], 872. 
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ΜοΝΑΒΟΗΒ. 866 Κιναϑβ. 
Μονεὺ (Ψεν βῃ δπὰ Ἐοπιδῃ), πβδποποὰ 

ἴῃ ἴῃ ϑογιρίιγεβ, [80]65 οἵ, 5874. ΔΑηιὶ- 
φαῖϊϊν οὗ ποπου, 53]. 

ΜΟΝΕΒΥΞΟΗΑΝΘΕΒ5, ποίϊοα οὗ, 965. 
ΜΟΝΤΕΝΕΘΆΙ͂ΝΒ, ἐΌΠΟΓΑΙ γϊοβ οὗ, 562. 

ῃοίθ 5. 
ΜονΝΤτΗΒ οὗ τῆς Ηροῦτον, 19], 192. 195 

--200. [Ιπιογοδίαγν Μοηιηδ, 194. 
Μονύμεντϑ, δηὰ Μοπυπιθηῖδὶ [πβοτὶρ- 

ἐἰοη8, δοσουης οὗ, ὅ64---.568. 
ΜοΟοΝ (π6}), ἔδαδι οἵ 330. 
ΜΟΆΡΕΟΑΙ, βοὴ οἵ δαΐν, οὗἁὨ (6 ἐτῖδα οὗ 

Βεπϊ]απιΐη, ννα8 ἀσβοθηάδα ἔγοιῃ οπα οὗ ἴΠ 6 
σδρίϊναβ, σῇο ψεγα σδστθά ἱπῖο Βαῦγίοῃ, 
δηά τοϑι θά δὲ ϑῃυβῆδβῃη. Ηδ νν88 ἴῃ ἔοβ- 
τογ δι Πογ οὐἩ Ἐδβίπογ, ἐἤγοιιρἢῃ τ᾿ ἢοβα ἱπῆι- 
Θῆςα ἢ Αἰαδυθγαβ, οἡ ἴΠ6 [α}] οὗἩ ΗἩδιηδβη, 
δ Ὀδοδπι6 ΥἱΖίογ, ΟΓ ὑγίπη6 Πηϊηἰβῖογ, ἴο ἴῃ 6 
Ῥαγβίδῃ πιοπαγοῦῆ. Ῥγοῖ. Θεδδβοηΐι8 (ἢ Κ8 
τὲ τῆϊ5. πάπα, Κα ἴπαὲ οὗἨ Ἐδϑίδογ, ἰ8 ργο- 
ἈαὈ]ν οἵ Ῥεγβίϑδη οτὶρίη. 

Μοκιλη, Μοιιηῖ, 90. 
Μόοβεβ8, ἴδε ϑοὴ οἵ Απιζ δηάἀ 20- 

σμορθα, δηά ρτϑδὶ ρταπάβοῃ οὔ 1, ονΐ, τᾶ 
Ὀογη ἴη Εργρῖ, Α. Μ. 3433, Ῥτγονὶ ἀδη 4} 
ἀεἰνεγθά ἔγοπὶ (ἢ ρϑῆθγαὶ ἀσδιγυςίίοη οὗ 
8}} 6 Ἠδεῦγονν πηδ]6 οἰ άγθ οοπιπιδηάοά 
ὈΥ Ῥπαγαοῦ, δηὰ δάἀορίθά Ὀγ ἴπΠ6 ἀδυρῃίογ 
οὔπο Εφγρείαη Κἴηρ, Μοβϑβ 88 Ἰηβιγιοιθα 
ἴῃ 8}} τ1π6 Πογαΐαγε δηὰ βοίθηςδβ οἵ Ἐργριῖ. 
ἴῃ τπ6 οἰρμεθῖἢ γοῶγ οὗ Πἷβ ἄρθ, 6 'ν88 
τα μύοα 186 ἰεβάδγ δῃὰ τῆς ἰορίβἰδῖογ οὔ 
ἴτὴ6 Ηδροῦτονβ, Ὑἤοπιὶ ἢ6 ἀεοἰϊγοεγοὰ ἔτοπῚ 
τεῦ θοπάδρθ. Ὀὶνίβίοη οἵ (δηδδη ὈΥ Πἰπὶ 
Ἀηοης ἴπ6 ἔννοῖνα {ΥΙΌ68, 9---13. Απἢ 8δο- 
οουηῖ οὗὨ [ἷ8 10 ΣΙ Βάϊοτοἢ 88 (ἢ νίσογου οὗ 
εϊιοναῖ, ἴ6Β ρίνεῃ ἴῃ ρρ. 983---92ϑ.. Ηἰ5 
Θηδοϊπηοηϊδ ΠΟΠΟΘΓΠΙΠΡ δργουϊζυγα, 490, 
491). Αἴἶοῦ οοπυύυοσεϊηρ τῆς ἩΗροῦγονβ 
(Ὠγουρῇ τΠ6ῖ]γ υϑηάογίηρβ ἴῃ [ἢ6 ἀεδβοῦὶ 
ἀυγίηρς 40 γεδῦβ, ἴα αἀἷδὰ οἡ 86 οοηδηθι 
οὔ ἴδ ἰαμὰ οἵ ὕβδηβδβη, αροὰ 120 γὙθαγβ, 
“ΦΏ6η ΠὨ]Β ΟΥ6 Ἧ88 ηοὶ αἴ}, ΠΟΡ ἢϊ8 πβίωυΓαὶ 
ἴοτεα δραϊθά." ἘῸΓ δῇ δηδ) γ5ὶ8, ἄς. οὔ τἢ6 
Ῥρδηϊδίοδιοῃ, οΥ να Ὀοοῖκβ οἵ Μοβοβ, 866 
οὶ. 1. ρρ. 613---633. Ιη Εχοά. 11. 10. “Πογα 
8 ρίνεῃ 8 ΗἩοῦγεν ἀσγίνβεοη οἵ {86 ὨΔΠῚ6 
Μοβοβ, νἱΖ. ἀγαισπ οἷ, Ὀδσοαυβ6 ἴῃ δγκ ἴῃ 
ψ ΠΟ ἢ8 ποῖ Παὰ ἀδροκβίςαα ἢλιη τγὰ8 
ἄγαιυη ομὲ οὔ 16 γῖνογ ΝΙΪῈ : Ὀὺὲ Π᾽Β δά." 
[ἰοπ διηοηρ ἴπ6 Εργρείδηβ, (σδβεηΐυβ οὔ- 
ΒΟΓΨΕΒ, σουϊὰ ἰοβα ι,.8 ἴο Γεραγὰ 1ξ 848 οὗ 
Εργρίδη ογρίη; δηὰ 80 ἰΐ ἰ8 ἱπιεσργεῖϑι 
ὈΥ Φοβαερῆυδ. (Απῖ. υὰ. 1. 11. ς. 9. ὃ 6.) 

Μούνταινβ οἴμμε Ηο]γ 1,δη6, δ4, 55. 
ΙῺ 16 ἱπιαγοαϊδίε υἱοῦ οὐ Ζογυδβαίθηι, 
20---22. 
ΜΟΆΝΙΝΟ ἴον {Π6 ἀδδά, ἀυγβιίοη οἵ, δὰ 

ονῦν Ἔχργαββοα, 567. 566]. 669, 610. Ἐδηά- 
ἴηρ οἵ ξαυτηθηΐδ, 8 δίρῃ οὗ πιουζπίηρ, 438. 
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Μύυτϑ, ποζοο οὗ, 487. 
ΜύυπΡΌΚΕ, ἰανγβ σοποργηΐηρ, 159, 160. 
Μυϑιῶ δά Μύβιοαι, ἱνθτεΌμΜΕΝ τ οὗ 

τῆ 7ενν8, 8612---5Ὁ15. ἘΒδοῖβ διε θυϊοα 
ἴο Μιιεὶο ἴῃ ἴπ6 δογὶρἕυγοβ, 615, 616. 

Μυβτακῦ-ΤΒΕΕ, 78. 
Μυμὰ ψ88 οπϑ οἵ ἴα εἷχ ργοαϊ εἰτδδ 

οἵ 1 γοεῖα, δἰτυδίοιὶ ἡρᾶσ {πὸ 868; ΨΏΘΏσΘ 
8ι. υκε 8805 (Δοῖβ χχυΐϊ. ὅ.), (πδὲ «αὐ - 
ἐπρ οὔὐεῦ ἰδὲ εεα οὗ Οἰδοὶα απὰ Ῥαιπράψδια, 
16 σας ἰο δῖψτα ἐπ Ζιψοία, [1 81}}} ρτο- 
Βογνεβ 118 δησίθηϊ Ὠδηπιθ; δηὰ ἴδεγε δγα 
ΠΊΔΏΥ ΓΟΙΏΒΙἢ8 οὗὨ 118 ἔΌΓΠΙΘΓ ρτδδίῃ Ε8, 68- 
ρΘοία!γ ἃ πιδρηίβοοπὶ {πααῖγθ, ἀπὰ ἰοπὶθβ 
ψΥἑἢ ἰηδογρίοηϑ, τἢϊο ἢ ἀγα ἀδβογθθά, τυ] 
1} υδέγαξῖνο εηρτανίηρβ, ὈῪ δῖγ Ομαγὶεβ Ἐεὶ- 
Ἰοννε5, ἴῃ δἷ8 “ Ὠίβοονογιεβ ἴῃ 1 γςοῖδ,᾿" Ρρ. 
196---209. (οπίίοι, 1841.) 

Νυβια, (Ἀεὶ χνὶ. 7, 8.) ἃ σουῃίγν οἵ 
Αβῖα, ννδὲ Ὀουπάδά οἡ τἰ6 ἠογίἢ Ὁγ Β,- 
«Πγηΐα, οὐ {86 δϑϑὲ ὈὉν Ῥηγυρῖα Μίηον, οὐ 
16 νοδὲ ΟΥ̓ Ττοδδ, οἡ ἴδ δου Ὀγ τδ6 
τῖνον Ηογιβ ; ἔπαγε, ρογῆδρβ, δι. Ῥδιιὶ 
διϊοπιρίαα ποῖ ἴο βίδυ, Ὀδθοδυδθ, 88 Οἴσεγο 
ποῖα5, ἴῃ ἷ8 ογβιίίοη ἔογ ΕἸδσουβ (ος. 6), 
δ2.), ἴδ ψαγα ἃ ρεορὶθ ἀδβρίἽβυϊα δηὰ 
Ὀ856 ἴο ἃ ργονογῦ. 

ἄππεηρεπεριεμκαεχααεε τρφταετρδης 

ΝΆΛΜΑΝ, φαηογαὶ οὐὗἁἨ {πῸ ἴογιθβ οἵ Βδη- 
᾿ιδάφδὰ Κίηρ οἵ δγγία. Βείηρ δ ]οιθα ὉΥ ἃ 
Ἰεργοβυ, ἢ6 88 πϑαϊθά ὮῪ ψϑβῃϊηρ βενθη 
Εἶπιο8 ἴῃ τ1ἢ6 τῖνογ Φογάδῃ, δοοογαϊηρ ἴο 
ἴΠ6 σοπηπιαπὰ οὗ ἔπ ρῥγορμεὶ ΕΠβῆ8. (2 
Κίηρβ νυν.) 

ΝΑΒΑΤΉΗΖΑΝΒ. 566 ΝΕΒΑΙΌΤΗΉ, Ρ. 703. 
ΝΑΡΑΒ. 
1. Τα βοὴ οἵἨ δδζοῃ, δῃὰ ἴθ Ὀγοῖθοῦ 

οὔ Ανῖδυ; σψῆο οβογίιηρ ἱποθῆβα σὑἱτἢ 
δίγβηρε ΟΓ σΟΠΙΠΟΠ ἢγο, ἰπϑιοδά οἵ {Παὶ 
ὙΠ] ἢ Πα πιϊγαου]ουβὶν Ὀδοη Κἰπάϊθά ὑροη 
τ6 αἰϊδὺ οἵ Ὀυγηϊ-οἴἶδεγίηρ, νὰ σοπβυπγείά, 
τοροῖποῦ τ πτἢ ἢἰβ Ὀγοῖπετ. ([μεν. χ. ΕΗ) 

9. Τῇε βοὴ οὐ ΨΔεζορθοαδϑπὶ 1]., Κίηρ οὗ 15- 
Γδεὶ, ἃ τυ ὶοκοὰ μῥγίηςο, ν ῃο (Οἰϊονοά {86 ονὶὶ 
Θχδπιρὶς οἵ ἢἰδ ἔδίμπεσ. Αἰἶδϑγ γεϊφπίηρσ ἔνο 
ΥΘΆΓΒ, Π6 Ὑ838 8ιδβδββὶ δίθα Ὁγ Βαδβδβίδ, τῇ 
Ρυῖ ἴο ἐδαῖῃ [Π6 σῃο]α οἵ Ζεγουδοδπι ἴ8- 
ΠΥ δηὰ βοδῖθά πΙπηβοὶΓ οὴ τῃ6 τῆγοπα οἵ 
ἴδβγβοὶ. 2. Κίηρβ χνυ. 95---97. 

ΝΑΒΑΞΗ͂, ἃ Κίηρ οὗ [Π6 Απιπηοηϊίοδ, ψν ἢῸ 
Ἰαϊὰ δίοερε ἴο 26θοβδῆς- (Σ ]οβα, δῃογιὶν δῇογ 
τῇ αἰδοϊίοη οΥ̓ δαὶ ἴο ὕες Κίηρ οἱὗἉ ἴδγβεί. 
Ης τοίυβεά ἴο ἴα Ὀδδίερεα δὴν ἴογηβ οὔ 
δοσοπιπιοάδίϊοη, ὕιϊὴ: οὐ ἴῃς ἱρποπιϊηίοι!β 
οοπαϊείοη οὗὨ ἐνογυ ομο ἰοβίῃς ἢἰβ γιρῃς δγς, 
ἘΠΕΓΘΌΥ (ῸΓ δνεγ ἱποδρδοιτδιϊηρ ἢ ἔγοπι 
υδίηρ [6 Ὀον. ΤὨΐδ ὑὈαγθαγουδ σαρίςι]ε- 
(Ἰοη ν88 Γελεοϊεὰ ; 1Π6 "αδίερεὰ οὐϊδιποὰ ἃ 

Βιοσναρλὶιοαϊ, Ἡδϊεἰοτίςαϊ, απὰ 

ΝΑ 

ἵπιοα οἵ βευθῆ ἀδγβ, οῃ Ἴοραϊίοη οὗ δβυΣ- 
γοηάογίηρ 1 τον αἰ ποῖ γεοεῖνα ϑυσοοι : 
νι 88} αὐγίνεά, δβηὰ Ναῃδβίι, αἴτιος βεείης 
818 ΔΓΤῚΥ ΤΟΙ Ϊν αἰδοοπιῆϊαά, πηϑὰδ ἃ βῆβιη6- 
ω] ταῖγεαῖ, (1 ὅδ. χὶ)ὺ ϑυυϑθααυεηῖν 
ΝΒἢδδὶ γοπάργθα βοπλ6 βοῦνὶοθ ἴο ϑανὶα, 
ἴποδὲ Ὀγοῦυδοϊγ ὈῪ ρἰνίηρς πίη) δὴ δεγίιεη : 
ὙΘ ΠΙΔΥῚ ΘΆΙΪΥ οοηρσρίνα, πὲ τῆς Θἤαπιν οὗ 
ὅδ} νου! θ6 ἢ ἔγξεπα οἵ Βανι. (2 ὅδηι. 
χ. 3. 1 ΟΒγοη. χὶχ. 8.) 

ΝΆΗΟΝ, ἃ πβῖϊνε οἵ ΕἸΚοβὴ, ἴῃ βονοπίῃ 
οὗ ἴΠ6 πηΐπογ ργορδεῖδβ, 'Β Κῆονῃ οπὶν Ὁγ 
18 ργορῃαῖὶς ἀδηυποϊαςοἢΒ ἀζαῖηβὶ ἢ 6 Α.5- 
δυτδῃ Θμρῖγο, πὰ ραγιουϊαγὶν ἀραϊπδῖ Νὶ- 
Ὥσνθῃ. Ηε ᾿ϊνϑὰ ἴῃ τε ἰαίῖοῦ ρᾶγὶ οὗ 16 
Γεῖρῃ οἵ Ἠεζοκίδῃ. 8566 δὴ δοοουηξ οὗ ἢϊ85 
ΡΓορθΘον ἴῃ οἹ. 11. ρρ. 964---966. 

Αἴ1.5 οὗ ἴὴ6 72 αν ίδῃ μουδβ65, 4923. 
ΝΑΙΝ, 8 8:}8}} οἰ οΓ ἴοτσῃ οἵ Οαδ το, 

οὶ δ ἄομι Οδρεγηδυτῃ, αἱ τΠ6 ραῖθ8 οἵ 
ν ]οἢ 9685 ΟἾγῖδὲ γαϊβοὰ ἴο [τ ἃ νον Β 
οηἱν βοὴ ([μυκα νἱὶ. 1]1---]ὅ.); [ὉΓ 8ὴ εχ- 
δι βίο οὗ τ ἢ πιϊγβεῖθ, 866: οὶ. 1. 
Ρρ. 3836, 3371. Ναΐη ἀογίνοα 118 πᾶπια ἔγοτι 
118 ρἰδαβδηΐ βἰἐυδιίοη: ἴδ ἰδ ΠΟῪ 8. 5Π18]} 
Πϑιΐθὶ οσσυρίοα ὉΥ 8 ἔδνν ἔδπι 68. Ετοι) 
115 βιτυδιίοη οὐ ἴῃ εἰδοἰ νεγ οὗ ἃ πιουῃίδίῃ, 
“1[Π6 Β66η6 οἵ Βδὲ πγῖγϑο]θ πηυϑὲ ἢανα Ὀδθη 
ΓΕΠαεγθα πηογα 8 Ὁ Κρ 88. ἴΠ6 [ὩποΓαὶ ργο- 
οαβϑίοῃ ραββϑά βίονγ ουὶῖ οὔ τπ6 ραῖθ ἀόσῃ 
ἴῃ δίδερ, οη ἴῃς υοἱὰ Ὀγοδδὶ οὔ ν ῃϊοὴ τπ6 
ΓΟΠΊΔΙἢ8 οὗἁὨ ἴπ6 ρἶδεθ ον δβίδης.᾽ ((ὑγηδ᾽ 8 
Ἐεοο ες ὔοη5 οἵ 6 Εδεῖ, ρ. 65. Ἐορβίη- 
80η᾿5 Βί ἱϊο4] Βθβθάγοῇοβ, νοὶ. ἴῃ. ρ. 396.) 
6 οὐδεογνθά ουϊεϊνειοά δε] 48 δμὰ νεγ- 
ὄυγα δγοιπὰ ἰξ : δηἀὰ δεσὸ Μῖι. Ομ ουῃ᾽" 
ἰαῃ Απιεγίοδῃ ἴγανοὶ θυ) “ἰουπά παβηγ 
τοιηῦβ εὐ ουἢυοῦ (ἢς τοςῖΐ, οὔδ οἵ πνδϊςἢ 
ΤΏΔΥ ἤδνα Ὀδαη (Π6 ἰηϊοπαθα βαριυ]ςῆγα οἴ 
{π6 γουηρ πιᾶπ τ οπὶ Ψε8}8 πιεῖ 86 πον 
σαγγιθὰ ἢϊπὶ ουΐϊ ἀεδά, δπὰ τοβίογοά ἴο 1}}6 
ψοερίηρ νᾶάον." (Ναγγαῖνα οὔ τπ δοοῖ- 
εἰδ ΜΙβδίοη ἴο ἔπε 76, ρ. 3803.) 

ΝΆκερ, τῆ 26 ]8ἢ ποιϊίοη οὗ Ὀεΐηρ, 6χ- 
ρνἰαϊπεά, 429. 

ΝΑΜΕΒ, νϑγουδ, οὔτῃςε Ηοῖὶν 1,8ηα, Ὶ ---Ἔ., 
οἵ δεπιιβαίθπι, 19---292. ὙΠ δ ρίνοη ἴο 1Π6 
δον ἢ οἰ ἀγθ, 997. 450. 

ΝΑΡΗΤΑΙ͂Ι, ΟΥ ΝΕΡΒΤΗΑΙΙΝ, 16 ΠΒΠῚ6 
οὔ ἢ εἰχι ἢ δοη οὗ ΦδἊοοῦ, Ὀογῃ οἵἩ ἘΒ: ἢ δἰ. 
ον τῆς ἰἰπ}}8 οὗὁἩ ΤΏ6 οδπίου αἰϊοιϊοὰ τὸ 
1815 τἸῖῦ6, 8566 ῥ᾿. 18. 

ΝΑβοιβ8υ8, ἃ ἔγθοα τηδῃ, δηἀ ἰδνουγῖτο οὗ 
1Π6 ΘΙΊΡΘΓΟΥ ΟἸδυαΐυ8, ννῆο ροββϑθβϑβθᾶ στοδὲ 
ἰηῆμπδηςς δὲ οουγί. (διιίοη. ἴῃ ΟἸαια. ς. 
28. Τδοῖς. Απηδὶ. ἰἰὺ. χὶϊ. ς. 57.) [ἢ 5 
[απην οὐ δηγοηρ [ἰβ οἰΐδηῖθ νοῦ 5ΒΟΠῚΘ 
ΟὨ γί βεῖθηβ ννῆοπι 81. Ῥδὼὺ] βαϊυϊθβ ἰὼ Ἐηι. 
Χυ!. 1], [1 ἀοο5 ποῖ δρρϑᾶγ ἴπαὶ Ναγοΐββιιβ 
δ γασθὰ τἢ6 ΟὨΒτιβείδη (δτἢ, τπουσὰ τῃς 
Οτγεεῖιβ πανα πηδὰθ ἢὶπὶ Βίομομ οἵ Αἰδμεῆδ 
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απ ἃ Μαγίγγ, δηὰ ἤδνα Ἔνθ ρίδοθα ἢ ΐπὶ 
ἰὴ 186 πυπιθογ οἵ ἴπ6 70 ἀϊδοῖρ!ε5. 

ΝΑΤΗΑΝ, δὴ ἱἰΠἸυδεγίουβ ργορἢθὲ ἴῃ {δ 6 
γοῖρῃ οἵ αν, ννἴοπη ἢὯ6 Ἄοοηνίηοδα δηὰ 
ταργονϑ, Ὀγ ἃ Ὀδδι} δηὰ ρϑίμ6ε!ς ρᾶγὰ- 
Ὀ]6, οὐ τῆς Βοϊηοιιδη688 οἵὗὨ [8 σι ἴῃ ἐἢ 6 
Δθδὶγ οἵ Βαίμβῆθρα δηὰ {γτ8ἢ. (2. ὅδπι. 
χ!.) Ηδς ἰβ8 βιρροβεὰ ἴο αν ὕδβεὴ ἐδ 
Ῥτεσορῖογ οἵ ϑοϊοιβοῃ, δὲ σῇοβθ οουγί ὨΪ5 
8008 Πα) ἀϊδεϊηρυϊδῃοα οὔἶςεεβ, αηὰ οὗ γἤοβα 
τεῖρῃ, 88 τὰ 1} 85 τἢδὲ οὔ αν, Ναίδδη 
ψΓΟΙῖΘ πηοιηοῖγα ΨὨϊο πᾶνα ἰοηρ βίποθ ρΡ6- 
τἰβδηθ.  Κίηρϑ, ἵν. ὅ. 1 Οἤγοη, χχὶχ. 99. 
2 (ἤτγοη. ἰχ. 99. ἴπ δὲ ὈοΟΚ οἵ Ζεομαγίδῇῃ 
(αἰ!. 19.) τῆς ἴουδε οὐ Ναΐξμϑηῃ γβργεβθῃῖβ 
τῆς ἀοβοοηάδηϊβ ΟΓ ἔδπηΐν οὗ τῃ 6 ρτορβδεῖ. 

ΝΑΤΗΛΝΑΕΙ͂, ΟΓΥΓ ΝΑΤΒΑΝΙΕΙ,, οπα οὗ [ἢ 6 
αἰδεῖρ᾽ο98 οἵ ΟἸγὶβὲ, ψνῇο 18 διρροβεὰ ἴο ὃ6 
1Π6 ΒΒΠῚ6 ραγβοῦ 88 ἴῃ 6 δροβίὶϊα ΒΑΒΤΗΟΚΟ- 
ΜΕΜ. (“οδῃ ἱ. 46---50. χχὶ. 2.) 

ΝΑΤΟΒΑΙ, ῬΗΙΚΟΒΟΡΗΥ, οὐἰεϊναϊοὰ ὈΥ 
[ὴ6 εν, 523, 

ΝΑΖΑΒΕΑΤΕ, νον οὗ, 358. ΝΟΥ 8:1. 18 Ὁ 
ἴο ἔπε Ναζαγοαῖο, 353, 354. 

ΝΑΖΑΒΙΤΈΒ, ποίϊοο οὗ, 353. 
ΝΑΖΑΒΕΤΉ, 8 δ6Π18}} εἰἷγ οἵ ἴον ον Ο]1- 

166, οςοἰευγαιθα 88 δανίηρ ὕδθη ἴἢ6 ῥΐἷδεθ 
ΜὮΘΓΕ ΟἿ ϑανίοιιν" νν88 δαἀυοδῖθα ; Ψ ἤοΓα 
6 ργϑδοϊιθά, απὰ ψἤσποα ἢ 88 οϑ᾽ δὰ ἃ 
ΝαζΖαγοπθ. ἴη ἔδα τπη6 οἵ ΟἸχδὲ ἴὲ ἀἸά ποῖ 
ο88688 ἴδ 6 Ὀ6βέ οὗ οἰϊαγδείεγβ. (Φοῃη ὶ. 46.) 
ἈΝ ϑάτειῆι ἢ ἢ 15. δὲ ργεδοηΐ σδ] θὰ Ναὰδ- 
Β8Γδ, δβίδηάβ ἴῃ ἃ γοῦγοα δβιζιδίϊοη, ου ἴπ6 
βἰάθ οὗ ἃ ὈΔΓΓΘη ΓΌΟΚΥ δμϊηθῆςα, οΓ ἢ], 
[δεϊηρ τ βου ῃ-6ββῖ, τ ςἢ 19 δανγοηθα 
Ὀγ πηοιιπίδίη8. Ιΐ νγ88 ἔγοιῃ 1[18 ἢ1}}, νυν ἢϊοἢ 
ονογίοοκβ ἴ86 ἴον, [6 Δ Ὀϊ δηῖ5 ψοιϊὰ 
ἤδνα ργοεϊρίτδῖοα Πῖμ Ὠοδαϊοηρ. (υκα6 ᾿ν. 
29.) ὙΠεη νἱδ!αα Ὁν τ. ΟἸαγκε ἴῃ 180], 
ἢδ ἰουπὰ ἰδ τηυοἷ τοάυςοα. Τα ἴονγῃ νν88 
ἧη ἴΠ6 ᾿τποϑὲ πγεϊοπθα βίδϊα οὗ ᾿ηπίρθησα 
δηὰ πΠΙΪΒΕΓΥ͂ ; [Π6 5801} δγουπὰ πηρῃς ὑἱὰ 
ἀοβδηοα ἴο δρτιουϊίυγα; δηα ἴο ἴπῸ ργοϑ- 
γθει οἵ βίαγνδίίοη ννεγα δα ἀθδὰ {ῃ6 ἤούγογῳ 
οὔ τῆ6 ρίαριο! [Ιῃ 1848, τς ροριιϊδίοη 
επουηῖοά ἴο δῦουϊξ 8000 ροίβοῃδ, ἰουγ- 
δ οὗ ψῇοῃ νοῦ ΟἸἨ γβιίδηβ, [6 γὸ- 
ῬδίποΓ Μοβαδπιηδάδῃβ. {νης ἢ 5 Εχρϑαϊ- 
ἴοῃ ἴο ἴδε Εἴνεγ Φογάδη, ἄς., Ρ. 463.) 
ΘΓ ΓΘ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΒ Γορυϊοὰ ΠΟΙΥ ρῥίαςοβ 

τς τ ΒΙΘἢ ΡΙ τ πλ8 ἀγα σοη υςῖοά. ΝαΖΑΓΘΙἢ 
Βιογοα πνοῇ 688 ἔγοπι [6 του ὉΪ6 δαγϊ- 
4ιλκο οὗ ϑαπυδγυ 1. 1837, 18 τηβην ΟΥΠΟΓ 
Ρἶδιρβ. ΟἿ]γ εἷχ ρϑγβοῃϑβ σσεγὰ Κι δὰ ἴθγα, 
δηάθυϊλ ἔδνν Πουδεβ Ψ6γα ἰηυγοά, ( μοτγὰ 
1 αν 1 δεΐεγ ἔγοαι Εάοπι, ὅτο., νοὶ]. ἰϊ. 
Ρ. 83) ΤῊ οπυγοῦ Ὀαϊοηρίηρ ἴο τΠ6 8ρα- 
Ὠϊδἢ ὥηνθης [8 νΕΥν Πδηάβοιηθ, Ὀυῖ ἱπΙΕΓΙΟΡ 
ἴο ἴδοις δὲ Βα θῆθαι δηὰ ογυβαίθ. ΤῊΒ 
νιρηεῖα ἴῃ Ρ. 698. γεργϑηθηῖδ [86 ργοῖῖο δὶ 
Ναζαγεέι, ποῖ 18 σαϊά ἴο ἢανα ὑθδὴ ἰδ 
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δουβα οἵ 92΄Οβορῃ δηὰ Μαγγ. ((ὐδγης᾽ ὶ 1,οἱ- 
ἴεγϑ, Ρῃ. 351, 255. Μαιάθη᾽β Τγανοείβ, 
νοΪ. 11. Ρ. 394.) “Τθε ἰόν οἵ Ναζαγϑίῃ 
δ, δ( ργαδϑηῖ, ἴκ6 41} οἵμεὺ ον ἴῃ [Π686 
οουηϊτίεβ, 8 σοηρτερδίοη οὗ ρΟΟΓ ΠΛΒΟΓΆΡ] 6 
Πογεὶς, τγοση τορείπου σἰτπουϊ ΟΥΩΘΓ ΟΓΥ 
τορυ ϊαγῖγ. [8 ργοϑϑηΐ οοπαϊτίοη 8 {6 
ΒΒΠῚΘ 88 ψνὨρη [8 ΥΟΓΥ ΠΊΘΒΠΉ655 ἀΓΕ ἴγοιη 
Ναιίπδηδοὶ [Π6 βρη βοδηξ δχργαβδίοῃ, “απ 
απ ροοὰ ἐλῆπρ οοπιε οιὲ οΓ Νατατείὴ 9 ̓" 
([μδεξογβ σομι ἔπε Οἷα ὙΥ ογ!ὰ, ὈὉγ ἃ 1,)ϑὰγ οἵ 
Νὸν ΥὙοΡκΚ, νοὶ]. 1. ρ. 45) Τῇ ων. 
Μι. Ψοπεῖς ἴδβ8 ρίνθῃ 8 νϑγγῪ ἱπιδγεδίϊηρσ 
ἀεδβογιριίοη οὗ {ΠΦ βἰϊε οἵ Ναζαγοίῃ, ἴομϑ- 
1ΠπΠῸῚ ἢ δβοπὶθ οὐβεογνδίϊοηϑ ἴο δοοουηῖ 
ἴον 16 Ὀδα οΠδγαοῖεῦ νν ὨΙ ἢ ἰδ ὈοΟγα ἴῃ τἢ6 
τα οὗ Φεδυ8 ΟἾγδι. (8εα ἢϊ8 Οἢ τ βίδη 
Ἐεβεδγομοβ ἴῃ ϑ'υγία, ὅζο., ρρ. 165---109.) 
ἴῃ 8. νον ΠΟΔΓ ΝαΖαγεῖῃ 156 ἃ ἰουηίαϊῃ, 
ννὨϊοἢ ὈΘΔΓΒ [Π6 πδηια οἵ [6 Ὑ)γρίη Μβγυ, 
δά ᾿ ογα τ[Ὧ6 ὙΟΠΊΘΠ ΔΓῈ 86 θη ρϑβϑίηρ ἴὸ 
δηὰ ἴτο, στ ρἰτοίογα οὐ τποῖγ ἤθδα8, 85 ἴῃ 
[Οσπιοῦ ἔἶπιεβ. ΤῊ σψϑῖον ἤοννβ ἰηἴο ἃ ἰαγρα 
δῖίοῃθβ γοβεουνοῖγ, Ὑἤοησα ᾿ὸ ἤονβ ἱπῖο 8 
τπσῦϊα ἰγουρῃ, ῃογα τἢ6 ψνοιηθη ΝΠ} ἘΠ ΕἸ 
Ρἰτοδογβ. ΠοστΒ Νοῖθβ οὗ Τγανεὶ ἴῃ ἰργρῖ, 
ἅις., ρ. 360.) Ηετγε ἰδ δηρεὶ 18. σαϊά ἴο 
αν δρρεαγοὰ ἴο Μαγγ, ννῇο οἴξῃ σδπια 
ΠΡ ἴο ἀΓΑῊ ᾿δίΕαΓ, δοσοιηρδηϊθα Ὀγ 86 
᾿ηΐδης Ψ6βι8. 

ΝΈΑΡΟΙ,18, ΟΓΥ ϑ'ῃδοδο. ὅδ ΒΊΟΒΕΜ, 

Νξατ ΟΛΥΤΕΕ, ππδηδβεοιησδηὶ οὗ 485, 486. 
ΝΕΒΑΙΟΤΗ, ἴῃ6 βοὴ οὗ [δβπιδοὶ, ἔγοιη 

Μ οτὰ ἴπῃ6 ΝΑΒΑΤΉΖΑΝ ἰτρο οὐ Αγδῦβ 18 
Βιρροβθαὰ ἴο αν Ῥεθη ἀδβδοθπαθά. (θεη. 
χχν. 13.; χχνῇ]. 9. ; 88. ἰχ. 7.) θυγίηρ 
1Π6 ΒανΟΓΆΪ ὑγ8γβ τηλϊηἰαϊποά ὃγ [Π6 76 »ν8 
ϑραϊηδῖ [ἢ 6 ϑγγίδηβ, ὑπά6γ ἴἢ6 Μβοοαῦεδη 
ΡΓΠΟ65, ἴΠ6 ΝαΌδΙ ποθὴ σγογα ἴΠ6 ΟἿΪΥ 
πεὶρῃρουγίηρ ροορὶα τῆο βῆον δα {Π|6ΠῈ δὴ γ 
[Ποπάβρ. (1 Μδος. ν. 94-.:5:7.) 

ΝΕΒΟ. 
]. Α πιουηϊδίη Ραγοπά {Π6 τῖνονῦ Τογάδῃ, 

ὙΠ οΓα Μοβδβ ἀἰεα, (Πειῖ, Χχχῖ!, 49.) ἵὲ 
8 ὨΟΤ σοιηρί δέον ὈδγΓθῆ. 

2. Α ὄοἷῖν Ὀαϊοηρίηρ ἴο {μα {τῖυε οἵ Εδευ- 
ρθη. (Νυμῦ. χχχιὶ. 38.) [ὃ Ὀεΐῃσ τὴ 116 
Ψ]ΟἸΏΣΥ οἵ ἰἢ6 οουπίγγ οὗἩ Μοαῦ, ἴα Μοαῦ- 
1165 ὈΘοδΙηΘ πηϑδβίογθ οὗ 1; δηά ἰΐ νψ5 ἰῇ 
ἴδον ροββοβδίοη ἰῃ 186 {Ἰπ|6 οὗ Ζεγεπι δῇ. 
(αἰναῖ, 1.) ΤΠ δἰτα οἵ τἢϊθ. δηοίθης εἰν 
οδῃ πο ἰοηρεῦ ὃὉ6 ἱγβοεά, δ ιεδο ἐς Ἄροϊεά. 
(ϑεγ. χὶνε. 1.) 
8.ἃ οἷν ἴῃ τπ6 τρῖθα οἵ Φυάαὶ (ΕΖΓα 1. 

929. ; χ. 43.), νεῖ, ἰῃ Νεῆ. νἱῖ. 38., 18, Ὁ 
ὙἈ0 οἵ ἀϊδεϊποϊίου, σα! θα ἐήφ οἰδεγ Νερο. 

4. Α Βεργ)οπίβῃ ἰ4ο] ([58. χὶνί. 1.), ν ὨΊΟ ἢ 
Οὐβιπιοὶ βυρροβεβ ἴο ὕ6 ἴῃ8 Β8Π|6 85 ΒΕ] οἱ 
Βδδὶ. (ὃεε ρ. 816.) 
ΝΕΒΟΟΒΑΌΝΕΖΖΑΒ, Κιηρ οἵ Βαῦυ!οη, κ᾿ ΒῸ 
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ἀεδιγογοὰ Φογυδβαίθτι, δηὰ σοετ θὰ {Π6 6 νγ8 
ἰηῖο οσδρείνιγ. (866 ρ. 684. οοἱ. 1.) {κε 
οἴποῦ Αβεγγίδη δηὰ Βδογὶοηΐδη πδπΊ68, {Π|8 
ΨψΟΓα ἰ8 θαβϑὲ οχρίαϊηθά ἔγομι {π6 Ῥεγϑίδη. 
Αςροοτγαϊπρ ἴο Θεβεπίιιβ, δἴεγ 1ογβραςἢ, 1Ὲ 
18 [6 858πΠ|6 88 Δἰεδε-σοάαποξαγ, τῃδῖ ἰδ, 
Νεῦο ἴδ εἰίεῦ οὗὨ ἐπ6 ροάβ8.0. ΟΟηςογηϊηρ 
Π6 πδῖυγα οἵ Νοϑυυοπδάηοζζαῦ δ πιϑίϑαν, 
866 ρΡ. δὅ53. 
ΝΡ πο, δεθα ῬΗΑΒΑΟΗ.ΝΕΟΗΟ, ρῥ. 668. 

“ωργὴ 
ΝΈΡΕΗΒ, ΟΓΥ Οὐπιπίοη ον, δοοουηΐϊ οἵ, 

392. 
ΝΈΠΕΜΙΔΗ, 6 βοὴ οἵ ἨἩδοδδ δῇ, ν᾿ 85 

Βογῃ οἱ Βαρυΐοη ἀυγίηρ (Π6 σδρενν, θυϊ 
15 (τ ν δηα ἐγῖθ6 ἀγα ποῖ Κποση. Ηδἰβοα 
ἴο {π6 αἰδείησι βῃθα οἵδες οὗ συ ρ-θαδγοῦ ἴο 
Ἀπίαπετχες ἢιοημήποδηιίε, ὙὮΟΒα ἔανοιγ Πα 
εηΐογοά, Νεδαπδῃ ἰογροὶ ποῖ ἢὶβ ἀ680- 
ἰδαῖθά οουπίτγ. Ἠνίηρ οὐἰδιηθα ἃ γογαὶ 
δοτηπηϊββίοη, ἢ6 σψοηϊ ἴο Ζο6γυδβαίοιη [ῸΓ 8 
᾿Ἰϊπηθα εἰπηθ, ἴο γαραὶγ 118 νγα} }8 δπὰ ρα, 
δηὰ ἴο τερυϊαῖα πιδὴγ δρι1868 το δα 
ογαρί ἰηΐο τῃ6 απ! διγαοη οὗ ριῦ]1ς 
αῇἴαιτθ. Ηδ βιυιθδβεαιθηῖν γοϊυγηδά ἴο Βᾶ- 
Ὀγίοπ ; ψἤθηςθ, ΟΥ̓ ροΓΠϊβδίοῃ οἵ Αγίδ- 
ΧΟΓΧΟΒ, ἢ6 ργοςθεάδά 8 βϑοοπιὶ πη ἴο 
7ογυδαίθι, σῆθγα μα ἀϊοδὰ Β.6. 420 ; Βανΐπρ 
βονεγηθα (ἢ 726νν8 δρουΐ 30 γεβῖβ, ὅ866 
δ 8ηΔ γ518 οὐ ἢ18 Ὠϊβίογίοδὶ Ὀοοκ ἴῃ Ν᾽ οὶ. {Π. 
Ὀ"». 692---697. 

ΝΕΠΝΠΟΘΑΙ, 8η ἰάοἱ οἵ ἴπ6 συ 168 (3 Κὶπρς 
χνίϊ. 30.), ψ ἢἰς ἢ βοῖλα βῦρροβα ἴο ὃ6 ἴῃ6 
Ρίαποῖ Μδγβ ; δπά οἴδμογβ, ἴο θὈ6 16 ϑη. 

ΝΕΤΗΙΝΙΜΒ, οἴἶδοο οὗ, 300. 
Νενν ΜΟοοΟΝν, ἔδαβι οὗ, 330. 
ΝΙΒΗ ΑΖ, δῇ ἰάο] οὗ {π6 Ανοβ (9 Κίηρϑβ 

ΧΥΊΙ. 31.), ψ ῃϊοἢ δοῖηθ ΗδΌΓΟΥ Ἰηογργαῖογβ 
{ΠΠΚ παὰ ἴμ6 βῆδρε οὗ ἃ ἀορ; Ὀυὲ οἵδεγ 
ΕΧΡΟΒ᾽ΤΟΥ͂Β ΒΌΡΡΟΒΕ ἰΐ ἴο ἢανα ὕβοϑῇ [6 βιη, 
ΤῊ ἔοστηθγ ορἱπίοῃ 18 1π6 πηοβὲ ργοῦθθ]θ, 
ἃ5 ναβίὶρεβ οὔ ἴη6 δηοίθηΐς σπουδῇ! οἵ δῃ 
Ἰάο] ἴῃ ἔδα ἔογπ) οὗ ἃ ἀοζς πανθ ὑδθη ἀϊ8- 
σονογοὰ ἴῃ ϑγγία 'ἴπ τηοάρθγῃ {ἰπι68, ([ΚΘΩΪὶ 
Ὠίββογῖ., ρρ. 149. εἰ δεφ. 1749, 41ο.) 

ΝΙΘΑΝΟΙ, ος οὗ ἴδ6 δβανϑθῆ τ Π να 
ἀδδοοῃδ οἤοβθη Ὀγ ἴῃς σῃυγοῖ δὲ γα βδ  6πὶ 
δη(ἰ ογάβι πα Ὀγ τῆ 6 δροβίϊεβ. (Α6(8 νἱ. δ.) 

ΝΙισοΟΌΕΜΌῦΒ, ἃ ῬΠδγίβεα δηὰ το θοῦ οὗ 
τῆς 76 ἱδὴ ϑαηῃδάγίη, νῆο οδπια ὈΥ ηἷρῃς 
ἴο Φοδβυ8, Ρτοῦ δον 88 8 Β8Ο6ΓΊΟΙ8Β ΕἸΡΌΕῚ 
εἰπιά ἱπαυιγοσ, (Φόοδη 1}. 1. 4. θ) Ηδς 
αἴτογνσαγάβ ἴοοὸκ (6 ραγὶ οἵἩ 7658 Ὀδίογα 
16 Θαηῃδαγιη (ν]}, 50.) ; πὰ αἱ ἰαβὲ Ἰοϊπεὰ 
ψ ἢ Φοδερὶ οἵ Ατὶπηβίμ δα ἴο ρῖνα πα ὑοαγ 
8ὴ ΠοηουγβΌϊῈ Ὀυγίαὶ, (χίχ. 39,) 

ΝΊΟΟΙ.Α5, 8 ργοβεϊγεα οἵ Απεϊοοῆ, σῇῆο 
Ὑ83 σῃἤοβθη οπς ΟΥ̓ ἴπΠ6 βανθὴ ἀδβοοῃβ οἵ 
186 ργιην πῖνε σθαγοῃ. (Αςῖδ νὶ. 6.) Μδηγ 
ΓΕΓΕΟΝΕ Ὦδνο βυρροδοὰ Πΐπι ἴο θ6 6 ποδά 
οὔ ἴα 

Βιογγαρλιεοαϊ, Πειδίογίοαΐ, απ 

ΝῚ 

ΝΙΟΟΙΑΙΈΑΝΒ, 8 δοοῖ τηδηϊοηρὰ ἴῃ ον. 
᾿,, 6. 15., νο Πεοϊὰ ἰδαὶ τῆς ἀϊνίηθ ἤδίυγο 
οἵ Ομγῖβε ἀδβεεπά θά ὕροῦ ᾿ἰπὶ δὲ ἢΐβ θαρ- 
ἤδη), δηἀ γϑἀεβοθηάθα δὲ ἢὶβ Ἵγυςῆχίοη, 
84 ψῃὸ δὐϑδπάοποαά τβοηηβοῖνεβ ἴο ργοββ 
ροῦν δηὰ ρῥγοῆϊρδουν οὔ 18. Αποιῆεῦ 
ΝΙοοἶα8 μα8 αἰβο Ὀδδθὴ ϑιιρροββά ἴο θὲ ἴπ6 
ἴουπάεγ οὔ 18 ϑ8εοῖ. Αἰ θοϊζογ ορίηΐοη, ον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 566 18 ἴο ὕ6, (παῖ {πΠ6 δρρα!]διίοη Βθγα 
δ ποῖ ἃ ρΓΟρΘΓ π8ῃ16, θὰ Βυιηθο] ο8] ; δηὰ 
ἔπαῖ ἴδ Γαίεγβ ἴο ἴῃ 6 Β8Π|6 ρθγβοὴβ Ὁ ἢο 86 
τηθητοηθὰ ἵπ εν. 11. 14. 85. ποίαΐηρ τῃ6 
ἀοςῖγίηα οἵ Βαβδίδῃ : βίπος {Π6 ασγθοῖς παπ)θ 
Νικόλαος ΠΟΥΓΟΒρΡΟΠα8 ἴο ἐῃς Ηεοὔῦγον τιν, 
σΒΙοἢ, ἴδ ἑοσπηθὰ ἔτοπὶ χθ.., τῃδε ἴβ. νικαω, 
ἔο σοπφιοῦ, πὰ ΤΩΡ, ἔπᾶὶ ἴβ, λαος, {6 

ΠΡ Ρις ΤἼδ δἰ] υδίοη, δοσογαάϊηρ ἰο Ὦνγ. 
οὈΐϊηδοη, ἴο οι) Μὰ δα ἱπαθυϊοα [Ὸγ 

1η18 δγιΐϊοϊθ, ἰ5β, ἴο ἔδϊδαὸ βδηὰ ϑϑυςίηρ 
ἰαϑοῆογβ Κα Βαΐβαπι, δαπὰ ρεγβδρβ γείδτα 
ὨΟΓῈ ρΑΓΓουΪ ΑΓ ἴο βιιο 88 ορροβοὰ ἴδ6 
ἀδογεθ οὐ ἔπε βροβίϊοϑα, Τῆε ΝΙροϊαίιδης 
ΔΓ σοη͵θεϊυγοά ἴο παν Ὀδθὴ αἰϊυάθα ἴο ἴῃ 
2 Ῥεῖ, 11. δῃὰ ἴῃ 7.66 7---19. 
ΝΙΟΟΡΟΙ 5, 8 οἷΐγ οὔ Ἐρίγυβ. ὑροπ ἐπ 

Απιργβοίϑη αὐ], πμδηπεϊοηθά Ὀγ ὅ8ὲ. Ῥδι] ἴῃ 
Τίς, 1.129, Οἰδεγβ, μόύγαυεσ, βυρροβα ἴΐ 
ἴο ὃὈ6 ΝΊςορο] 8 οὗ ΤΏγβοο, οἡ εἶδ οοπῆηρβ 
οὗ Μροράοηϊβ, Ὡθδγ [Π6 τγίνον Νϑβδβιιθ, 

ΝΙΟΗΤ, 2 εν ἰϑἢ δηὰ Βομηδη ἀϊνίβίοῃβ οἵ, 
188, 189. 

ΝΙΚΕ, ἃ οεἰεδτγδιθα γίνογ οὗ Εργρὶ, ψῇῃϊοὴ 
[οττηθὰ οπα οἵ {π6 Ὀουπάδγεβ οἵ ἴῃ 6 Ηοὶ 
᾿απὰ. 866 ρ. 6. ἴη Θεη. χἰ!. 1. Ἐχοά. 
1. 22.; 11. δ. ; ἵν. 9. ; γἱϊ. 18., δηὰ νῇϊ. 3. 9. 
11., ἰε 18 ἐογπηθα ἐς Αἴϑον, νἱτπουϊ δὴν δά-- 
ἀπίοη. [ἢ Νααδυπι 11]. 8. ““ ἐλε δεα Ἶ τηδβῆς 
Π6 γῖνογ ΝΊ]6, νι ἢϊοῇ ἴο τπ6 ργαβεπὶ ἀδὺ ἴῃ 
Ἐργρὲὶ 18 παπιθὰ ΕἸ Βδῇνγ, ““ἐδε δα," 85 ἰϊβ 
Ιηοϑὲ σοπηποη δρρεαϊ!διίῖϊοη. (Εορβὶηϑοη 
ΒΙὈ]Ιοαὶ Βεβεάσοθο, νοὶ. '. ῃ. 549.) ὙΤπα 
εχίβέθηςα οἵ Εφγρε ἀερεϑιάβ ὑροη τῆς ΝΙϊς, 
τὶϊπουῖ [Π 6 ἀπη08] ἱπυπάδιίοη οὗ ψῃϊοῖ τμ 6 
ψΠο]ε ἰδπὰ ποῦ ]ὰ θ6 ἃ ἀδβεσῖ. [8 ἱπυῶ- 
ἀδιίοῃ ἄρρβᾶγβ ἴο ὃς αἰϊυάθά το ἴῃ Απηοβ 
ΨΊ!. 8. 

ΝΙΜποῦ, ἴῃ βοὴ οἵ Ουξῇ, δηὰ ἰουπάοι 
οὔ ἴῃε Κἰηράοιῃ οὗἩ ΒΑΒΥΙΟΝ. (ἄξεη. χ. δ. 
10.) ἴῃ οοπδβεαιδῆοα οὗ ἴπε ρῥγοϊθειϊαι 
ΜΏΟἢ 6 αἰογαάθα ἴοὸ τὴ6 ἐδ Ἢ ἀρδὶγϑξ 
τ]ὰ θοαβέβ, ἢ6 ΠΊΔΥ ὈΥ ποῖγ οὐση οοηϑεηξ 
μαγα Ὀδοομ)θ {πεὶγ ἰθδάθγ δπά οδίοῦ; οὗ 
ἰὐγηϊηρ ἢἷ8 εβροπβ οὐὗἨἁ δυπεῖηρ ϑρπηδὲ 
ἸΏΘΠ, ἢ6 ΠΊΔΥ Βᾶνα οοιῃροὶ] δὰ τΠεῖη ἴο 50Ὁ- 
τἶξ ἴο δὶ ἀοπιϊηίοη. Η 58 πδῆηθ (νδιὶεἢ 
βρη ῆε65 ἃ γοῦθ᾽ ) 866Π18 ἴο ἔδσουγ {πε ἰδεϊοσ 
βυρροδίξίοη. (Ψ9}4Πη᾿8 Ηεῦτ. Οοπιπιοηνψαβιῆ, 
νοἱ. 1. Ρ' ὅ.) ἴῃ Μῖὶς. ν. 6. ΒεανγΌπία ἐ5 
οἰ] οὰ ἴῃς Ζιαπά ὁ Νιηνοα, 

ΝΙΝΕΥΕΗ, τΠ6 οδρίϊαὶ οὗἩὮ τΠ6 Αββυγίδῃ 
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οαρῖγο, οουϊὰ Ὀοαβὶ οἵ τπ6 τεπηοίϊαβὲ δητὶ- 
υἱγ. [ἐ ννὰβ ἐουπάοὰ Ὀγ Νιπιγοά, οὐ (85 

τὴ τοχὶ οἵ ὅεη. χ. 1]. πᾶν Ὀ6 τγεηάογοα) 
ὈΥ Αβϑδυγ Π6 βοὴ οἵ ϑἤεπι; Ὁγ τ1Π6 Οτεοκβ 
δηά Εοιηβη8 ᾿ξ νγ8ἃ8 σϑ] δά Νίηι8. [{ βίοοά 
ου ἴπ6 δαϑίθγη ὕδηκ οἵ (6 Τιρτὶβ δθονθ 
Βαδγίοη. Τιν8β οἷἷγ ννᾶβ ὑϑῦῪ βρίθησ!α, 
δηιὶ οἵ ργεδῖ Ὄχῖθηϊ : δοσογαΐηρ ἰο 1) οαοΓ 
δίουϊιβ, ἴἃ 88 480 5βιδήΐϊα οὐ 48 Επῃρ 15]} 
τηϊϊο5 (οὐδοῦ δϑεϊπιαῖα ἱξ 60 π|1}65) ἴῃ οἷγ- 
οιὐπηδγοης : ἰὴ [Π6 τἰπηα οὗ Ζοηδῇ, ἐξ ψγ88 
αἡ δχοροαϊπρ ρνεαΐ οἱέψ οὗ ἐάγεθ ἀανε᾽ 701;- 
πόψ, σοπταϊηης ποῦς ἔλαη εἰσ-δοοτο ἰλοιιϑαπά 
Ῥογδοης ἰλαΐ οομα ποέ αἴξοενπ δείιυεοη ἐλεῖν 
χρη λαπα απὰ ἐλεὶν ἰοῦ. (ϑου. 11. 8.; 1ν.11.) 
ΑΞΚ5 {18 18. ἃ ργονθγθϊδὶ Ἔχργοβϑίοῃ ἀδηοίϊησ 
οἰ] άγδη τη ογ ἢ 6 ἃρα οὔ ἤγεα οΥ ἤν γϑδᾶγβ, 
1 ψ6 δϑεϊαδία ἤθη δὲ δῦοιϊξ οὔθ ΝΕ} οἴ 
16 δπεῖγα ροριυϊδείον, ἴη6 ἡυμαθεῦ οΥ̓ Ἰηἢδ- 
ὈΙΔη18 δὲ παῖ τἰπη6 σοῦ 6 βῖχ πυπαγαιὶ 
τπουϑαηὰ, “ΤῊ ΠυΠΉΌΘΓ ΠΙΔΥ͂ ρροδῦ ἴοο 
8108 }} ἰῇ ργορογίοη ἴο [ἢ6 νϑβὶ Ἵχίθης οὔ 
διουπά οσοιρ!θά, οβροοΐα! ν σἤδη σοπηραγοά 
ἢ τἢ6 ρορυϊδεῖοη οὗ ουὖν Εαγοροδη 
αἰκίεβ ; δὲ ᾿ξ 15 ἴο Ὀ6 Κορὶ ἴῃ νἱονν ἴπδὲ τη 6 
δποίθηξ οἰκ168 οὗὨ ἴΠ6 Επδὲ, (45 Ροκίη, [58- 
ράμη, Μοβοον, πὰ οἴπογβ δὲ (ἢ 6 ργεβεηῖ 
ἰἀγ,) σοιῃργομεπάθα ἴῃ τμεὶγ οἰγευϊδ ΤΏΔΩΥ 
βΆγαΘη5 δηα ἰᾶγρα Βρᾶς65 οὔ στουηα. Τῇῆθ 
νν8}}5 οὗ Νίπονθῃ σγογα ἃ πυπάγοα ἔδεςξ ρῇ, 
8η6 8ο ὑτοδὰ τῇδε τῆγοα ᾿ινδαροπβ πιῖσῃς θ6 
ἀτγίνθη οὐ τπθπὶ αὐγοαϑῖ. ὕὕροηῃ [ἰ6 νγ8}}8 
δῖοοά δῆδρῃ δυπάγοα ἴονοῦβ, δϑοἢ ἔπο 
᾿αηἀγοὰ δος ἴῃ μεῖσῃξ ; δῃά 1Π6 ψιῇο]8 νγὰ8 
80 ΒΙΓΟΙ 88 ἴο ὕῦ6 ἀδεοπιθὰ ἱπΊργθρη80 6." 
(οββϑημι τ᾿ 8 ΒΙΌ]. ἄδορτ,, νοὶ. ᾿ἰ. ῥ. 124.) 
ΤΙδ ἐεδίγυσιίίοη οἵ ΝΠον ἢ τ ἢ ἴογιν 
ἀἀγ8, νῃϊοῦ τπ6 ργορῆεὶ Φοηδῃ πδὰ ἀ6- 
πουησοά, ννὰ8 δνογίθδα ὈΥ ἴθ ρμϑηθγαὶ γα- 
ῬθΘηΐδηςα δηά διπι]ἰδίίοη οἵ τ 6 ἸηΠΔὈΣ Δ Π18 
({Π, 4.:--.]0.}, δηὰ νν88 δυβροπαρὰ (ὉΓ πϑαγὶγ 
200 γϑδγβ, ἘΠῚ} ἐῤεὶγ διϊχμῖῳ σαμδ ἰο ἐδε 
μι; δπὰ ἴθι ἴῃ6 ργορἤθου νὰβ [τ γαὶν 
ΒΟ ΟΡ βῃεά, ἰη ἐμ ΚΠ ἰγὰ γϑαγ οὐ 186 βἷθρα 
οὗ τῆς εἰζγ, Ὀγ 6 οοπιθίησα ἰὌγοοβ οὗὨ τῇς 
Μεύδ8 δηὰ Βαθγίοπίδῃβ ; ἴῃς Κίησ, ϑαγάδ- 
ὨΔρ8 0.8, Ὀεϊηρ ἐποουταροὰ ἴο δοὶὰ ουΐ ἴῃ 
(οπνθαϊθηςα Οὗ 8η δποιδηΐ ργορἤθουν ἔδαὶ 
Νιποενεῖν Βῃουϊἃὰ Πονοῦ Ὀ6 ἴα Κοὴ ὈΥ 4588}, 
[1 τὴα τῖνογ ὈδοδπΘ ᾿ΐ8 ΘΠΘΏΥ:; τΏθη ἃ 
πιῖρῃιγν ἰπυπήδειοη οὗ τῆς γίνεῦ, βοὴ ὉΥ 
σΟΠΓ 18] Γαΐ ΠΒ, ΘΘΠῚΘ 00 ἀραϊηϑὲ 8 ρεγὶ οὗ 
1Π6 οἷἕγ, δηά γεν ἀοση ΥΘΏΥ βιδαϊΐα 
οὔ τῃ6 νν8}} ἴῃ ἰδηρῖ; ὕροὴ Ψῃϊοῃ τῃ6 
Κιηρ, σοπορίνιης ἴπαῖ τὴ6 ογϑοῖὶθ τγῶβ 8ς- 
σομρ ἢ δά, Ὀυγης Ὠἰπιδβοὶ, ἢϊ8 σοπου πη 65, 
δυπι πα, δηὰ ἈΓΘΆΒΌΓΕΒ, δηὰ (6 ΘΏΘΙΏΥ, 
εὐζεγίηρ ὃν τ 6 Ὀγοδοῇ, βαοκοά δηὰ γαζϑὰ 
1Π6 εἶζγ, δροιιξ Β. ο. 606: 5ο {παῖ ᾿ξ τγαϑ 
τ γΆΠῪ ἰδ] ἃ νναϑῖθ, δηὰ τΠ6 γϑγν βἰϊα οὔ 118 
Οὔςα Πεἰευγαϊθα οἰ, [ῸΓ ΤΏΔΏΥ σδηξιΓΙ68 

ΥΟΙ,. 111- 
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85 τππκπόνη. Αἱ Ἰεπρί, δἴδεγ ἃ ἴαρβε οὗ 
ἔνο ἱδπουβαηά ἔνα διυπάγοαά γϑδγβ, [Π 6 γὸ- 
Βεδγοῖθϑ οὔ Μέεβδβιβ. Βοιίδ. δπὰ [ιαναγὰ 
ἤδνα Ὀγουρῆς 1ῃ6 Ιοπρ-Ιοβὲ εἰν ἴο Πρδῖ. 
Βϑηθδίῃ τ6 ἔοι που ά8, νοῦ [6 δοὺς 
[6 Ὀδηκβ οἵ τῃῆ6 γίνε Τίργβ ορροβίϊα 
Μοιυβυὶ, παν Ὀδθη ἰομηά ραΐβοθθ, νι ἢ 
βουϊρίυγοά 5208 δηἋὰ Ὀ85- γε εΐθ, ψῃϊοῆ 
δηποιησα ἴῃ τῆ εἰδαγεβδὶ πδῆπον ἴπε σἢδ- 
ΓδοῖοΓ ἃπὰ Πίβίοσυ οἵ ἴῆοβα ὈὉγ Ψῇοηι {686 
ΟΠ ἷπρβ ποῦ ἀγθοῖϊθα, δηὰ δὲ {6 β58π|6 
εἰπιθ θ68 δα ἰεϊομαὶ τοβεϊπιοηγ ἴο τἢ6 γι ἢ 
οὗ τ1Π6 5δογϑδά ψγιηρθΒ. Τῇ ἰοςα ἶε8 οὗἁ 
1Π686 ποι πη 8 αγα Τα] οὦ Νιγοικ(, Κποτι- 
8.08, Κουγιη)κ, δηὰ ΚΚαγδιηϊαβ ; ΠΟ, 
ἴῃ Μν. Ἰμγαγα 8 ορἰπίοη, ἰογπχο ρᾶγὶ οὗ {Π 6 
ΒΒ ΠῚ6 ργεδῖ οἷἵγ. Αὐσοογάϊηρ ἴο πα ἐδδβιϊς 
πον οἵ Ὀιοάογια ϑδίουϊιδβ, ρίνθη αὔονα, 
Νιπονοῦῆ νὰδ οὐὔὐ ἃ αυδαγδησυΐαῦ ἔουπι, 
Πανίπσ ἃ οἰγοιμηεγεποθ οὐ βιχίγ ἢ}168, 
“ἸΓνα ἴλκα᾽ {π686 “Ὁ ργοδῖ Πηουη 48 
88 ἴδε σογπογβ οὗἩἨ 8ἃ βῆαυσδγο, ἱξὲ ψ}}} θ6 
ἰουπα τῆι [18 ἴΟῸΓ 51468 σογγαεβροης ργεῖν 
δοσιγαῖοι νυ ψἢ τπἢ6 ἴουνγ ἜΡΡΕΙ δηὶ 
αἰρῃιν βίδα οὐ ΒΙΧΕΥ π|}}68 οὗ ἴἢ6 σεορτγα- 
ΡἤοΓ, τ ῖο ἢ πιακα ἢ τῆγοα ἀδΥβ᾽ ἸουΓΠΟ 
οὗ ἴΠ6 ρῥτορίιοι.) (1μἀγαγαά 8 ΝΙπενθῇ, νοὶ. 
1!. Ρ. 947.) ΤῊΪ8 πρῃιν εἰἴγ, Μτ. 1.. τΠΊῚΏΚ5, 
ψγ858 ἴῃ 6 σόγκ οὐἁ βυισσθββῖνα ΠΟ ΠΆΓΟἢ 5, ΠΟ 
δηἰαγροὰ ἰἴ8 αἰπηθηβίοηδβ, 88 ἴΠ6 ροριυαίίοη 
ἰπογθαβθὰ ὈΥ {πὰ ἰογοθὰ ἱπιπιίρταϊΐοη οὔ 
σοηαιυογεοά πδίϊοηβ. “Α Κίῃρ ἰουπάϊηρ ἃ 
ΠΟ ἀγπδβίυ, ΟΥΓ δηχίοιιβ ἴο ρογροίιδίε ἢ8 
[ἈΠ1Ὶ6 ἣν [Π6 ογθοϊίοη οὗ ἃ πον ὑιυ]!άϊην, 
ΙΏΔΥ ἤδνα σἤοβοη 8 αἰβίδηϊς 5ϊ16.ἁ. Τῆδ ΟἿ, 
στα δ }}ν Βργεβάϊῃρ, ΤῊΔΥ δἵ ἰοησίῃ ἤμνθ 
δ γϑσθὶ διυοἢ δ ἀϊείομαὶ ρδΐίδοεβ. ΤΠ]8 
ΔΡΡΘΟΓΒ ἰὼ ἤδνα ὕδοηῃ {πὸ οδθ6ὲ σῇ ΝΙ- 
ον." (70ϊά. Ρ. 216.) δϑυςςοοράϊηρ πιο- 
ΠΆΓΟἢ8 ογθοῖρα δ ἰῆἔσοβ “ὁ ἴΠ6 581165 Πονν 
ταδγκϑὶ Υ τῃ0 πηουπάϑ οΥ Καογβδθδα δηά 
Καγαπιῖίθβ. Τῇ βοη οὔ τῃεὶγ ἰουπογ ὕ0}}} 
1ἢ6 σγϑαῖ μεΐδοα δὲ Κουνυη κ, τ Πῖοἢ τηιιϑὲ 
ἴᾶνα Ἔεχοθοδθὰ τποβα οἵ ἢϊ8 ργείβοθββουβ [ἢ 
οἜχίθπς απ πηϑρηϊῆοθησθ. ΗΙ8 βοὴ 88 
δησεροά ἴῃ τϑἰβίης οὔθ πιογα δαἀΐϊβεθ δὲ 
Νιπγοιά, ἴῃ 6 ργανίουβ ρβϑίδοθ μανίηρ ἰοῃς 
υδίογθ ὑδθη ἰρρται ΟΓ αεδβίγογβα, ψ ἤδη 
ΒΟΠῚΒ ρΓδαῖ δνϑηΐ (ρεγῆδβρδ ἴΠ6 (Ὁ]}} οὗ τπ6 
δἴμρῖίγα δηὴά ἀδβιγιοϊίίοη οὐ τῃ6 οβρὶταὶ.) 
ργδνεηϊθα 115 οοπιρὶεἰϊοη." Τῆυ5 ΝΙπονθῇ 
διιαἰπεὰ τῃ6 αἰπιθηβίομβ αϑϑίρηθαὰ ἴὸ ἰξ ἴῃ 
ι6 Βοοῖκ οὔ 172οπεῦ, δῃά ὃγ ιοάοτγιξ 
δίουϊαβ. ὙΠα πυπιοι οὐβ γογαὶ γΊϑϑίεηςθβ, 
βυττοιιπάοὰ ὈγΥ ραγάδηβ δηὰ ρβδγκβ, δπὰ 
ἱποοβθὰ Ὀγ ἔογιιβεά ννβι]β, οδοῦ: ὑδὶπρ ἃ 
αἀἰϊδεϊπ οἱ αιαγίοῦ Κηόνγῃ Ὁγ ἃ αἰ εγοηΐ πεπιδ, 
ἔογπιε ἃ ἰορεῖποῦ τΠ6 σγοδῖ εἰν οὐ Νίηδνθῃ. 
(Τδιά, ρρ. 2 46---948.) ἘοΓ ἃ ἀειαι ρα 80. 
σουπῖ οΥὨ ἴπ6 ταβθάγοῃθβ ᾿πϑὰθ οἡ ἴπ6 5ἰῖ6 
οἴ δῃ οἰϑηΐ Ν᾽ θνεῆ, [Π 6 τοϑάθῦ 18 Πα ΒΑ ΓΙ Υ 
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τοίοιγτοὰ ἰο Μγ. 1αναγὰ 5 “" ΝΙπουθῇ δηὰ 118 
Ἠεπιαΐη58,᾽ ἴῃ 2 νοἶβ. ϑνο. (πὶ {Π6 ἔο]ο 
αἰ 85 οὗ δηρτανίηρ8), πὰ ἴο [18 “ Ὠ᾿Ιβοον ΓΊ 68 
ἴῃ τὴ Ἐπιη8 οἵ ΝΙπονοῇ δηὰ Βαῦνυ]οῃ ;Ὁ δηὰ 
ἴο Μ. Βοῖιδ᾽ 8 “ Μοῃυπιθηβ ἀ6 Νιηῖνα," ἴῃ 
δ᾽ (οϊο νοἶβ. Ῥαγίβ, 1849---ὅὁ06.. ΑΦνεῦὺ 
πδϑῖϊγ σοπάἀδηβοα δηὰ ρεγβρίςυουβ δοσουηΐ 
οὔ τὸ ἀϊβοονοσῖοβ οἵ Μίοββγβ. 1αγαγὰ δηὰ 
Βοιία, δρρίϊεὰ το {6 εἰυςϊἀδτου οὗ τῃ 6 
ϑογρίυγαβ, τὴ! Ὀ6 ἰουιπά πῃ Με. Βοποιι 
“ΝΊΠονοἢ 8δηὰ 118 Ῥδ]δοθβ᾽" (βεοοπὰ δὰ 
ἰἴοη, Ἰμομάοη, 1863, 8νο.) ; δηά Ὀγ Μγ. 
1ἀναγὰ αἰοπα ἴῃ ἢΐ9 οση Αὐγὶάρτηδης, δηά 
αἶβο ἰη τῆς Εν. 7. ΒΙδοΚΌυτγη ΒΒ “ ΝΙηθνθῇ : 
ἰι8 Ηΐβε δηὰ Ηιιϊΐη ; 88 1]]ιιβίγαῖθαὰ ὈὉγ Δη- 
εἰθηξ ϑεγρίιταβ απὰ Μοάσγῃ Ὠϊδοονεγ 68. 
(Ιοπάοη, 1852, 1910.) 

Νι8.Ν, πιοηϊῇ οὗ, 198. 
ΝΙΊΒΈΟΟΗ, ἃ ΒΒΟΌγ)]οπί δὴ ἸΔοἱ, ηοίῖος οἔ, 376. 
Νο, ΝΌ-ΑΜΟΝ, οὐ ΝΌ.Α"υν, ἴῃ Τῆσῦσα 

οΥ̓͂ δποϊθηϊ ρϑορταρῆθγϑ, γγὰ8 (ἢ 6 ΠπηθίΓΟρΟ 8 
οὔ ὕρρες Εγγρέ. [ἀ 15 πηϑηςοηδα ἴη 26Γ. 
χίνὶ. 95. ΕζΖοκ. χχχ. 14-- 16. δηά Νβἢῆιιπι 
Ὦ]. 8. [ἴῃ τῆα ϑαριυδρίης νεγβίοη οὐ ΕΖο- 
Κιεῖ, ΝῸ 18 γοῃάογοα Διοσπολις, π6 οἷν οἵ 
Φυρίτοῦ ; ἴῃ Ναῆυπι,, Νο-Αἰηοῃ 18 γθπ θγρὰ 
Μερις Αμμων. Τῇα Ἰδϊεγ ἄρρθδγβ ἴο ὃὕ6 δῇ 
οἰγπιοίορίοαὶ ἐχρ᾽δπδίοη οἵ ἴμ 6 πογὰ αἴϊον 
πς6 ὑοριῖῖς. ἴῃ τῆδὲ ἰαῆρυᾶρο ΔΝ Ο Η 8ὶρ- 
ΠΙῆ68 ἃ οογα, ΟΥ ηιεασιγῆισ ἔπε, Ὦδῆςα, 8 
»ογέϊοπ πιεαεεγοα οἱ ; δῃά Νο-Απιοη, ρογίϊο, 
Ῥοεεεεεῖο Απιοπῖς, τη αὶ 8, {Π6 βϑαὶ οὗ ἴῃς ροά 
Απιοη, οὗ ἴῃε ρἷαεβ σῇογα ἢ6 γγὰβ ριΐη- 
οἴρδ!ν ψογβηϊρραά. (Φδθ]οπβκὶὶ Ορυβουΐα, 
ἴοπ!. 1. ΡΡ. 163--- Ἰ 68. ΟἸὈ08᾽85 Ηεῦγ. [μ6χ. 
Ρ. 406.) Αἴἶον ἴὲ μδὰ ὕδθθῆ [ὉΓ ΠΠΏΔΩΥ 8668 
16 ττοπάογ οὔ {πὸ ψου]ὰ Ὀγ 118 πιδρηϊβοθηςα 
8δη6 γίοῆθ8, Νο-Απποη τγα8 ἀσβίγογοά 98 
γθαγβ Ὀείογα ἴῃ ὑπ οἵ 968508 ΟΠ γῖϑὲ ὉῪ 
Οὐγηο] 8 ΟΘα 5. δίησο τπδῖ {ἰπ|6 1 ἢδ8 
Ὀδθη αϊβεϊηρι ϑηθὰ οὐἱγ ΟΥ̓ 1158 βρ] θη] 
Γιιΐπ8. Ασουγαῖε ἀαἸΠπϑϑεοηδ οὗ ρογοηΒ οἴ 
1Π6 τιΐη8 οἵ Νο, ὅγὰ ρίνθη ἴῃ (ἢ γδι 
γοϊυπια οὗ ἴπ6 “ 1ἀπάβοαρε [Π] ιδἰταιοη8 οὗ 
τ ΒΙΡ]6.᾽ 

ΝΌΔΛΗ, ἴῃ βοῇ οἵ 1,δηπηθοῖ, δηά ἴπ6 ἔδῖθοῦ 
οὔ τη6 ροβῖ-Π Πνίδῃ τοῦ], 88 θΟΓΏ Α. Μ. 
1056. Βεΐηρ {πΠ6 οηἷγ γσμίθοιβ πιδῃ οὗ 
815 {π|6, ἢ6 ψ88 ργεβδογνθὰ ἴορϑῖπογ ἢ 
ἢ18 Ἀπ ἴῃ ἴΠ6 ἀγκ, ἀυτγὶπρ τπῸ ἀοϊυρα. 
Νοδῇ ᾿ϊνοα 350 γοαᾶγβ εἴν τπαὲ οαΐβϑιγο- 
ρ'6, ἀγίηρ αἵ {πΠ6 ρὲ οὗ 950 γεδγβ, ἃ. μ. 
4006. Ηδε ἰοἴξ ἰἤτοα βοηβ, ὅποι Ἠδπι, 
δηα Φαρμοῖῃ, ὈὉΥῚ ψἤοτῃ (ἢ6 ψἢο]6 δαγίἢ 
788 ΟΥ̓ΟΓΒρΓοδα οὗ ροορίοἀά. (ἄλεη. ἰχ. 18. 
19. χ. 339.) ον ἴδ βδευθῇ ργεσορίβ οὔ 
Νοκῇ, 566 99]. ποῖο 3. 

Νοῦν, [1,δηἀ οἵ-: --- “ὙΠ δὴ αι δογ τἢ6 
τηυγάογ οὗ ἢ ὑὈγοίπεγ, ἐὐεπὲ ον ἤγοηι ἰδ 
»Τόδεποῦ οὗ ψελουαΐ, ἢς 8εῖτ|6ἀ ἴῃ ἴῃς ἰαπὰ 
οἵ Νοά, νῇῆϊοἢ ἰὰγ ἰο ἐπα οδδὶ οἵ Εμεη. 

Βιἰοσταρλίοαϊ, Ἡδξείογοαΐ, ἀπά 

ΟΑ 

(αξεη. ἱν. 16.) Τῇ πογὰ ΜΝιοά εἰρηϊῆσα ἴῃ 
Ἡεοῦτον, τυαπάεοτίπρ,  ρλϊ, δαπεληιεηέ: δπὰ 
{πὸ γορίοη ἀοιιδῖ}658 οὔϊαϊηθσά ἔπδὲ παπια 
ἔγοπι τἴῃῇ6 οἰγουπιδίδηοα οὗ ἴῃς ἔγαιγί εἰς 
Βανίης Ὀδδη σοπάσπιηθα Ὀγ οἀ (6εη. ἵν. 
14.) ἴο ψδηάθγ 88 8ἃ ἤιριεἶνα ΟΓ οχὶϊο." 
(Βοβοϑηπι 16 γ᾽ 5 ΒΙΌ]1 αὶ] ὐθοργαρῆγυ, νοὶ. 1. 
.85.) [δε ἰβ ποῦν ᾿πῃροββι0}]6 ἴο δβοογίδίη 

118 ργϑοῖβα βιτυδίϊοη. 
ΟΡΗ, ΟΓ ΜΈΜΡΗΙΒ, 8 νεγΥ ςοἰουταϊοὰ 

εἰν, δηὰ ἔπ σδρὶϊ8] οὗ Ἐρσγρῖ, υπὲ} ἐπα 
Ῥιοϊθδηιῖε8 γεπηονυθὰ ἴῃ βεαῖ οἵ ρονογηπιθηξ 
ἴο ΑἸοχαηάγια. [δ βἰοοάὰ ου ἔδο ἰεῖ ὕβηκ 
οΥ̓ ἐπ γῖνογ ΝΊΪῈ ; δηά, δοσογαΐηρ ἴο Ὠϊο- 
ἀοτι8 δ᾽ σου 5, γν85 160 δῖδα 8 ἴῃ εἰγουπιίογ- 
δηςθ. Βγ {δὲ πιοάεγῃ Οορῖβ 'τ 18 οβ᾽ δὰ 
ΜΕῈΝΦ, ΜΈΝΟΥ, δηὰ, Νουῷ: σνἤδησα ψ6 

ΤΏΔΥ οχρίϑιη Ὀοΐ τ1η6 Ἡδῦγεν ἴὈγπηβ 
(ΝΟΡΗ) δηὰ Ὁ (ΜμΕηΡΗ), δηὰ α͵8οὸ τῆς8 
Οτοοκ παπθ Μέμφις, Ρ]ιαγοῦ (46 [βἰά. 
εἰ Οϑιγίά. ρ. 639. οἀ ϑιίερῃδη!) Ἰπίογργοειβ 
1Π6 Ὠδῆηδ ὅρμον ἀγαθων, ἴτοῃῃ! πε Οοριὶς 
φιοῖ, 1}, δηα πομρλϊ, ροοά ; οΥ ταῴφον Οσι- 
ριδις, ίτγοταῃ {π6 ὐρέϊς παι, ἃ ρτᾶνο, δπὰ 
οπρῆϊ, ἐυεργετης, ἃ ὈδσηδίδοϊοΓ, 85 Οϑιγῖβ 18 
οδἰ θὰ. (ϑδ]οπβκὶὶ Ορις. ἴοπι. 1. ρΡ. 137. 
1560. 179.; ἴοτῃ. ᾿ἷ. Ρ. 131. ΟἿ 8᾽5 Ηεῦτ. 
[μεχ., Ρ. 381.) [τ ἀρρϑαῦβ νεγὺ ργοῦβθ]α 
πὶ τῆς Ῥδαγδοὶβ εἰν ̓ ϊνεὰ τη ἴπε ἰπλ6 
οὗ Μοβββ γεβιάεά ἤεγεὲ. Ἐδνίπρ Ὀδοοπι 
ἴῆ6 οσοπίγο οἵ γίοἢθϑ, σοπηθγοθ, δηαὰ 16 
ἥπθ δζγίδ, Νορὲ οδυϑοεά Νο-Απιοῆ οἵ 
ΤοΡα8, {Π 6 δποΙθηΐ σδρ118] ἴο Ὀς [Ὀγροίίεη : 
θυῖ ἴῃ 18 ἴπσ Νορῇ Ὀγ ἀερτθοϑθ ἰοβὲὶ 8 
Εἴονν δπὰ ἄδιγ, ὑπ} ἴΣ τὰβ δἰτῖγεὶν 
ἀεβίγογθα Ὀγ ἔπε νυἱοϊογίουβ Αγδὺβ Αα. Ὁ. 
640. Τῇδ ρῥγορἰιεῖβ οἴδη πιοπιίοη {ἢ18 
ΟἾΥ ; δηὰ ργβάϊος τΠ6 οαδἰδι 168 πῆς ἴξ 
Ὑ85 ἴ0 Β8γ ἴγοπη ἴΠ6 Κἰηρβ οὐἔἁἩἨΘ ΟΠ άρεα 
δηὰ Ῥεογβία, ἄς. (866 [58. χίχ. 13. 76γ. 
χὶῖν. 1. Ἦοϑβ. ἰχ. 6. Ἐζοϊ. χχχ. 13. 16.) 
[γρο που πη8 ΟΥ̓ τυ ὈΪΞἢ, ἃ οο]οβββὶ βίδιιο, 
δηὰ ἃ ἴδνν ἔγαρτηθηῖβ οὗ ργδηϊξα ἃγα 4}} {πω 
Γοπηδίη ἴο αἰαβὲ ἴῃ οχ βίθηςα οὗ [Π18 ὁπθδ 
τεηοννηδα σαρῖτδ]. (Ἐοδίηβοπ᾿β ΒΙΌ]. Ἐδ68. 
νοὶ. 11. ρ. 40.) 4εγεπιίδῃ πὰ ἑογοῖο]ά, 
ΔρῈ8 Ὀείογα, παῖ Νορἢ διιουϊὰ Ὀ6 ἐγακέδ 
απά ἀεεοίαίε, ιυϊλοιι απ ἱπλαδίἑατῃά (χῖνὶ. 
19.), δῃά ποῖ 8 Ἀπ οἵ σοτίαρα 18 βαϊὰ ἴο 
ΓΘΠΊΔΙΏ. 
ΝοΞΕΈνΕΙ5 οὗ ἴπ6 Ζ2ον ἢ} Ὅοπηρη, 

ποῖῖςο οἵ, 484. 
ΝΌΡΤΙΑΙ, ΟΟΝΤΈΛΟΥΒ οὔ ἴῃ εν, 429, 

443. Ναυριαὶ σογοπηοπῖθβ, 439. 448. 
ΝΌΚΤΟΒΕ οἵ ΟΠ άγοη, 451. 452. 

ΟΑΚΘ, ἔοτγοβὲ οἵ, 79. 
ΟΑΥΤΗΒ οἴ τὸ Ἡοῦτγονβ, ον ἰδΐκοη, 2313, 

2]4. 



Οευσταρϊιἰοαὶ ΤΠ ιοξοπατν. 

ΟΒ 

ΟΒΑΡΊΙΑΗ. 
1. Τῇ σοιῃρίγο ον οὔ πα Πουβοιοϊὰ οὔ 

Αἰιαῦ, Κίηρ οἵ ἴβγϑβεὶ, ἀυγίηρ (Πα εἰπια οἵ 
6 ργορίιεῖ Εἰ αῃ. ὙὙΉΠῸ6 τς σνἱεκοὰ 
ΦοζΖεῦεὶ ψ88 δχιογπιπδιηρ ἴἢ6 Ῥγορβοίβ, 
Οὐδύΐϊαηῃ ρῥγαβεγνθαά οὔα πυπάγεα ἔγομι 
ἰθβῃ, στ ϊοσὶ ἢδ οοποραὶθά ἰῃ νπχο οσᾶνο8, 
δηὰ [δἀ τὰ ψῖτἢ Ὀγεδὰ πὰ ψϑῖεγ πῃ δ 
1Π6 ρεγβθουΐΐοη σοπίϊπυρά. Ηδ 8668 ἴο 
Πᾶνα ροβϑεββοά Αἢδθ᾽ 5 οοηἤάξδηοξ, βίης ἢ6 
85 ΠΟΠΊΠῚ 55] ΟΠ ἴο ροὸ {πΠγουρῇ τΠ6 ἰδηά 
Φμηῖο 81} ἰουπίαϊπθ οὐἨἁ νναῖοῦ δηὰ ΑἹ] 
Ὀγοοκβ," ἰῃ αιιθδὲ οὐ ρταβ88 ἴο βᾶνα ([π6 
ἢογβεβ δηὰ πχιΐθβ. ἴῃ οπα οὔ ἴπ 686 ΘΧουΓ- 
βίοῃϑ Π6 πιεῖ πίε [6 ργορμεὶ ΕἸ] ἢ, ψἢο 
σοτηπιᾶπάρα ᾿ἰπὶ ἴο ρὸ δηἀ δηηουποα ἤὶβ 
ΓΓΙνΔ] τὸ ΑΠδθ. Αρργεῇῃβηβῖνε [ογ ἢ]8 ρεγ- 
Β0Π8] βαίριυ, Οὐδάιϊδῃ δὲ ἤγμιὲ Πϑϑιϊδῖθα ἴο 
ὈΠπάογίακα ἴῃ 6 σοπιηϊβδβίοη ; Ὀὰχὶ {πε ργορἢοῖ 
μανίησ Γο-ἃϑδυγοα ἢΐπι, ἢ6 σοηΐ ἴο ΑΠΔΡ 
δηά τεϊαϊεὰ ἢῖ8 ἱπίογνίεν σῇ ἘΠ} 6}. 
(1 Κίηρβ χνὶ!. 1--14.) Αἴἶογ {Π18 ὄνοηξ 
νν 6 πιοοῖ ἡ πο Πρ Γ ποῖϊςο οὗἩ Οὐβαϊδῇ, 
οὔ ψῃοϑβε {πὸ δηα [ἈΓΩΠῪ πο Ραγιϊου ΓΒ ἃ Γ6 
τοοοτάθρά. θουδεῖοββ, ἢ6 νναβ οπο οὗ [ἢε 
βενθῆ τῃουβαηὰ σψῦο δὰ ποῖ Ὀοννεα τΠΟΙΓΡ 
Κῆθ68 ἴο Βαδὶ. (1 Κίηρβ χὶχ. 18.) 

2, ΤΏ ἔουγίῆ οὗἩἨ ΙΠ6 πιίποῦ ργορῇαῖβ: 
ἢ6 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ νγᾶβ σοπιΘΠΊΡΟΓΑΓΥ ψ ἢ Ψ96γα- 
τηϊδῆ. Οὐδαϊδῃ δηῃουηςσδα {Π6 αἰνῖπα ιαρ- 
πιδηῖβ δρβίηβε 6 Εἀομπ 68. (866 οἱ. ἶ 
Ρρ. 9ὅ3---956.) 

ΟΒιΑΤΙΟΝ5, αἰβδνύοης Κη 5 οὗὨ, 32]. Οτ- 
ἀϊπαγυ, ἰδίά. Μοϊυπίαγυ, 322. Ῥχγοβογίθϑά, 
928---828. 

ΟσουρΡΑΤΊΙΟΝ8 οὗ ἴἢ6 εν, 484---504. 
ΟΥΡΡΕΕΝΒΙΨΕ ΑΥῚ8 οὗὨ ἴπο [5γβ} 65, 930 

-- 234. 
ΟΡΡΕΒΙΝΟΒ, βϑογοί, οὗ τῃ6 ον, οἰαδβϑὶ- 

βοαίΐοη οὗ, 3106, ΟΠξγίηρβ οἵ ΒΙοοά, 314- 
920. [ἴ]ηὐυϊοούγ οδδτγίηρδ, 320, Ὦγηκ ον 
[ογίηρβ, 391. 

ΟΡΡΙΟΕΕΒ (π|}}}γγ) οὔ τπα 968, 223, 
924, Απὰ οἴ πε Ποιπδη5, 946. 

ΟἘΕΡΙΟΕΒΒ οὗ [Π6 αΪδοα, ποξῖσα οὗ, 110, 
11]. 

ΟΥΕΡΙΟΘΕΒΒ οὗ [6 ϑγπδροριιο, 978. 
Οινεβ, Μουηΐ οὗ, 21. Οὐϊζυτα οἔ ΟἸ νθ8, 

77.. 81. 501, 5023. 
Οπυμριὸ ΟἌΜΕΒ, 8}Ππ|8]οη8 ἴο, ἱπ {ἢ 6 

Νεν Ταεβιαπιθηῖ, 841. 547. Οὐ) 1βοδιϊοηβ 
8η4 ρτγανίουϑ ἀϊβεϊρ ηθ οὗ τὴ6 οδηκ δἔθ5, 
639, 64]. Ἐοοί-τεςο, δὅ41, δὅ42. Ἠσπτεγαβ 
ἴο ἴΠ6 νἱοΐογβθ, 541. Οἰδῃγδβ ἴῃ ἱπηϊταϊίοη 
οἵ Τπεῖι Ἰηβεςυϊοα διηοηρ ἴμ6 765, 533, 
6952. 

ΟΜΆΙ, ραηοΓαὶ οὐἩ εἰ)6 δγπιν οὗ ΕἸ δι, κὶηρ 
οἵ [βγϑε], ψῇο νψε8β δϑϑεαββϑίῃαϊθα Ὀγ Ζιμγὶ δὲ 
{Π6 5ἴερα οἵ ΟαἸνυδίμοπ, δηὰ ννᾶ8 ϑιιεκοθθάθα 
Ργ Ομ. (1 Κίηρβ χν!.) δ νν88 ἃ νἱεκοὰ 
ῬΓίπος Ὑνἢοβ6 ΓΙ Π]68 δι Γραββαα ἴἤοδβε οἵ [18 

ΚΟΥ 

ΟΡ 

ΡΓΘΘΟΟβ5ΟΓΒ: Πα ἀϊοά δἱ ϑαπ)δγῖδ, Β.Ὸ. 914, 
δη ἃ ψ88 δυσοσοεααά οὐ [6 τἤγοπα Ὀγ [18 Βοῃ 
ΑἸ Δ. 

Ον. 
1. Α ρ]εαβαηὶ νϑ] αν ἴῃ ϑγγῖδ οὗ ΠαπΊα8- 

ὁ}, ποῦν (8}164 ζὕη, δῃὰ υδεα ργονυθγυ! δ! } Υ 
ἴον ἃ ρἰδαβδηξ ναΐβ. 

9. ΟΝ, Ααὖὑν, οὐ ἨΈΠΙΟΡΟΙ, 8, 8 εἰν οἵ 
Ἐργρῖ. Τῆο (δεπογ-ϊη -ἴανν οὗ Ψοβερῇ ννἃ8 
εἰρὶ ργῖθδὶ οὔ Οη. (6 δη. χὶϊ. 45.) ; 6 γα 
τεηάογοὰ Ἠδ]ορο 8 Ὀγ τη 6 ϑεριιαρίηϊ γεγ- 
βίοῃ, δηὰ ποίςθ αἶβδο Ὁγ ΗἩεγοάοῖυβ; σψῇο 
88 5 ἴῃ δὲ “ἢ 6 ΗΘ ΟροΙ δ π5 γογα γθοκοηθὰ 
ἐπ6 τὶδαβὶ οὗ {6 Ἐργριίαη8. Τῇηΐθ τᾶ 
πε εἰν οἵ Μοβεβ, δοοογάϊηρ ἴο Βεγοβυβ. 
δηὰ ν6}} δοοοιηῖβ ἔογ ἢ͵8 ϑογίριυγαὶ σἤάγεο- 
ἴον, τὶ ““ ἢδ ννδβ ἰοδαγηῃηρὰ ἴῃ 8}} [ἢ 6 νι δά οι 
οὔ τ ἘρΥρΏδηβ." (Αςῖϑ νἱῖ. 92.) Ηδεϊϊο- 
ΡΟΪ 5 νγὰ8 ἴη6 αὐθεκ τγβηϑίιίοη οὐ ΒΕΤΗ - 
ΒΗΕΜΈΒΗ, “ἴΠπ6 Ποιι86 οὗ οἰ οὗ γα δὴ,» 
88 ἰξ ννὰ8 σδἰθδὶ ὃν Ζογθϑηνγδῇ, “" Βοῖ ἢ -3Π6- 
τησβῇ, ἴῃ τῆς ἰαηα οὗ Ἐργρε᾽ (χ]"}. 13.), 
ἴο ἀϊβεϊηρυ δ ἴτ ἔγοπι δηοῖῃοῦ Βοῖἢ -5ῃ6- 
τηϑϑῇ, ἴῃ τῆα ἰαπὰ οὗ βπδαδη. 11 ννδ8 σδ] οὶ 
Β61}}) Ανϑη, “τῆς Ποιι56 ΟΥ̓ γΔηΣ νυ," οΥ Ἰάο]- 
δῖγγ, Ὀν ἴῃς ονν8. (ΕΖεὶς. χχχ. 17.) “Τῆς 
916 οἵ Ηε ορο 5" [ογ Οη] “18 τηδγκοά Ὀγ 
ἰονν πηουπά8, ἱποϊοβίηρ ἃ βρᾶςθ οἵ δὔουϊ 
{Βγθα συδγίεγβ οὔ ἃ τηΐΐα ἴῃ ἰεηρίῃ, Ὀγ ΠΔΙΓ ἃ 
τη ἴῃ Ὀγοδά τῆ ; σῇ Ποῦ 88 οηςα οσσυρϊοα 
ΠΤ οὶ ἤουδ68 ἃπὰ ρῥδγίγ ὈὉγν τε σεἰθ- 
γαϊθά Τοπιρὶε οἵ ἴη6 ϑυη. Τἢα ἅγδᾶ 15 

πον ἃ ρμϊοινποα βεϊά ; δῃὰ ἴδ 80] ΠᾺΓΥῪ 
Οὔ Δ 181, ἃ βίῃρὶ υοοκ οἵ γεὰ σγαηΐτα, οο- 
νογοὰ στῇ Πἰογορὶ γρἢὶς Ἰῃβογ μη 8, ν ἢ] ςἢ 
511}} ΓΙΒ6Β ἴῃ 1Π6 τηϊαά8ὲ, ἰ8 [ῃ6 5οἷα γοιπηδηῖ 
οΥ̓ ἴῃ6 ἐὈΓΠΊΘΓ βρ]θηάοιγβ οὐἩ ἰἢς ρ]ηςα.᾽ 
(θυ. Βοδιπβοπ᾽β Β:υ] σα] Ἐδβοαγοῃοβ, νοί. 
'. Ρ. 36. [μογὰ Νυροπβ 1,δηά 8, ΟἸδϑδῖσαὶ 
δη ϑεογοά, νοΐ. 1. ρρ. 79, 80. ; ῬοεΥ 8 
Νοῖαδβ οἵ Ττγανεὶ, ῃρ. 44, 45.) 

ΟνΝΈβιμῦυ8, 8 Ῥμγγυρίδη Ὀγ Ὀἱγιῃ, δὰ τῃ 8 
βίανεο οἵ Ῥῃϊιϊϊδιηοη, ἴγοπλ τ ποπὶ π6 ἢρὰ : 
δυὲ Ὀοΐηρ σοηνεγίθα ἴἰο Ομ γἰβεϊδηϊον τὨτουρὴ 
[Π6 ρτγοδοῆίηρ οἵ ὅὃι. Ῥδμὶ, 6 νδ8 ἴῃ ος- 
οδβίοῃ ΟὔἽΠΕ ἀροβι}6 8 ̓ν γι εἴπρ' [Π 6 δαπλῖγαθ δ 
Ἐρίβε]6 ἴο Ρῃιδοη, ((Ϊ]. ἱν. 9. ῬΒΠΙ6ηι. 
10 
ΡΟΝ ΤαπιρΪὶο οὗ, 970. 
ΟΡΗΙΕ, ἃ σΟΌΠΙΓΣ νι Ποῦ δοϊοπηοη βοηὶ 

ἃ Πεοῖ, δἰάδὰ Ὀγν ἴπῸ6 βυῦ͵]οοῖα οὐ Ηἰγβπηι 
Κιηρ οὗἩ Τγγα, δηὰ ἴγοπῃ ψ οἢ {πὸ ν Ὀγουρῆς 
Ὀδοῖκς ροϊὰ (Ι Κίηρβ χ. 971,28. 2 (ἤγοηῃ. ν]}}. 
117, 18.) δηὰ α͵30 αὐνμμερ ἐγεες απ Ῥτγεοίοιις 
δίοπεε. (1 Κίηρβ χ. 11.) Νοῖ ἔδνγογ τῃδη 
αἤθθη ογ 5ἰχίθοη σου γίεβ πᾶν ὈδΘη 88- 
ϑίσποά, Ὁν ναγίοιιβ σοι πιθη δου β δη(ἃ ογίεἶςϑ, 
88 ἴδε εἴτα οὗ ἘΠ: δυΐϊ τπ6 πηοδὲ ργοραῦ]α 
ἰ5 ἐμαῖ οὗ Μ. Ἠμπεῖ, Ὀἴβῆορ οὗἨ Ανγβηηοῆοβ, 
ΨψΠ0 ͵8 οἵ ορίῃΐοῃ τἢδι ἰδ ννἃ8 οὴ ἴῃ δβίθγῃ 
οοδϑὲ οὗ Αἰτγίςα, Ὀν τῆς Αὐαθίδῃβ ἰογπιοα 

ἘΦ ἢ 
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Ζαηρυθῦδγ; ἐπδὲ {Π6 πδπηια οὗὨἩ Ορῇϊγ νὰ 
ΤΏΟΓΘ ΔΓΕ υΪ Αγ ν ρίνθη ἴο [ἢ 5π|8}} σουῃ- 
ἐγγ οἵ ϑοίδ!α ου 18 Β8π|6 σοδβί ; ἴπαΐ ϑ8οἷο- 
του 5 ἴσος πϑηΐ οὖξ ἔτοιῃ (6 Ηρ ὅθβδ, 
δηά ἔγομῃ ἴπα ρμογί οὗ Ἐζίοη-ρεροῦ δηϊεγοα 
86 Μρα ογγβῆθδῃ ὈΥ ἃ οϑηδὶ οὗ οοπιπιυ- 
ηϊοδιίοη ; δηὰ ἀουδὶιηρ 6 Ουκγάδβιϊ, 
ςοαϑιδά δἱοὴρ Αἰτίοδ ἴο ϑοίαδϊα, ἤθγα ψγ88 
[ουηὰ ἴῃ δρυηύδηςα Ἡ ῃδίθνεῦ ψγ88 Ὀγουρῆς 
ἴο πα Ηεῦγον τποπαγοῖ ὈΥ {Π|8 νόογαρθ. 
ΤῊ ορϊπίοη οὗ μοὶ ἰ8 βαορίεά ὈὉγ Μτ. 
Βγυςα, ῃο δ85 Ἴσοηβγιηθα 1ὲ ὈΥ νϑγίοιιβ 
δα αϊποηαὶ οομ δι ογβίοηβ. [18 ὥγεοῖδε βῖτιια.- 
εἴίοη, πούγανογ, τιδὶ γϑαδὶῃ 8 τηδίζοῦ οὗ 
τῇθΓα σοη͵δοΐοΓα. 

ΟΒΑΤΟΒΙΕΒ οὔδα εν ἀεβογιθοα, 274. 
ΟπΑΤΟΒΥ, βεΐίθηςα οὗ ουἱεϊγαῖεα Ὀγ τ86 

δεν, 5232. 
Οποάλν, 8. πηυδίοδὶ ἰηβίγυπηθης οὗ ἴδ6 

δον, ῃοῖξῖςα οὗ, 614. 
ΟΤΉΝΙΕΙ,, ἴδ6 δοη οἵ ΚοηδζΖ οὗ ἴδ 6 γα 

οἵ Φυάδῇ, δῃἀ ἃ γοϊαϊίοη οἵ (δὶ οῦ, γῃο ζᾶνθ 
δίπι [18 ἀδιρἢζεγ Αοἤβαῇ ἴῃ πηδγγίαρα, οα 
ἢ18 ἑαΚίην Ὠοῦῖν, οὐ μοῦ σία σα] θα τγβί ἢ» 
ΒΘρΒΟΓ, ἔγοπι ἴπΠ6 (δηδβηϊξεβ. (Ψοβῇ. χνυ. 
16---ξ19.) Αἴἶοῦ τπὰ βγβθ  θ8 δὰ Ὀεθῃ 
Ορργεβδβθὰ οῦ εἰρῆς γϑαῦβ ὕὉγ Ομ δῆδη- 
ΤΙΒΏ ΔΙ αἷμ), Κρ οἵἨ Μεοδβοροίδιϊα, Οἰδηΐεὶ 
ΜΆΒ ΘΧΟΙΓ6α ἴο ἰδνῪ δ ΔΓΩΥ ἀραϊηδῖ ἢΪη1. 
ἮδΦ ονεγοδπιθ ἴῃς Μεβοροίδηνϊδηδ, δηἀ εἰ6- 
᾿ϊνεγθα ἢΪ8 σουπίγυμηθη, Ψῆο δοκηον)εάρεά 
Πἰπι 858 ἃ γερθηΐ οὗ Ἰυάρο. Βυγίηρ {π6 ἔογὲν 
Υδδαγ οἵ ἢΙ8 δε) ηϊδιγαζίοη, [ἢ 6 [5γϑθ}}1 68 
Γοηιδίηθα δ} ἴο ἐπεοὶς Θοἀ δὰ Κίηρ, 
δη σΟΠΒΘαΙ ΠΕ ρῥγοβρεγοά. (“πᾶ ρ. 11. 
8---11.) 

Ονεν8 οὔ ἴῃ 7ενγβ, 494, 
Οχεν, 486. 

ῬΑΡΑΝΟΡΑΒΑΜ. ϑὅ8.:6 ΜΕΒΟΡΟΤΑΜΙΑ, Ρ᾿. 
698. 

ῬΑΙΝΤΙΝα, δγὲ οὗ, δηηοηρ ἴτε εν, 811. 
Ῥαϊηκηρ οὐ ἴπ6 ἐγο! 9 ρῥγβοι βοα ὈΥ ἴῃς 
“ον ϑἢ σψομθη, 436, 437. 

ῬΑΊΑΟΕ, ΟἿ ΤΟΥ οὗ, 112. 
ῬΑΙΈΒΤΙΚΕ, ΗοΪγ [,δηἀ, ΨὮΥ 80 οδἰ θά, 

4, Ἰ,αῖοῦ εἰν βίοηβ οὗὔ 18. ὅδε οχν 
ΑΝ. 

ῬΑΙΜΟΎΎΒΕΕ, ποίϊοο οὗ 80. ἴιρανθα οὗ 
᾿ι86 ἃ [ῸΓ στρ οη, ὅ08, δηά ποίςε!], 
Ῥαιμυβα. 866 ΤΑΡΜΟΕΒ. 
ῬΑΙΒΥ, γαυοῖγ οὗ αἴδθαβθβ 80 ἐθγιηθά, 

δ54. 
ῬΑΜΡΗΥΙΙ͂Α, ἃ ρῥγογυίηςα οὗὨἩ Αϑῖδ Μίηογ, 

μανίηρ ἴο τῃ6 βουῖῃ ἴπ6 ῬΑΠΙρΡἢΥ ]ΐδη 868, 
πιρηκϊοηοὰ Αοίϑ χχνὶ. ὅ., ΟἸΠἸοἶα ἴο (ἢ 8 
ορβί, Ρ βιὰ το τῆ6 ποῖ (σῆδησα ψὸ πὰ 
ϑεῖης δὰ] ραβϑίηρ τπγουρῇ ῬΊ δια το Ῥαπι- 
Ρἢγ!α, Αςἰδβ χὶν. 94.) δηά ἔγοπι Ῥδιρηγ α 

Βἰοφγταρλϊοαϊ, Ἡϊδίογὶοαῖ, απα 

ΡΑ 

ἴο Ῥ᾿βἰάϊα (Αοςἰβ χα. 14.), δηὰ 1 γεῖα ἴο [ἢ 
ψεβῖ, Τῇδ οἰ[168 πιεῃοηδα ἴη πε δεγρ- 
ἴμγ6 85 Ὀεϊοηρίηρ 0 ἰΐ, ἄγε Ῥεέγρᾷ δπὰ Αἵ- 
(4118Δ. (Αοἰβ χ. 13.) Πργα πυϊηεγουβ 
εν8 ἀνεὶς, δηὰ μδηοθ ἴἤοβε οἵ Ῥαμρῆγυ α 
ΔΓΘ Πηδητ οπδα δπιοηρ ἴῃο86 ννἢῇο 80 
αἱ εγυβαίεπι δὲ ἴδ6 ἀδγ οὐ Ῥεπίεοοβί. 
(Αεἰδ 11. 10.) Ἐτοπι ἔπ 6 Πυπλεγουβ γιιΐῃβ 
οἵ Βουμβο8, ᾿ΟΎΤΘΓΒ, δηα σ8 8165, ἰξ ἰ8 ον ἀθηΐ 
(παῖ 1Π15 σου ΠΕΓΥ πιυϑὲ ἐογηγογὶν παν θδθθη 
ΥΕΓΥ ἀδηβεὶν ἱπῃαῦ! δὰ. Αἱ ργαβθηΐ, ον- 
ΘΥΘΓ, 1ΐ8 σγθϑῃ ἢ}}}8 δγὸ οσοιυρίθα Ὀγ 8 ἴδινν 
Ροοῦ ποτηδαϊς ἐγίθεβ δηά ἢ εῖγ σδῖε]6. (ο- 
86 ῃΠ 11 |6γ 5 Β᾿Ό]1ς8] Οφορταρην οὐ Αβία 
Μίηοσ, [ΒΙΡ]1οα] Οὐαδϊποῖ, νοὶ]. χχχὶν.) ρ. 
38. 

ΑΡΗΟΒ, ἴδε τηείγορο] δ οὐ ἴῃ 6 ἰβαηὰ οὔ 
Ογρτγιι (Αοἰβ χιϊὶ. 4. 6.), δηά ἐἶα γαβίάδησα 
οἵ τπ6 ργο-οοηβυϊ. [1 ννὰβ τῃοπιογαῦϊα ἴογῦ 
[Π6 ἱπρυγα ψόγβῃρ ρϑϊά ἴοὸ ψεπυβ, ἴῃς 
τυῖζεῖαγ ἀδῖεγ οἵ ἰδ ᾿Ἰϑἰαπά. Ἡδγε ϑαίης 
Ῥδὺ βίγυςκ ὈΠπὰ ΕἸγπαβ {Π6 δόγοϑσγογ, 
δΔηά Ἵοοηνεγίοθα ϑεγρίυβ ἴῃ6 ρῥτγο-οοηβυΪ. 
Τῆς σεν ἀννεὶς ἤδγα ἴῃ ζτοαῖ πυϊηθεγβ. 
(νεγ. 6.) Τνεηίγοεῆνα οὗ ΓΠΙΓΓΥ Γ ΒΟΓΘΌ]6 
Πυῖ8 ἀγα 4]] ἰῃδϊ γεπιδίη οὐ {Π18 ὁποα πιοϑὲ 
αἰδεϊηρυϊδηρα οἷν οἵὁἨ Ογργυβ. ὅεθὲ. Ου- 
Ῥεῦϑ. 

ῬΑΒΑΡΙΒΕ, ἃ ψογὰ οἵ Ῥεσβίδη οτγὶρίηαὶ, 
βρη! γηρ ἃ ραγκ, ραγάθη, οὔ ἱπεΐοβαγε ἔμ 
ΟΥ̓ 8}} ἐπα νϑίυΔΌ]6 ργοάυοιίοηβ οὗ πε φαγῇ, 
Τῇ νογὰά ραββεὰ ἰηϊο ἴῃε Ηεῦγενν ἰογπὶ 
ΟἽΒ (ΡαἘΡ65), τυ ἢίοἢ ΟσουΓΒ ἴῃ ὅο!. δοὺς 
ἷν. 13. ΝΕ. ". 8. ἘοοΪ69. ᾿ἰ. ὅ.; δῃά ἱπ 
τπο86 ῥϑββαρθβ ἰξ 18 γοπίογοιὶ Παραδεισος 
ἴῃ τῃ6 ϑοριυδρίης νεγϑίοη, δηὰ ἀθηοίοβ 8 
βασάθη οἵ ἴγε68 οὗ ναγίουβ Κ' πα 8, ἃ ρδαβιγα- 
ἀλη ἃ ἀεϊσπεα στονθ.Ό [Ιπ ἴπ6 Νεν 

δϑίδπιθηῖ, ῬΆγδά 186 8 Δρρ ]εἀ ἴο πε βίδα 
οὗ (Π] βου]8 θαΐσσοθη ἀθαῖῃ δὴ τῆς 
ΓΟβυγγθοΐϊίοη; ψ ἤογο Κ Αἀδηὶ θὰ Εάδῃ, 
(δ ν γα δε πιὰ ἴο ἱπιπηρα δῖα σοπηπγιηΐοι 
στῇ αοά ἴὰ ΟἩτὶβι, οἵ ἴο ἃ Ραγιϊοϊραῖίοη οἵ 
(ἢ6 ἴγοα οἵ [᾿ἴ6, ψ ῃϊςῆ 18 ἴῃ 16 πκϊάξι οὔ 
[ἢ ραγβά!βε οἱ αἀοά. ([μ0Κ6 χχίϊ!. 48. εν. 
1|. 7.) ΟΥ̓ 1Π]8 ὈΪ6886α βίαϊε ὅ8ι. Ι'βι)]ὶ δὰ 
ἃ ἰοτοΐϊδϑῖθ. ὅθε 23 Οοὺῦ. χὶϊ. 9. 4., σἤσογε 
6 δίδιεβ παῖ ἢ6 'γὰ8 Ἴσδυρῃξ αρ ἴο δα 
ἀδιγαὰ Πεαάνθη; δηὰ δρδῖη, πὲ ἢ6 ννδᾶβ 
σδυρῆϊ υὺρ ἴο Ῥαγβαάϊβα, ἢδ νδ8 Ἴσδιρδξ 
ὉΡ ἴο ἴπ6 τπϊγά πεανθὴ τπδὲὶ 6 πιῖσῆξ ἐοπ- 
τειηρἰδῖα ἐπδὲ δοθῆ οὗ βυργεια ἔεϊϊεϊξν, 
ΜΠ ΙΟἢ ἀγαῖῖβ τῆς ἦυ5ὲ αἴαγ [ἢ6 γεβυγγεο- 
τίοη ; δηά ἢδ ψ88 σδιιρῆς τ ἴ0 ρεγδάϊβο, 
(ἢαὶ 18 τη τηϊρὶς Ὁ6 οοπιοηῖοα ν ἢ ἃ 
ΥἱΘῪ ΟΥ̓ ἐμ 6ΙΓ ΠΡΆΓΘΓ σοηβοϊδίοηβ. ( ΙρΡ γ᾽ 8 
αν. Τεβε. οα [μυΚα χχιϊ. 48.) 

Ῥαβαν, ἢΠεβογῖ οὗ, ποῖος οἵ, 7], 72. 
ῬΑΒΑΒΟΗΙΟΤΗ͂,ΟΓ δησίοηΐ αν] 5] 5 οὗ τπ6 

Ῥεηϊαΐευςῇ, γεδά ἴῃ τπ6 ϑγηυδαροριοβ, 9ξ0. 
ΤΑΌΪα οἵ ἤδη, 981. 
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ῬΑΒΟΗΜΈΝΤΈ, ποίῖοα οὗ, ὅ09 
ῬΑΒΕΝΊΒ, ΟΓΙΠ16Β δραϊηϑέ, ΠΟῪ ρου ηἰδῃ6ά, 

186. 
ῬΑΚΤΗΙΑΝΒ 8.6 τη ητ]οηδα ἴη Αςἰβ 1]. 9. 

ἴη σοη]υηοῦοη ἢ (ἢ Μεάοϑ. ΤΠδ οτηρῖγα 
οἵ Ῥαγιῃΐα βυδδίβιθαὰ ἔους δυπάγεαὰ γρδΓβ, 
δηἀ αἰδρυϊοά ψΠ ἴἢ6 Ἐοπηδηβ ἴοσ {π6 ἀο- 
πιηϊοη οὔ τε Εδεῖ. ΤῊΘ Ῥαδγιδη8 ΈΓΟ 66- 
Ἰευγαϊθα ἴον τῆ6 νϑπογδίίοη οὔ εἰἸεῖγ Κίηρβ, 
δι) ἴον {πεὶγ νΑῪ οἵ βρμαπα Ὀγ ἢιρῃϊξ, δῃά 
βῃοοιίηρ ποῦ ἀγγονβ ὑδοκναγάβ. ΤΠΘΥ 
ἀνοῖς θείτσθθη Μεϑαΐϊα δηὰ Μεδβοροίδπϊα ; ̓ ῃ 

. 8}} ψῃϊοἢ ἔγβη5- ΕΠ ρηγδξδηδβίδη ρίδοεβ, ἐχοθρῖ 
ϑοῖῃε ραγίβ οὔ Βαῦγϊίοη, δηά οἵ βοπ)ὲ οἴδιεγ 
8118]}} ργείδοϊιγΓοβ, {π6 6ν))]ἷ8 δυουπά δα, δηά 
ΒΟΠῚ6 οὗἩἨ {Πδπὶ ΓΕ δ Φεγιβαίε τσ ἤθη τΠ6 
Ηοὶγ Οδοϑὲ ΕἸ] οπ ἐμε δροϑβιί εβ. 

ῬΑΒΒΟΥΈΕΗ, ζἔδραβὶ οὗ, ἢον οοἰουγειοά, 331] 
-3,339. [18 βρ᾽ ταδὶ προτὶ, 8340---842, 

Ῥαταβα (Ας8 χχὶ. 1.), ἃ βεδ- ρογῖ ἴοννῃ 
ΟΥ̓ Ἰγεῖα, δηοίθμγ οἵ σοηβίἀθγαυ]α ποία. 
Εχιδηβῖνα Γυΐη8 τρᾶγκ 115 ΓΟΥΠΊΘΓ τηδρΏ]Η- 
σρηςα 8δηὰ οχίεηϊζϊ. [18 ρογί 15 Πονν ἘΠ ν 
σπορὰ τρ ΟΥ̓ Εηοτοδοπίηρ 8δηά8. ((οἱ. 
1, α κο᾿ 5 ΤουΓ 'η Αϑ8ϊ6 Μίηογ, ρρ. 182, 183.) 

ῬΑΤΗΒΟΒ, ἃ ΟἰΕΥ δηὰ ἀἰϊδβιγιοὶ οὗ Ἐργυρῖ, 
τηδητοηδα ὃν τπ 6 ργορμεῖδβ “Ἐγοπη δῇ (χ ῖν. 
]. 15.λ. δά ἘζΖοκιεὶ (χχῖχ. 14. δηὰ χχχ. 
14.).. Τῆς δα Δη5 οὗἉ [5 ΘσΟΙΠΊΓΥ ΒΓΕ 
σδ ]εα Ῥδιῃγιϑῖη) η αδη. χ, 13. 

ῬΑΊΜΟΒ, 8 58Π|84}} γτοςκν ἰδίαηἀά ἴῃ {6 
ΖΈροδλη 868, νοῦ [Π6 Δροδβί]8 δηα δνδη- 
δοῖιϑὲ Ζοῦπ ψ88 Ὀδηϊξῃθα, α. ἢ. 98, δπὰ 
νγἤογα ἢ Παά {Π6 Γενεϊδιοηβ τ! οἢ ἢ 6 πὲ8 
Γεοογάβά ἴῃ ἴ86 Αροοδίγρβε. [1 8. ποῖ 
Κυονῃ πον ἰοηρ ΠΙΒ χα οοηεϊηπθα, [ἐ 
18 δῦουϊ βἰχίδδθη π}}}68 βουἢ- ν εδ8ὲ ἔγοιῃ 88- 
ΙΩΟ08, 8ηἀ εἰσῆίθθῃ τη ]68 ἴῃ εἰγουπ)δγοηςα, 
ΒιΓεϊοπίηρ ἔγοπι πογῖῃ ἴο ϑουϊῃ. ΤὨΒ 50]] 
οΥ̓ Ραΐπιο8 Ἀρρεδγ8 ἴο ὑε οἵ νοϊοδηὶς οτρίη. 
Νοῖ οηβ ἴγεαε ἷἰβ υἱβίϊα ὕὑροῦ ἴ. Τῆς 
Γυΐη5 οὗ 118 ΔΟΓΟΡΟΪ8 ΟΥ οἰϊδάεὶ νψϑγα ἀϊ8- 
σονογοα ἴῃ 1817. Ηδγὲ ἀγα ΥΘΓΥῪ ΠΟΠΊΘΓΟΙ3 
σἤυγοἢ 68, ΏΔηγ οὗ τ ἢ]ο ἢ γα ορεποά ΟἿΪΥ 
οὐ ἴπ6 δηηίνογεαγυ ἔδϑϊναὶ οὔ {ἢ 6 δα! πἴβ ἴο 
«ότι {ΠΟΥ 8γα ἀδαϊοαῖεα. Τα ρορι]δίοη 
15 δῦουξ 4000.{0 ΤΊΙΟΥ ΔΓα 5814 ἴο ὃ6 δἰ πιοβϑῖ 
δηκγοὶν βιρρογίεά Ὀγ ἴΠ6 ργοοθθαβ οὗ τῃ8 
ΒρΟηβ6 5Πδγίθβ αἰοηρ ἴῃ 6 γόςκν βῆογαϑ ὧδ 
(ἢ18 Ἰιϑἰαπά, (ΕἸππΈγβοη᾿ Β 1,οἰἴογβ ἔγοιῃ 
1Π6 ΖΈξεδη, νοὶ. 11. ρρ. 17--9]1. Ναγγδῖνθ 
οἵ τπ6 ϑοοιεῖβῃ Μιββίοη ἴο {πὸ ψενβ, ἢ. 
8326. [γηοἢ 8 Ναιταῖῖνα οὐὔ τῃῈ [Πηϊτοά 
ἩΈΩ χρααϊίοη ἴο ἴῃς Πεδὰ ὅ6δ, ρῥ. 
112. 

ῬΑΤΒΙΑΈΟΒΑΙ, βονθγηπιθηῖ, ἡδίυγα οἵ, 
960. 

ῬΑΌΙ,, ψῃῆο νγ88 αἶξο ο8}}| 6 880}, ἴΠ 6 ἀ15- 
Ἐηρυ ]5ῃ 6 Δρο5116 οὗ 6 Οθηῖ 68. Α Ῥδδ- 
ΓΙδ6 6 Ὀγ ργοίξβϑίοη, δηὰ ἃ Βοχηδη οἰτἴΖθὴ ὉῪ 
Ὀἰγί, ἢ νγ88 αἵ ἢγϑδί ἃ [τίου ρεγβϑουῖογ οὗ 
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τῆς ΟἸ γβεϊδηβ ; δὰ: δῦ ἢ18. τ γαου]ουβ 
σοηγογβίοῃ ἢ6 ὈθοδπΊ6 ἃ ΖΘαῖοιΒ δηά (1 ἢ- 
[Ὁ] ργθδςποῦ οὗὁὨ ἴπ6 (δ ἢ ψ ῃοἢ ἢ δά 
Ὀείογα ἰαθουγοά ἴο ἀδβίγου. 8:6 ἃ σορῖοι! 
δεσοιηξ οὗ [Π6 1 δῃηὰ δροδβίοϊϊο ἰδῦουΓβ οὗ 
ϑεῖηε δὴ] ἴῃ ἴπ6 ἔουγιἢ νοϊιπηα οἵ 1}}18 
ψοΥΚ. 

ΡῬΑΥ οἵ 7 ον δῇ ϑο αἴ ογϑ, 998. 
ῬεΕΑσΕ- ΟΕΕΕΚΒΙΝΟΒ, ποῖϊςα οὗ, 318, 319. 
ῬΕΑΆ, ῥγίοκὶγ, οἵ Ῥαϊδβεῖηθ, 82. 
ῬΕΚΛΗΙΛΑΗ, ἴπ6 δανδηίθεηῖῃ Κίησ οΥ̓͂ 

13γϑοὶ, βιισοθοάρά ἢὶβ δίπον Μϑηδβῆσπι, δπὰ 
[ο᾽]οννεὰ ἢ Ἔχϑιῆρ!ε οἵ 8 ργθάθοθβϑογβ ἴῃ 
τη πιδιηΐηρ ἴῃ 6 ἸἀοἸδίγουδβ ἰηδε! ΠΟ 5 οὗ 
]εογοῦοδῃ 1, Αἴἶες γεϊρηϊηρς δϑουΐ ἵτοὸ 
γΕΒΓ5, ἢ6 ψΜῺ848 διϑϑδβϑιηδῖθα αἱ ϑδαπιαγία ὉῪ 

ῬΕΚΑΗ, δὴ οἷἶδεοοῦ οἵ δὶβ ρυδγάβ, ννῇο 
[6] 4 1π6 τγοπα δρουΐϊ ἔννθηΐγ γϑᾶγβ. Ηβξβ 
αἶβο “ (ἷά ον] ἴῃ τ δῖρῃϊ οὗ {πὸ ΚΟ ΚΟ ; Πα 
ἀεραγῖδα ποῖ ἔγοι ἴδ 6 δἰη8 οἵ Φεγοῦοιπι ἢ 6 
80) οὔ Νεῦδὲξ ψῆο πιδα ᾿ἰϑγβαὶ ἴο βίη. 
(2 Κίηρϑβ χυ. 97, 98.) Τοναγάβ δε οἷἶοβα 
οΥ̓ Π8 γεῖρῃ ἢ18 ἀοπηποη 5 Έγα ονογγυη Ὀγ 
Τιρ Δ ἢ - οἴ] οβοσ, Κρ οὐ Αβδυγία, γῃο σαγγ θα 
ἢ8 βυῦ)θςῖβ ἰηῖϊο σδριϊνν; δπηὰ Ῥεκδὴ 
Βπ]86 1} 88 διϑϑϑβϑίπαῖϊθσά ὈὉνῪ Ἠοβθὰ. (8 
Κίηρϑ χν. 299, 80.) 

ῬΕΙΕΤΗΙΤΕΘΒ, ποῖίϊοο οὗ, 112. 9928. 
ῬΕΝΤΕΟΟΒΊ, δδβέ οὗ, ον οοἰοὈγαιοα, 

312. 
ῬΕΟΆ, ΟΓ ΒΑΔΙ,ῬΕΟΗ, ποῖίϊςα οὗ, 373. 
ῬΕΆΔΑ, ἀϊδιγίςϊ οὗ, 16, 17. 
ῬΕΒΕΟΜΕ Ροχαβ οὔ ἢς Ηδσῦγον ψοϊηθῃ, 

435. 
ῬΕΒΟΑ, 16 τηδίγοροὶβ οἵ Ῥδιρἢν)} δ 

(Αεῖ5 χα, 18.), γᾶ Ὀδαι  δἰτυδιοὰ 
Ὀείνγαθη δηὰ ὑροη ἴΠ6 δβἰάεβ οἵ το ἢ1}|5, 
ΜΠ 8ὴ Θχίθηβίνα σα] αν ἴῃ ἔγοηξ, σἢ]οἢ 
ὍῈ8 Μαϊοεγοὰ ὈΥ ἴπε τῖνεγ (δβίυβ. Ῥεγρὰ 
ν᾽ 88 ΓΠΘΙΏΟΓΒΌΪΕ διηοηρ ἴΠ6 Ποδῖ ἢ [ῸΓ 8 
ἐδαρ] οὔἉ Πίδμα 0} [ΠΘΓΘ ; δ). διηοηρ 
πε ΟΠ γδιϊδηβ ἴον ἔπ ἀδραγίυγο τπεποα οὗ 
Φοῆη- Μδεκ ἴτοιῃ Βδγηδθδθβ δηὰ ϑιι)ὶ, ἴο 
]ογιβαίοσα, ψ ἢϊοἢ οοοβδίοπθα (ἢ6 τυρῆυγα 
Ὀεϊνθοη ἴΠπρηὶ (ῸΓ 8 δεββοη. (Ασςῖβ χνυ. 
37. 40.) Ιη 1838, Με. Ἐε ον 68 οὐὔβογνοά 
ΤΩΔΏΥ ΤΟΙ Π8 ΟΥ̓ δηοϊθηϊ γί ἰῃ τΠ 8 ρῥίδςα. 
(Εχουγείοη ἴῃ Αϑβϑὰ Μίηογ, ρρ. 19] -- 
193.) 

ῬΕΒΟΑΜΟΒ, οὐ ῬΕεποαμῦβ, ψ)ὰ8 ἴ6 8π- 
εἰδηΐ πηρίγορο ἰδ οἵ Μγϑβίβ, δηὰ ἴῃς γεβϑὶ ἀ - 
δης6 οὗ τ1π6 Αἰἰα]ϊδῃ Κἰπρβ : ἴξ 81}}} ργεϑεγνεβ 
ΠΙΔΩΥ͂ ψΕΒ[1ρ68 οὗὨἁ 18 δῃοίεπε πηϑρτ! βοαι!ο6. 

ηδὲ ἴα σὔυγοῦῆ 8ὲ Ῥογρᾶπιοβ 788 
δἀἀυςεά τπ6 σπᾶγρε οἵ ᾿π8180}1ν (Εν. 11. 
14, 1ὅ.); δυιῖξ το [8 ψανοσίηρ ἴδ ν᾿ 88 
ὈΓοπιῖβοιὶ ἐπα 8]}1-ροννογῆιν ρῥγοϊθοϊΐοη οἱ 
αοά. “Τα δὔγοῦβ οἵ Βαΐδαπι δηά (ἢ6 
ΝιΙοοΪαιἴδη5 ἤᾶνα Ὀθεη ρυγρεὰ ἀσᾶὺ. Ἐογ- 
βᾶτηοβ ἢδ8 Ὀδθη ργεβογνοά ἔγοπι ἴθ ἀ6- 
ΒΊΓΟΥΘΓ ; δῃὰ τἢγεα τῃουβαπά ΟΠ γ δι 188 ᾿" 
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(ουὲλ οἵ ἃ ρορυϊαίίοη οὗ δρουξ 15000 
ἸΏ Πα 8 π18) “ ΠΟΥ͂ σἤογιϑἢ 16 τὶίε8 οὗ 
τποῖσ γε] ρίοπ ἴῃ 1Π 6 β8πὴ6 βροῖ Ψ ]ΠΘΓΟ τ γ885 
Ρἰαπιθὰ Ὀγ τμ6 ἢδπάβ οἵ ὅ:. Ρϑὺ]." (Επιοῖ- 
ΒΟῺ Β 1μϑιἴεγβ ἔγοῃη ἴπΠ6 ἤἔρεδη, νοΐ. 1, ῥ. 
916.) ΟΥ̓ τΠπεβ6ὲ ΟΒυϊβεῖδηβ αῦους 200 
ὈεΪοηροα ἴο ἴῃ6 Ατιηθηΐϊδῃ σομπηημηΐοῃ ; 
δΔη 1,500 δὰ τηδηϊθεγθ οὐὁἨ ἴῃ6 Οτεοκ 
Ομυγοἢ. ΤΠοΥν να οϑοῦ οπο ομυγοῖ, θυ 
{Ππ6 οἴΟΓ σΠΌγοΠ 65 οὗἩ Ῥεγρδπιοβ ἤανο Ὀδθη 
σοηνογίοα ᾿ηἴο ΠΟ561168, δηα ἅγὰ ργοίδηεα 
ψ ἢ τῃ6 ὈΪΑΒρῃοιιίε8 οὐ ἴπ6 ρβουάο- 
Ργορῃοξς Μομδπιηθά. ΤὙπεῦα δῦ αἶβο 
δῦους 100 δενβ, νῆο ἢᾶνθ ἃ ΒΥΠΘρΡΟρΊ. 
Ῥογρβιηοβ, ΟΓ ΒΟΓρΡΆΠΊΟ, 88 1ξ 18 πον σδἰἰοὰ, 
1168 δῦουϊ δ᾽ Χίγ-[ὉὉΓ Π11168 πογίἢ οὗὁὨ ϑιηγγηδ. 
115 ργϑβθηῖ βῖδῖε 5 ἀρβογίυθοά Ὀγ Μγ. 
Αὐιηάο}}, ἴῃ ἢ 8 νἱϑὶϊ ἴο ἴῆ6 ὅϑδνοη Αϑίδιῖς 
ΟΠυγοῆ 68, ρΡ. 281 ---990. ; δηὰ ἴῃ ἢΪ8 Ὠ]15- 
σονογίθβ ἴῃ Αδἰ δπογ, νοἱ. 11. ρρ. 8302--- 
804. ; δηὰ αἷδο ὈὉῪ Μῖγ. Ἐδειϊοννεβ (νν ἢο 
νἱδιθὰ ἴὲ ἰῃ 1838) ἴπ ἢϊ8 Εχουγβίοῃ ἴῃ 
Αϑ5184 Μίπον, ρρ. 33---36, 

ῬΕΒΙΖΖΙΤΕΒ, [ἢ 6 δησιθηΐ ᾿μῃδὈϊ δηϊβ οὗ 
Ῥαϊοβῦηθ, τϊηρίθὰ ἢ τπ6 Οϑηδδηϊξαβ. 
70 18 σῦν ργοῦδῦ]α ἔπαὶ ἢ Υ Ψογο Οδηδδη- 
1165, ηο πδὰ πο ἄχϑαά παὺυϊδϊίοπβ, δηά 
Ἰϊνοα Βοπιοῖπη65 ἴῃ Οὔ σΟᾺΠΕΓΥ, ΒΟΠΊΘ 168 
ἴῃ δηοίξδοσ, απὰ ψογα ἔἤθποο Το] ]οα Ῥογὶ2- 
Ζιῖ68, τ ἢ Οἢ ἘΘΓΠῚ βρη} 8 βορλίς γα οὐ εΪ8- 
ρεγβθοά. Τῇε ῬεγίζζΖιίεβ αἸἃ ποῖ ἱπῆδΌϊ δὴν 
ςογίαϊη ρογιίοη οὗ ἔπ ἰδηὰ οὔ σδθδδῃ. ]η 
Βανδγδὶ ῃ] 6068 οὗ δογίρίυγα ἴἢ 6 Οὐδηδδηϊτοβ 
δηα ῬεγΙΖΖΙῖ69 δγα τηθητὶοποά 88 [ἢ 6 ἙἢϊεΓ 
Ρδϑορία οὗ ἴΠ6 Ἤεοιπῖγγ. Τῆι, νὰ τγοδά 
τπδῖ, ἴῃ τῆς εἶπα οὗὁἨ ΑὈτγδῃαπὶ δηὰά ἴοῖ, ἐλς 
Οαπαασηπΐε απα εγίχξιίς ἰσετὸ ἐπ ἰλὸ ἰαπα. 
(ἀδη. χιϊ. 7.) ϑοοϊοιποῦ δβυδάμποα {Π6 τὸ- 
τηδίηβ οὗ τὴ6 Οδηδβδηϊῖοα απὰ ῬογὶΖζίιθβ, 
συ ἢἸοἢ τῆ ΟΠ] ἀγοη οὗ ἴβγαοὶ ἢδὰ ποῖ γοοϊοά 
ουΐ, δηἀ τη846 ἤθη (ΣἸθιΐαγγ. (1 Κίηρβ 
ἶχ. 90,21. 2. ΟἸγοη. νἱῖϊ. 7.9). Τθογα 18 
τηδητίοη οὔ ἴπς Ῥεγζζί[εοβ ὈὉγῪ ΕΖγα, δῦ 
{Π6 τγεΐϊυγη ἔγοιῃ Βαυυϊοη; δῃά βενογαὶ 
[5γϑθὶ 168 δὰ τηδγγί θὰ ννῖνθβ οὔ πὲ ἠδίίοῃ. 
(Εζεκια ἰχ. 1.) 
ῬεΕσπΥ, ρῥυηίδηπηθης οὗ, δπιοὴρ [ἢς 

δεν, 156. 168. 
ῬΈΕΒΒΙΑ, ἃ σου ηΐγυ οὗ Αβἶα, θοιπάδα οἡ 

πεβῦ ὈὉγῪ Μεαϊΐᾳ δπὰ ϑιυίδηδ; οἡ {πε βοιιτῇ 
Ὀγ ἴδε ΡῬεγβίδη ΘΓ; οὐ τῃ6 πογῖῃ Ὀγ τῃ6 
Βιοαῖ ἀδβογὶ τῃαῖ ἰᾶὰν Ὀαίσαθη 1 δηὰ Ῥαγ- 
τπϊὰ ῬΓοΟρεγ: δηὰ οὐ {δε δαϑὲ ΌΥ ἘποῖθεΓ 
811} σγεαῖδθγ, τῇδε ἰδῪ Ὀεΐνγθθπη ἰδ ἀπά τῇ 6 
Γῖνοῦ ἴπάυ5. ὕ0π:|] ἐπε {π|6 οΥὗἩ Ογτιιβ, δηά 
ἢ8 βυιςςεββίου ἴο ἴδε Μεάΐδη επιρῖγα, ἰδ 
Ὑν88 8 1ΠΟΟΠΒΙ ΘΓΆΌΪ6 σΟΙΠΈΓΥ, δ᾽ τᾶ γ5 80- 
ἦεει το τὴ6 Αβεγγίαηβ, ΒδΟγ]οηΐδηβ, οὗ 
Μεάδθβ. [8 σϑρῖϊα] οἰ νν85 Ῥεγβθροΐ 5, 
Ὧονν ΟΠ ΟἸ πη ΠΔΓ: ἰας. 30 ἀσρΓθαβ; ἴῃ τδ6 
ΠΕΙΡΗθΟουγμοοὰ οὐἩἨ νΜὮ ον, ἴο τῆθ βοιξῇ- 
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Θαβῖ, νγὰβ Ῥαββδραγάδο, ὙΠΟΓῈ γ88 (ἢς τοιοῦ 
οἵ Ογγυ8. : 
ΤῊ τυΐηβ οὗἩἨἁ ῬΕγβαρο ϑ ἀΓῈ γοιιαγκαῦ]ο, 

διηοηρ οἵδε {πίηρβ, ἴῸΓ {ῃ6 ἤρσιιγεβ, οὕ 
ΒΥπ)ῦ 5, ἴο Ὀ6 5θεη οἡ ἴῃ νγ8}15 δηδ ῥ᾽} }Γ8 
οὗ τῆ ᾿ερὶ6. δ8ὶγ δοῇη Οπαγάϊη οὐβογνρὰ 
ἴΠ6Γα ΓΆΠΙ8᾽ Ποδἀ5 τὴ ΠΟΓΏΒ, οὔθ ἶρῃοῦ 
δηά ἴῃ οἵδποῦ ἰοννοῦ, Οχδ Εν οοΥγΓεβροηαϊΐηρ 
ἴο [Δη16}᾽5 νἱδίοη οὔ ἴπ6ὸ Μεάο-Ρογβίδη 
ΘΠΊΡΙΓΟ; ἴῃς ἰοναῦ ἤογῇ ἀδηοϊϊηρ ἴῃς 
Μεάδβ, ἴδ ίρῃαγ, ν ἢ ϊοῖ σδαια ὑρ ἰαδβὲ, 
ἴΠ6 Ῥεγβίδῃβ. (ἢ δη, νἱῖ. 8.) Α ν]ἱησοὰ 
Ἰΐοη, ἢ 8 ογοσγῃ οὐ ἢ 686, Δ)} ας, 
ΡΕΓΉΆΡ5, ἴο ἴΠ6 βυιρο)ςαὶ γεργεβεηίατίοη 
οὔτῃ6 Αββυγη ΘπΊρίγα, ὈΥ “8 Ἰΐοῃ, ψ ἢ 
Θαρσ οἾ5 ννὶηρβ; ἀδηοησ τποῖγ ἐδγοςίοιιβ 
ΒίΓοηρτῃ δηά ογυοὶγ, ἀπά 6 γαρίάϊῖγ οὗ 
τΠεῖγς σοηαυοσὲ (ἢ δη. νυῖἹ. 4.) (δε 
1688 Απδὶγϑ5 οἵ Οβγοποΐορυ, νοΐ. 1. 
ρ. 4413. δνο.) 

ϑιείοῦ Γ ἰἦδς Ἡπείονν οὔίλε Ῥενγείαη Ἐπιρίτο, 
ἐιαίταξυε οΓ (δε Ῥγχορλεῖςο Ῥγιπρε. 

Ονπῦβ, ψῇο 8 ἀσβογνυοαϊν Ἂδ]]εὰ τπὸ 
Οτγοδῖ, οι οα δοοοιυηῖΐῖ οὗἁὨ 18 δχΐθπεϊῖνο 
σοπημοβίβ, απ αἶϑὸ ἴογ ἢ185 ᾿ἰθογδιίοη οὔ 
ἴῃ 6 σεαρεῖνε ἩεῦΓΕΥΒ, νγὰ8 [ἢ 6 βοη οὗ (ὑβι- 
Ὀγ865, 8 Ῥεγδβίδη ργαπάθε, δηὰ Μαηάβηπο, 
τη6 ἀδυρθιοῦ οἵ Αβίγδροβ Κῆρ οὗ τῆς 
Μοεάϊδηβ. Ηδς ν88 θοῃ αἱμ. 3405, Β. Ὁ. 
ὅ99, ὁΠ6 γ6ᾶγ δἴϊονγ ἢ18 ὕυπο]Ὲ Ογαχαγοβ {ΠῸ 
Ὀγοῖθοῦ οὗ Μαδηάδηθ. θα γΥ οὔ οὐδογίηρ 
6 Μεαάΐδηβ, ὕγγιιβ δεηρερθὰ [π6 Ῥευβίδης 
ἴο τενοῖὲ οτῃ ἐπθὰ, Ηδὀ διἰδοκεὰ δπά 
ἀεἰδαιθα Απβἴγαροβ ἢϊ8 τηδίεγηδαί ργδηὰ- 
[δὲ θοσ, νῆοβα 6 ἢ6 βραγθὰ, δη4 σᾶνα ἢ] πὶ 
τ 6 ρονεγππηιοηῖ οὗ Ηγντγοδηϊΐα, 85 θὰ τ ῖτὴ 
δανὶησ ᾿ἰθεγαῖεα ἴπ6 Ῥεγβίδηβ, δη4 οοι- 
ρΕ]]οὰ τὴς Μεάεβ ἴο ρῥδὺ πὶ {ΓΙ ῖ6. 
Νοῖ Ἰοιὴρ αἴεγ, (6 Ἰαϊέθνγ γϑρο] δὰ ἀραϊησὲ 
ἢ], τ Ἰηνοῖνεὰ Ογτγιι8 ἴῃ ἃ ργοϊγεσι θα 
ΔΓ. Ηϊς οτίρὶ πα] Ῥεγβϑίδῃ πϑιὴθ ννὰβ 
Αργαάαά ; πὨςἢ, αἴογ 6 μδά ὕδοοπια πα 
βονογείσῃ οὗ ἴῃς Ῥογϑίδῃ ορῖγε, ἢς ἐχ- 
επδηροά ἴον λογελϊά (1 6 δβρεπάοιι οὗ εἴα 
8}. ΨὨοἢ (6 Ηδῦτονβ δυγἀρθά τὸ 
Κογοβῆ, τς Οτθοῖβ το ἄζωγος, δηὰ τῆς ἢο- 
Δ Π5 ἰο Ογτγιι8. (οβϑηπ γ᾽ ΒΙθ] οὶ 
ἀδοργδρῆν, νοΐ. 1. ῃᾳ 312.) Αἤδγ ἢϊ8 
δ] υρσαιίοη οὗἩἨ τς Μεάεβ, ὕγγι8 αἰγεοῖοα 
Π18. ΔΓΠῚ8Β δραϊηβὲ ἴῃς ΒδΟγ)]οπίδηβ, ἤοβα 
ΑἸν γα ϑιβ, Κίηρ οὗ [ωυγάϊα, Βαγὶηρ οοτησ ἴο 
τΠ οἷν βιϑ8᾽βίδηςθ, νγχ88 ἀείδαϊοα, δηὰ οὈϊροὰ 
ἴο τοῖγα ἱπῖο ἰδ οὐῇ σουηῖγυ. Ο γτζγιιβ 
σοηεϊπιοα ἰο ργοβθουῖα [ἢ 6 ΨῈΓ βραϊηβὲ ἴπ6 
Βδθυ]οηΐδη8, ἀηά πανίπρ βει]οὦ ἐνογγιῃίησ 
ἴη ἴπδὶ σουηῖγγ, Πα (ΟἸοσοαὰ Ογοϑυβ ἰπῖο 
1γαΐϊα, ννῆοπι ἢα τοῖα! γ ἀϊβοοπιβῖεα, 8πὰ 
ΟΥ̓́ΟΓΟΓΒΏ ἢ]18 τεγτϊογῖθβ. ΤΉι8 (ἋΣ γα ἢδνα 
[ο]]ονσεά τῃ6 παγγαίίνε οὐ Ζυβεῖη (Ἰἰρ. 1. 
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ο. 7.): Ἡδεγοάοίυϑ γεϊδξθβ οὐδῃϊβ ΠΟΒΕΪΥ ἴῃ 
1η6 858π|6 ΟΓάοΓ (ἰδ. ὶ. ος. 178.), θυ ρίαςθβ 
1ὴ6 Βδυγ)οηΐδη ΜῸΓ δἤεν ἴπῸὸὶ δῦ ψ ἢ 
Οἤαβυθ, δηὰ ἴπθ δηξγο τσγοαυςίοη οἵ 
γαϊα. Ηδ βδυ8 ἴπδὶ 1μαογηϊίιβ (186 Βεἰ- 
Β[.82ΖΔΓ οὗ ϑογιρίιΓ6) γ)υ88 δὲ (Πδΐ εἶπη6 [ῃ6 
Κίηρ οἵὗὁἩ Βαῦγ᾽οη, δῃὰ ἔπαὶ Ογτγιβ, πανίης 
δβυθάυθα ἢῚ8 ΟΥΠΟΓ Θηθη 65, δὲ ἰθηρίῃ δἱ- 
ἱδεκοά δηὰ ἀείεδεϊθα τΠ6 Βδθυ]οηίδῃβ, ννῆο 
πάγον ἱπῖο ἘΠ οῖὶν ον, πο ψν88. Ὀο ἢ 
ΒΊΓΟΙΟΙΥ ἰογιβοὰ δηὰ δπρὶν δβίογεα συ] ἢ 
Ρτγονϊβίοπβ. ὄὕγσγυβ, ἡπαϊΐηρ τπδὲ ἴῃ 6 β'ερα 
σοῦ] θ6 ρῥγοίγδοιθα, αἰνογίθά τἴΠ6 σουΓ86 
οὔ τς ΕἸΡρἢγαῖεϑ, ΕΥ̓ ἐϑυιβίηρ ρτγεαὶ ἀἰτο ΠῈ8 
ἴο 6 ἀυρ οὐ Βοῖἢ δι468 οὗ [6 εἰζν, δῦονβ 
δηὰ Ῥεΐον, {πδὶ 118 νγαῖθῦβ τηῖρῃϊ ἤον ᾿ῃ1Ὸ 
τῆ πὴ : ἴῃ τίνοσ, θοὶηρ [8 ταπάεγθὰ ρ888- 
806, 5 βοϊ ἀἴδγβ δηΐθγοα {π6 οἷτγ ΤῃΓου 
118 οὔδηποὶ. ΒδΌγίοη 88 ἴδίκθη, δηά τῆς 
ἱπηρίουδ ΒεΙβῆδζζας γγχ88 ρυξ ἴο ἀεδβίῃ. 
(θβῃ. νυ. 30.) 8.0 Ἔοσχίδηϑβὶνθ νν88 {ἢ δὲ οἱΐγ, 
{πὶ {Π6 ἸΠΠΔὈ Δ :5 οὗὨἨ ἐδοῖ ἜΧΊΓΘΓΩΪΥ ΕΓῈ 
Ἰρηογδηΐῖ οὗ 118 οδρίυγε, [πουρῇ 6 ΘΠ ΘΠΙΥ 
Ψ 88 ἴῃ 118 ὙΕΓΥ ΘΕΘΏΙΓΟ; δηά 88 8 ργδδί 
[ἐβιϊναὶ δὰ Ὀδθη ςοἰεδγαῖϊθα οὐ ἐπαὶ ἄδΥ, 
1π6 ψΒο]6 οἷν γῶβ δϑογρθα ἴῃ ρίθδϑυγθ 
δηἋἀ ΔΠ)υδεηθηῖ8. ΟΟὐὐγὺδ σοηβειτυϊοα ἢΐ8 
ὑηοἶα Ογάχαγαβ (ον Παγίυδ ἐμ6 Μεάο) Κιίησ 
οἵ τ86 ΟΠαϊάδβηβ (Ώδη. ν. 3].). ὔγγυβ8 
Ἱπηηθ ἀΐδιον τοδίογεά ἐπα σαριῖνα ον ἴο 
᾿θογῖγ (3 (ἤγοη. χαχνὶ. 92. ΕδΖγα, :. 1.), 
δη σΟΠΙ 3 ἀ6α ΡΘΟΙΠΊΕΓΥ δ85ἰδίδηςα ἴο δ6 
ἴνθὴ ἴο ἰἴοβ ψῇο βίοοά ἴῃ ποοὰ οὔ ἴϊ. 
6 αἰοά Α.Μ. 3475, 8.6. δ29, ἰη {π 6 βανθη- 

(ἰεῖ ἢ γοδγ οἵ ἢΪ8 δρ6, ἐπουρῇ Πιἰδίογίδηβ δγα 
Ὀγ ὯΟ πηδϑη8 δρτϑθὰ οοποοζηΐηρ [ἢ 6 ΠΊΔΠΠΟΡ 
οὗ ἢἷ8 ἀδδιῇ. 

Οδθγδεβ, ἢ 6 βδυσοσβϑβοῦ οἵ Ουγυβ, γ)88 
οηε οὗὨ [ἢς πιοϑὲ Ἵγιοὶ ῥγίποθβ γεοογαθα ἴῃ 
ίβιουυ. ΑΒ βοοῇ 88 ἢ6 88 βεδίθα ου ἴδε 
ἴῆγοπο, ἢα ἱηναδάδαὰ δηά Ἵοοηχιεγοὰ Ἐμγρὶ, 
δηά τγαεϊρηθιὶ ἔθογα ἔῆγοα γθαγβ. Αἵ ἴΐ6 
ΒΆΙΩ6 {{π|6Β ἢ6 ἀεδίβοῃεά ραγὶ οὐ [8 δΓωΥ 

πὲ (Π6 ΕΠϊορίδηθ, δηἀ σοιϊησηδηάρα 
ἢ15 σϑῆθγαὶβ ἴὸ ΔΝ {πε τεηρὶς οἵ Φυρίτον 
Αἰηπιοη. Βοῖῇ {86 Ὄχρθαάποηβ ὍοΓΘ 
υπηίοτίυπεῖθ. ὙΤΠΘ δ ψϊοἢ δὰ Ὀεθη 
Βαηΐ δραῖπδὶ ἴΠ6 ἰαίίεῦ μογιβῃθά ἰῇ τἢ6 
δδηἀάβ οὗ τπ6 ἀεδβογίβ ; δηὰ {πδὲὶ νῃϊοῦ Π6 
Ιοὰ ἀραίηβε 1Π6 ἔοσπηθν, ἰοῦ σδηΐ οὔ ργο- 
Υἱδίοηβ, Ὲ8 Πομρο οα ἴο τεΐυγη τὐὶ 
Βῖεδὶ ἰοββ. Μογιιβοὰ δὲ δϊ8β ἀϊβαρροϊηϊ- 
τηδηΐβ, Οδιηθγϑεβ πον ρᾶνα ἔμ νϑῆς ἴο 
186 σγθο] γ οὗ ΠὶβΒ ἀϊβροβἰείῖοη. Ηδ ΚΕἰ ]οὰ 
ἢϊ8 5ἰδῖον Μογῦβ, ψῆο ψῶβ αἷδο ἢΐβ νὶΐδ; 
Ὧδ οοτμηδηάοα ἢ ὑγοῖμον ϑιηογα 8 ἴο θ6 
Ρυξ ἴο ἀδδϑίῃ, 8δπὰ Κ᾿} }]|ϑὰ τηδηγ οἵ 815. ργίη- 
εἶρα! οδῆςσοσβ ; Π6 ἰγεδαῖθα {Π6 ροάβ οἵ {δε 
Ἐχγυριείδηβ σι ἐπα αϊπιοβὲ σοπίετηρί, δηὰ 
ΠΟΠΙΣΗ 6 ΘΥΘΓΥ ροβδβι]6 Οὐ γαρα ἀραίηδί 
ἴΠ6π|, Ησδγίηρ αἱ ἰθηρίῃ εἶδε ἢν ἰἤτοπα 

11} 
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νν88 Π]Ϊο ὈΥ δῇ υϑυγρογ, νν ἢο ργεϊοπάρα ο 
Ὅς 86 ὑγοῖῃοῦ ϑδϑιηδγαϊβ, δαὶ τγεϊρηθα ἀξ 
Βαθγίοη, ἢ6 οὶ οὖ οὐ [8 γείῃγῃ ἴὸ ἢϊς 
ἀοιπϊπίοηβ, θυῖ ἀἰοά δὲ Ἐσθαΐδβηδ, ἃ ἴον ἰπ 
ϑγγῖδ, βιϊυῖοά δὲ {Π|6 ἰοοὶ οἵ Μουητς (ἰδγηλεὶ. 

Α.Μ. 3482, Β-α. 592. Αἴϊογ τὴ6 ἀεβιῇ 
οἵ Οδπργϑοβ ἴτῇ6 Ῥεγβίδη ἴὔγοηθ ν88 
υϑυγρααὰ ὃν δον Μίεαρί ψηο ρσονεγηθαὰ (Ὸὸγ 
ΒΟΙΠ6 {Ππη6, πη Κῖηρ τἢ6 ρεορὶς δεϊϊενε ταὶ 
{ποῖγ βονεγείβη ννᾶβ ϑ θυ 8 ἴ[π6 ὑγοῖθοῦ οὗ 
Οδηῦγδοβ.Ό Τῇ ϑδπιαγίίδηβ, ποὺ ψΟΓα 
Αἰνναγβ Ἰεϑίουβ οὗ ἴῃ6 ργοβρογγ οὗ τῇς 
δεν 5, οδιδίηεα δὴ δάϊεοϊ ἔσοπι τ1π6 ρβθιάο- 
ϑιηογα δ (οδ ]6ὰ ΑΒΤΑΧΕΆΧΕΒ ἴῃ {Π6 δεγρ- 
ἴυΓ68}, Ὀγοδιδιηρ τΠδην ἴγοα) γοδυ] Ἰηρ 
1Π6 τειηρὶε δηά ἰογ βοδιϊοἢ8 οἵ «“6γιιβαίθτη. 
(ΕΖζΖιαᾷ ἱν. 7. 16.) ὙΤΠὶ8. ἱπεογγυρείοῃ οοη- 
τἰπυδὰ ἀηε1} [6 βεοοηὰ γϑᾶγ οἵ Ὠαγίυϑ τὸ 
βοη οὗἱἩ Ἡγβίδδρεβ. 

Α.Ν. 3483, Β.0. 823]. Τῆρ ᾿πιροδι(ἱοη οὗἍ 
6 Μαρὶ Ὀεΐῃρ δὲ ἰδηρί ἀϊβοονεγοα, τς 
ῥδθιιο- ϑπιθγαῖθ ν88 ρυΐϊ ἴο ἀδδίῃ, δἴογ ἃ 
ΒῃοΓ Γρίρῃ οὗ οἷθνυθὴ τποηΐϊῃε, ὈΥ βανθῃ 
Ῥογβίϑῃ ἤοῦΐθβ, δῃά Ὦλειῦυβϑ τἴἰ6 δβοη οἵ 
Ἡγβίδβρεβ 85 δοκηον  δάρεὰ Κη. Ηδν- 
ἴηρ ὈΘδη ἱπδογιηθὰὶ οὔ ἐπ ρεγηη βίο ἡν ΠΙ ἢ 
Ογτυβ Παὰ ρτδηϊτεά ἴοὸ ἴπ6 ζενν5 ἴο γεῦυ]ὰ 
{πεῖν ἰεσηρὶο, ἢ6 δἰοσθά ἰπεπὶ ἴο Γαβυπηο 
Π6 ψοῦκ (ΕΖγα ἱν. 94. νυἱ. 1.}, ψ βίος ἢ ἀπο γ 
πδὰ σοπηπηθησοα ὈΥ τ Θχμογίδιίοπβ δηά 
δηοουγεαροτηεηΐ οὗἩὨ 1π6 ργορῃεῖβ Ηδρραὶ (1. 
1.) δῃὰ Ζϑομαγίδῃ (!. 1., Εζγα ν. 1.). ΤῊϊη 
Ῥαγῖιβ 5 (π6θ Αδδβιιθῦβ ψῆο πηδεγιεὰ 
ἘΒΙΠΟΓ δηὰ ργαηϊθα νϑγίουβ ρῥγίνι ερεβ ἴὸ 
1Π6 ὅδενβ. (866 τῃ6 ὕοοκ οἵ Ἐβίδεγ, 
[Ππγουρῃουϊ.) 

Α.Μ. 835]9, Β.ο.4858. ΧΟΓΧΟΒ βυςσοσδοίοα 
Ῥδγίυβ ἰῃ 186 Ῥογβίδῃ ἱβγοηθ ; ὕυχς: 88 ἢ0 
ΡΔΓΠΟΌΪΑΓΒ ἀγα τοοογάθὰ οὐ ἢϊπὶ 88 ἼἿοῆ- 
πεςῖοα ψῖῖἢ ἴδε 9}6γ8, νὰ ρ888 οὐ ἴο ἴ[6 
ΓΟΙχη οἵ Πἰβ βιισοεββοῦ ΑἈΚΤΑΧΕΙΧΕΚ, ψἢῸ 
δτεδῖὶγ (ἀνουγεὰ ἴἤθπὶ, ἤγϑὲ βεπαϊηρ ΕἸΖγᾷ 
ἱπῖο διιάδα (ΕΖγδ νἱῖ. ν]}}.), ἀπ αἰζαγνναγι 8 
ΝΟ δηνίδη, ἴο γοῦυα 16 ννα}}8 οὔ Ζεγιδαᾶ- 

τ᾽ 5᾽ὺὐὰὺ᾽ δοο 

ψ ἢ (Παϊ ΟΥ̓ [Π6 δον, ἴ νου ὰ ὕ6 ἴοτγείρῃ 
ἴο ἴδε ρίαῃ οἵ 1Π18 αρείγαςς ἴο ρὶνρ {Π16 διις- 
ςοββίοη οὔ 118 βονθγείβῃβ. {τ ππεῖ; ΗἩϊδιοῖγα 
Ῥγόρβδῆα ἀδ ᾿᾿Οτγίεηι, ᾧ Ν΄. Π᾽δβογί. ἴοι). 
Ἰϊ. ρρ. 336---841.) 

ἘΒΒΟΝ, ΟΥΠ168 δσοϊπαῖ, ἤονν ρυπἰδῃ6α, 
159---16]. ϑϑαογεά ἢρουβοῃβ, 288---3]3. 

ῬΕΒΤΊΙΠΕΝΟΕ οὗ ΡΊΆΟσΕ, 87. 
ΡΕΤΕΒ, οπα οὗ 6 Αροϑβι!εβ, ἴὈγπιεῦὶν 

οδἸοὰ ϑιημοη: δ6 88 οἵ Βοιίῃβαιἀβ, δηὰ 
ψῸΜ8 ἴῃ6 50ὴ οἵ Ψοηδ8, ἃ βησγιηδη, ν" ιςἢ 
οἌοουρδίίοη ἢδ αἷἰδο [οϊ]ονεαὰ. ὙΠθη ἢα 
ψ 88 (6 ] 166] ἴο τη 6 Δροϑι] 6 βῃ!ρ ὈὉΥ ΟἿΓ ϑανίουγ, 
6 γταοοϊνθα 16 πᾶπὶς οὗ Πετρος, ἉΠϊοΐ βὶρ- 

22 Σ 
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ὨΪῆ685 8 βίοπε (Φοῆη ἱ. 43.), ῥγοῦθὈΪν ἴπ 
τείογοηςα ἴο ἴδ ὈοϊΪη688 δηὰ ἢγιηη688 οἴ 
ἢ18 σῃαγδοῖαγ, αηἀ ἢϊ8 Ζθϑὶ δηὰ δοι νιν ἰὴ 
τοπιοίίηρ ἢὶ8Β ΜαβίογΒ οδιυ86ὲ. ὅ66 8 
ὉΓΙΠΟΓ δοσουηΐξ οὗὨ Ῥεῖεγ πὰ δὴ δηδὶγϑὶβ οὗ 
1Π6 ἔννο ορίϑιἰῖεβ νος ὈΘΕΙ [15 ὨΆΠΊ6, ἴῃ 
{Π6 ουγῃ νοϊαπια οὗὨ 1Π15 πψότκ. 

ΡΒΑΒΔΑΟΗ, 8 σομηοῃ Δρρο ἰδἤοη οὐ ἔπ6 
δηοίεηΐ Κίηρβ οὗ Εργρί, νῆο δἴεγ ἴῃ ἂρὲ 
οὔ ΑἸοχαηάοῦ ψογὸ 'π Κα ππηδθηοῦ ογηγχοά 
Ῥιοϊεπιγ. Φανιοηβκὶ βἰδίθβ, ἰδὲ Ρηοῦπο, 
ἴῃ (6 σοπηποη Ἐργρίίϊδη ἀϊδίδοῖ, δβῃὰ 
ῬΗΑΚΒΟ, ἴῃ ἴῃ 6 γοῦν δηοίθης αἸδ]οςῖ, ΞΒΡΟΚεὴ 
ἴη ἴπ6 ΤΠ αϊα, γοβροοῦνε!ϊ γ ἐδποῖα α ἀΐπζ. 
Ορυδβουΐα, ἔοπι. ἱ. Ρ. 376.) Ιη Ηδεῦτγον 

1Π15 πδῖη6 8 γι θη ΠῚΒ (ΡΗΒΑΗ): δηά 
δι. Οδγάϊηογ ΥΥῊΚΙηβοη ἀσγῖναβ ᾽ὲ ἔτοπι ἴἢ6 
αποίοης Εσγρτίδη ᾿ψογὰὶ ΡΗΒΕ (ργοπουπησδα 
ΡΗΒΑ), δἰμηγίηρ (ἢ6 κη. ( Νκηπεῖα δηὰ 
Ουδβίοπ!β οὗ τς Απείοης Ἐρυριίδη8, νοἱ. 1. 
Ρ. 43.) Βν τὸ τγεοκβ ἰὲ ννᾶβ γεηάογεά 
Φαραω. Ἐογ ἃ ποίϊοα οὔτε ργίποῖραὶ βουθ- 
Γείρηβ οὗ [Π|8 πᾶπι6, γῆο ἀγα πιεπίϊοηθα ἴῃ 
ἴῃη6 Οἱά Τεβιδιηεηῖΐ, 866 ΕΟΥΡΎΤ, ρρ. 654--- 
669. σιρτὰά. 

ῬΡΗΔΛΕΙΒΕΕΒ, ἰοηοίβοί ἢ βοοῖ οὗ 391.396. 
ῬΗΑΆΡΑΕΒ, γίνεῦ. 866 ΑΒΑΝΑ, ῥ. 609. 
ῬΒΕΝΙΟΘΕ. δὅθε ῬηΌΝΙΟΕ, δηὰ ῬηΗα:- 

ΝΙΧ, ρῃ. 713. τὰ. 
ῬΗΙΙΑΌΕΓΡΗΙΑ, ἃ οἷἐγ οὗ Α58|ὰ ΜΊΠΟΥ, ἀ6- 

Τῖνοι 115 Ὥδπια ἔγοπι 18 ουπάον, Αἴῖδ]ιι8 
ῬΒΠΔάοΙρἢι, δηα ἴ8 βἰτδῖθά αὐουΐ ἐπγεηῖυ- 
Βδνθῇ π|1168 ἴο ἴῃ βουϊῃ -οαδὲ οὗ Θ'δγα15, 1 
8 (Ἔγα ρα, ψ ἢϊοἢ δὲ ργαβθηὶ 18 θὰ ΠΠ||6 
εἰἰνεῖεα, Νοῖ Ἰοηρ Ὀείογα τῃ6 ἀδῖα οἵ 
ἔπε Αροοσδίγρεῖς Ερίδιϊα 'η Βδν. "1. 7---.22.. 
ἘΠ15. ον ἢδά βυβδγεα 80 τπροῇ ἔγοπι θαγἢ- 
υΔΚ65, (Πδὲ 1 Πδὰ θδϑη ἴῃ ἃ ργοδῖ τη θδϑυγα 

ἸεσταΙ Ὀγ 118. ἱπῃδὈ!Π δηῖδ; ὙΠ ΟΝ πᾶν ἴῃ 
ΒΟΠῚΒ ἀσρτθα δοσοιηΐξ ἔοῦ 188. ρουθγίγ οἵ 
1Π|18 σἤ ΓΟ 88 ἀσβογιρθὰ πὶ {Π18 ΘΡΊΒΕ16. 
Απὰ [ἰ8 ἀμανοι ΤΠΔΥ αἶϑο ἴῃ δο)6 ἄθβρτθα 
δοοουηΐ ἰοῦ 118 νυἱγίιθ, ψῃϊοῖ 19 80 ΠΡ ΪΥ 
εοπηπιδηθά. “ῬῃΙδαοΙρῃΐα Θρρθαγθ ἴο 
ἤανα γαϑίβιθα ἴδ δίῖδοκβ οὔ ἴη6 Τυγκ8 ἴῃ 
1312 ν πῆ τηογα βυσοθϑβ {Ππ8ῃ ἴῃ6 ΟΙΠΟΥ 
οἰἶε58. Αἱ ἃ ἀϊβίδβησα ἔτοπῃ [Π6 8εβ, ἔοῦ- 
δοίϊίθη Ὀγν {Π6 δἸργου, εποουηραδββοα οἡ 8]} 
δἰ6εβ Ὀγ τὴς ΤΌΓΚΒ, ΠΕΡ νδδης οἱ ΖΘ 8 
ἀείδηἀαά ἐἢΠεῖν τοὶ ρῖσῃ πὰ ἔγοεάου δθους 
ἔουγβοοτα γϑαγβ, δηά αἱ ἰεηριῃ σαρὶτιἰδεοα 
σι τῆ6 ργουάεϑι οὗ (6 Οἰϊοπιδηβ (Β6- 
7526 4) πη 1990. Αἰποηρ ἴδ Οτθεκ σοἰοηἑθ8 
δηα ΟΠ ΓΟ 65 οἵ Αδίδ, ῬμΝδεἰρμία 8. 81}}} 
εγεοῖ ---ἃ οοἰσμπηη πῃ 8 βοδηα οὗ γυϊη8.᾽ 
(αἰθθοη᾽ 5 Ὠθο] πα δηὰ ἘΔ]], νοὶ. χὶ. Ρ. 438. 
8νο. εἰϊτ.) ὙΒαΐονυθῦ τοαν Ὀε ἰοβὲ οὗ 186 
δρίγι!ε οἵ (ἸΠτἰϑεϊδηϊν, {πδγα 18 8Ε}}} [ἢ 6 ΙΌΓΠὶ 
οὗ ἃ Οῃγιβείδη σπυγοῆ ἴῃ [ἢ 16 οἰἴγ; ψνῃϊοἢ 
18 πον οβ᾽]οά “ἐαλ- διεὴγ, οὐ ἐδ εἰν οΥΓ, 
Οοά, ἀπὰ 18 ἃ σοπιϑίάθγαθὶα ἕο, βργεδαϊηρ 

ΔΒιοφγαρλιίοαϊ, ἩΗἱ!δέογίοαϊ, απὰ 

ΡΗ 

ΟΥΕΓ ἴπ6 ἴοροβ οὗἁὨ ἴπγϑὰ οὐ ἴουγ 1115. [ἐ 
σοηπίδίηβ αὔοις 1000 ΟὨἸγίϑεδηβ, ἼΠΙςΗ͂ν 
Οτεεκβ, πιοδὲ οὔ νῇοτη βρεαὶκ οηἷν 186 
Τυχκίδἢ ἰαῆριαρο. Τθογ πᾶνε ἐνεηϊγτῆνο 
ἴαςθβ οὗὨ ρυδὶὶς ψογβῃϊρ, ἄνα οἵ ψ δι ἢ ἀγα 

ΔΓΡῈ δηὰ γοριΐαγ σπυγοῆσδ, ἢ 8 γοβί θη 
Ὀδῆορ ὅπη ἰηΐεσιοῦ εἰθγρυ; ἰὴ ἴπεβὲ ἔνα 
ἐἰυκονεα ἀϊνίηα βογνίοθ 18 ρογίογιηθα οὔσα 
ΟΡΕΡΥ ψοοκ ; ἴῃ [86 ἰαγρὲγ πιυμθεῦ ἷἰξ 15 
ςοἰεῦγδιθα οἢΪγ Ὁποα ἴῃ ἴΠ6 σουΓβα οὗ ἐἢ6 
γεαγ. Οηὶν οὔθ Ὁ γίϑείδῃ γσὰϊῃ ἐδ Ρ6 Γγα- 
Γορηΐβοα ἡ ἢ δὴν ἀσρτες οἵ σογίδιπῖγ. [Ι᾿ 
18 σα] δὰ τἢ6 οπυγοὴ οὗὁἩ ϑαῖης 20, δηά 
νν88 ἀουθε 688 ομα οἵ [6 δαγ θδὲ (γι βιίδη 
σΠΌΓοΠ 68 ἴῃ ΡΠ ἀοἰρία: ραγὲ οἵ ἃ νι8]}, 
Βιρροβδὰ ἴο ὃ6 (δαὶ οὗ ἃ σδοῖγ, δπὰ ίουγ οἱ 
186 μεϊηοῖραὶ ρ ΓΒ ἅγα γεῖ βίδπα ϊπρ. Τὴδ 
Οτγοεκ ΟΠ γι βηβ ἤδγα 8Γ6 ρεου δεῖν ἢ ο8- 
Ρ᾽ΔΌΪ6, 858 'ἰἔ Ὀγοίδοῦ ἴον (ςιλαδελειὰ) 
ὙΟΓΟ ἴδ ΤΠΒΓΘΟΙΟΓβΕς οὗὨἨ πε ρίβοθ ἰῃ 
ΤΟΘΙΠΥ 88 Μγ»6}} 88 ἴῇ απ. ΤῊΔ6 Γεπ)γαΐης 
οΥ̓ Πεδίμοη δηϊίαυϊΥ ἤεγα δα ποῖ πι- 
ΤΏΘΓΟΙΒ. ἴη 1838, ψῆδη [Π18 ρἷδοα τ 85 
νἱϑβίιοὰ ὃγ Μίγ. Ἐδι]οννεβ, “105 νν8}}5 σοῦ 
51}} βιδηάϊηρ, ᾿πο]οβίηρ βένεγαὶ ἢ}}15 ὕρμοη 
{Πη6 δἰ468 οἵ ψἤηϊοῦ βἰοοὰ ἰδ ἔοννη, ὃυϊ 
1Πν ἀγα ἔα θη ἰμπῖο γυΐπβ : ΠΟῪ ὅγὰ θυ} 
οἵ υηδοννῃ βἴοπμο, σηβϑβϑβϑοὰ δηᾶὰ οἼρπιϑηϊοὶ 
ἱορεῖῃοῦ ἢ ἐγασιηθηϊδ οὐ οἰ δι] Ἰηρ5.᾽ 
(Ηρ ον 5 Ὑιϑ τὸ ἴἢ6 Αρουδίγρεϊο 
ΟΠυγοῇεβ, ἴῃ Μικπβίομαγγ Ἐερίβίογ, δι 4, 
1827, ρρ. 324---3996. Ατγυηάει ! Μ᾽ 5, ρρ. 
167---174.-. ἘΠΙΙοι 5 Τύανοὶδ ἴῃ Αἰιιδβεγῖα, 
Ηυδδῖα, δηὰ Τύυγκον, νοὶ]. ἰϊ. ρρ. 89---91. 
δ] ον 6585 Εχοιγδίοη ἴῃ Αϑβὶα ΜΊΏΟΓ, Ρ. 
288. ϑεοί(βῃ Μιίβδίοη ἴο ἴ6 ενβ, ρρ. 
837, 338.) 

ῬΗΙΙΕΜΟΝ, 8ὴ ορυΐϊεηξ ΟἸγϑιδη δὲ 
(Ο]οββε ; νίοβα βίαν. Οπδβίπιιβ Πανησ 
ἢδα ἔτοπι ἢἰπι ἴο οπηθ, ννῆογο ἢς ψὰ58 οοι- 
νογίεα ὈΥ ϑαίης Ῥδϑυ, τ6 Αροϑιὶα βεπὲ 
δ1πὶ ὉδοΚ ἰο ἢἰΒ πιαβίοτ ἢ {Π6 δαπηγαυϊα 
Ἰοιῖοσ, ψῃϊο ἢ πον ἴογπημβ ἴπ6 ορίβεϊα ἴο 
ῬΒΙ]δπιοῦ : ὉΓ δὴ δῃα γδὶβ οἵ ν δος, 566 
γοϊ!. ΓΝ. ρρ. δ660---5665. 
ῬηΠΡ. 
Ἰ. Τα βοὴ οὗ Ἡεγοά, τηϊδπαπιεὰ τἢ6 

Οτοδί, ὈΥ ἢ ν τ (Ἰεδοραῖγα ; νῇο, ἰπ εἰ6 
αἀϊνίβίοη οἵ [νῖ8 (δε ο᾿Β Κίηράοπι, νν88 πιδα 
τοίγαγοῆ οὐὗὁἨ Βαΐδηβρα, Τγδοῃποηϊεῖβ, δπὰ 
Πυτα. (υκα 1.1.) 866 ρ. 126ὅ6.5Ὁ Ηες 
δηϊαγροὰ δηὰ δε ΠἸ5πθὰ τῃ6 εἰν οὗ Ῥδ- 
648, ἴο ννὨϊοἢ 6 σᾶνα Πὶβ οὐ Ὠδιη6, δης 
ἙοΔ]]οὰ 1 ΟΙἜΒΑΒΕΑ, ἴῃ ΠοηοιΓ οἵ τ 6 δπὶ- 
Ρεγοῦ Τιρεγίιι8. ϑε6 ΟΒΆΒΈΑ, 3. ρῥ. 64]. 

γᾶ, 
3. Αποίποῦ δοη οὗ {π6 βδπια Ηδγοά ὃν 

Ματγίδιγῃθ, ἀδιιρῆτογ οὔ δίπηοη ἐπα ρἢ 
ΡΓίοβδῃ. Ηδ ν 8 ἴῆε υβυδηά οὗ Ηετγοῦϊδ8, 
ὙΠῸ ψὰ8 ἵδκοὴ ἔγοῃῃ ἢΐπὰ ὉΥ Πὶβ ὈτοῖθοΓ 
Ἡοτγοά Απεραβ.Ό Ηδνίηρ ὕθαπ ἀβι ἢ ογιεοὰ 
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ῬΗΙΙ5ΤΙΝΕΒ, 1,δηὰ οὗ 4. Ασοουπηὶ οὗ, 
(διι. χὶν. 8. Μαγκ νἱ. 7. Τυκε 1ν..19.}} 7. Ναῖυγα οἵ τὰ8 αἴβθαβα ἱηῆϊοιεὰ ὕροῦ 
Α8. Φοβαεαρῆυβ σδ}}5 τηἷ8. ὑγίηος Ἡδγοά, διὰ 
τΠ6 ανϑηρο δὲ ΡΒ ΠΡ, ἰδ 15 ἢοῦ ἱπργορδῦία, 
ἴηι, αἷεσ ἴῃ6 εὐδίοιῃ οἵ (6 Ἠετγοάΐδη 
ἔδιμ!γ, ἢθ Ὀογα δοίλ ἴῃ 086 Πδβιη6β. 

8. Οὔ οἵἨ ἐδα Αροβίϊθβ οἵ ὅθϑιβ ( γίϑβέ, 
ἃ πεῖνα οὗ Βειῃβαϊάβ. (Μίϑδιϊ. χ. 8. Μδγκ 
11. 18. [μυΚὲ νἱ. 14. ΦΖόδη ἱ. 44--47. 49. 
νἱ. 5. χὶ!. 91, 92. χίν. 8, 3) Ηαπς να 5 ν]ἢ 
1Π6 γεβϑὲ οὐ ἴῃ 6 δροβιῖεβ δηὰ αἰβεῖρ᾽εβ γνῇο 
8556} δά [Ὁ ρΓαυοΓ ἴπ 8η Ὁρρογ γοοηὶ δὲ 
Ζογυκδίθηι, δἷζογ {πΠῸ δβοδηβίοη. (Αςῖβ !. 
13,14.) ΟΥ̓δα βυλθβεχυδηΐ Πἰβίογυ οἵ 1818 
ἘΡΟΒΕ]6, ποιῃίηρ σογίδίη ἰδ Κονη. Ηϊξβ 15 
“πἰά ἴο πᾶνε ργθδοῃθά τῃ6 Θοβρεὶ ἴῃ ὅϑογ- 
τηΐα αηὰ Ῥηγυρία, ἀηά ἴο ἢανε ὕδθη Ἰηξογγεα 
δὲ Ηἰεγαρο 8 ἴθ Ῥηγυρία Ῥαροδιίμα, ψ 6 ΓῈ 
Πα βυθεγθα τηδγίυγ μι. 

4, Οπὲ οὔ {πε βενθῆ ἀδδοοῦβ οἵ ἴῃς 
συγοἢ δὲ Ζογυβαϊθ. (Αοἰβ νὶ]. ὅ.) δ 
Ῥγεδοῃθα ἐς Οοβρεὶ δὲ ϑαπιαγία, ῃογο Π6 
ΡΟΓΙΟγπΊΘα τῆν ΠΉΓΒΟΪεβ, δπὰ Ἴοηγεογίοα 
ΙΏΒΠΥ ἴο {πΠ6 (ἢ οἵ ΟἸγδῖ., Αἰογναγβ 
6 τγαροϊνεά ἃ αἰνίῃθ οοηπιδπα ἴο ρὸ ἴο- 
νυδγὰβ ἴΠ6 βοιΐῇ, τὸ ἴα γοβδα ᾿εδαϊηρ τοὶ 
ΘαΖα ἴο 7Ζεγυβαίθηι : Π6ΓΘ ἢ6 πιεῖ 8ὴ διιπυοῇ 
οἵ Οβπάδςθ, φιθεὴ οὗ Ετῃϊορῖα, νῃοπλ ἢ6 
᾿καν δα σοηνογίοα ἴο ἴπ6 Οἢγιβείδη ἐδ! ἢ. 
(Αςεῖβ νι]. ὅ--38.). Αἴἶον Ὀαρεζιηρ 1Π6 
δυπυςἢ, ΒΡ βιορρεα δοιπθ ἴἰπ|6 δῖ 
ΑζΖοῖΐιιβ ; δηὰ “ ραβδίηρ ἰῃγουρῇ, ἢ ργθδς- 
οἀ ἰπ 4}} ἴθ οἰεἶδβ ὑπ} ἢθ οδπὶῈ ἴο 
Οἰαβαγθα," ψῃογα ἢ ρραδΓβ ἴο ἢανεα ἢχϑὰ 
ἢϊ8 γοϑίάθποο Ηδθ ἤπϑὰ ίοιιγ ἀδυρῇϊζεγεα ; 
ΠΟ, Κ Αρδθυ8, δοοογαϊηρ ἴο εἰγουα- 
βίδποθβ, γϑοεινοά ἴθ γῆ οὗ ρῥγορἤβου. 
(Αςῖ5 νἱϊ!. 40. χχὶ. 8, 9.) 

ῬΗΙΠΙΡΡῚ νν88 ἃ οἰἵγ οὐ Μεοβάοπίβδ Ῥγίηια, 
οὗ ἴῃ ἤγβε οὔ τῆ 6 ἴοι ραγῖβ ἱπῖο ν} ςοἢ ἐπα 
ἐὐρυλνς νγ 85 αἰνίεα, (δε οὶ. 1. ἢ. 198. 
ι 85 οἵ πιοάογαϊθ οὌχίθηϊ, δηὰ δἰϊιδὶ 

οὐ ἴα Ἤοοηῆηοβ οἵ Τῆγαοθ. [τ ν8 ἔοτγ- 
τ ογὶγ ο8]16 Ογθηϊάθβ, ἔγοπι 118 ΠυΠΘΓΟῚΒ 
ΒρΓίηρΒ, ἈΠ δἴεγνδγὰβ [γαῖ ἔγοτι ἴπ6 
σΟα] πλΐποβ ἴῃ ἰϊβ νἱεἰηγ. Τῆδ παπὶα οἵ 
ῬῃΠρρὶ ἰξ γοοεῖνοα ἔροπῃ ῬΠ1Ὲρ τπ ἔμ ῃ ον 
οὗ Αἰοχδηάογ, ψῆο ἔογεβϑα 1ξ, δηὰ πιδάς ἱὶ 
ἃ ἴτοπίὶοῦ ἰο δρδίπδὲ τπΠ6 ΤἭγδοίδῃϑβ. 
Ζυ 5 Οεοβαγ ρἰαηῖθα 8 οοΐοηγ ἢογο, τ μϊςῇ 
ΨΜῈ8. δἴϊεγ σγάβ δηϊαγροὰ ὈΥ Αὐυριβῖιι8, ἀπὰ 
ἤθησθ ἴδ ἱπμαὈ! 8η18 ἡνοῦα σοηβίἀδγοα 88 
ἔγεεηθη οἵ ἔοπιε. ΟΠ τ βείδηϊ εν ψγ88 ἢγδῖ 
Ρἰαηῖοά δὲ ῬΒΠρρΡΙ, ὈΥ ϑδῖος Ῥδὺυ], Α. Ὁ. 560, 
1Π6 ραγιϊςσι Ὧγ5 οἵ νν σῇ δγὰ γοϊδῖθαά ἴῃ Αοἰβ 
χυὶ. θ9--406. ῬΒΠΙρρὶ οσουρῖε5 ἃ ἔδγο]α 
ἰαϊῃ Ὀείψεθη ἔνο γίακε5 οἵ τῃουπηίδι!η8. 
6 δογορο β οὐ οἰϊβεὶεὶ 18. οπυ 8 τηουηΐ 

βιδπαΐϊηρ οἷἱ σώἠ᾽πίο [Π6 ρῥ]αὶπ ἔγοπι {Π6 
που -Θαδὲ : δηὰ ΠΠΠΊΘΓΟΙΒ ΓᾺΪΠ58 δἰίοδβί 118 
δηοϊεηΐ βίγεηρίῃ δηὰ βρθηκίουΓ. 

(Π δ), δδ2. 
Ῥηιμοιοοῦθ, 86 ΟὨἨ τ βιϊδῃ δὲ Ἠοπιο, 

Ὑἢοπ) 8ι. Ῥβὺ] βαιιῖίεβ ἴῃ ἢΐἷ8 δρίβϑε]6 ἴὸ 
τ Ἐοπιδηβ. (χνΐ. 6.) Μ. Οοφιεζγεὶ ἰ5 οἱ 
ορ! ἴση ταὶ 6 ψγὰ8 ργορδθὶν 8 δίανθ τγῆο 
δά Ῥδθὴ τγαδίογθα ἴο Ἰϊρεγῖγ, δηὰ ψῇο 
τοςοεῖνθα ἴπ6 πιὰ οἵ Ῥμιοίοσυδ, ἰῃ σοη- 
Βε΄υδηοα οὗ ἢΐ8 Ὠανίημν ὈδΘῺ ἱπϑιγυςσῖοα ἰῃ 
᾿πτογϑῖαγα δπα ἴπε βοίθῃοο8. 

ῬΗΙΝΕΑΒ, ἴΠ6 Βο0ὴ οὗὨ ΕΠ6ΔΆΖΑΓ, δηἋ ρΓαηά- 
80η οὗ Αδγοη, νν88 ἴ{π τἰγὰ Ὦρ ἢ ῥΠΘεέ οὔ 
1Π6 Φενν8ϑ. Ηε 18 ργοβίυ σοπηπιοη δ [ῸΓ 
Π18 Ζϑ8] ἔογ 1Π6 ρσίογγ οἵ Θοά ἰη τἢ6 αδῆιγ 
οὔ Ζίιηγὶ δηἀ Οοϑὺϊ (Νυπιρ. χχν. 7.) : ἴοῦ 
ψὨἰοἢ αοα ρῥτγοπιβοά τπὰὲ τἢ6 ῥγοϑιπῃοοά 
δῃου!ἀ 6 ρίνεῃ ἴὸ 8 ροβίθγιν Ὁγ 8 
Ρεγρείυαὶ σονθηδηῖ ; {π|8 σοηαϊείοη Βαίηρ 
Ἱποϊυάοά (85 ᾿ἰηζογργειαγβ οὔβαγνθ), (ῃαῖ 
18 σΠ]άγθη βδἤουϊά σοπείηπα ἰδιε μὰ] δηὰ 
οὐδάϊεης. ὙΤΠδ εἰπε οὐ ἢἷβ ἀεδῖῃ ἰδ ποῖ 
Κηονη. 

ῬΗΓΒΕ, 8 ἀδδοοπηθϑβ ἰη τ 6 ἙΠυγοῇ αἱ 
Οδηοῆγεα, σἤοη ὅ:. δι} δβίγοῃρὴν γεσοπ)- 
πιθηβ ἰο 1πΠ6 ΟΠ γι βιϊδηβ αἱ Ἐοπὶθ ἴῃ [115 
Θρίβε]8 (χνὶ. 1, 23.}), ἔου μὲῦ Ποβρί ἐδ! ν ἰὸ 
Ὠιπηβεῖ, ΤΠ ἀξβδοοηθβ868 ἴῃ ἴπ6 ρτγίπιεῖνα 
σῃυγοῖ Ψ ΘΓ ΒΟΙΠΘΙ ΘΒ ΤηΒΓΓΙΘὰ Μ ΟΙΏΘΠ, 
ὈυΣ τηοδὲ τουδὶ νάοτ8 βαάνδησεα ἷπ 
γϑᾶγβ, βῃά ψῆο δά Ὀεθῃ ἐπθ πὶ οὐ οὔὲ 
τηδη ; ἴΠαϊ 18, ο6 νγῆο ἢδβα ποῖ οὰ ψ ἢ 
ὁΠη6 Βυδθδηα δηὰ τηδγγθα δηοῖῃογ, ἃ ργβο- 
τἰε6 σῆῃϊοῆ δὲ παῖ εἶπ τὰ υϑιιὰ] Ὀοτὴ 
δηηοηρ ἴΠ6 εν δη4 ἤρδαίποηβ. ( Τίπ). 
νὶ. 9,10.) ὙΠοΙΓ ἴμποιϊίοπβ οοηβίβίθα ἴῃ 
ἱακιηρ οαγα οὗὨ [ἢ [οἷς δηὰ ροοῦ οὔ τἢῃεἷγ 
ΟΥ̓ Β6Χ, Υἱβι ηρ (ἢ6 ὈΓΒΟΏΘΓΒ πὰ τηδγ- 
ΕΓΒ, ἸηδίΓυ οἴη σαι ΘΟ ἢ 6η8, 8.555: ρ δὲ 
τῆς θαροδπι οὗ τοπηθῃ, δηά ναγίουβ οἴμογ 
ἰηΐεγίοσ οἴἶοθβ. Ῥῆαῦε 18 βυρροβθά ἴο 
ἴδνο θδθῃ τἢ6 ὈΘΆΓΕΓ οἵ 8ι, Ῥαιυ}᾽8 ερίδβ:}6 
ἴο ἴῃ. Ἐοπιδηβ. 

ῬΗΩΝΙΟΕ, οΥ ΡΗΕΝΙΟΙΑ, 8. ργονίποα οὗ 
ϑγτία, σῃϊοἢ οχίθπάδα του ἴῃ6 αυ οἵ 
885, σἤσγα ἰὲ Ὀουπάοα ΕΟ Ἰεῖα οἡ τἴῃ6 
πογίῃ, δἰοηρ ἴδ οοδϑὲ βουζῆναγαάβ, ἴο ἴΠ 6 
τεγτηϊηδίίοη οὗ τῇς τγίάραβ οὗ 1} απ δπὰ 
ΑὨΠΠ ΔΉ, ποαγ ΤΎΓΟ, Ποσα ἰδ πιεῖ τΠ8 
θογάεγ οἵ Ῥαᾳϊεϑίηθ. [}ἢ Ὀγθδάτἢ ἴὲ ΟἿΪΥ 
σοι ργθ δηθὰ 1Π6 ὨδΙΤΟΝ ἱγαςὲ θεΐποθη 
1Π6 σοηιηιυαϊίϊοη οὐ Μουηὲ [ἰἰθδηυ8. ἐπὰ 
16 δέεβ. Τὴδ σου 88 δχοδθαϊηρὶν 
ἔογε!α, ὑυὲ Ὀεδΐηρ Ἔχιγοη  Υ {ἰπητθὰ, {ΠῸῪ 
δαγὶν Ὀδοδπια ἃ Οσοἰϊοπίβηρ Ρεϑορὶο; οχ- 
ταπαϊηρ {ἘΠ οῖγ ΘΟ]ΟΏ ΕΒ ἴο ἐπ 6 γϑσν δχίγοιη νυ 
οΥΓ τ6 Μεαϊϊογγαπθδη ϑὅεβ. ΟΥ̓ ἢ686 (βγ- 
πάρα 88 οπ6 οὗἉ ἵμ πιοϑβί εἰἰβιϊηρι 5ῃδιὶ ; 
Δηα 88 8 σοχῃπηογοῖαὶ παϊΐοη, ἴῃ Ρῃα- 
ὨΪΟΪΒΏΒ 8Γ6 ἴῃ6 πηοϑὲ οοἰθυγαιθα ρθορία 
οὗ δηιαυϊγ. Α ] δηά δοοσιιγαῖθ νἱ ον 

φ 



714 

ΡΗ 

οὗἩ 16 σϑοργαρῃυ, ργοάυςσιοηΒ, σΟΙΏΠΊΕΓΟΘ, 
Γεϊρίοη, δπὰ ἢϊβίογυ οὗ τ δποίθης Πω- 
Ὠἰοΐδη8, Ψ1]1 6 ἰουπά ἴῃ ἴα Βον. “. Κοη- 
ἄγος ΚΒ “ Ῥῃοηϊοῖία," οπάοη : 185ὅ, 8νο. 
Τῆς ρμῥγιπεῖρα! οἰπἰ68 οὔ Ῥβωηϊοῖα στ 6Γα 
ΡΥΟΙΕΜΑΙΒ, ὅ10ΟΝ, δηαὰ ΤΥΒΕ, οἵ σῇ ἃ 
ποῖϊοθ ἴδ ρίνθῃ ἴῃ [6 δι βοαιθηὶ ραγί οὗ 
1Π|5 ἱπάθχ. ΕῸΓ δὴ δεοουηὶ οὔ ἴῃ6 Ρῃω- 
Ὠϊοίαη ἰ64οἷ8 ννογβῃῆϊρροα ὈῪ τῆς [βγδε 68, 
866 ρΡ. 578---ὃ0ἢ}Ὁ. 

ῬΒΕΝΙΟΙΑΒΟΗΒ, ποῖῖοα οὗ, 380. 
Ῥηανιχ, (ἢ οὖν δυιϊπουίβεα ἘΔρ] Βῃ 

γεγβίοη γοηάεγεα ῬΒΕΝΙΟῈ) ν͵αθῷ 8 ρογί 
δηὰ εἰϊγ οα εἶα βουϊῃ-εδβὶ σοδϑὶ οὗ Οτεῖα. 
Αοἴϑβ χχνὶ!. 12. 

ῬΗΒΎΥΟΙΑ 18 8 ργονίηςθ οὗ 4.818 Μίηου, 
ἀϊνϊ δὰ ἱπῖο πε Οτγθδαῖεγ δὰ 1,αββοσ, Τῇῆα 
ἔογιμον δὰ Βιιῆγηϊα οὐ τἴῃ6 πογίῃ, Οδ]εῖὶα 
οὐ ἴα δαδί, διηρῆγ}α δηὰ [γοῖα οὐ τῇς 
δοι}}}, Πγνάϊα δηὰ Νγοῖα οὔ ἴἴ6 ψεδὲ. [18 
οὨϊε οἰ1168 πιθηξοηθα ἱπ ϑεγίρίαγε (Οο]. 
}]. 1.) ὅἃγὸ [,μδοάΐϊοοα, Ηϊογαρο 8, δὰ Οο- 
Ἰοβββθ. ὅ8ῖ. 0Κθ δϑϑπηδ ἴο βρεᾶὰκ οὗ Ρἢγγ- 

ἷἴα Μδΐοσ ἴῃ Αοἰβ '1. 10. Ὀδοδιιβα ἢ6 [Ο]η8 
1 στῇ Ῥδρἢγ}α θεῖον ἴἵξ. [ἢ Αοἰδβ χν!. 
6. Βα τηϑϑδῃ8 Ῥηγγαῖα Μίπου. Τῆς ἴἰη- 
Πα Δ π 8 8ΓΘ μι ἴο πὸ τυμ τα ΒοΓν] Ϊα 

Ϊα, Κορὲ ἴῃ τποῖγ ἀν Ὀαδὲ ΌΥ δίΓρ68, 
πα πβος πο οηἷΐγ Ὀγ βιβδγίηρβ. [Ιἢ αἱ! 
ἔπ ε86 ρεᾶγὶβ οὔ Αβίὶδ Μίηογ, ὄβνθῇ ἴο ΒΙ- 
ΚὨγηα δά {ἰὸ Επχίπα 8:8, [86 7εν8 
8ηςἸΘΉΕΪγ ἡνογα ΘΟΥ ΠυμηθΓοῦ8. 

Ῥευτ οὐ Ρυτ, ἴῃ 6 πϑιηδ οἵ δὴ Αἰτγίσδη 
δορίθ. Δοεοογάϊηρς, ἴο Ζοβαρῆιυβ (Αῃὶϊ. 
ἴμα 1. 1. ς. 7.) 106} σεγα τῆς ἸΏ Παυϊϊδηῖδ 
οἵ Μαυτγιιδηία, υῆθγο ἴἤθγο 18 ἃ γῖνογ οδ] θὰ 
Ῥῃυς. (ΡὈΡ]ιη. Ναῖ. Ηΐϊδβι. ]. νυ. ς. 1.) ΑἊ- 
οογάϊης ἴο ἴΠ6 ϑεριυδρίης δηὰ Ὑυϊραῖα 
νογβϑίοηβ ἴδον ψΈΓῈ ἴῃς 1μἱδγαπα. (ἐγ. 
χὶνὶ. 9θ. ἘΖΕΚ. χχν!. 10. χχχνῆ!. 5. Νὴ. 
1}, 9.) ὙΠΟΥ γα βιιρροδεὰ ἴο ἤδνα Ὀδθη 
(6 ἐἰδβορηἀδηῖβ οὔ Ῥμαῖ, [86 ΕΠΠγὰ δοὺ οὗ 
Ηδηι. (Θεη. χ. 6.) 

Ῥηυθεξι 085, 8 ΟΠ γϊδιϊαη οὗ Αβία, ψῇο 
Ρεΐηρ δὲ Εοπια ἀυτγίηρ αι} 8 βεοοῃμὰ 1π|- 
Ργβοηπιεηῖ, Α. ἢ. 6ὅ, ὑαβεὶν ἀδβεγίθα ἢϊπ), 
σἰτῃ ἰὐλυνα, ἴῃ ἢ15 παςϑϑϑιυ. (23 Τίῃ. 
;. 15. 

ῬΗΥΙΑΟΤΆΒΙΕΒ ἀσβογθοα, 499. 
Ῥηυϑιο, ογ Μοάισοϊηρ, βίδιο οἵ, 546---554.. 
ῬΗΥΒΙΟΒ, ΟΥ̓ ὨΒΌΓΩΙ ρἢΠΠ]οβορὴγ οὗ {Π6 

δον, δ23. 
ῬΙΒΕΒΕΤΗ, ἃ οοἰεὐυγαϊεα οἰἐν οὗ ι, 

τηθηῃςοπρα ἴῃ ΕΖεΚ. χχχ. 17. [{ βίοοα οἡ 
(ἢ οαβίθγῃ βῆογα οὗ {Π)6 δαϑίδγι ἃγῃ] οὔ [ἢ 6 
ΝΙΙ6. [π ἴμ6 ϑερίυδριης ατοοκ δπὰ {6 
Ψυϊραία 1μδείη νεγβίοη 10 18 ςϑ ]οαὰ Βυδαβεῖβ. 
Τη τῆϊβ οἰ ννὰβ8 τΠ6 τερῖε οἵ ἴῃς ροά 6885 
Βυδθαβεῖβ, νοι (Π6 Οτγθοκβ ἰάθη βοά τψιἢ 
ἀΠεἰγ Αγιθπηὶϊβ ΟΓ 1»ῖδπβ. “Τῃουρὰ δἢ- 
εἰγεὶγ ἀεσβίγογθά, τπΠ6 ἤηθ ργδηϊθ 810 68 

Βιοφταρλῖοσαϊ, Ηϊβογὶοαϊ, ἀπά 
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ὙΠΟ ταῦ 118 βἰῖ6, σουδτη ἔπ6 δοοουηῖ 
οἵ ἰδ δηοϊδηξ πιαρηίϊβοεποα ρσίνθη Ὀγ Ηεγο- 
ἀοιιι8." (Ὁν. Ἠοπάεγβομ᾽ 5 ἘΖΟΚΙεὶ, ῥ. 149.) 

ῬΙΗΑΗΙΈΟΤΗ, οἵἦἵ ΗΙΒΟΤΗ, νἱιπουΐ 1Π6 
πε 6: 8 μίας οἡ ἴπ6 δὰ 868, σἤοτα (ἢ 6 
ΓΆΘΙ 68 ππδάς {ἢ οἰγ βασοηὰ δηοβιηρπιεηξ. 

{τος χὶν, 2.9. Νυπι. χ. 7.) Α5 τῇς 
ΒΓΒ6 1168 ΨΟΓΘ ρΓΟΡΟΥΪν ἀο]νεγοά εὐ (8185 
{τε ἔγοπι {πεῖν σαριϊν!γ, δηα [δβ8γ οἵ τ 6 
δυριΐδης (Εχοά. χῖν. ὅ.), θγ. ϑὅιανν τη Κ8 

{παῖ 11 ἀογῖνοά 118 Παπι6 ἔγοιὼ {ἰΠπ8ὶ εἰγοιιπ,- 
ϑίδης8. (Ττανεἰ8, νο]. ἰϊ. ρ. 98.) 

ῬΙμΑΤΕ, Ροηζίυ 8, ποΐϊος οὗ, 130. ἩϊΞ5 
οοησιςῖ ἐονγαγ 8 ὅ68ι15 (ἢ γιβὲ, 180, 18]. 

Ριβολη, Μουηΐῖ, 6]. 
Ριβιρια (Αςῖβ χῖν. 94.). ἃ σου ΡΥ ἴῃ 

Αβὶα Μιίπογ, δανίηρ Ῥδιωρην δ οὐ ἴπΠ6 
βοιἢ, ΟΘαἰαῖία οὐ ἔπο πογί, ἴβαδυγὶα οἡ 
1Π6 οδδῖ, δῃὰ Ῥῃγυρῖα οἡ πε νεϑὶ. [118 
ἙΠεΓ οἷν 88 ΑΝΤΙΟΟΗ͂ ἴῃ Ρ᾿ δι 186 (Αςῖβ 
ΧΙ. 14.), 80 ςδ] δὰ ἴο αἰϊδεϊησυϊδῃ [ἃς ἰτγοῦλ 
Απτοςἢ ἴῃ ϑγγῖδ. 

ῬΙΒΟΝ, οὔθ οὗ ἴδ6 ἴουγΓ σίθαῖ τἰνογβ 
 ΠΙ ἢ τνδίογεα ἴδ σαγάρῃ οὗ Εάδρῃ. (6 εη. 
ἢ. 11,19.) ΤΏ δυΐῖποῦ οὔ τπ6 δροσγυρδαὶ 
ὈοοΚ οὗ ἘξςοἸεβιαβίουβ, βροδκίηρ οἵ 8 ννἱεα 
ἸΏ8, 88 8, ἔπδῖ “Πα Β|1]6τἢ 4}} τϊηρ5 ἢ 
ἢ18 ΒΟ ΠῚ," ΟΥ βργαδαβ 'ἰξὲ ΟὮ ΘΥΘΓῪ δϊ46, 
“885 Ῥῃίβοῃ δηὰ Τιργὶθ ᾿ βργεδα {ΠΕ Ὶγ ννδἴογβ 
“1ὴ ἴα {ἰπ|6 οὗ ἴπ6 πον ἔτι 8," τῃδιὶ 15, 
ΜΉ ΘΩ ἸΠΕΥ ΓΘ βυνο θη ΟΥ̓ ἰῃ6 πιο της οὗ 
16 νἱηϊοῦεδηονβ. (ὐδἰηιεῖ, εϊδηά, Ἐὸο- 
56 Ὠ 1 }|1|6Γ, δηὰ οἴθεγθ, Βιρροδα ἰὶ ἰο ὑε 
τΠ6 Ῥἢδ518, ἃ οοἰουγαϊθὰ σχῖνογ οὗ ΟοἱἊἢ 5 ; 
Ἐυδβοῦίυβ δηὰ Φεγοῖηθ, αἴεγ Ψοβερῆι, 
ὭΔΚ6 ἴα ἴο θὲ ἴ86 ἀδηροβ, το ἢ ραβδιηρ 
ἰηἴῖο [παϊὰ (8}}]8 ἱπῖο {Π6 οσεδῃ. 

ΡΙΤΗΟΜ, οπα οὗ [πε οἰτῖοβ 0} Ὁγ τπ6 
ἴβγβϑ  τθβ Ὁ Γ ΒΒδγηοῆ. (Εχοά. ;. 11.) δὶγ 
Φοῆη Μαγβῇῆδπι ᾿πιδρίποβ ᾿ὲ ἴο "6 Ῥαοἰιϑιιτῃ; 
θυϊ Ὁ 8 τπηοϑὲ ργοῦδθ!ν 18 πατουμος οἵ 
Ηεγοάοιῖιβ (Ηϊβι. ]. ἰϊ. ο. 158.), ψῇο ρῥίδεςβ 
ἰξ οὐ 1Π6 σϑηῆβδὶ τηβάο ἰο ἰοΐη τῇς δα ὅθδ 
σῇ ἘΠ ἸΒιπιηυ8 οὗ ϑυ6Ζ. Βγ [Π6 ΑΓΔΌΪΔΠ5 
ἴῃ ἰδῖδὺ Ε]π|68 1ξ 18 ο8} 164 Ελιπὶ ογ Εδι)ιιπι 
(ργοπουηπορά Ζαϊοιηι), ἢ οἢ πδιη 15 8150 
ΔΡΡΙΙΘἠ το 16 ργονίῃςα. 

Π͵ΑΟΌΕ, ἢοῖ ὑπκηονῇ ἴῃ Ῥαϊεβίϊπο, 87. 
Ῥηαῖνβ οὗ τ1ὴ6 Ποὶν [1μδη4, δοοομῃΐ οἵ, 

θ68---Τ0. 
ῬΚΕΑΌΙΝΟ, ἴοστηῃ οὗ, διῃοης πα δεν, ἴῃ 

Εἶν} δα οΥὙἸ μηδ] οδ868, [36---140. 
Ῥιούασμινω, ον δι τος οἵ, 493, 494. 
ῬΟΕΤΈΥ, ουεἱναῖοὰ ὈΥ ἴῃ)6 Ἠδῦτερνν5, 

δ21. 
ῬΟΙΙΤΈΝΕΞΒΒ, 76 15} ἰοτπβ οἵἨ, 401:---470. 
Ῥοιϊτιοαι, Ὠινιβίοηβ οὗ {μ6 ΗοΪγ 1,8ηὰ, 

6---18. ῬοΪ!ἰςαὶ δίδις οὗ {Π6 18γβϑεὶ 68 δηά 
εν ἔτουι ἴῃ 6 ρδισίδγομαὶ εἰπηθβ ἴο {πε ἀ6- 
βἰγυσιίίοη οΥ̓ Γ[ΠΟΙΡ ΡΟ Ὑ ὈΥ ἴΠ6 ἘΟΙΊΔΠΒ, 
92 ---181]. 
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ῬΟΙΥΘΑΜΥ, ὙὮῪ ἰο]εγαῖθα δηιοηρ ἴΠ6 
δεν, 441. 
ῬΟΜΕΟΒΑΝΑΤῈ ἴΓ668 οὗ Ῥαϊοδίηο, 8]. 
Ῥοντῦϑ, ἃ ργονίηοθ οὐ Αϑὶα Μίηογ, ἴδᾶν- 

ἴῃς τ1ηὴ6 Ευχίηθ ὅθ οὐ ἴπ6 πογίῃ, Οδρ- 
Ρϑάοςοϊα οὐ ἴδ βοι(ἢ, Ῥαρῃϊαροπῖα δηὰ 
Οαἰαῖῖα οὐ {πε δαβῖ, δηὰ {Π6 1,6 586 Ὁ Αγιηθηΐ 
οἡ ἴπε νψεβϑέ. Τῃαῖ εν ᾿δα βειἰβἀ ἴῃ 
Ῥοπίυβ, ργενίουβὶγ ἰο ἴπῸ ττηθ οἵ Ζ965808 
ΟἸγῖβε, 15. ουϊάθηξ ἔγοπῃ ἢ οεἰγοιυπιϑίδηςα 
1Πδὲ βΒειδῆρεγβ ἔγοτι Π18 σΟΥ ΠΓΥ ΔΓΘ πη6ι}- 
Εἰοπθα διηοης {{Ἰο86 πὸ σογα 8886 0] 6 α 
δὶ “εογιβαίθπη οὐ ἰπῸ ἀδγ οἵ Ρεπίεοοϑι. 
ΟΠ ΥἸΒυΙ ΔΏΙΕΥ αἰ8δὸ ὈθοδπΊ6 ΥΘΓΥ οαεὶν Κποννῃ 
ἴῃ 1Π18 οουπίγγ, Τῆδ δροβίὶο Ῥεῖογ 15 8βιρ- 
ῬοΒβϑά ἴο ἢδυβ ργεδοῃὰ ἴῃ Ῥοηπίυβ, Ὀδοδαδα 
ἴπ6 8 ἀγε68568 [}}8 ἄγβὲ Ερίβε]6 ἴο {86 616 ν- 
ἱηρ Ηεὔγαννβ, στ ῇο πεζὰ βοδίζεγεά ἐμγουρσῇ- 
ουἱ {π|8 δπάὰ ἴθ ποὶρῃθουγίης ρῥγουΐηοεϑ. 
(οδβθηπι !] τ᾿ 8 ΒΙΌ] οὶ Θδορτγαρῇν οἵ Αβία 
Μίπον [ΒἰὈ]1ς8] Οδθϊηεῖ, νο]. χχχῖν.) ρ. 7.) 

Ῥοοι.5, οὗ αἴμοη, 96. Ῥοοὶ οὗ Βειῃοβάδ, 
98. Οἵ Βιίοαπη, 38. Οὗ ϑοϊοιηοῃ, 53. 

Ῥοοι, δεν δῇ ἰανν8 σοποογηΐησ, 917. 
Ῥορύκατιον, οὗ τῆς Ηοὶγ [1,δηὐΐ, 84, 8ὅ. 

ΟΥ̓ Τεγυβαίθι, 31. 
ῬΟΒΟΗ͂ οὗ ϑοϊοιηου, 954. 
ῬΡΟΘΘΈΒ5ΙΟΝ5, ἀδπηοηΐδβοδὶ, γοϑ  ν οἵὨ, 55. 
Ροτιρηλκ, ἴῃ6 οδρίϑιη οἵ Ῥδαγδοῖ 

Ὀοαᾶγ συδγά, ψῆο ρυγοπαβθα Ζοβερῇ οὗἉ βοπὶα 
ΜιώεημεΝ ΠΟΥ Ὠδηΐδ, δηα τη866 ἢ πΔ ΒῈρ6Γ- 
Ἰπτοηάδηςξ οὗ ἢ πΠουβ86. Αβογπαγβ, ον - 
δνογ, ᾿ἰβιδηϊηρς ἴο {86 ἴαἰ8β6 σπαγραβ οὗ [}18 
τα, ψἢο δοουδβοα ΨΦοβερῆ οὗὨ αἰτοπιρεϊπρ ἴο 
βοάμυοαδ ἢογ, 6 ἴπγον όβορῆ ἱπῖο ῃγίβοῃ, 
ΠΕ δ6 ΜῈῺ85 ΓΙρΡΟΓΟΙΒΙΥ οοπβηθά. [ἰ 
Βῇου ]α 866πὶ ἐπαὶ [Π15 Τσουῦ 88 ποῖ οὗ 
νΕΓῪ Ἰοηρ σοητίπυδηοα ; δηα τὲ ἢ6 Γοβίογεα 
“οβερῇ ἴο 8}1} ῃ8 οοηβάδηςε, 8δηά εδηἰγυδῖοα 
Ὦππ ψ ἢ ΕΠ6 τηδηδροπιθηΐ οὗ ἴπ6 ῥγίβοη. 
(ἄξεη. χχχνῖϊ. 86. χχχίχ. 19---23.} ῬοτρἢδΓ 
5 δὴ Ἐσγρίίαῃ ῥγοροῦ πϑηια, σῇ ϊοῖ Πὰ5 
Ὀδθη δχρίδιπθὰ ὃν ἴῃ6 Οοριῖϊς ΠΙΩΤ' ΦΡΡΟ 
“αἰλον, ἴπαξ ἴδ, ζγῖπ]6 ταὶ ϑίογ οὔ ῬΗΑΚΒΕΟ, 
οΥ Ῥῃαγαοῆ. ὅϑοπ)β ὌἼχροβίζογβ ἤᾶνο τηδθ 
8 ἀἸδιϊποιίίοη Ὀοίνγθθη ἴΠ6 πηϑδίοῦ οἵ Ζοβορὴ 
δηᾶ [Π6 Κααθρεῦ οἵ Π6 ρῥγίβοῃ ἰηΐο ψϊςἢ ἢς 
νγὰ8 τγονη. Οἰἤογβ, ποσόνογ, ἢαᾶνο οοη- 
ἡεςσίυγοά, ἢ πλογὸ ρΓΟΌΔΟΙν, ἐμαὶ ῬοΙ]- 
Ῥἤδγ, δἴοῦ Ὠαυΐηρ ρυπηἰβῃθα ἸΣαΤΝ ἴῃ ἃ 
ἰληβρογί οὗ πσϑί πὰ ᾿θαϊουβυ, δοκπου- 
Ἰεάγχεά Πἷβ ἱπποοθηςα ; μυΐ Πδῖ, ἴῃ ογάὰθῦ 
ἰο δνοϊὰ αἰβρτδοίηρ ἢ᾽8 ν ἕο, ἱπβίθδά οὗ 
Γεβίογίηρ 9 ϑαρὴ ἴο δῖ5β ἔογιπογ οῆςε, ἢε 
οοηβαρά ἴο ᾿ΐπη ἢ 6 σοτηπηδηὰ οὔ [Πε δίβιθ- 
Ὀγίβοη. 

ῬΟΤΙΡΗΕΒΑΗ, βΟΡΘΓΠΟΣ, ΟΥ̓, ΠΊΟΓΤΘ οοῦ- 
ΓΟΟΙΪγ, ργίεϑὲ οἵ Οὐ, 18 Κποσῃ Οπΐγ ἴγοπη 
1Π6 οἰγουπηδίδηοσα οὔ ἢὶ8 Πανίηρ ρσίνεη ἢ 5 
ἀδυρῆςεγ ἴῃ πηδγτίαρα ἴο Ζοβερῆ. (6 εη. χ]!. 
45. χῖν!, 30.) Φαθοπδκὶ βιιρροβϑὰ ἰξ ἴο ΡῈ 
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ἴῃ. 58Π|6 88 ἴη6 Οὐρτῖὶς ΠΗΟΝΤΟΦΡΗ, ῥτίεδὲ 
οὗἨ {τπ6 βυη ; δηἐ τπῸ6 σγϑοθηΐς αἰβοουοσὶεϑ 
διηοηβ ἴῃ6 Ἐργρίίδη πηοηυμηθηῖϊβ πανα 
Βῃοσῃ πὲ 8 σοη͵δοῖιγα 88 ποῖ αἰΐο- 
δοῖῃογ νπουξ ἰουπαάδιίοη. ῬΕΤΗΕΡΗ-ΒΕ 
δ᾽ ρηῖῆσβ (παὶ σοι ὈοΘΙοηρβ ἴο ἘῈ, οΓ {Π6 
ϑυη : [815 ΠδπιῈ γγῶ8 ρεου ΠδΓῚν β40]6 ἔῸσ 
ἃ ῥγὶεδῖ οἵ Οη ογ Ἠε]οροἹ!β, [6 εἰτγ οὔ τὴ 6 
80η. πάεεϊρῃσα οοἰποίάξῃοθβ κα 1686 
ΒΙΓΟΏΡΙΥ σογγοῦογαῖα {π6 δηθ  γ δηά δὺ- 
{πϑητπςῖγ οὔ 6 Μοβαῖὶς Ὡδγγδαῖῖνα. 

ῬΟΥΤΕΒΒ ΕἸΕΙΡ. 866 ΑΟΕΙΌΑΜΑ, ῥ. 
61]. 

ῬΒΑΥΕᾺΒ οὗ ἴπ6 768, νϑγίουβ δρρε]]α- 
οηβ οὗ 354. ῬυθΪς ργάγογβ, 355. Ρτὶ- 
ναῖθ ὑγδύογβ, 356ὅ, 3866. ον οἥεγεα ἱπ 
ἴΠπεῸὶ ΒΥπαροριιοβ, 278, 279. Αἰ ε68. ἱπ 
ὈΓΆΥοΓ, 356, 357. ἘοΥτΩΒ οὗ ῥΓΆΥΘΓ ἴῃ υ56 
δηοηρ τῆ6 ψενβ, 357. 6. πἰποίθοῃ 
ὈΓΆΥΘΓΒ Πονν ι56ἀ ὈΥ ἴῃφηι, 985---288. 

ΒΕΑΘΗΙΝΟ, 8 ρϑτῖ οὗ [Π6 ΒΥΠΕρΟρΡΌΘ 86 Γ- 
γί ο, 2983. 

ῬΒΕΟΙΡΙΤΑΤΙΟΝ, 8 Φεν 8 Ρυπβῃτηθηΐ, 
174. 
ῬΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ οὔ ἴΠ6 Ῥδβδβονυοσ, 333. ΟΥ̓ 

ἴη6 ϑεαῦθβιῃ, 328. 
ῬΚΈΒΕΝΤΒ Οῇεγθα ἴο βυρεογίοῦβ, 468. 
ῬΕΙΕ57Τ5, ρΓίν!6ρθ8 δὰ [ποι οη8 οὗ, 265. 

30] -- 804. Οουγῖ οὗ [6 Ῥηδδῖβ ἴῃ 1Π6 
Τεπιρΐο, 268. 

ῬΚΙΜῈ ΜΙΝΊΒΤΕΕ, ΟΗ͂οΟ δὰ ἱπήμδηςσο οὗ, 
110. 

ῬΆΕΙΝΟΕΒ, οὗ {{1068 δηα ἔδι)}}165, 956. ΟΥ̓ 
πε Ῥγχονίηςο6β, 119. 

Ῥβιβοκ οὗ ῬΈΕΙ 501,4, μα τ] οἵ Ααι}1ὰ, 
εοηγογίοα 6 οἵ Ῥοῃΐυ8. 866 Αϑυ!,Α, 
Ρ. 62]. 

ῬΒΙΒΟΝΕΕΒ (Βοπιδη), ἐγεδίπηθηϊ οὗ, 149, 
150. Οτϊεηϊδὶ πποάδ οὗ ἐγθαϊϊηρ ὈΓΙΒοηογς, 
167. Ῥνοῦβθ]6 ογὶρὶῃ οὔ οπα ὑεῖηρ γοἰβαδοὰ 
αἱ ἴπΠ6 Ῥάβδονυεγ, 3323. Ἐγοβ οἵ, ρυῖ ουΐϊ, 
168, 

ῬμιβΟΝ5 (96 158}, ποίϊοα οὗ 166, 167. 
ῬΕΙΨΙΠΕΘΕΒ οὗ ἴῃ ἤτγβιί-οτγη, 460. 
ῬΒΟΟΘΕΕΡΙΝΟΒ, ἡ] οἶα], ἔογαιβ οὗ, ἀπΊοὴρ 

16 δεν, 181--ξ[16].; δηα δπηοηρ ἰπε ο- 
[Ώ8ῃ8, 142 --- δ]. 

Ῥκοούβατομβϑ (Βοιηδη), ρονγοῦβ οὗ, 1268, 
δίαῖα οὔ τὴς 76 ὴν8 ὑπάον ἴΠδπὶ, 127, 198. 
Ῥκουύοτιον 5 οὗ ἴπ6 ΗοΐΪγ 1,Δη6, 16 --- 

ῬΈΟΜΙΒΕ, [,Δηὰ οὗὨ 2. 
ῬΒοΟΜΌΠΟΛΤΙΟΝ οὔϊανβ, 118,14. 
ῬΚΟΡΕΚΤΥ, ΟΥἾ πΠ68 δραϊηϑῖ, ον ρα! Βῆ6ι, 

157----159. Ὀβροβαὶ οἵ ργορεγίυ, 450. 
ῬΒΟΡΠΗΕΥΒ, ποῖος οὗ, 11]. 318. Ῥυπί53ἢ- 

τιθπὶ οἵ ἔδ᾽βε ργορδεῖβ, 15ὅδ. ὅϑῇοο β οἵ 
τ(ἢ6 ῥγορμείβ, ὅ1]7. “ 7Τὴες Ῥνορλείε," δῃ 
αποϊοηξ αἰνὶδίοη οἵ [πΠ6 ΟἹ Τοβίδηηθηϊ, 280. 
ΤαῦΪε οὗ τ[Π6 βεςοηβ οὗ 1Π6 ργορῇθὶβ ἃ8 
τοδα ἰπ ἴ1Π6 6 }5}} ΒΥΩΒΡΌρΩΘ, 382. 
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ΡῈ 
ῬΒΟΒΕΙΥΤΈΒ, δοοουηὶ οὗ 929]. 

ἀϊτοη5 οὗ ργοβεϊγείβμ), 292. 
ῬμοΟΞεΕύοη ΣΕ, ΟΓΥΓ ογϑῖογιοβ οὗ ἴΠ6 6.8, 

914. 
ῬΞΑΙΧΤΈΕΒΥ, ἴογῃ, οὗ, 515. 
ῬΤΟΙΕΜΑΙ͂Β, ΒΟ ΘΉΠΥ ο8|16ὰ Ασοδο (δυάρ. 

1. 31.), ὅ)ηὰ ποὰγ Κπονῃ ὈΥῪ ἴα ππι| οἵ 
ΑΟΒΕ, ἰβ ἃ ρογῖ δηὰ ἴοψῃ βιἰυδῖοἀ οἡ {86 
8Βῆογα οὗ τῆς Μοάϊτοαγγαηθδη 8.68, οὐ ἴδε 
ςΟΠΗ͂πα5 οὗἩ ἴνογεῦ δηὰ ἴὔρρες Οδ! 166. 
Ἤρστγε δὲ. Ῥδὺὶ γοβῖθα ὉΓ οὔθ ἀδὺ οὐ ἢΐ8 
͵Ἶουγπον ἴοι Ερἤἢδϑυβ ἴο 7ογυδαίεηι. (Αςἴ8 
χχὶ. 7.) “Αοτγε ἴοοῖβ ποῦὶν ἔτοπη ἃ ἀϊβίδηςε, 
Ὀυῖ, ψπ πὴ 119 ᾿ν8}18, 15 ᾿Ἰηοϑὲ ψτγοϊοῃοὰ ; 
Ἠουδο8β ἴῃ Γιΐηβ δηὰ Ὀγοόκοη δγοἢ 65" [8Γ6] 
“ἢ ΟΥΕΓΥ αἰϊγοοῖοη." (1,4. 1μ1πά 88γ᾽ 8 
1, εἰέεγβ ἔγοπῃ Ἑάοπι, ἅς., νοὶ]. 3]. ρ. 8].) 
Α8. 1Π|5 ροτγὶ πηιϑὲ αἰννδυβ ἤᾶνα θη Οἱ 
δτοαῖ ᾿πηροτίδηςσε ἴῃ τἰπ|6 οὗ Ψᾶγ, ἴπ6 ἴοννη 
ἢ, ΠΟΠΒΟΠΌΘΏΕΥ, υπάἀογροηθ σγοδὶ σἤδησοβ. 
Βυτγίηρσ ἴδε ογυδδάθβ {Π18 ΟΥ̓ βυβεγοαὰ ὃχ- 
Ἑοθαϊπρὶν, Ὀοι ἔγοτῃ ᾿πη846}5 ἀηα (Ἡ τ 5[1808, 
θεῖνθθη σἤοπὶ ἰἃ 88 ἴῆ βδεδὴθ οὗ τϑῃγ 
ΒΑΠΡΌΪΠΕΓΥ ΠΟΠΗ͂ΪοΒ : δἴ ἰθηρίῃ ἴν [61] ὑπο Γ 
16 ἀοπιϊηίοη οὗ τς ἰαῖθ ἢΠ)θζζαγ Ῥδεΐβ, 
ὉΠᾺῸΡ ψἢοβα ρονογητηθηὶ δπά {Παὶ οἵ ἢ]8 
ΒΌΘΟΘΟΒΒΟΓ ἰζ 85 Γονὶνοί, 5ηἀ 15 ὩΟῪ οὔδ οὗ 
1Π6 πηοβὲ σοῃ δι ἀθγαῦ]6 ἔοννη8 οἡ ἴδ ᾿σοδϑῖ. 
Αὐταὶ [88 8 Ὀδδυτ} δρροδγαηςα, ἤθη 
ὑδῃοϊα ἔγοπι ἃ βῃογὶ αἰβδίδηςθ. ΤῊϊ5 ρίδος 
15 ΠοἸεὈγαϊεα (ογ τ 6 γαρυ δα ἔπεσα ρίνθη ἴο 
Ναροΐεου Βυοπδραγία, ὃν με ΤΌΓΚΒ ὑπάεγ 
τῆς οοπηπιδηά οἱ δὲν ϑυάπου διηῖἢῃ, τῃο, 
αἔονῦ ἃ ἰοὴρ δπά τὴν ποταυῖς βίθσθ, ᾿οπ|- 
ΡΟ Ιοὰ ἐπα Ἐγεηςῆ ἴο γεῖγα τσ ἢ σγοαῖ 1058, 
δηά υἱεἰπηδέοὶγ ἴο δραπάοη ϑ'γτῖα. [|π1832, 
Αογα νν88 σδρίυγεα Ὀγ ἴη6 ΕρΥρ δη ὉΓΊΩΥ, 
8. ἃ Ἰοηρ᾽ 5ΒΙ6ρὲ : δβηά ἴῃ 1810 1ὲ “ ὈδοδΠ)6 
τῆ οἰοβῖπρ βεεηθ οἵ {π6 βιίγιυρρὶθ Ὀεΐνγθθη 
τὴ 81:4 ἘΠρ 5ἢ ἀπά ἐπ Αὐπίγιδη ἤθοϊϑ δηὰ 
1ῃε ἴογοαβ οἵ Μοπαπιπιδά 411. Ουη Νον. 834. 
1810, ΑΚκα (Αςγθ) νῶβ Ὀθοιηραγάθα ἴογ 
ΒΕΥΘΓΆΪ ΠΟΙΓΒ; ὕπ0}} ἴῃς οχρίοβίοη οὗ ἃ 
τηδραζΖίηα ἀεβίγογεά ἴδ6 ρσαγτγίβοη, δηά ἰδ] 
{Π6 του ἴῃ Γι]π8.) (ἘΟΒΙηβοΒ ΒΙΌΪςαὶ 
Ἐδβραγοἢοβ, νοὶ. 1]. ἢ. 934.) Αὗγα '5 ΠΟῪ 
ἃ ἴαγρα δηὰ βουγϑῃίησ ρῥ͵δοο, ἢ} ἀροιϊ 
εἰρῆξ ογ ἴθη 1ποιυβαηὰ ᾿ΠΠΔὈΠ Δη18, οὗἁὨ ΤΠ οπὶ 
120 το 150 ὅγε ὅενβ. (ὙΠ βομ᾿β 1,8πᾶ5 οὗὨ 
{Π6 Βιθὶε, νοὶ]. 1]. ρ. 934.) 

ῬΟΒΙΙΟΑΝΒ ΟΥ οΟἸ]δοῖογβ οὗἁ ἴῃ6 γουθηιο, 
δοσουηΐ οὗ, 905. ὙῺΥ οὐϊουβ ἴο πε εν, 
206. 

Ῥυβιιῦδ, 8η οριοηξ ρονογηοῦ οὗ Μαϊίδ, 
δὲ {π6 {ἰπ|6 οὗ 8. Ῥβυ} 8 βῃϊρνγοοκ, νῃο 
ΤΩΙΓΔΟΌΪΟΙΒΙγ ἤσδαίθὰ ἢΠὶ8 ἔδῖμοσ οὐὗὁὨἨ ἃ ἀδη- 
βετουβ πιδἰίδάγυ. Τμὰὲ ὈδῪ ἱπ ψῃϊοῖ τπα 
γ 6586] ν»85 ψγεοκοα ν88 σοπίριουβ ἴο ἢ15 
δβίαϊ ; δηὰ ἢ πιοβὲ ργοῦϑΟΥ δηϊεγίαἰποὰ 
1ῃ6 Ἀροβίῖὶα εἰυγίησ 18 Ππγθθ πιοπί δ᾽ ταὰ- 
δίάδεησα οἡ {μα Ιδἰδηά, (Αςεἰβ χχῖ. 7, 8.) 

Ο(οη- 

Βιοσναρλῖοαϊ, Ηἱ:δἰογίοαϊ, απ 

Ρυ 

Αἢ δηπεῖοπε ᾿ῃβοτιρίίοη ἰουπά δὲ Μα]}18 ἀδ6- 
βίρτιδίοθβ 18 ΡΌΨΟΓΠΟΥ ὉΥ (Π6 5ΒᾶΠ)6 80ρ6}13- 
ΤῊ ---- ΠΡΩΤΟΣ οΥ οἤιεῦ, νιαη --- “Ποῦ 86. 
Τυκο ρἶνεβ ἐο Ῥυθ]υ5. (Βοοτβεϊά δηὰ 
Κυϊηδεῖ οἡ Αεἰβ χχυπὶ. 7, 8.) 

Ῥυτ, ογ Ρευ.,. 
Ἰ. Τίνα ργορεγ πᾶπ|6 οὔ ἃ ρθορὶδ γεπηοῖα 

ἔτοτῃ Ῥαϊεβέηθ. (1538. ἰχν]. 19.) ΤῊ 1,βιῖη 
Μυϊγαῖα γοηάεγβ ἴὰ Αἰποᾶ; δοοογάϊησ ἴο 
Βοοεδαγῖ, ᾿ἃ ψὰβ ῬἢΣ:, δὴ ἰδἰαπὰ οἵ τῃ6 
ΝΘ ἴῃ ὕρρεν Εἔσνρε. Μη ΓΏρα Βυρροβοβ 
ἴὲ το Ὀ6 ἃ ρἷαςα ἴῃ [Π6 εχιγοπγ οὗ Ερτρῖ ; 
ἰς Ὀοησ ἴἢ6 ργορμεῖ᾿ 5 οὐὔ͵εςξ, ἴῃ ἴῃ ρ685- 
ΒΆΡΟ πδὲ εἰϊεα, ἴο ἀεδιρηδῖα (ἢ 6 τηοϑὲ 
Γοπιοῖθ . 

9. Τῇ πδπιὸ οὔ ἐπε ἢγϑι Κίηρ οὗἉὨ Αβϑυγία 
Ὑγἢο 8 πιοητοηδά ἴῃ Π6 ϑεγρίυγε. Ης 
Ἰηνδάρθα {δ Κίπράοιῃ οἵ ἰβγβεὶ 5βῃογι}ν δῇοσ 
Μεπαῖοπὶ πα πκυγροὰ {ἰἰῈὰ τἤγοπα, ννῆο 
βᾶνε ἢ) ἃ ἱπουβδηα τβἰθηὶβ οὐ βἰϊνεσ ἴο 
Ἔθος μιῖπ| ἴῃ Π15 Κὶησράοῃῃ. (2. ΚΙηρϑ χν. 
19, 90. 
ῬυΝΙΒΉΜΕΝΤΈ (Β οὔτε) ἀσβῖρη οὗὨ, 162. 

[πίογίογ ριηπτηθηῖ8, 163---169. Οβρίιαὶ 
ρυηβῃπιοηῖβ, 170---18ὅ. 

ῬυξιξρισατΊονβ οὔ ἴῃς 768, δοσουηῖ οὗ, 
8569---3.61]1. Ρυπῇοδιίίουβ οὐ τπ6 Ἰδργοϑβυ, 
ἴῃ ΡῬΘΓΒΟΠΒ, ραττηθηΐῖβ, δηα ἤοιι5εβ, 369, 
368. Ῥυγβοδιίοηβ ἴῃ ᾿δ86 οὐ τρϊποῦ ἴπ}- 
Ρυγῖε5, 368, 364. 

ῬυκΙΜ, οὐ Ἐραδαβι οὐ 1,οἵβ8, βεοουηΐῖ οὗ 
346. 

Ῥυτεοι,, ἃ τηδσι πιὸ ἴον οἵ (ἴδηι- 
Ρδηϊα, ἰῃ Πἰδ]γ, Ὀεΐσοθη Β.δ1:5 δηα Νδρίεβ, 
ἰουπάφα ὈΥ 8 σοϊοην ἔγοηι (ἰιπηδθ. [τ νι88 
οΥρίη ἢν οβ]]Θὰ Ὠοβραγοῆϊα, δηά αἢεγ- 
γ Γ 5 Ῥυτεοῖ,, ἤροτη ἴμα ργοδῖ πυτηῦεῦ οὔ 
ψγ 6115 (»ιωώεὶ) πῇ τ ποόγα ἴῃ δα νεϊρῃ- 
Βουγῃοοά,. [Ιὲ 18 πον οι] οὰ ῬωζΖζΖυοὶ! οὐ 
ῬυΖΖιοῖϊο. ἴξσ νγὰϑ 8 ἔδνοιγίϊε ρμίαος οἵ 
Γοβογῖ ἴογ (πὸ Ἐομηβηβ, οὔ δοοουπὶ οὗ {86 
Δα͵δοδηΐ ΠΉΙΠΘΟΓΆΙ ννδῖογβ δηἀ 115 ποῖ Ὀ. 18 ; 
δά 118 Παγῦοινῦ 85 ἀείεπαἀδα ὈΥ 8 ςε]6- 
ὑυγαῖοα τηοΐθ, ἐπ 6 γοιηδὶηβ οὗ νν ἢ] ἢ ἀγὸ 81}}} 
ἴο Ὀ6 δεεῆ. ϑὅι:. Ῥδὺ] Ἰαπάθά δηὰ αὔοάε 
ἤογα βεύθῃ ἄδύα, ὈῪ {π6 ίδνουγ οὗ {ἰε 
σδηϊυγοη, ΟἹ ΠΙ8 ἢγβέ ΟΊ ΓΏΟΥ ἴο Βοπια. 
(Αςἰβ χχνῆ. 13.) [τ ἀρρεαᾶγβ ἔγοιῃ Αοῖβ 
ΧΧΥΪΠ. 11]. ἐπὶ Ῥαΐθο! νγὰ8 ἰἢ 6 ἀαδπεϊπαιίοη 
οὗ ἐΠϊ8 ν6556] ἔγοπη ΑἸοχδηάγία δηὰ νὸ 
ἴόδγη ἔγοιῃ τ 6 ἱπάδροηάθηϊ ἐδβεϊπιοῦυ οὔ 
τς εν δ Ὠϊδιογίδη, Φοβθρῆιυβ, Ἵοογγοῦο- 
Γαϊθα ὃν 1Π6 ροοργαρῆογ ϑίγαδο, ὑπαὶ {815 
νγ»88 ἴΠ6 ροΓῖ οἵ ᾿ἴαὶγ ἴο ψ ἢ ἢ δῃϊρ8 ἔγοπι 
Ἐργρῦ δηά τἢ6 Ἰμονδηὲξ σοιῃπιοην 86 ]] θὰ. 
(Δηιῖᾳ. Ζυά. ᾿10. χνῖϊ. ς. 7. ὃ 4. ς. 8. ἃ 2. 
ϑίγαδο, αδορτ. ]. χυί!. Ρ. 793. οἀ. Ο45341}.} 
ῬμΖΖιΟΙ: 5 ΠΟΝ δὴ ᾿ῃβιρηϊδοδηῖ ἴον, 
ὍΏΟΒΟ ἸΠΠΔΟΪ Δηῖ8 ΔΓΕ ρεΏΟΓΑΙΪν οσουρίοα 
ἴῃ βϑῃϊηρ. [ἴπ 118 ἱπηπγχεάϊαϊα παρῃυουγ- 
Βοοὰ ὅγὲ ἴδε γοπηδῖηβ οὐἠἨ 8 ἴδπρὶς οὗ 



Οτοφγαρλίοαϊ 1) ϊοξοπανν. 
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Τυριτον ϑογαρῖβ, ὩΏΔΩΥ ραγίβ οὗ σῇ ο ἢ 8ΓῈ 
ἴῃ ροοά ρῥγεβεγνδίίἼοη. (ΕἸ5 Κ᾽ 8 Ῥδϑίου "Β 
ἘεςοἸ]δοείοηΒ, ρΡ. 39.) 

ἀρ κεαπσρεασεοκια ας, αναρας, 

Ουλκτῦβ, 8 ΟἸ τ ϑεϊδη γοϑι θη βἰ 
Οονγίπεἢ, ψἤοβα βαϊυϊδίίομβ ϑαίης αιυὶ 
ἰγαηβηεἀ το οπ!α. Ηδπ γψὰ8 ργορϑῦὶνΥ ἃ 
ἈἘοπιδη, τοπ σομτηογοὶαὶ δἴδισα ἢ8α ἰοὰ 
ἰηῖο ἄτοϑοςθ. (οπι. χυϊ, 23.) 
υτοκβαν (Συρτις). ΤὙνο βυγίεβ οὕ 

88η64- θη Κ8 οὐ ἴΠ6 πογίμοσῃ οοαδὶ οὔ 
Αὐῖςα, εγα ραγαςα] ΑΓ οοἰευγαίθα μα τὰς 
πε δηςϊθηῖβ, ὈὉῪ ΨΠΟπΣ ἸΠΟΥ ΕΓ 80-68}]} 
88 Ὀαίηρ ἀγαννῃ ἱορεῖῃοῦ ὉΥ [Π6 οὐγτεηίδ οὗ 
1η6 868. Οπε οὗ {πεβ6, οδ δὰ τπ6 ϑυγέ 
α)ον, Ιὰγ Ὀεΐνεθη Ουταηα δηὰ ]μερ 18, δηά 
18 πγοϑὲ ργοῦαῦγ ΤῊΝ Συρτιν, ΤΗΕ Θιμολεαπά, 
Αἰ] δα ἴο ἰη Αεοεἰβ χχν]!. 17. ; βίηςα 8 νϑβϑϑοὶ 
Ὀουηά ψεβίνναγα, δῇεγ ραββίηρ Ογεῖο, πιῖσμὶ 
δας Ὀ6 ἀγίνθη ἰπίο 1ξ ὈΥ ἃ βίγοηρ ῃογίῃ- 
Θαβίεγυ πὶπά. Τῇ οἵδες (δυγές Μσιον) 
ἴὰῪ ποὸῦ (δγίμαρθ. (Κυΐϊηδεὶ οπ Αςὶβ 
χχυὶ. 17. οὈΙμβοη 8 []οχϊσοη, γνόςθ 
Συρτις.) 

Θυϊκινῦ8 οΥἡ ΟὙΒΕΝΙῦ8 (Κυρηνιος, ἴῃ 
1, δια Θυϊγίηι.5), ἐμαὶ 18, ΡΌΝΙ5 α]!ριοῖυ8 
Θιυνγίη5. 866. ρᾶρα 648. οοἱ. 3., δηά 
οὶ. 11. ὑρ. 554. 1059. 

ἘΛΑΜΒΕῈΒ οἵ ΕδΠ6Β68, ἃ ΟἸΕΥ δγοοΐθα ὈΥ 
16 Ηεὔῦγεσβ ἀυγίηρ ἐπεὶς Ὀθοπάδρθ ἰη 
Ἐργρι. (Εχοά. 1. 11.) [τ ννὰβ βιξδίθα 1 
τῆ ἰαπὰ οὗἩἨ Θοβῆθη, δηὰ Ἀρροθδᾶγβ ἴο ἢδνα 
Ὀδθη ἴΠ6 σβρίϊα] οἵ τπδὲ σουπίγυ, ψΠ]οἢ 18 
“Δ]}16 ἐδ Ζαπά ΚΙ Καηιοεος ἴῃ ὅδη. χΙν]]. 
11. Μοβὲ ρῥγοῦδοὶν ἰτ νν85 ἴῃ βαπ|6 ν] ἢ 
Ἡξετγοοροϊ 8, τς βιίοοα οὐ ἔπ ργϑαῖ οδηδὶ 
μεῖσθοη ἴῃ6 ΝΙα δπὰ ϑιιθζ. (Ηεπηρβίθη- 
ὈοΓγρ᾽βΒ Εργρὲὶ δῃηῃά ἴῃ6 Βοοῖκβ οὗ Μοβεβ, 
ΡΡ. 49---δ4. Εαΐη. 1845.) 

ΒΑΒΒΑΤΗ. 
Ι. Ναῤδαίδ, Ἰαὐδαίλ-Ανιπιοπ, οὐ Ἀαὖ- 

δαί ὁ 1ὁ6 οδμίάγεπ οΥΓ Απιηιοη, δἰεουνναγαὰ 8 
οα]Π1.ὰ ἢ Δ εἰρη ϊα, τπ6 οαραἱὶ οὗ {86 
ΑἸΩΠΙΟΠἾ 65, ννα8 δβἰζυδίθα Ὀεγοηά “ογάδη. 
ἴξ ννὴ8β ἃ ρίαςς οἵ σοπβιἀθγαῦϊα ποῖα ἴῃ ἐῃ 6 
ὕπ6 οἵ Μοβδεβ. ὙΠοη αν ἀεοϊαγεὰ 
ΨΆΓ δἀραϊηϑὲ ἴπ6 Αἰηπιοηΐϊΐεβ, ἢἷβ ρϑηεγαὶ 
Φοδῦ ἰαἱα βίδρε ἴο ἘδΌρβι - Απηηοη, ἤογ 
ες Ὀγανα γι Ἰοβϑὲ ἢἰ8 [Π|{, ὈῪ 8 βϑογεί 
ογάος ρίνθῃ Ὁν {π|8 ργίηςθ, ἰῃαὶ ὕὕστίδἢ 
8Βῃοι ἃ Ὀδ ἐογβακθη ἴῃ 4 ρἶδορ οὗ ἀδῆρογ. 
Απὰ πῆδθη ἐπα οἰ τγ88 τθάυςθα ἴοὸ τῃ6 δεῖ 
Θχιγοι νυ, ᾿ αν ΠἰπΊβ6 ]  ννθης ἘΠ ΕἸ γ, τπδὶ 
ἢδ πιρῆξ πᾶν ἴῃ6 Ποποιγ οἔἔὨἁ ἱδκίησ ἰξ. 
Ετοπὶ ἢ ]5 ἄπια 1ξ Ὀοοδπιθ βυῦ]δςξ ἴο τς 
Κίηρβ οἵ Φυάαῆ, Αἢογναγήβ τἢ6 Κίηρβ οὗ 
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ἴσταθὶ Ὀθοῦπηα πηδϑίογβ οὗ ἰξ, 1 411 (ἢ 6 
γαϑὲ οὗ {ἢ ἐγῖ65 Ὀεγοπὰ Ζογάδῃ. Βιιΐῖ ἴο- 
νναγάβ ἐπ σοποϊ βίο ΟΥ̓ 1Π6 Κίπράοπι οὗ 
ἴβγϑεὶ, Τιρ δῖ ἢ-Ῥ. 656 ῦ μανίην ἐκ ἢ ἀνναν 8 
δτοδὶ ραγῖὶ οὗ ἴῃ 6 [βγμθ 165 ἔγοπι {δὲ οοιπ- 
ἴΓΥ, ἴῃ6 Απιπηοηΐῖϊ88 ᾿αγα ρα ΟἱἨ ΠΠΔΏΥ 
σγυο ε168 ἀροϊηδὶ τΠο86 σῶῆο Γειηδὶποά ; ἴῃ 
σοηβοαιδησα οὗ ψῇἢϊο 116 ργορἢοῖβ ζοτγο- 
τ8 ἢ δηὰ ΕὑΖο καὶ ργοποιιποθά νΟΓῪ βονοσο 
Ρτορβϑοίεβ δρβίηβὲ ἘδΌΡαιῃ, {Π6 σδρίϊαὶ 
οἷν οὗἩ τῆ6 Αἰμπποηϊῖθβ, δηά δραϊηβὲ (ἢ 6 
τεϑὶ οἵ ἴπ6 σουπίγυ, τ ΠΟ ἢ ργοΟΌΔΟΪΥ δὰ 
1ΠΕῚΓ σοπηρ  οἴίοη ἔνα γδδγβ δῇδογ ἢ ἀθβίγις- 
το οἵὨ 7ε6γυβαίθπι. Απτιίοοδιβ τἢ6 Οτγοαὶ 
ἴοοῖ τπ6 οἷν οἵ ἘδΌΡδιἢ- Απηοη δδοιι 
Α.Μ. 8786. ϑοῖια [Ἰ)ὺ Ὀοίογε (ἢ ἰ5, 
Ῥιοΐϊεην ῬΒΙἸδάεὶρῃυβ δὰ ρίνοη ἢ τΠ6 
ΠΆΠ.6 οὗ ΡΗΙΠΑΘΕΙΡΗΙΑ (πίοι 866 ἴῃ ρδῦ6 
7129.).. Αἱ ρτγεβθηὶ ἰξ 15. 8 ἴδγρθ νι] αρο, 
σα θοὰ Απηῆϑη. (ϑεδνδαγιζ 8 οβοσ, οὔ 
Ῥαϊεβεηθ, ῃ. 930.) αγίουβ γυΐμηβ, ᾿γίησ 
οη Ὀοϊῇ δἰά65 οἵ ἃ βίγοβιπι, βι[οβί ἰῖ5 αι ποϊθπξ 
βρἰδηάοιιγ. “7)ε ἀγεδγίῃεθββ οὔ 18 ργεβθηΐ 
ἈΒρθοῖ," βᾶγ5 Ἰωογά 1μἰηάβαν, “158 υϊῖα ἴΠ- 
ἀδβογιθαῦ]6. [0 Ιοοκβ {κα τπ6 δροάς οὔ 
ἀδβίῃ ; 6 νιον βιϊηκ8 ἢ ἀθαὰ σαπιοβ; 
οπθ οἵ πμεπὶ νγ͵ὲβ γοϊτἰηρ ἴῃ τῃ6 βίγθαπι ; 
δηά ᾿πουρῇ τγα βᾶνν ΠΟΠ6 δῃηοηρ {ἢ 6 ΓΙΪΉΒ, 
[ΠΟΥ σεῦ δοβοϊ οὶ γ σονογοὰ ἰῇ ΘΝΘΓΥ 
ἰγθούίοη στ {ποῖγ ἀὴρ. ΤΊνδῖ πηογηϊηρ᾽ 8 
τα νουϊά ἢᾶνα σοηνίηοοιὶ ἃ βεορίϊς πον 
γτιιὴ8 ἴΠ6 ργορἤῆθοεγ. 77 τυἱἱ παῖζε Πιαῤῥαίλ α 
εἰαδίε γ᾽ σαπιείε, ἀπά ἐδ Απηπιριοπίίες α σομοΐ- 
ἐπρ-»ίαοε Ὧν ἥοοζε. (ἘζΖεϊ. χχν. 5.) Νο- 
τἰῆρ ὈὰΣ {Π6 ογοακίηρ οὗὨ ἴγτορβ δπὰ τΠ6 
ΒΟΓΘΔΠῚ8 οὗἁ τ 114 ὈϊΓά8 Ὀγοκα [Π6 β]θ ποθ 88 
ψ6 δἀνβηςεα ἢρ [18 ν8}1}6} οἵ ἀδβοϊδιίοη," 
([μεἴετβ ἔγομῃ Ἐμυρὶ, δίς., νοὶ. 1. ρ. 112.) 1[π 
ΡΡ. 113- - 117. ρογὰ 1εἱπάδαγ ἢδ5 στρ! δ! Ὺ 
ἀρβογιθθὰ {πῸ6 συ οὐ Ἐδρραιῆ- Απημηοη, 
ΠΟ 8 ΠΟῪ ἀδϑογίθα Ὄχοερῖ Ὀγ ἴῃ6 Β6- 
ἰἰουΐη8, ψῇο ναῖον τοῖν ἤοςκϑ δὲ 118 {{πῚ 16 
γίνου. [Ι}ἢ 1838, Ὦγ. Ἐοδίπβοη ἔουπαά {6 
Γοιηδἢ8 οἵ ἃ τοηρί8 ἀπ βδοῖμθ (ον πίη 
ΟοἸϊιη8. (Βι οὶ οβϑαγοῆθβ, νοὶ]. ἰἱ. 
Ρ. 569. Ὦν. Κοῖιῃ 5 Ενίάδηοε οἵ Ῥγορῆθον, 
Ρρ. 361---277.) 

2. Νανδαϊλ- Μοαδ, οὐ αῤδαίλ οΓ ἰλδ 
οἠ άγοη οὗ Μοαδ, τ ςαρὶῖαὶ οἵ 16 Μοεδῦ- 
65, οἰ βοσσίδα ΑΒ. οὐ ΑἈΙΕΙ, οὔ Μοῦῦ, ἐπὰ 
ΚΙΒ ΟΕ ΜΟΑΒ, δηάὰ ΚΙΒΗΕΆΕΘΒ, οὐ ἴΠ6 ΟἾΕΥ 
νυ τ ὈγΊοΚ νγ4}18. (δ ἐγ. χί νη, 31. 36.) ΤῊΝ 
εἰν νγὰ8 βἰδι θὰ οἡ ἴΠ6 γίνογ ΑΥἿ : ἴὰ ὑπάδγ- 
ΘΠ ΠΊΔΩΥ γονοϊ τ οη8, ἀπ [ἢ ρτορ!οῖδ ἀ6- 
ποιπορά ἤσαν }ιάρτηοηῖδ ἀραϊηδῖ 11. [18 
τον οδ]]οα 444 Κετγοῖ, δα 18 5:1δϊοὰ οἡ ἴῃ 6 
ΒΟ ἢ -οαβὲ τουπιηδίϊοη οὗ τ Ὠοδὰ 868: 
οη Πίρῇ τοςκβ ἴῃ ἔγοηϊ οὔ ἃ ἄδθρ δηὰ πδ- 
γον ν]εγ. (οι αγιζ᾿ 5 Ὠαβογρεῖνα 6ο"5 
ΕτδρἢῪ οἵ Ῥαϊεβεῖπα, Ρ. 216.) 

ἜΛΛΒΒΙ, ΟΥ ΠΆΒΒΟΝΙ, ἱπηροτὶ οὗ, 518. 
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ἨΑΒΡΌΟΜΑΝΟΥ͂, οὐ αἰϊνίπαίίΐοη ὈΥΡ [Π6 
δια, 389. 

ἘΑΒΒΉΗΑΚΕΗ, 8 ΟΠΘΟΟΡ οἵ ϑϑοηηβο ον 
Κὶηρ οὔ Αβϑυγῖα, ῆο νν88 βοὴ ψ ἢ ΒδΡ- 
58 {185 ἀπά Ταγίδῃ ἴο βιιπηπηοη ΗἩοζΖοκίδῃ ἴὸ 
ΒΌΓΓΘΉΘΘΓ ἴο ἢἰ8 πηλβῖογῦ. (9 Κίηρβ χυἹ. 
117.) 

ΒλΟοΑ, 8 ϑγγῖίδο πογὰ οὗ σοηϊεπιρῖ, πηθδῃ- 
ἵπρ ἃ ψοΡΊΠ] 688 ρεύβοη. (Μαῖϊ. νυ. 22.) 
Τῆοβϑο ψνἢο δρρὶ]οα {Π18 ἴθγπὶ ἴοὸ Ὡποιθ ον, 
ΜΈΓῈ οὐποχίουβ ἴο ρῥιυιπίβηπιθης ὉγῚ {Π6 
Οουνοιι, οἵ ἐποηςγοεῖῆγεθ. 866 Ρ. 18ὅ. 
δυρτα. 

Ἐλοπξι, (ἢ γουηροϑὲ ἀδιιρῆο οὗ 
[,Ὀδῃ, δηὰ ἴπ6 νι οὗ Ζβοοῦ. ὅὸ νν88 
τῆς τπιοῖδπογ οὔ Ζοβερῇ δηὰ Βεηΐβιηϊη. [Ι}ἢ 
ὅεγ. χχχὶ. 1ὅ. τῆ6 ρῥγορῆθὲ Ἰηϊγοάιϊιςθβ 
Ἐδοθαὶ δ5 ον δι! ηρ ἢ 6 χα οὐὁἨ δ ροϑ- 
ἐογίεν, τῃδῖ 15, Ερἢ Γαΐ ; ὈγΥ φυοίηρ Ψψηϊοῆ 
ἰαηρυαρα ἴῃς δνδηρα δῖ Μμεῖμον (. 18.) 
Ἰῃ ἃ 5:Π|}}8Γ ΤΠΔΠΠΘΡ ἰηϊγοάυςσδθ ΠΕΡ 48 θ6- 
τηοϑδηΐηρ ἴΠ6 (αϊα οἵ (ἢ6 ΟΠ] άγοη νἢο γ6 γα 
τηϑβδογοα δὲ Βοιῃ]οῆοη. ὙΤῃα ἴοπὶν οὗ 
ἘδΟΠ6] 15 811}}} δβδῆοννῃ ἴο ἐγαν ι ογβ, Ὡθαγ ἢ 6 
Γυαϊη5 ΟΥ͂ ἴῃ 6 νΠ!Πἀσα οὐὗὁἨ διηβ. “[ἴ 18 ΟΠ6 
ΟΥ̓ {Π6 ἔδυ ρίδοθβ ῃογα ἴῃ 6 οὔβογνογ ἰ8 ρϑῦ- 
βυδάραά δαὶ τγβαϊ το 88 ποῖ ογγο,..... 
ΤῊ βροῖ 18 85 τ]ὰ δηα βο  ἴαγν 85 σδῃ ννε]] 
Ὀς σοηςαϊνοά ; ΠΟ ῥρδἰΠ|8 ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΡΓ6Β865 ρΊν6 
1Ποὶγ βῆ οῦ ἔγοιῃ ἴτἢ6 ὈΪαβῖ ; Ποῖ 8. βιηρίὶθ 
ἴΓΘΘ Βῃγοδάβ 18 βῆδ46 ννῇογε (ἢ6 ΡΝ ῊΝ 
φιοίλον [Μν16] οὗ ἴβγϑοὶ γοβϑίβ.᾽" (Οὐδγῃε᾽ 
ἘοςοοἸ]οτοηβΒ οἵ ἴπΠ6 Ἐδβῖ, ρ. 157.) Μν. 
Μδυηάγο!! 18 οὗ ορϊηΐοη ἐμαὶ Ἐἢ]8 τηδὺ Ὀδ 
ἀπὸ γα ρίαςο οὗἉ δοἢο} 8 ἰπιογηθηξ ; Ὀὰξ 
τ ργοβθηΐ βαρ ]οἤγα! πιοημππΊδηϊ σδηποῖ 6 
ἐπαῖ τὰιηϊοῃ Φδοοῦ δγαοῖθα ; (οῦ 1ξ ἀρρθδγβ 
ἴο Ὀ6 ρ᾽διηὶν ἃ τηοάδτῃ δῃὰ Ταγκιβῃ βίγιο- 
ἴυγο. Τῇα ργᾶνθβ οἵ τ Μοβίθηβ [16 
1 ΟΚΙν βίγαση δγοιηά {ΠῚ8 τοπὉ. 

ἨΛΗΑΒ. 
Ι. Α Ψψοιηδη οὔ 2Ζογίοῃο, ψῆο τγοοοϊνρα 

Ἰηῖο Ποὺ ἤουδ6, 8π δήογναγήβ σοησοαϊθα, 
η6 ἔτο 8ρῖ68 ῇοπ) Φοβῆυδ Π8ὰ βϑηΐ ἴο 
Θχρίογε τΠδὲ εἰν δπὰ 118 σοπεριου ζογγὶ- 
ἴογγ. Οχ ἴδε οσδρίυγα οὔ ΔΦεγίοπο, Εδἢδ, 
νν ἢ ΘΓ ράγθηῖβ, Ὀγοῖῆγθῃ, δηα 3}} {πα 5Π6 
Πα, ἀπάθῦ 1Π6 σοπάμυοϊ οὗἁὨ [ἢδ ἔννο 5ρί68, 
αὐϊεῖοά Ποῦ ἤοι88 ἴῃ δαίδῖγυ. 86 βι.ῦ86- 
4ΙΘΠΕΥ πιδιτίθα ϑαϊπηοη, οὴς οὗ ἴδ Ἑἢίοῦ 
πθὴ ἱη ἴπ6 ἴτῖθε οἵ Φυάδῇ, ἀπηα Ὀδοδπια τ 6 
πηοῖποῦ οὗ ΒοδΖ. (92οϑῇ. ἰΪ. νὶ. 17. 99, 93, 
Ειἢ ἵν. 2]. Μαῖς. 1. 5.) Μυοῖ ἀΐδβοι8- 
Βῖίοῃ [88 ἴδκθὴ μίδεθ τεβρεοϊϊηρ Εδἢδῦ, 
ΠΟΙ Γ 5Βὴ6 ψ6Γα ἃ πϑγίοϊ ογῦ οὔθ σψῇῆο Καρὶ 
ἃ ἢουδα οἴ δηϊογίαϊππηθηΐϊ [Ὁ ϑίγβηρεγθ. Τα 
88Π16 ΨΟΓἕ ἴῃ ἴπε Ησῦγον ἰδῆρυασα ἀδηοῖα8 
ρδγβοῦβ οὗ δοῖῃ ργοίεδβϑίοηβ ; ἴογ ἴ86 βδπ6 
γθββοη, ἴΠ 6 δρρεο] δτίοη οὗἉἨ Παγὶοῖ 15 ρίνοιι ἴο 
Ἠδθαῦ ἴῃ τῇς ϑεριιπαρίηξς νογβίοη, ἔγοπι 
Ὑ ΒΙΟἢ ἘΠ Δροβ61εβ Ῥβϑὺὶ (Ηοὺ. χὶ, 81.) δηὰ 
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Ζαιηε8 (1. 25.) πιακα 186 οὗ {πΠ6 Β8π|6Ὲ 6χ- 
ἀρβοτας : θυῖ τῆς ΟΠ] θα ραγαργαδὶ ο8}}9 
δ΄ ὈΥ ἃ νογὰ πβίοἢ ΒΙρη 1865 ἃ τοΠπηδη γῇ 0 

Κεθρβ8 ἃ ρυδὶϊς ἤουβα, ν ποιξ ΔΩ τρΔγκ οὗἁ 
ἰπίδπηγ. δϑδίποθ Ἐποδα δροβίϊθβ οἷΐε ἤῈῦ 88 
8Π δηλ) θηΐ ἘΧϑΏρ]6 οὗ (δῆ ἴῃ αοά, δπὰ 
ἢανο γϑδηκοὰ μοῦ ἢ ΑὈγδῆδπ), τνὸ 888]} "6 
}υΒΕ θα τη ρυϊείηρ τ[Π6 πηοϑὲ σμαγιϊδοῖα σοῦ- 
αὐλοί ὈΡοη ἦε ΔρΡΡε Ιϑτίου ρίνθεη ἴο 
ΘΓ. 
2. Α ροοζίοδί πηι οὔ Εργρὶ. (1[88. 

χχχ. 7. ἡ. 9. αὶ. ἰχχχνὶ 4. ἰχχχίῖχ. 
11.) Τὴ Ἡδρῦτον νογά βἰρῃῆθβ Ὡγοιά ; 
δηά {Π6 Πδῖγ6 566Π|5 ἴο ἢδυθ Ὀδθη ρίνεη ἴο 
Ἐργρὶ, ἔγοπῃ ἴΠ6 ῃγῖά6 απὰ 1ηβοϊθηςα οἵ 118 
ΡΓΙΏς 65 ἃπα ἢ ὉΠ ΔΠ ΕΒ. 

ἘλΙν8, δαγὶν δηὰ ἰδξϊογ, ἱπιρογίδηςα οὗ, 
ἴῃ α]οβίϊηθ, 834. 86. 

Ἐλμα, ἤΆΜΑΗ, οὐ ἨΛΑΜΑΤΉΛΙΜ, γ͵δ5 8 
8Π18}} ον ἢ οὗ ὙἹ]αρσα ἴῃ ([Π6 ἔγῖθο οὐ Βεπ]ὰ- 
πη, δῦοι! 8ῖχ πη }68 πουίῃ οἵ 76 γιιβαΐδηι ; πὸ 
8 γεαυθηῖν τηεπεϊοηδὰ ἴῃ {πε ΟἹα Τεβίδ- 
τηθηῖ. 48 1Ὲ βίοοα ἴῃ ἃ ρ855 θεΐϊννθεη [ἢ 6 
Κἰησαοτῃβ οἵ [Ξγϑε] δὴ δυάδῃ, Βδδβῆα Κιῃσ 
οἵ ἴδγβοὶ βεϊζϑθα 1, δὰ θερϑῃ ἴο ἐογιν ἵσ, 
ἴο ργδναηξ ἰνἷ8 διιῦ)θοῖβ ἴγοπι ραββίηρ μαι 
ὙΆΥ ἰηῖο ἴῃ 6 ἡ ὐτὰ οὔ υάδῃ. (1 Κίηρε 
χν. 17. 21.) εἴα - Νεθυζαγδάμη, 16 
ΟΒαϊάσδη ρϑῆογαὶ, ἀἰβροβεα οἵ ἢϊ8 εν ἰδῇ 
ὈΓΪΒΟΠΘΓΒ δίθν τῃοῖὶγ σλρὶϊα] 88 ἴδκεη, 
ψ δ οἢ οσσαδιίοηθὶ 8 ργοαὶ ἰδπηοηϊδίίοη 
δηοηρ ἴα ἀδυρξίογα οἵὔὐ δοπεὶ. (ὅεγ. χὶ. 
1-3.) Απὰ 88 Βδοβεὶ νψν88 Ὀυτγίεα ἴῃ τῆς 
γ᾽ ΟΠ οὗὨ (18 ρίας, βῆς6 18 γΓεργεβθηϊοα 
ἴῃ 76Γ. χχχὶ. 15. 88 δανίηρ 1δδιιδα ἴγομη ἢδΓ 
τοῦ, δηὰ Ἰδιηοπεϊηρς τ 6 1055 οὗ ἢδϑὺ ςἢ}}}- 
ἄγη, σῆο ννογα δἰ Γ 8 αῖη ΟΥ̓ σδγγίοα ἰηῖο 
Προ γ. Α τηοάογη ΤῸΓΡΚΙΒΏ ΒΓ ςΓΟΓΟ 
ΠΕΓΘ 15 σα] τῃ6 ἰοτῦ οὐὗὨ Ἦδοἤοὶ, τ ἢ ϊοῖ 
ἴε ον ἀθηῖὶγ ἰΒ πο. Μδυπόγεο!! Ποννανεσ 
{π|ηΚ5 τπαῖ 1 πᾶν ἤᾶνα Ὀδθη ογεεῖθι οἡ 
{Π6 8[16 οὗ τε βροῖ ψἤεγε βἢ!8 νν88 1ηΐεγγεα, 
(Θεη. χχχνὶ. 19.) Οὐθηΐϊαὶ ρεοσγαρῆθγϑ 
Βροδκ οἵ Ἀδιιδῇ 88 Πανίπρ ἔογιογὶν Ὀδθη 
τῆ6 πηρίγορο δ οὔ Ῥαϊεβῆπε; δηὰ Μτ. 
Βιυοκίησδδιῃ ἰηΟΓΠῚΒ 0.8, [πὶ ἜΟΥΟΓΥ Δρροδῦ- 
806 οἵὗἉ ᾿ἴ8 γυΐη8 Ἔνθ ὴ ΠΟΙ͂ σΟὨΗΓΠπιΒ ἴῃς 
ορϊπίοη οὔ 118 πανίπς Ὀθε Ὁποα ἃ σοηβι ἀδγ- 
δὐϊο οἷν. “ [18 βιτυδιίϊοη, 85 ᾿γίηρ ἱπηΠ|6- 
ἀϊαιοὶν τὰ {πὸ ᾿ρῇ τοδὰ ἔοιῃ 788 το δεγι- 
88 6π|, πηδθ 1ἴξ ὩΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ἃ ῃ͵δοα οὗ ργδὰϊ 
γαβογῖ ; επᾶὰ ἴτοπι ἴπ6 ἔγυϊιϊπο85 οἵ τῃ6 
ἙΟΌΠΕΡΥ δγοιηά ἴξ, ἴὲ τηυδὲ ἤδνα ὕδδη 
Θ4ΌΔΠΪν ᾿τηροτγίδης 88 ἃ ταὶ ΠΠΆΓΥ δίδι! ἢ ΟΣ 8 
ἀερόξ ἔογῦ δυρρ !θβ, δῃὰ 88 8 ΓηαρβΖη6 [ὉΓ 
(Πα ςοἸ]οοείοη οὗ ϑιιοῆ ἀγΕο 68 οὗἁὨ σοιηϊηεγοδ 
88 ΘΓ δχρογίοα ἤοπι ἔπε σοδδῖ. ἴη 1ϊ8 
ρτγαβθηΐ δίδίθ, ἴῃ6 ἴον οἵ Ἐδιιδῇ 5 δρουΐ 
{6 58|ΖῈ οἵ 7}εμεη ἴθ τῆς οχίεηϊ δου}! ν 
οοσυρίεα, Τὰ ἀνε! ηρβ οὐ 1Π18 ἰαβῖ, 
Ὠοννανοῦγ, ἃγὸ σσγοσἀδά ᾿ορεῖθογ δγουηα [ἢ 6 
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Βἰ(465 οὗἨ ἃ Η1}], νν ἢ} 16 (ἢο56 οὔ διγδῇ 8.6 
Βοδίςογοα νυ 6} ον {Π6 ἔδεε οὔ {Π6 ἰανοὶ 
ΡΪαΐη οὐ ψἤϊοι ἴδ δίδηάἀβ. Τῃδ βῖγ]α οὗ 
Ὀυ!Πεΐησ Παγο 18 [Πδὲ οὗ Πὶρῇ β|υδγε Ποιιβ68, 
στῇ Ἠδιϊθηθα ἀοπιθβ, οονεσίηρ ἔπ 6πὶ; δπά 
80:06 οὗ ἴπ6 οἷά τοτγγδοθα τγοοίβ ἃγὰ (εποθὰ 
δουυπὰ σι (ἢ τγαϊβϑα νν8}}5, ἴὼ τ ἢ ἢ ΒΓ 866 
δλμυοναιν οὗ Ποϊΐουγ δαυγ ῃθηννασγα ὈΙραβ, 88 
τ τὸ ρῖνα δὶγ δι) ᾿ἰρξ, νους ἀδοιγογίηρ 
1Π6 εἰγοηριῃ οὗ {π6 ψὰ}} 1186}. Τῆς ἴῃ- 
Πα ϊ δηῖ8 ἅΓα δβεϊπιδῖθα δὲ {Ππ||6 τόσο ἤδη 
ἔνε {Πουϑαπα ΡΘΓΒΟΏΒ, οἵ ψοπὶ δῦουξ οὔα 
ἐπ γα ἀγα Οἢ γιβεβηβ οὗ 1πὴ6 Οσεοκ δηὰ Ἐο- 
τ 8 σΟΠΠΪΟΠΒ, 8πα (Π6 τοπηδίηϊηρ ἔῸ 
τΠ1γὰ8 Μοδαδιητηθάδῃβ, “ἢν ΑΥΘΌΒ ; [Π6 
πιθὴ οὗ ροννὸῦ δηά [ἢ πη ΠπαγΥ Ὀοϊηρ ΤΌΓΚΒ, 
δηἀ πο Ἅ6νν8 γεβιαἱπρ ἴπεγα. Τῆα ρτϊηςῖραὶ 
ἘΡΕΜΡΆΠΟΝ οἴ {πε ρϑορὶβ ἰβ υβραηάγγῃ, ἴογ 
νος ἢ τΠ6 βυγγοιηαϊηρσ ςΟΌΠΊΓΥ ἰ5 ΒΙΊΡΗΪΥ 
[ἈνουγΌ]6 ; δ8πὶ 16 δβίδρ᾽6 σοπηπι ο 168 
ῥγοάυςεδά Ὀγ τ 6πὶ ἃγὰ οογῃ, οἰϊνοβ, οἱ, δῃά 
οοἴΐοῃ, τ ἢ ΒΟΙ6 βΒοᾶρ 8π4 οοδῦγβα εἱοῖἢ 
τηδάα ἰῃ τ ἴοση. ΤἬΘΓΘ 8Γ6 8{}}} Γο δ ἢ 5 
οἵ βοπα ποῦϊδ βυδιογγδηθϑη οἰβίθγηβ δὲ ἢδ- 
ταδἢ, ποῖ ἱπέδθγιοῦ δ Ὁ ἴῃ οχίθηϊ ΟΥ θχϑοι- 
[ἴοη ἴο πηλν οὗ ἴποβ6 δ ΑἸοχδηάγία ; εν 
Ἅ6ΓῈ ἰηϊοηάοεα ἴογ 6 βδὴ6 ριΓΡρΟΒΘ, 
ὨΔΠΊΘΪΥ, ἰο δεῖνα ἴπ {π|6 οὗἨἁΥὙὙᾺΓ 85 Γδθδεῦ- 
γοῖγα οὗ ναῖογ." (Βυοκίηρμαιβ Τγανο}8 1 
Ῥε]αβεῖπο, Ρ. 168.) 
ἘΆΜΟΤΗ, 8 ἔδηοι5 οἰἵγ ἴῃ [ἢ 6 τηουηϊαϊῃ8 

οὔ αἰἰεδ, οἴδῃ οαἰϊοά ἘΑΔΙΟΤΗ-ΟΙ ΕΛῸ, 
Βοῃγοϊίπηε8 ΕἘδιηοΐῃ, δηα βοιηδίηθ8 ἢδ- 
ΤΠΟἢ -Π Ζρεῆ, ογ τπς Μ αἰοεἴοννογ. ( οϑβῆ. 
χὶϊ!. 26.) ΤὨ8 εἰἴγ Ὀοϊοηρεά τὸ ἴῃς ἔγθα 
οὔ αδά. [ἐξ ννᾶϑ δϑϑίρῃηδᾶ ἴο τὴε [μον65, δηὰ 
ψγᾺ8 ΟΠ6 οὗ [Ππ οἰτ68 οὗ γεῆιρε θεγοηά 7οΓ- 
ἀδη. (ΠΏ θυῖϊ. ἰν. 43. Ψοβῇ. χχ. 8. χχί. ἜΣ Ιε 
ὑεςσᾶπια ςοἰοῦγαῖθα ἀυγὶηρ ἔπ 6 γεῖρῃβ οἵ τῇ 8 
Ἰδαῖον Κίηρβ οὗ ἴβγδοὶ, δὰ τχᾶβ {Π6 οσς:ι5οῇ 
οὔ βανογαὶ ννδῦβ Ὀεΐννθοη {Π 656 ῥγίΐῃςθβ δηά 
{π6 Κίηρβ οὐὗἩ Πλαπιαβοιβ, τ ἢο ὍΝ σοπαιογοα 
1ϊ, διὰ ἔγομῃ στ ἤοπι 6 Κίηρβ οὗ ἴβγδοὶ οπθα- 
νοιιγει ἴο γοραίη ἰ. (1 Κιίημβ χχίῖϊ. 83---36. 
2 Κίηρβ νι}. 28, 399, 2 (Ὦγου. χχὶϊ. δ.) 
Φοπόγδη, Κίηρ οἵ 7υάδι, τγα8 ἀδηρθγοιβὶν 
ψουηεά δὲ τ8 βίερε οὔ τῃϊ]8 ρἶδος; δηὰ 
Ζαδυ, τπ 6 βοη οὗ ΝΙπ8ῃ)1, ν88 ἤδθγα δηοϊηϊοα 
Κιησ οὗ ἰβγβεὶ, ὈῪ ἃ γουηρ ργορἢεῖ βεηΐ ὈΥ 
ΕἸιϑ8. (2 Κιηρβίῖχ. ]----10.) ΑΜδαῦ, Κιηρ 
οἵ ἴδγϑδοὶ, ψδ8 Κι οὰ ἴῇὴ Ὀδεῖῖθ ἢ (ἢΘ 
δυγίδηβ θεΐογα {π|8 ρίαςθ. (2. (ῇγοη. χυἱ!]. 
3, 4, δ. εἰ εεᾳ.) [1 15 πον οδ θὰ ἘδπιΖβϑ. 

Ἀκλρινο, Οτθηΐϊαὶ πποάς οὗ, 512. Οἵ 
16 [δ'ν δπὰ τπ6 Ῥτορβοῖβ, ἰὴ 186 ϑγηδ. 
δοριι68, 380---283. 

ἜΕΑΡΙΝΟ, ποίϊςα οὗ, 498. 
ἨΈΒΕΙ,5᾽ ΒΕΑΤΙΝΟ, τψἢδὶ, 173. 
ἘΈΘΕΡΤΙΟΝ οἵ νἱ]5ιΐογβ, 469, 470. 
ΠΒΕΘΗΑΒΙΤΕΘΒ, δοςοοιηςὶ οὗ, 312. 
ἘΕΟΘΟΒΡΕΕ, οὔτε οἵ, 11]. 
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ἘἨΕΟΘΒΕΒΑΤΊΟΝ5 οὔ πα 2658, ἢ ἀοχησδὶϊα 
[ἴ6, 5392. 

ἘῈΕΡ ϑέα, τπδὲ Ὀγαηςοῖ οὗ {π6 βοιυῖἤογῃ 
868 ὙΠ1Οἢ ἸπΙΈΓροβοβ 1156} θείτοοθη Ἐργρὲ 
οὐ ἴπ6 ψεβϑὲ, Αγαῦϊα Εδιῖχ, δηὰ βοπια ραγί 
οὔ Ατγαρία Ῥεῖγξα οὔ {π6 εαϑὶ, σῆ}}]6 18 
ΠΟΓΓΒΘΣΓΏ ΘΧΙΓΟΘΙ 65 ἰουσῇ οὐ ἴπΠ6 οοδϑβὲ 
οὔ Εάοη. Ἑάομι, ἱξ ἰβ τνϑὶ]] Κηονη, ἴῃ τΠ6 
ἩδΡγον ἰοηριια δἰσηῆοα εα, δὰ νν88 {86 
ΠΒ81Π6 ρίνοη ἴο Εδδϑιι (ὉΓ βϑ Πρ ἢ 18 Ὀἱγίἢ- 
τρῃς ἴοσ ἃ τηθ88 οἵ ρμοϊζξασραθ.0 Βοῖὴ τῃς 
σΟΟΠΙΓΥ ποῦ τγὰ8 ροββαδϑθὰ Ὀγ ἢ8. ρο8- 
ἰογγ (Θεη. χχν. 30. χχχνὶ. 31---40.), δπὰ 
1Π6 868 ὙΠΟ τγῶ8 σοπίριοιβ ἴο 1ἴ, ΤΟΓΘ 
ΘΔ |16α δἴζονγ ἢ15 πδιηδ ; θυΐ τῃε ατϑοκβ, ποῖ 
απαεγβιπάϊηρ {πε τεάδοη οὔ [ἢ 6 δρρεϊδιίοη, 
ὈΓΒΏΒΙδιθα 18 ᾿Ἰπῖο ἐποῖγ ἰοηρσιιδ, πα σα δὰ ᾿ἢ 
θΘαλασσα Ἐρυθρα, πεσε Πς 1,Δ11η5 τογιηθά 
τι ἥατε Κιιότιι, πὰ τὸ ἴῃ Ηρα ὅθ. [ἐ 
18. 815ο οδοὰ Καηι διρλ, “τῇῆο ΘΕαΥ 568," 
ἴῃ δβανεγαὶ ρᾶββδρθβ (Νυπιροε ΧΧΧΙΣ, 10. 
Ῥεαὶ. ονὶ. 9, ἄς.) στ ῆιοῖΐ δγα ἱπιργοροῦν 
Γοηογοα “τς Ηρὰ 8568." ϑοῖης ᾿σασγποὰ 
ΔΌΓΠΟΥΒ πᾶνε βιρροβοα, παῖ ἢ ψὰ8 50 
πδηγχθὰ ἴγοπΊ ἴῃ6 συδηῖν οὗ ψϑϑαβ ἴῃ ἰΐ. 
Βυι Ὦγ. Βιυϊβῖ, ἴῃ 158 δοσιγαῖθ στηθοὶγ οὐ 
ἴπ6 Ῥῃυβίοαὶ Οδοργαρην οὕς δὰ ὅθα, 
18 οὗ οριπίοῃ τπδὲ 11 “ργορδὺν ἀογῖνεβ 18 
ὨΏΔΠῚ6 ἴγοπι ἰαγρὲ Ρογίοτβ οὗ τἴ, 885 ψ οὶϊ ε5 
οὔ τῆς Ατσδθϊδη ὅδθβα, Ὀδίηρ οονογοὰ σ1|}} 
Ρδῖςϊι68, ἴγοπη ἃ ἔδνν γαγὰβ ἴο 8018 πη 68 
Β]ΏΆΓΟ, Οὗ ἃ υἱοοά-ταα οοἴουγ, ἀογινθά ἔγοτῃ 
8 Βρδοῖεβ οὗ δηϊπιαίσιι δ, ραγιϊουϊαγὶγν αρυη- 
ἄἀδηΐ ἴῃ ἴ(Π6 βργίῃρ τποπῖῃβ, δηά τ Πιςῇ γα 
1η6 ἸΡΡῸΓ ψαῖεῦβ οὔ ἴῃ6 τηοβὲ ἱηϊθηβεὶν 
υἱοοά-τεά ἢσς (δαὶ οὴ Ὀ6 οοποεῖνοα." 
(ογαὶ ἀδορτγαρῆϊοδὶ ϑϑοοϊεῖγ Β Ψοιγηδὶ, 
νΟ]. χχῖν. ρ. 329) Τθα εἰάἀ68 ἴῃ 1ἢ}18 δε 
ΒΓ6 ὉὈιξ πιοάογαῖο. Αἱ ὅι:62, ἴπο ἀϊβεγοποθ 
Ὀεΐσοθη πἰρῃ δπὰ ον ψδίοῦ ἃ ποῖ ὃχ- 
οοθα ἴοι ἴἤγδα ἴο ἔουΓ ἔδεϊ, βοοογαϊηρ ἴο 
ΝΙΘΌΟ ΓΒ ΟὈβογνυδίίοηβ οὐ ἴῃ (468 ἴῃ 
παῖ συὶρῃ, ἀυγίηρ ἴΠ6 γεδῖβ 1762 βπὰ 
1168. ΝΟ ΟΥ̓ᾶρα δῇ ΑΥδθϊο, Ρ. 363.) ΤῊ! 
868 8 ΠδνίραὈϊα αἵ 4}} δ 80ῃ8; δηδ ἴδ 
Ἰάςϑ δηϊογίδι δα ὈγῪ βοπὶα τηοάθγῃ ὙΓΊΓΟΓΒ, 
(παῖ ἰτς 18. γϑρίαὶγ ΔΙ πσ ὑρ, 18. χαϊτε οἰ Ϊ- 
τηογῖοαὶ. (1μευς. ὙΝ εἰ κεῖτο 5 Τγανεὶβ ἴῃ 
Αγβῦϊδ, νοἱ]. 11. ρ.. 800.) 

ΕγογΥ οὴ6 Κπονβ 186 Ἑο]εὈ ταῖσι τηϊγαοὶς 
οὗ τπ6 ραβϑϑαᾶρὲ οὐδγ ἴ 6 θὰ ὅθα, σῆθη 
Ζοθονδῇ οροποὰ τῃϊ8 568, ἀγϑὰ 1 ὕρ, δηὰ 
τηδάς τῆς [βγϑοὶϊτοβ ρ888 {πγουρῃ 1 ἀτγγ- 
βῃοά, ἰο τ1ὴ6 πυρογ οἵ 600,000, νους 
τοοκοηΐηρ οἷά τηθπ, ΨΟΙΘΏ, ΟΥ ΟΠ ]άγεη. 
ΤῊ ταῦδίηβ, δηὰ πιδῦγ οὗ τῃ6 δησπιεηὶϊ 
(ΔΊ ογβ, σγεϊγίηρ οὐ Ῥβδὶ. Ἴχχχνὶ. 13. (ἴο 
Πΐπὶ τ ϊοἢ αἰνιάρα ἴπ6 Εφδα 868 ἰηΐο ρᾶγί5), 
᾿ανα τηδἰηϊδίποα {παῖ ἴῃς Πεὰ ὅεΔ 8 80 
ἀϊνιάοι 88 ἴο πηβκὸ ἔνεῖνα ραῦϑαραβ; ἴῃδὶ 
αδοῦ οὔτμο ἔπεῖνα ἘΠ θ65 ραββϑὰ {πγουρῇ ἃ 
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ἀἰδγθηὶ ραϑβαροθ. Βιυϊΐ ΟΥΟΓ δυϊ μοῦ ἤανα 
δάναποοθα {πὰ Μοβεϑ ἤπανὴρ ἰἱνεὰ ἰοῃρ 
ΠραΓ ἴῃς δα 868, ἴῃ ἴῃ6 σουηίτγυ οἵ Μ|- 
ἀἴδη πιά οὐβεῦνθά παι ἰξ Κερὶ 118 ΓΘρΡΌΪΑΓ 
ΘὈΙηρ 8η4 ἤοπίηρ Κα 1[Π6 οσδδῃ ; 80 παῖ 
τακίησ τῃ6 δαγαπίαρο οὗ {πὸ πὸ οἵ δε 
ΘὈΡ, 6 ἰοά τῇς Ηεῦγονβ ονοῦ; ὑὕυῖ ἴῃς 
Ἐργρείδηβ, ποῦ Κηονίηρ ἔπ 6 παΐυγα οὗ ἐῃ6 
868, δη4 ΓΆΒΏΪΥ δηιουίηρς [ὃ ἢπι8ὲ Ὀείογα {Π6 
Γαΐϊυγη οὗ ἔα τἰά6, ψγεγα δἰ βσϑ οεα ὑρ 
δηὰ ἀγτονηρ, 85 Νίοβϑβ γεοϊδίθδ. Τῆι τῃ6 
ργίεϑιβ οὗ Μειηρῃϊ8 δχρίδίηθα 1, δηὰ ἘΠ εὶνγ 
ΟὨϊπίοη Ὧα8 "εδδη δάορίοα ὈΥ 8 κτεοῖ Ὠυπ|- 
θογ οὔ πῃηοάδγῃβ, ραγιϊουϊαγὶγ Ὀγ τΠ6 ἰεαγηθὰ 
ογιεῖς πὰ ρῥμιοίοροσ, θοῆη αν ὰ ΜΙ- 
σἤ 6 }18, σῇο ἴῃ [ἢ8 αμοτ68 ψῃϊοῇ Π6 βθηΐ 
ἴο {Π6 [Παηΐβη ἔγανοῖ ον Μ. Νιθθυῆγ, τ 16 
ἴῃ Εργρῖ, ργοροδεά ἴο Πίηι ἴο ᾿ἰπαμῖγα ὑροη 
πὸ δροῖ,  ῃεῖποῦ ἔἤογα Μεγ ποῖ Βοῖηα 
γτιροβ οὐ γοοκβ σθογα ἴθ6 ψδίοσβ ΕΓΘ 
ΒΏ ΔΙ ΠΟΥ 50 ἰΠδὲ δὴ ΔΓΙΩΥ δὲ ΡΓΏΟΌΪΑΓ {1Π168 
ἸΆΥ ρ888 οὐεγ ἢ ϑεοοηαΐγ, ψῃοῖμοῦ {Π 6 
Ἐποβίδη νἱηάβ, σοῦ Οἷον βίσγοηρὶν 84]} 
ΒΠΊΠΙΟΓ ἴγοιη ἴῃς ποις οβί, σουϊά ποὶ 
Ὀΐονν 80 νἱοἰθηῖὶν ἀραϊηβὲ ἢ 6 8568 ἃ8 [0 ΚΘΘρ 
10 ὈΔΟῸΚ οὐ ἃ ἤεδρ ; 80 ἐμαὶ τπ6 Ιβγϑ}} 1168 
σῆς ἤᾶνα ραδβοὰ νιτῆουϊ ἃ τιΐγαοὶο ὃ ἢ 
8ηι1 ἃ ΠΟργΥ οὗ ἴπεδθ 0 θΓΙ68 ψγὰ8 ἰοίξ αἷβδὸ 
ἴον Μι. Βγυςθ, ἴο )οἷη ἢ15 ᾿πα 01 Ὁ168 Κα υσῖδα, 
(νἷ8 οὐδβογναῖῖοηβ οὐ ψοἢ ἄτα δχοοὶ ] δηϊ. 
“1 πηυδῖ σοηΐεββ,᾽ δβδγ8 ἢδθ, ““ΠονΟΥΟΓ 
Ἰθαγηθα ἢ ρϑηι]δθη σεγα ΠΟ ργοροδοά 
1Ππ686 ἀοιυδίβ, [ ἀϊὰ ποῖ ἐΠῖηκ {Π6Υ τοι 
ΔΗΥ αἰϊοητοη ἴο βοῖνθ [ἤδη]. ΤὮ]8 ραβϑδρδ 
5. τοϊἀ 8 Ὀγ ϑδογρίυγα ἴο Ὀ6 ἃ. ΠΙΙΓΆΟΌΪΟΙΙΒ 
Οὔα ; 8ἃπ4 1 δο να ἴανο ποιῃϊηρ ἴο ἀο ἢ 
Ὠδίθγαὶ σϑιιβε8. ΠΠ να ἀο ποῖ βεῖϊϊανθ 
Μόοβοβ, ψὰ πεοά ποῖ δοϊΐονα ἐπ ἴγϑηββο- 
τίοη αἱ 4]}, βεείηρ ἐμαὶ 1ὲ 18 ἔγοπι ἢϊ8 δὺ- 
τΠογ δἰοπα να ἀἰογῖνο 1, ἢ να θα ονα 
Ἰη αοὐ τῃδὲ ἢ6 τπιδάδ ἴῃ 868, 6 πιυβὶ Ρ6- 
Ἰίΐονα παῖ ἢ6 σουἱά ἀϊνἀα 1 τνῆδη 6 8665 
ῬΓΟΡΘΓ γθᾶδοῃ ; 8δηἀ οὗ {παῖ ἢ τηυβῖ θ6 ἴἢ6 
οἷν Ἰυάρε. [δὲ 185 πῸ ργοδῖογ τηΐγαοϊα ἴο 
αἰνιάς ἴῃ δα 868 ἐῆδη ἴο ἀϊνιάς [Π6 Γἶνον 
Φογίδη. [{{{τπῸ6 Εἰοβίδη σὶηά8, ὑϊονίηρ 
ἔίγοπι τη6 ποῦ ενοβὲ 1 διπηποῦγ, σου ϊά 
Κααρ ὉΡ 1Π6 8βθα 85 ἃ νν8}} οὐ ἴμ6 τίρῃϊξ, οὗ 
ἴο ἴδε βουξῇ, οὗἩ Δἣγ ἔδες "ίρῃ, 81}}} τῇῆ6 
ἀπο! γ νου] γεπιδίη οὐ Ὀυμ ἀΐηρ {ἢ 6 τ 8}} 
οη ἴδε ἰεῆ Παηά ογ ἴο ἐπα πογίῃῆ. Ββϑί 68, 
δῖα βιδηάϊησ ἴῃ δαὶ ροβί του ἔογ ἃ ἀδγ 
τηυϑὲ ἤδνα ἰοβὲ ἴῃ 6 πδίιγα οὗἉ ἤυϊα. ὙΠ οηςα 
σδπ)6 ἴπαῦ σοἤ δϑίοῃ οὗ ρϑγί!οϊθβ ψῃϊοῃ Πη- 
ἀεγοα τῆαῖ γ͵ὼ4}} ἴο δϑοδᾶρα δὲ ἢ β᾽ 468 ὃ 
ΤῊ18 18 ἃ5 ργεδῖ ἃ πηγβοὶα 88 ἴῃδὲ οὐ Μοβεβ. 
1 ῆ6 Ἐπεβίδη τ ῖηἀ48 δά ἀοης {18 ΟποΘ, 
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{ΠΟῪ τῆυδὲ Βανα γεροδίθα ᾿ξ ΠΊΔΩΥ ἃ {{π|6 
Ὀοίογε δῃὰ βίποθ, ίγοπα ἴῃ6 βϑπηθ σϑιι868. 
Ὑεῖ ιοάοτιβ ϑ᾽ου υβ (ΤΠ. 11. ρ. 122.) 
Β8Υ8Β, ἴῃε Ττορ!οάγιεβ, τῃ6 ἱπάϊρεηοιβ ἰῃ- 
παδιδηβ οἵ παῖ γογγ βροῖ, δὰ 8 τγδάϊτίοη 
ἔἴτοιῃ [δέ οῦ ἴο βοῇ, ἡτες 1ΠΕΙ͂Σ νῦν δαγὶ εβὲ 
αρα8, [πῇ οησα [ἢ)18 αἰνβίοη οὗὨ εἶν6 5δθὰ αἱὰ 
Βδρρθῶ ἴδε; δηὰ τμαὶ δῆδγ ἰθανίηρ 118 
Ὀοϊζοπι Βοπη6 ἴση ἀγυ, ὑἰῃ6 868 δρϑίῃ σᾶ ΠῚ6 
Ὀδοκ δηά οονογθὰ ἴὸ Ψ ἢ ρτοδῖ ἤιγγ." Τῆς 
ψογὰβ οὗ (18 δυῖθοῦ δγα οἵ {πὰ πιοβὶ γε- 
ΤΏΔΓΚΘΌΪα Κιπά: ψὰὲ σαπηοῖ {πὶηκ 1115 
Ποδίμθη 18 ψυγείηρ ἴῃ ἔανουγ οὗὨ Ἐοδνεοίδειοη: 
δ Κπονν ποῖ Μόοϑβθϑβ, Ποῦ βδᾶγ8 ἃ πγογά δθοιιξ 
ῬΠδγαοΟΝ 8πά ἢΐ8β ἢδοβῖ; δὃιιξ τϑοογὰβ {Π6 
πιΐίγαοϊα οἵ {δα αἰνίβίοη οἵ ἔς 568 πῃ ννοσι 5 
ὨΘΆΓΪΥ 858 βίγοηρ 88 ἴἤοβε οἵ Μοξεε, γοιι" 
1π6 τον ἢ8 οὗὨἨ υῃθ᾽αβοθὰ υηάρδειρηίηρ ρ8- 
βϑῃ8. εγα 4}1] ἴεβε αἰ βου 1165 δυγ- 
τηουηϊοά, ψἢδὲ σουϊά 6 ἀο ψ ἢ 1Π6 ῥ᾽ ΠΠὰΓγ 
οἴβιεῦϑ Τῆῇδ δΏΒΥΘΓ 18 τὰ 8ῃουϊά ποὶ Ὀ6- 
ἴεν τ. ὙΥῺΡ ἔπη θα ΐονε τπ6 ραββαρὲ δ 
811) Ὑε παν πὸ διυιποῦν ἴοῦ τῇ6 οπο 
Ὀυϊ νῆας 8 ἴογ ἴῃ οἵποῦ: ἰὲ 15. δἰ ορϑῖϊογ 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἵΠπΠ6 ΟΓΪΠΑΓΥ πδίυγα οὗ τπΐηρβ ; 
8η4 ΙΓ ηοῖ 8 πηΐγϑοϊα ἴδ τηυδὲ 6 ἃ [40]6."ὔ 
(οὶ. 11. ρρ. 135---137.} 

8111}, δος ἢ Βοορτσα! αι ογῖε8. ἢανα πεῖς 
086; ΠΟΥ ᾿ἰεϑὰ ἴο ἃ βίγι οι ῦ ᾿πνθβιρ Οη 
οὗ (δεῖβ, δηὰ ἐπογεῦν ἔθηά ΒΕ γομρν ἴο οοι)- 
ἄγῃ) [ἢ6 νογαον οὗ ἴΠ6 ἢἰβίογυ ἔπ Ὺ πηθεηΐ 
ἴο ἱπιρεδοῆ. Τῆυβ ὃ ρρεδγβ ἔγοιη {16 δο- 
συγδαῖα Οὐβογνδίοηβ οὗ Νιθθυγ δὴ Βγαςο, 
ἐπδὺ {ποῦ 18 ἢο ἰδάρε οὗ γος κβ8 γσυμηϊηρ 
ΔΟΓΟΒ8 {Π6 ρυ] Δὴγ σεγο, ἴὸ αἴογὰ ἃ 
Βῆδ ον ραββᾶσε.0 ἀπά {πε βϑοοῃά αυσζν, 
δῦοιϊ (ἢς Εοδίδη ΟΥ που ΠΕΡΙ υνἱηα, 15 γὸ- 
[υἱοὰ Ὀγ τῇς ΘΧρΓΕ88 πηδπίίοη οὗ ἃ βίγοῃρ 
Θβ βίον ψἱηὰ Ὀ]οννηρ δογοβδ δηὰ κοοορίηρ 
ουΐ ἃ ἀΓγγῪ ρᾷββαρθ, ηοὶ πὲ τ νν 85 Πα ϑβογῃ 
ἔογ Οπιηϊροΐδηοβ ἴο Ἐπιρίου ἴδ ἔπ ογα 85 δὴ 
ἸΠΒΕΓΟΠΙΘηΐ, ΒΠΥ ποσὰ ἤδη δὲ Τογήδη ; διυῖ 
ἰξ 86θιηὴ8 ἴο ὕὈ6 ἱπιγοάυςσοα ἴῃ ἴδ 5Ξδογεὰ 
ὨΙΒΊΟΓΥ ὈΥ ΨΔΥ οὗ δηιίοιραιοη, ἴο δχοϊαάα 
τπ6 πδίυγαὶ ἀρθηον ἴδδὲ πιῖρῃξ ἴῃ ΔΓ εἰπηε5 
Ὀ6 επ)ρίογεδα ἔογ βοϊνιηρ τ[ἢ6 τηῖγβοὶα ; δπὰ 
ἴξ 18. γε ιῃδγκαῦΐα παῖ τἴπΠ6 πηιοηϑδοοη ἴῃ τῇς 
Ἀεοα 868 ὕϊονβ Π6 διιπηπηεγ ἢ] οὗὨ τ86 
γϑδγ ἴγοιῃα πα πογίῃ, ἴΠ6 τ ϊηῖοῦ ἢ Δ] Γ ἴγοπὶ 
1Π6 βουεῆ, πεϊεμογ οὗ νοῦ σοι] ά ργοάιπςα 
1Π6 πηῖγαοΐα ἴῃ αυεβίίοη. ὙΝΙΒῃΐηρ ἴο ἀϊπι}- 
ηΐ8ἢ, πΠοιρὴ ποῖ ἴο ἄδην ἴμ6 πηΐγβεϊα, Ν᾽6- 
υυῖγ δορίβ ἴῃ ορίηϊοη οὔ τποδα ψῖο 
Ποηίεπα [0ῸΓ ἃ ΠΙΡΠΕΓ ρδ588βρα ὨΘΆΓ 8.162. 
“ΟΡ, 8808 ἢθ, “τα πιίγβοϊδ που]ὰ θὲ 
[685 ΣΓΊΠΟΥ οΓΟΒΒ6α {Π6 568 ἴπογο, [ἤβη ἤθδγ 
Βείύθα. Βυΐ ὙΠοβοσνογ που] βιρροϑβε ἐπδὲ 

1 Ὠϊοάοττβ βειγὶ θα 165 [816 ἴο 8η ““οχίγδογαάϊπαγυ μἰμὰ τἰΔ0." ὙὍΠο ἕδοῖ, Πογονοσ, ἴμδὲ “ 189 
δτου ἢ νγὰβ θΆγὰ ἴο 100 ὙΘΤΥ Ὀοίζοτῃ οὔ ἴ[μ6 μι 5 δἀπιϊιοὰ ΕΥ̓͂ τΠΐ8 ουσίοιϑ ἰγαάἀϊείοη, 
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1π6 πιυϊ τυ 6 οὗ ἢ 6 [3Γγβ οἰ θ8 οουϊά Ὀ6 806 
ἴο ΟΓΟ558 ἰξ ἤσγθ ν πῆουϊ ἃ ργοιρν, νου ὰ 
ἀδορῖνα ΠΙπιβεῖ; [ῸΓ ἔνθ [ἢ ΟὟΥΓ ἀδγ5, πὸ 
ΘΒΓΒΝΔΏ [88865 ἴΠαἴ νὰν ἴῶ ρὸ το Οδῖγο 
ἴο Μοιιῖ δίηδι, δ πουρῇ 1 υνουϊὰ βῃογίεη 
1Π6 ᾿οιγηον ςοῃβι θην. Τῆδ ραιβδρο 
ϑουϊὰ πάνθ ὮὯΘ66) Ὠδῖαγ ΠΥ τῆυγὰ αἰ υ] 
[ου τι [νγβο οβ βοπθ τπυυβδηάη οὗὨ γ68Γ8 
Ὀδοκ, ἤθη τῆ ρυ!  ττὰβ ργοραθἷν ἰαγρογ, 
ἀἰδόρεγι νά πόογα δχίθηι θα τον γα ἴΠ6 
πογιῆ ; ἴὼγ ἰῃ 41} δρρϑεγάησοα ἴῃ ψαῖεῦ ἢδ8 
Γοῖγο, δπὰ τπ6 στουπαὰ ὨΘΆΓ τἢ 18 δητὶ ἢα8 
Ὀδθη γα βοα Ὁ {Π|6 88ηι|8 οὔ ἴπ6 ποὶμῃδουγ- 
ἴης ἀδβογι." (ρ. 354.) Βαὲ ἰξ βιιβηοθηι}ν 
ΒρρδαΓθ, ὄνθη ἴγοπῃ ΝΙΘθυ γ᾽ Β οὐ βίἴδιε- 
πιαηΐ, ἔπδὲ τῃ6 ρδββαρα οὔ τῇς [ἴδγδε  ἴεβ 
σοι! ποῖ ἢδνα ἰδκοη ρἰδοθ ΠΟΒΓ ὅ8116Ζ : ἔυΓ, 
Ι. Ηε ενϊάδηηγ ΒΡῈ ἀσηιὰν τὴ πα ἴον οἵ 
ΚΚοΐπιιηγ, {ἰ|ὸ τυ» οὐ ΜΝ σἢ ἢδ ΗΟ 5 ΠΟᾺΓ 
8.62, ἀηὦ ὙΠΕΓΟ Πα βιυρροδβοα ἴπ6 ρϑιβᾶνα 
ἴο 6 πιιάς, στῇ τη Βᾶγ οἵἉ Κοΐδιιπν, ν Ὠιο ἢ 
Ὀογχᾶη δῦουϊ ἰογγ -ἤνε π|}}68 ἰοσγογ ἀονῃ; 
85 Μγ. ΒγνδινὲῖῈ ἢδ5 8818 βοίου  Υ ργονθά, 
ίγυπι ἰἢς δϑιγοηοιηϊσαὶ οὈβογνηιῖοηβ οὗ 
Ῥιοϊεπιγ δηὲ ὕϊιρ Βεϊρῇ, πιβάβ δὲ Ηθ- 
ΓΟΙΠῚ, μᾷ δποθηΐ ποιά οὐὗΓἹἍ {π6 συ! (ὅεα 
ἢν ἰγοβῖῖδα οὐ ἴδε Ῥίαρσυεβ οὗ ἘΕργρῖ, 
Ρρ. 371. 312.) 

2. [ιιϑῖδμα οἵ σΓοδοίηρ ἴΠ6 568 δὲ ΟΥ̓ ΠΘΆΓ 
ἘλΠδπ), {πε} δοοοηά κ"ἰδιίοη, [ἢ [Βγϑα δ 5 
δ τογῆθα "ἢ ΒΟ ψἈΓ 5. δοηρ τὸ τϑεΐθγη 
δῆογο; δηἀ τποὶγ τῆϊτα κιαβτίοη δὲ ΡΊ Πδῃγοιῇ, 
ΟΥ Βεαθὰ, ψ͵ὰ3 αἵ ἰδαβί ἃ ἔμ} ἀδγ᾿Β ΟΊ ΓΠΟΥ 
Ὀεῖον ἘκΠδη, 85 Μτ. Βγγδπὶ ἢ 85 58:38 0 ἸΟΓῚΪῪ 
Ργονθα ἔγυπι ϑεγίριυγε. (ἔχοι. χῖν. 9.) ἀπά 
ι ψγ͵ὲὰ8 [Πα ἀηεχρεοῖεὰ οἰϑησο ἰη {86 αἸΓος- 
το οὗ {δ εἶν πιαγοῆ, ψ Ὠςἢ ἱπεϊπηαῖοα δὴ ᾿η- 
ἐδητίοη ἴῃ ἐπε ϑγβϑε! τον ἴο φυϊ Εμγρί ; δπὰ 
π΄ ΔρραγΓΘηΓΥ αἰβδανβηϊαρβθοι!ϑ διτλιο ἢ 
ἴῃ πτιι ἢ {Πὸν ψέγε τη ρ]ποοῦ, “ δηϊδηρίδα 
ἴῃ [Π6 ἰαπα, ἐπα κἤυξ ἴῃ γ 1 6 τ]! θγιηοβα," 
ψ ἢ ἃ ἀδὸρ κ68 ἴῃ ἔγοηῖ, {6 τηουηἴδιπα οἶ 
Αὐακα σῃ τῇς βἰάθβ, δῆ τῇ6 ΘΏΘΠΙΥ ἴῃ 
1Ποἷγ γοαγ, τὲ τοιημρῖο (ἢ Εμγριίδηβ ἴο 
Ῥυγϑια ἤδη) τῆγοι ἢ τῆ6 να] ον οὔ Βθάσβ, 
Ὦγ ἴῃ ἀϊγαςοῖ τοβεὶ ἴγοσῃ (αἶγο ; ψῇῆο “ ονεῖ- 
ἴοοκ γῆθῃι ϑησδαρίηρ ὈΥ 6 βθᾶ, θη 
ῬιαΠγοίἢ, ορρουδῖῖὶα ἴο Βεδίζορῃοη." 
(ἔχοι. χὶν 3----9.) 
Νοῦν ποποῖβ ἤον ἴπ6 [φγδο "68 

σουϊὰ βυβον εἰαπημεῖτοβ ἕο Ὀ6 Ὀγοιμρῇε Ἰηῖο 
ΒΌΓΠ 8. ἀϊδηαναηίδρθοι βἰτιχαοη, οὐ ὑδ Ἰοά 
ὈΠΩΘΙΟΪα Ὁγ Μοκβας το τῆ εῖγ δρρδγοπὶ ἀ6- 
βιγιοιίοη : “Οη6 πϑϑὰ οἠΪγ ἱγανοὶ ψῇἢ ἃ 
σάν, ΒΥ Πα, “ ψῃΓἢ πηοοῖβ ἢ Π 6 
Ἰεαοὲ οὈνίδοϊθ, νὶΖ., ἃ διη8}} τογγοπῖ, ἴο Ὀ6 
σοηνίποοα τπᾶῖ τῃ6 Οτδηῖαὶβ ἀο ποῖ ἰοεῖ 
(Πα βοῖνοϑ θ6 ἰοὰ, ἴκα ἴοοϊν, ὃν τῃοὶγ (ἰ8- 
Γᾶνϑὴ Βδ80 ἢ], ΟΥ ᾿ἰεδάδγ οὔ ἴῆ6 ελγανδη. 
(. 3560.) Βυΐῖ τε ἰϑγβε οβ νεηΐ ουὖἱ οἵ 
ρὶ ἢ “6 χὰ Πδηα," τπουρ ἰοά Ὀγ 
ΜΟΙ. 111. 
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Μοδεϑβ, γεῖ υπάογ {6 ν᾽ δ Ὁ]6 ρυϊάδησο δηὰ 
ργοϊθοιυη ΟΥ̓“ ΤΗΕ Τὴ ()οὉ οὔ τπε Η6- 
ὕγεν8,᾽ ψὸ ψϑηϊ Ὀείυγο τῆοπὶ Ὀγ ὧδν ἴῃ ἃ 
ΡΠ αν οὐ εἰουά, δα Ὀγ ηἰρῇςξ ἱπ ἃ ρί αν οὗ 
ᾶγε ; δῃὰά ψῆἧο, ἔογ ἔπ 6 γ δποοιγασοηιθηϊ 
ἴο Θπῖϑγ [Π6 ρϑδβαβε οἵ ἴΠ6 868 τηϊγβοι  σ]ν 
Ργοραγεὰ ἴογ δπειη, γειπονθὰ τῆς οἹουὰ 
Ψ ΏΙΟἢ ψαπὶ Ὀσίογα τῆ6 σὰπρ ΟΥ̓ ἴβγεοὶ 
ΒΠεγῖο, δπά ρἱαοθά ἴὲ ὑεθίηἀά εἤρῃηι. 
(Εχοά, χῖν. 8--90.) ““Απά ᾿ὰὶ οδπιοὸ Ὀ6- 
ἔνθ ἴπ6 Ἄσδρ οἵ ἴῃς Εργριίδηκ πὰ 1ῃ6 
οὨΠῚΡ οὗὨ [ηγβεὶ ; δηιΐ ᾿ὲ 88 αὶ οἴου ἐπὰ 
ἀδγκπθββ ἴο ἴῃ οπα, Ὀυξ ρανα ᾿ἰρ τ Ὀγ εἰρὶ 
ἴο ἔπε οἵδαγ; δο ἴῆδὲ τῇς οὐδ σϑπια ποῖ 
ὨΘΆΓΊἢ6 Οἴδεγ 4}} τῆ αἰρῆι᾿ (Πυ. δε 8 
Απδἰ γ58 οὔ Οπηγοποίογυ, νοἱ. 1. ρρ. 388--- 
439].) ὙὍΠε ρτγεϑοθάϊηρ οἰδθογαῖε νον οἵ 
{ἢ18 530} })}΄δοῖ ἔωΓη Βἢ 68 ἃ πηοβὲ οἶθαγ πὰ 88- 
εἰδίδοΟΓΥ ΠΒΨΘΓ ἴο ἴδε σδνὶ 8 οὗ ᾿Ἰποάρϑγῃ 
ἰπ6 4615. 

Μαγίουβ Ἴσοπ͵δοίιγοδ ἤν ὕδθη οβδγεά 
ὈΥ ἰεδγηεαὰ πιούίδγη ἔγανθί[ογβ σοηςογιης 
τἈ6 ρὑγθοῖβα βδροῖ σσβεγα τΠ}6 πη γβου! οὐ ρε8- 
βῆβε οὔ τε δὰ δὅδα νδ8Ὲ εὔξδεῖοιὶ. “Ὧγ. 
Ἑουϊηκοῦ ἀπ οἴἤογε τῆΐϊηκ τπδὲ ἐς τοοκ 
Ρίαοα ἴῃ τπ6 ἱπηπιρ μὲς νἱοίηγ ΟΥ̓ 8.62, 
ἴγοι νυ ἢ δὴ ἄγηὶ οὗ τὴ 6 56δὲ βεῖβ ἃ} βοι δ 
ἀἸἰβίδηςα τοννγάς ἴῃ6 ποιιϊ-εαϑὲ. χοῦ, 
Ἡπῖεγ ΒΌρροβαβ ἰθὰϊ 186 ρβέπαρε ἴοοκ 
Ρίαςθ ἴο εἰ πογίἢ οὐ ὅ:.62 ἴῃ τῇε δηι θηϊ 
Ὀ64 οΥ̓ ιΠ6 τῖνογ, σοῦ αχιοηΐί δι ἤιγι ΠῈΓ 
πογῖῃ τΠδη ἴὰ ΠΟ ἀοε8. Ὦγ. γΝ1]8οὴ πὰ 
Οἴδοῦβ ρίσο ἴὲ ἰοῦ ἀονη, βοπα μ} 168 
υεϊονν ὅϑυ6Ζ, πεδῦ 106 πιοι ] ΠΟΥ] 06. οἴ 
Αἴδκϑῆ, ννῆογο {{|6 πβθα ᾿ἰ5 οπὶ εἰμί ἴο ἴθ 
τη ῖϊ65 ἴῃ Ὀγοβάτῃ - ἡ Π}}6 οἵἴογβ Αχ ιἴ δὲ τῇ 8 
ταουἢ οὗ αἱ Τά αΡΚ, ἴο τ δοι ἢ οἵ 
δεῦοὶ Αἰδκ8ῃ." (ΜΙ, δου» Ατ]ὰ8 οὗ ϑειὶμ- 
ἴσα Οεοόργδρῆν, Ρ. 15.) 
ΤῊ τϑα ν οὐ εἶα πηγασυ!ους ρθηβημο οἴ 

τὴς δά ὅ6α Ὦγ ἴῃ ἴϑγεθ τε β 5 δι! Ἔϑῖε ὈΥ 
νϑγίοιιβ βηοίεηι γα οηΒ διθοηρς ἴῃς ἢδδ- 
1 δὴ ἢἰβιογίδηδ : ἴο ν᾿. ἢ να πηδᾶν δι τε 
ἰε ἰβ. νιαπίεεί, (τότ ἴἢ6 ἴεχὶ οἵ Μο- δὴ δι 
οἴ ΕΓ βδιγοὰ δυΐδογβ, ννίο ἤμκνο πιδης οηοὰ 
τ 8. πηγασυΐοιβ ραϑδέσο, τπϊ ΠῸ ΟΥΠΟΓ ἐς - 
σουηξ ἰ5 ἜΠΡΡΟΠΡῈ ὕυς τῆ ν ἢ ἢ βὺρ- 
βοβεβ ἴῃς Ἠδῦγενν ἴο ΟΓΟ55. νοῦ ἴῃ 568 
ἰγοπὶ βῆογθα ἴο βίιογα, ἴΏ ἃ νϑϑῖ βριοα οὔ ἐγὺ 
στοιηα ν»ἢϊοἢ ννᾷβ [6 ἴ νοϊὰ Ὦγ {ΠῚ ψνϑίθγν αἵ 
τΠοῖγ γι γίηρ. (Εχοά. χῖν. 16,7, ἄς.) Τὸ 
ΟΠ ἴῃ 6 ΠΏ ΓΟΙῸΝ 81υϑοπθ. πη τῆς Βοοῖ 
οὗ Ῥεαίπιβ, [πα ἢ βεγ8 (ἰχὶ!. 1}, ἄς.), παῖ 
16 μογὰά αἰνιεὰ τῇ6 ψανθβ ὑείογε ἢ 5 
Ρδορίο, 1π8ὲ 6 οοπάπεῖδι τἰνειη τῆγοιψῇἢ 
τε Ὀοϊίοπι οὗἉἩ πΠ6 δἰγνβ, 88 ἃ ἤογβα ἰβ ἰϑὰ 
τῃγουρῇ τ 6 πι δὲ οὔ ἃ ἤεμὶ, Ἠδιδκκυκ 
885 (11. 18.}. (πὰ τ1ὴ6 Ἰμογὰ τπϑία ἢ "56 
ἃ Γοβιὶ ἴο ατῖνα ἢϊβ οασῖος ὅπηι ἤογηθβ 
ΒοΓοΟΒ5 ἴἢ6 εἐθᾶ, 80Γ085 ἴῇ6 τηυ οἵ σγρεῖ 
Ὑδίοσβ. [Ἃ851}γ, ἴῃ 1ἴῃ6 ΔροογΥρ δὶ Βοοῖς 
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οἵ γι ;5Ξἄοπι ψὰ γεϑδὰ (χῖχ. 7, 8. χ. 17, 18.), 
ἴΠαι τη6 ἀγγ ἰδπὰ ἀρρθϑαγθὰά 8}} ου ἃ βυάδάδρη 
ἴπ 8 ρίδοθ ψθεγαε ὙϑΙῈΡ τγ8 θείογε ; τΠαΐ 
ἃ ἴτϑα νΔ80Ὸ ἴῃ ἃ τηοϊηδηΐ 
τηγουσῃ ἴῃς τϊάβὲ οἱ πε δὰ ὅε8; δῃὰ 
ἴΠδὲ ἃ ρστθοὴ βεὶ ἃ τψῶβ δεϑὴ ἴῃ 86 τηϊάβι οὗ 
[86 ΔΌγ85. 

Ἀξευοε, οἰεῖο5 οὗ, 1]. 
Ἀκοῖκι, ΟΟΥΕΑΝΜΕΝῚ οὗ {πὸ [5γδο 685 

διὰ 6.8, 99---109. 118 ἀυγαίίοῃ, 114--- 
117. 
ἜΞΟΙΟΝ τουῃά δρουΐ Τογάδη, ποίϊοα οὗ, 

10. 
ἨΈΒΟΒΟΑΜ, ἴδ6 βοὴ δπὰ διυοοαβϑογ οὗ 

ϑοϊσιηοη. ἴη δἰδ τεϊχῃ ἴπῸ ἰπηράοιῃ οἵ 
Ἀϑανιἀ νδβ αἰνι 6, [6 ἐγῖῦ68 οὗ υὐδὴ δηὰ 
Βεηϊαπιῖη τοιδϊπίηρ ΓΠπεὶγ δ] ορίδηςε ἴο δ- 
ῃοῦοδπι, πῆ 1]6 1π 6 οἵδον ἕδη Ἐῦ 68 ὈΘΟΒΠ)6 
“αἰ οοῖ ἰο Φεγοθοδαι {πῈ δοὴ οἵ Νοῦβί. 
ἘἈΘΠοθοϑιη ἀἰδά δἴθονγ γεϊσηϊηρ 17 γϑδγα, πὰ 
ψ88 βιοοροάδα οὐ ἴῃ6 [ἤγομα οἵ διιάδῃ ὈΥ 
8 βοῇ ΑΒ ΑΗ ΟΓ ΑΒΙ7ΑΜ, Β.Ο. 964. 

ἘΈΜΙΟΙΟΝ, σοΙτυρίοηβ οὗ, διηοὴρ δα 
δεν, 364---316. ῬΑΓΕΘΌΪΑΥΥ Ἰὼ {Πα {ἰπ|6 
οἵ Ομ γῖδε, 406---Ἔ10. 

ἘΕΜΈΡΙΕΒ ἴῃ 0,56 διμοηρ ἴΠ 6 εν, ποῖῖοα 
οὗ, 5:7, 618. 

ἈΈΕΜΡΗΛΑΝ, ἃ Οὐρίϊς πδηια οὐ ϑδίυγῃ, 
ὙΠῸ τγ88 α|30 τοῦδ ρρδα ὑπάθγ 106 πδιὴα 
οἵ Μοιοςη. (Δοεῖβ νι, 43. ΟὈμρδγα 
Ρ. 372.). 

ἈΈΝΡΙΝΟ οὗὨ ρδιτηθηίβ, 8 5ῖθτι οἵ τῃοιγη- 
ἵηρ, 438. 

ἨΈΡΗΑΙΜ ΟΓΈΑΡΗΔΑΙΜ, ἴῃ 6 5οη8 οὗ ἤδρἢδ 
(ὅπι. χχὶ. 16. 18. Ηεθ. δπαὰ πρλγρῖπδὶ γεη- 
ἀογίησ), 8 (ἰϑπδβη τ ϑῃ γϑοα οὗ ρμίδηϊς {Πδὲ 
ἀσ οἷς θεγοηά ἐπ Ζογάδη (Ἃθη. χῖν. ὅ. ; χν. 
90.; 42οβἢ. χνυἹ. 15.), ἴτοπι σπο ἴῃς 
εἸσαηῖὶς ()ρ, ΚΊηρ οἵ Βαβἤδβδῃ, ννδβ ἀδβεθηάδϑα. 
(διε. κ1.. 11.) ἴὰ ἃ συἱάεγ β8εῆβα, {ἢ 15 
ψογά 566πὶ8 ἴο ἢᾶνα ἱποϊιἀ δὰ 4}} {Π6 ρίδηΐϊ 
{γιρ65 οὔ ὕδῆβδδῃ. (Ὦδυϊ. ᾿1. 11]. 20.) [Ιὴ 
δβυϊυβοχιθης Εἰπη68, ἴπΠ6 50η5 οἵ δρᾶ 8ρ- 
ΡΘΆΓ ἴο ἢᾶνα ἤδϑὴ "δὴ οὗ δχῖγβογα Πα ΓΥ 
βΒίγδηρτῃ διηοὴς ἴπΠ6 ΡΠ Ἰδεῖπθ8. (2. ὅδη). 
χχὶ. 16. 18. ππᾶγρ. γοπά.) Τῆς ΝΑΙΕΥ ΟΕ 
ΤΗΝ ΕΈΡΗΑΙΜ ((ὉΓ δὴ δοοουηΐ οἵ νῃϊοἢ, 
566 ρ:68.), ἀεγῖνοβ 115 πδπι6 ἴγοπι [Π15 γι 6. 

ἨἈΞΕΡΗΙΌΙΜ, ἃ βίδιοη ογ ἐποβπιρηδηΐ οὗ 
ἐπα βγεῖ ἰη ἴμ 6 ἀεβογὶ (Εχοά. χυἹ!. 1.), 
πῆγα [ἢε [βγϑα 65 ΤΕΓΘ ΠΡ ΓΒΟΙ ]ΟὈ5}γ 80ρ- 
Ρ᾿ Θὰ ψπἢ δῖον ουΐ οὔ ἐμ γτοοῖκ οἵ Μεκι- 
ΒΑΗ. ἴξ 8 δὴ ᾿ηϑιιϊϊδῖθα γοοῖ, δὲ ἴῃ ἰοοΐ οἵ 
Μουηῖι ϑιίπαϊ, δρουϊ 51Χ γαγὰβ 5486, 80- 
ςογάϊηρ ἴο Ὧτγ. ὅδαν, Ὀυῖ Μγ. ὕβδγηα βαγ8 
ἴπδὲ ἴτ 18 δρουϊ ἔνθ γαγάβ ἰοῆσ, ἅνε 1π 
Πεῖρῆς, ἀπά ἔουΓ γαγάβ ψἱὰ6. Ὁγ. ΝΥ Ἰβοη, 
Βονχονοσ, νι ἢο {Ππ|ηΚ5 τῆδῖ τἢ}18 15 οὶ 46 
τοοῦ ἐν Ἡοτεὸ τοίοττοα ἴο, βίδιθβ παῖ τῇδέ 18 
ΒΠΟΥΝΏ 88 ἴπ6 5 θη γοοῖκ ἴα δρουϊ ἵν εἶνε 
ἴδει ἴῃ ποίρῃς, οὔ ἃ ουνῖςα! οὐ γαῖθοσ ἔγγο- 

ΔΒιοσγαρλιίοαϊ, Ἡϊείογίοαΐ, απὰ 
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συΐϊαῦ βῆαρε, στ γϑγίοιβ δῃηά 
Π550Γ6 8, ΓΕ Ππαίυγωὶ δΘηα ΡΑΓΕῪ ἀγιϊβοϊαὶ. 
Αςοογάϊηρς ἴο τ. ὅδιαν, ννῆο {γανο θα ἴῃ 
τε ΘΑΓΙγ ραγὶ οὗ 1πΠ6 εἰρμίδοηι ἢ σρηζυτγ, 
1818 στγϑηΐϊθδ γοοῖ 15 ἴη Πϑυΐ. υἱ}}. 15. πρμεν 
οαἰ]βὰ ἃ γσοοῖ οὔ βίκέ, ἴῃ σοπβθαυεξῆςα οἵ [τε 
Βαγάῃ688 : 1ἴ )65, τοι Πρ, 85 1ἴ ΤοΓα, δπὰ 
ἴοοβθ, πϑᾶγ ἴῃς πα α]6 οἵ 186 νδ]]εγ, δηά 
566 Π18 [ΟΓΠΊΘΓΙΥ ἴο Βᾶνα ὈδΘ 8 οὗ οἰ6᾽ 
οἵ Μουπὶ δῖηδι. 726 τυαίετε σι Ὠϊοἢ σιμλεά 
οἱέ, απά δε εἰγεαπι πὮϊοἢ Μοιυεά ιοἰλαὶ 
(Ρβ5β8]. ᾿Ιχχνυῇ. 185 --- 30.), αν πο] ονοϑὰ 
ΒΟΓΟΒΒ ΟΠ6 ΠΟΓΏΘΓ Οἵ [ἢϊ8 γος Κ ἃ ᾿πδπηοὶ 
δρουΐ ἴννο ᾿ποῆθβ ἀθὸρ δηὰ ἐν εηῖν ἰηςἢ ες 
ψ1466. ΤἤΘΓΘ 8ΓῈ αἰβο ἴοθυγ οὐ ἄνε ἤββυγεβ, 
οὔθ δὔογε ἴδε οἵἴδογ, οὐ ἴδε ἔδεθ οἵ (ἣθ 
τοοῖ, Ἄβοῇ οὗ τῆ θπὶ ἀρουΐξ ἃ ἔοοϊ δῃά 8 δαὶ 
ἴοῃρσ, δηὰ ἃ ἔεν ἰβοῆεθ ἄθθρ, “τἢς Ἰΐνεῖγ 
δηἀ ἀδιποπδίΓαίινε ονυϊάεηος οἵ {Πεῖγ Βανίησ 
θδθη [ὈΓΤΔΘΓΙΥ 80 τῆϑὴγ ἔουηπίαϊη5.᾽" Α Γα- 
ΤΩΆΓΚΘΡΙ6 οἰγουμπηδίδηοα ἴ8, {δὲ {ΠῸ} τυ 
δἰοηρ ἴῃς ὀγεασίὴ οὗ τῃ6 τοοΐ, δπὰ ἄγὲ ποῖ 
βοηΐ ἀονηνδγαάβ: ΠΕΥ ΔΓΘ πιογα ἴπδη 8 
ἴοοϊ δϑυηάθεσγ.. ΝοΙΠΟΓ δὶ ΠΟΙ οὔδβησα 
σου ]ά θ6 σοποογησί, δαν8 Ὦγ. ϑὅῃδν, ἰὴ 1ῃ6 
ςοπίγίνδηςσο ; ᾿ΠΘ5ΠΊ Οἢ 88 ΘνΘΓΥ ΟἰΓΟῸΠπι- 
δίδηςα ροϊηϊβ ουΊ ἴο 0.8 ἃ τηϊγβοῖα ; δῃά, ἴῃ 
1Π|6 858Π|6 τηβηηοΓ ΨΠ ἢ (ἢ γοηΐϊ ἴῃ τῆς γοςκ 
οὗ Οβίνϑγυ αἱ ψεγιιβαὶθπι, πευαγ [115 ἴο ὑγο- 
ἄυςε τῃ6 πγεδῖαβὶ βογίουβηθβ8 δηὰ ἀδνοζίοη 
ἸῺ 8} ννῆο δ66 ἰξ. (ϑ8ι"ν5 Τγανοὶς, νοἱ. ᾿ϊ. 
ΡΡ. 109, 110. ΟΑγηθβ ἰμοίτεγβ, ρρ. 198, 
199. Ὦτ. Ὑ ]βοη [1.8η45 οἵ ἴῃς Βιὺ0]6, νοἱ]. 
ἰϊ. ρΡ. 933, 933.) 

ἘἈΕΘΤΙΤΌΤΙΟΝ, ἴῃ σπἢδΐὶ ο8565 δηϊοϊποώ, 
164, 165. 

ἨΕΤΑΠΙΑΤΊΙΟΝ δπιοηρ ἴπα δονκ, 16. 
ἜΕυΒΕνΝ, ἴῆς εοἰάσβι βοη οὐ ψαοοῦ δπάὰ 

1μεδῇ, γσᾶνθ ἢ158 πδιηθ ἴο οὔδ οἵ {πε ἱποῖνα 
γε 58 οἵ ἴβγδαεὶ ; ἔογ {π6 σδηΐϊοῃ εβϑρηθά 
ἴο ψὨ]οΐ, 866 ρ. 13. 

Ἐξενενυεβ οὗ ἴῃς Κίηρβ οὗ 153γδοὶ δπὰ 
φΔΦυάδῃ, 109. ΟΥ̓ τπο 1,ονῖῖθ5, 301. ΔΑπᾷ 
οὔ 18 ρῥτγιεβῖβ, 303, 302. 

ἘΕΡΕΒΕΝΟΕ οὗ ἴ6 εν ἴογ {δεῖν 
ἔσπηρ]α, 268, 909. ΟΥ̓́ ἰηίεγιογβ ἴο βυρε- 
ΤίοΓγβ, 467. 

ἘΕΖΙΝ, Κίηρ οἵ ϑυγῖα, ἂπ δὺ]6 ργίποθ πῆο 
Κηεν ἢον ἴο ἀνδὶ] ΠἰπΊ56 } οὐἁ ἔπε αἰνϊπομα 
οὗ 8 ποι θουΓδ, 1ἴὼ ογάδγ ἴο ἀρσταηαϊβο 
δ ηδ6}, Ηε [Ὀγπμθά δὴ αἰϊΐδηος ἢ Ρεκβἢ 
κὶηρ οἵ 5γϑδοὶ ἀμαῖηδὲ Αὰζ Κίηρ οὗἉ Τυάδῃ, 
σἤοκο ἀοπιϊποηβ ἢ6 ἰηνδαρά ; δηά, δῇῆεγ 
οὈϊδϊηΐηρ σοηβιθγϑῦϊα δἀναδηΐαρσες, ἢς το 
ἃ τοδί ὨυΠΌ ΕΓ οὗἁ ρΓΙΒΟΏΘΓΒ, σἤοπι ἢ δεηξ 
ἴο απΊββοι8, δὴ τσ ργοσθεάρα ἰοὸ [8 
βίθρθα ἰο Δογιβαίθιη, ἴῃ ψΒὶοῖῦ ἢ αἰ οὰ. 
(2 Κίησε χν. 37. ; χνὶ. ὅ.; 23 (ἤτοῃ. χχχνῖῖῖ, 
ὅ.) ὙΤῆῖβ σἤθοκ, νἢϊοῆ δὰ ὕδοη (ογεϊο! 
ΟΥ̓ Ιδαῖδῃ (υἱῖ. 1--8.), ἐγωβίγαῖθά 186 ργο- 
θεῖ ἰογπιθα ὃν τῃς 81116ὰ ῥγίῃςαδβ ἴογ ονεσ- 
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(Ὠγονίηρ [6 ἀγηδείν οὐ Ὀανίἁ. Ἐσζίη 
Ἧ838 ΠΊΟΓΟ δυςοοδϑίῃ! ἴῃ [ἀπ π)658, ννἤσγα Πα 
τοδάε ΠἰπηβεὶΓ τηϑβίογ οὔ πο ροτῖ οἵ ΕἸδἢ θα 
1Π6 Βδα 868; δὴ ἱπιρογίβηξς οοηᾳυσβὲ ψῃϊοῇ 
γα ἢϊὰ τῆ σοπηπδηά οὗ ἴδε πεϊμῃυουτ- 

Ἱπρ ΘΟΠΙΕΡΥ 8η4 β8εὰ. (3 Κίηρβ χνὶ. 6.) 
Η!8 βυσοθθβεβ εγα οὗ βιιοτὶ ἀυγαιίοη : ἴῃ 
{Π6 ΤΟ] γϑαγ, αρτϑοϑῦὶν ἴο {ἢ 6 ργθα]ς- 
εἰοπβ οἵ ἰβαϊδῃ (ν1}}. 4.; ἶχ. 10.), Ὀ)δηνδβοιυϑ 
ν)88 ἴδκεη ὕγ ΤιρΙ ΕΠ -ρῚΙ6βοῦ Κίηρ οὗ 4.5- 
δυγῖα, «ὶ ΠῸ σϑυγιθὰ ἰϊ5 ᾿πΠΠδοϊδητ ἱπίο ὈΟηἐ- 
856, 8δπά ριυὲὶ ἴο ἀεδῖἢῃ Ἀσίη, ν ἢ τ οῦι 
16 Κιηρύοπι οὗ ϑγγία ἐθγηϊηδῖθα. 

ἨΠΗΕΟΘΙΌΜ, 6 τηδεϊεπηθ οἷν, Πα ἰἢ6 
βουτῇ- ψ οϑίογη δχιγεην οὗὨἨ [{αἰγ, ορροβί:δ 
ἴο Μαϑδίηβ ἴῃ ϑιοῖϊγ. Ἡετγε 8ι. Ρβϑυὶ βίαγθα 
Οη8 ἀδγ, οὐ δὶβ ἤγθε γογᾶζα ἴο Βοπιο. 
(Δεῖ χχν.18.} [τ|56 ποπ οδ]]οἀ ἘΠερυσίο. 

ἘΉΟΡΕΒ, δὴ ᾿βἰδπαὰ δηά οἷν ἴῃ ἴπ6 1,6- 
νϑηῖ, τῃϊοῆ 15 βαίά ἴο ἤἴδνθ αδγινθα 118 
ὨδΠη6 ἴτοπ! πε δϑιιηάδηςο οὔ γο5868 ΨὨ]οἢ 
εῖεν ἴπεγο. Ὑποη δὲ. Ῥαὺὰϊ ννεπὲὶ ἴο 26- 
Τιιβαΐδθη), Α.Ὁ. ὅ8, Πα ψοηξ ἔγοιῃη Μι οι ἴο 
(οοϑ, ἔγοῃ) οοβ ἴο Ἐοάθ8, δηαὰ τπθης ἴο 
Ῥαΐαγα ἴῃ [γοῖὶα. (Αεῖβ χχὶ. 1.) 

ἘΙΒΙΑΗ, 8 οἷν οὐ ϑγγίβ, ἰη (ἢ 8 σουηῖγυ 
οὔ Ἡδιηαιῃ, σἢϊεῖ, δβοοογάϊηρ ἴο ΨεγοπΊο, 
Ψ͵Ὲ5 ἴῇ6 βδσὴθ Ὑἢϊοἢ νν88 δε σα γι β ο8]}|6ὰ 
Απείοο ἢ ἴῃ ϑυγία ; ὑυῖ Ποβοηπ  ]ογ οὔ- 
βοῦνϑϑ, [δι Απεοοῦ Ἰδὰν ἴοο (ἈΓ πογιῇ ἔγοα) 
16 Ὀογάογϑ οὗἁὨ Ῥα]δϑιίηα ἴο ὃ6 τῆς βιῖ6 οἵ 
Ηϊρίαηῃ. Ὑπὸ ΒαὈγ]οπίδηϑ ὑνεγθ δοοιιβ- 
ἰοπιϑρὰ ἴο ρ888 τῆγοιισῃ (18 ρίας ἴῃ {Πεῖγ 
ἸΓΓῸΡ.ΙΟἢ8. Ἰπίο, δη ἀδραγίαγοβ ίγομ), Ρὰ- 
ἰεβέιηθ. Ῥδδγδοῦ- ΝΘΟΠΟ βιοῃρῃαα ἤθγα οἡ 
ἢϊ5 τεῖυγ ἴγοπη ἰῃ6 Ὀα11|6 οἵ Μερίάαο. 
(39 Κίηρβ χχὶ. 33.) ὙΤτὰςθβ οὗ ἰὶ νου ά 
β6θ) ἴ0ο Ὀ6 ἴοιπά [ἢ 1Π6 πιοάογη ἴοση οὗ 
Ἠουϊαῦ οὐ Ἐδοϊδη, ἰευδῖθεί βδῦους ἰογιυ 
πι}}65 βδουιῇ οὗ Ηδε δῖ}, οἡ τπ6 τοῦ Ογοη- 
ἴε8, δηἰ πηιδπιϊοπεα ὑγ Μγ. Βυοςκίηρσῇαπι ἴῃ 
ἢϊ5 ““Ττγανεὶβ ἀπηοὴρ ἴῃ6 Ατγοῦ Τγιθ6β.᾽ 
(Ρ. 48]. 1,οποη, 1825. 410.) 
ἮΓΜΜΟΝ δΒ᾽ρη: 65 8 ροϊηθργϑηδία ἴγθα. 
Ι. Αἡ ἰᾳο] οἵ ἔθ ϑυγίδηβ, δυρροβεά ἴο 

6 τῆς ψυρὶτεγ οὗἩ 1ῃ6 δησϊθηΐξ, ΟΥ, βοςογά- 
ἱῃρ ᾿ ΒΟΙῚ6 ἩΓΙΙΟΓΘ, {Π6 δῆ. (2 Κίηρβ 
Υ. 8. 

2..ΑᾺ εἷϊγ ἴῃ τῆ (τἶθο οὗἨ δίιηθοη, οἡ τῇ 68 
βουςἤογῃ Ὀουπάδεν οἵ Ῥαϊεβίπα. (7οβδῆ. χν. 
32. χιχ. 7. Ζεοῇ. χὶίν. 10.) 

8. Α σΟΠΙΟΑ] ὨΚῪ γοςῖκ ποῖ (ἈΓ [{ῸΠ| 
ΟἸθοθαῃ, Ποῦ τῆς σἢ το οὐ Βεπ͵δπιη 
Γεϊγοθαϊοιὶ δἴϊογ πεῖν ἀείεαί. (Ψυάρ. χχ. 45. 
47. χχὶ, 13.) ἨΠΠΟΓ αἰβο ὅ8ι] δης ἰνὶ5 θη 
ψοηί. (ὅαπ). χῖν. 2.) [ὲ ἴβ ὁσγονποὰ 
ψτἢ ἃ νἱΐασθ ΟΥ Ὠδηλεῖ, πον σα] υπι- 
τιόη, ογ Ηυππιηδηθῇ, απ ργετιν βἰτυδῖοα 
διποηρ Οἰίνα ἴγοαβ, ἴῃ 6 Ποιιβ68 οὔ νοΐ, 88 
866 ῃ ἴτγοπὶ 8 ᾿ἰ{||6 ἀϊβίδηοθ, βρρεδγ ἴο [Ὅγῃι 
(ογγάςθα, Γυπηΐησς ἔγουι [6 δυμηηῖϊξ ἀονῆ- 
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ψαγ 5. (ἘοὈπβοη ΒΙν. Ἦδ8. νοὶ. 1ϊ, ρρ. 
109 ----190ό. Τῆγεε Μοηῖῆβ ἰπ ἴτε Ἠοὶγ 
[δη4. ΦΖουγιαὶ οὗ ϑαοῖ. 1,15., Φδησαγυ, 
1856, ρΡ. 343.) 

4. Κιμμον- ΜΕΤΗ͂ΟΑΒ (4 γτομπά ροηιε- 
ϑταπαίθ), ἃ οἷν ἴῃ τῆα {γρὲ οὐὔἨ Ζεοδυοιι 
(9ο8ἢ. χίχ. 13.), υῃ!εῖ 15 δυρροδοα ἴο "ἊῈ 
ἴΠ6 δ8ιὴ8 ἃ5 ΕΊΜΜΟΝΟ, δίς ἰ8 πιοπιϊοηοὰ 
ἴῃ 1 Οἤγοη. νἱ. 62. [τ 15 ΠΟῪ αὶ νι δαρα, 
σα δα ιηνπκπεῖ. 

ὅ. ἘΙΜΜΟΝΙΡΑΒΕΖ (φρῆἑ Ῥοριὲ ), 
τῆ βίχι δος δηοβιηριηθηΐ οὔ 6 ἰδγαθ 65 
ἴῃ τῆε ν]]άοτηθβα. (Νυπιῦ. χχχὶϊ!. 19.) 

ἮϊΝοβ ψόγη Ὀγ ἴΠ6 δεν, ποίϊος οἵ, 433. 
ἈΙΡΒΑΤΗ, ἴΠ6 Βοοοη ϑοὴ οἵ (ϑοπιοῦ, δηὰ 

ἐτδηίβοη οἵ ὐαρῃεὶ (πη. χ. 8.; 1 ΟὨγοη. Ἰ. 
θ.) ΤῊ γορίοῃ ρεορίεα Ὀγ Πὶβ8 ἀδδοθηάθηϊβ 
ῖ5 βιιρροβοά ἴο ὕβ [Π6 πιοιϊπϊδίῃοι!Β Γηρα 
ἐχιοησϊηρ Ὅπ) [ἢ 6 ψεδὲ οἵ Ευγορε ἴο {πὰξ 
ραγὶ οἵ Αϑῖδ ψῇῃϊοῆ 15 βἰιυϑῖθαά οὐ τ 6 οαϑὲ 
οὔ τὴ6 ΒΙαοκ ὅ8ὅ.αβ. “Βιιι," Ἠοβθημ θοῦ 
5. οἵ ορὶ πίοι, “Ι᾿ 18 ἱπιροββίυ!ε ἴο ἂχ σἱτῇ 
ῬΓΘΟΙΒΙΟΩ ΠΡΟ δὴγ οὔθ οδδΐη οὗἁ δι 8, οὐ 
ἰῖθα οἵ ρεορὶε, νεῖ ψ θοῦ της Εϊρδδιῃ οἵ 
ϑογρίυγθ ὩΔῪ σογίδιηϊγν ὃ ἰαοπιεβοα." 
(ΒιθΠ οὶ Οδοργαρῆγ, ὈΥ ἰΐογγεη, το]. 1. 
Ρ. 113.) 

ἈΙνΝΕΚΒ οὗ {Π6 Ηοὶγ 1,8ηώ, 41 ---“ “. 
ἘΟΟΕΙ,, οΥυ ἘΝ- ΒΟΘΕῚ, ἐουπίδίϊη οὗ «ζ΄. 
ἘΟΜΕ, τΠ6 πιοίσοροὶ!β οὗ ἔπ 6 νον ἀυε.-. 

ἴῃς τ ρογοά σομηργιβοὰ ἴῃ (ἢς Νὸνν Τοβ- 
ἰδπιθηὶ Ηἰβίογγ. ἀσοογαΐηρ ἴο τῃ6 οἶγο- 
ποϊορσὺ οὗ Αὐοποΐδῃορ ἴὕϑηεγ, τἢ}}8 εἰν τ|88 
[ουπάφα Ὦγ Εδπνι8 δηὲ ΒΠοπιυ 5, ΑΝ. 3966 
οὔτ Ψυ]δη ρεγῖοά, ἴῃ Α.Μ. 8966, Β.ο. 748, 
τἰοχαγάβ τῆα οἷοβα οὗ ἴῃς γεΐμη οἵ Ηροζο- 
Κίβῃ, Κὶπρ οἵ Φυάδῃ. ΤΠ8 εἰν 18 εὸ ννῈ]} 
Κηονη, ἔπος ἰδ 8 πϑϑιΐθββ ἴὸ ρίνε ΒῃΥ͂ 
δεοουηΐ οὗ ἰξ ἤεγθ.0 Τῇ ᾿δῖθγ βϑδογεά 
διυίδοτε οὗ τῆς Οἷα Τεβίδηθης ἤδνε ποῖ 
τηδητοποά ἴὲ ; νυὲ 11 εχιδηιὶν ΟσσΓΗ 1ῃ 
η6 Ὀοοῖκ8 οὗ ἴΠ6 Μδοσαῦιεβ δηα αἰβὸ ἴῃ 
τπ6 Νὲν Τεβίδιηθηῖ. ϑϑαίηξ Φοπη, ἰῃ 8 
Ἠονοϊδιίοη (χὶν. 8. ; χνυὶ. 19. ; χυὶΐϊ. ὅ. ; 
ΧΥΠΙ. 2. 10. 2].), ροϊπῖβ 18 οιἱέ Ὀγν 16 88 Π|6 
ΠΒΙΠ6, 8δη4 ἀφδβογῦ 68 ἴξ 'ῃ δι ἢ 8 ΠἸΔΏΠΟΓ 88 
οδη ΟἿΪγ ἀρθγθα ἴο οπιε; 1. Βγ 115 οοτῃ- 
ἸΠΒΠ4 ΟΥ̓́ΘΓ 8}} πδιίοπβ; 2. Βγ 118 σγι ον 
ἰονγαγαὰβ {ἢ βΒλϊπίν; δηά, 8. Βγ ἴτδ βιτυϑτίοη 
ὈΡοη βονϑη ἢ1||8. (Εν. χνυι!. 9.) 8ι. ὕδυὶ] 
οᾶπι6 ἔνίοθ ἴο ἤοπιο : Κγϑὶ, Α Ὁ. 6], ννἤδη 
ἢ ἀρρεεδὶθά το σξεβὲῦ; δης, βεσοῃεΐγ, Α.Ὁ. 
θδ, 8 γεοῖγ Ὀείογθ [8 τῃηδγίγγάοπι, ψ ἢ ἢ 
δαρρθηθὰ ἴῃ 4.Ὁ. 66. Αδεουηΐϊ οἴτπε ο- 
πδη ἐγ θυπαὶς δὶ υσἰοςδίυτγο, 142---] 63. 
Ῥοπτοῦβ οὗἩ ἴῃς Εοπιδη ργοςσυγδίογβ, 130-- 
131. οπιδῆ ριιηἢπιρηΐβ, 177 --- 186. 
Ἠοπιδὴ πιοάς οἵ δοσοιηρυζίηρ ἴἰηιο, 187 -- 
190θ.0Ὀ ϊβεϊρὶ πα δηὰ πιὰ τ ρἢ5, 
445 ---ῶδ4, Τηθυΐο τοὶ υοίδηι} ν ρδιὰ τὸ 
6 Βοπιληδ ὃγ ἴδε δεν, 905, 3200. Ποιηδη 
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ἑάοϊα πιοηϊὶοποὰ ἱπ {πὸ Ναὸν Τοβίδιηθηξ, 
477, 318. 

Ιἰοβη (ΕζΖεοκ. χχχνὶ. 2, 3.; χχχίχ. 1.), 
186 ῬΓΟΡΘΓ πα} οὗ 8 πογίδογη Ὠβζίομ, τηθη- 
τίονοι! ἐοροῖποῦ πῇ ΤοῦΔ)] δπὰ Μενῃθοῇ ; 
ΡΥ ψποῦ ((ὐεκεηϊαν 5878) δγ ἀοιθι}688 ἴὸ 
"»εῊ υπεογκῖοοι ἔμπα Ειυπϑδη8; ψῆο ὅτγὰ 46- 
Βοι 6 Ὁγ τῇς ΒυΖαπείπο ντγίϊοῦβ οὗ τῃ6 
ἰδητῃ σδοΐζαυγν, ὑπιδῦ τἴ86 Ὠδπῖο οὗὁἁ “Ῥως; 
88 ἸΠΠΆΒ ἰηΣ {π6 πογίῃθγη ραγίβ οὐἩ ΤὙδΌΓΙΙΒ; 
δη.} εἶδο Ὀγ ἵμη Ἐοβοϊδῃ, ἂἃῃ Ασα! ἴδ ΓΙ ΕΓ 
οὔ τ'νὸ πηι ρογίο πὰ εγ ὑπ 6 πϑια "ἔς, 85 
ἀν οἰ ἴὰσς ρου ἴμ6 τίνος λα, [δὶ 15, (ἢ 
Ἂ οἷρσᾶ. 

ΟΥΑΙ, ΑΡΡΑΒΕΙ, 103. 
Ἡυναι, (Οὐουνδμιη8, 11]. 
Ἰυσοεπ- ΒΑκ 5, παΐαγα οὗ, ὅ30. 
Ἀστ ΕΠ ΟΕ ΤῊΝ δυναοοοῦπ, 978. 
Ἐσπαῖ, ΑΝ ΠΟΜΈΒΤΙΟ ΕΟΟΝΟΜΥ οἵ (ἢ 

Φοννβ, 181 --- 501. 
Εὐτη, Μοαθὶτῖδ!} νοιδη, ν ἢο τοϊυγηθά 

αἰ Ποῦ τοτϊῃογεϊη-ἰανν Νϑοιηὶ τὸ ἔπε ἰδπεὰ 
ΟΥ̓ [το], ὅπ Ὀδοδηα τῃ6 ν δ οἵ ΒοιζΖ. 
(Μαῖε. ᾿. δ.) Ἐν δῃ βιῃα  γϑὶβ οὔ 1πΠ6 Βοοῖκ 
οἵ υιϊ, δεα γὺ!. [1]. ρρ. 652---658. 

ΘΑΉΒΑΤΗ ΟΥ̓ ιἰἢ6 7ον5, 396. ον οὔ- 
δεῖν, 327, 828. δεν ]δἢ πογβῆϊρ οὐ {Παὶ 
ἀαγ. 3.6, 399. 

ΒΑΒΒΑΤΊΟΑΙ, ὟΕΔΆ. δοσουηῖ οἵὗὨ, 348. 
ΘΑΒΤΕΟΘΉΛΗ, ε ΡΘΟΠ]ὸ οὗ σουηῖγν οὗ [6 

Οὐδῃϊτοβ ; ̓ποβὲ ὑγοῦμθ!ν ϑδαῦαϊῃα οὐ. δ ὲ- 
θοῦ, ἃ σοηπι ἐγ ]6 οἰ οὗ Αγαρὶα Ἐδεὶιχ, 
δοσυγαϊημ τὸ ΡΙηγ (Ναῖ. Ηἰδι. 1. νἱ. ς. 98. 
6 32} πὲ μγὶνεῖραὶ εἰν οὗ τη 6 Αἰγαηλοβ, 8 
ΚΓ. οὐ δα οδπν οἡ τ Ηρα ὅθ. 
ΛΟ ΚΒυΤ. δῇ βηοίδιη Π 5168} ᾿πΒ Γυπηθηῖ, 

ιἰ8ο ἴῃ (Ἰ πα ἀσθα, βυρροβοὰ τὸ οοπϑὶδὶ οἵ 
ἔουν -γηρβ, απ ἴὸ δι ἃ Βῃγ}}!} δουπά. 

ΘΑΟΘΒΑΜΈΝΤ ΘΙ [ογα 8 ϑιιρρεγ, ΡΟ 8 
ΟΥ̓ τοβϑηῦ δησα ὑείννθεη βδη τῆα Ζοννϑῃ 
Ῥμββοόνοῦ, 8331---3940. 

ΒΑΓ ΒΕ. (ΟΒΙΙΘΆΤΙΟΝΒ δηἀ Ὠυτιὲβ οὗ 
τη. 76», 35) ---864. 

ΒΑΟΒΕΌ ἈΕΈΒΟΝΒ διηοηρ (ἤδπ|, δοσομηῖ 
οἵ, 988-- 313. 

ΦΑΟΒΕΒΌ ΡιΆΟΕΒ, βοσουπηῖ οὗ, 955--- 988. 
ΘΆΘΒΕΡ ΤΗΙΝΟ5, δοσουηῖ οὐ 3] 3--- 896. 
ΒΑΟΝΕΌ ΤΙΜΕΒ δηὰ ΈΑΒΟΝβ, δοοοιιηϊ 

οὔ, 390 --60. 
ΘΑΟΘΒΙΡΙΟΕ, αἀεοδηρά, 313, 314. Ὀ νὶηα 

οτὶρη οὐ τῆ6 εβογιῆςοβ οἵ ἴδ6 δεν, 81. 
Νοϊοοιίοη οὗ, απὰ ον οἰδγοώ, 315 --3:8. 
Ὠιβδγθης κιημε οἵ, 318--925. ΤΠοΙν Πίινδϑβ 
δηι ρτγορτγίεῖν, 8256. Μεδῖ βηὰ ἐγίηκ οἴδθγ- 
ἴησ, 8:10, 821. ϑϑιογίθοθ οὔξγοὰ δὲ {π6 
αἰ β80}) ΟΥ̓ ρτγοβείγιίθβ ἴητο {Π 6 ενσιβῇ 
ομυγοῦ, 299. Αἰ ιιϑίοη8 ἴο τῃ6 βεαογίᾶςθβ οὗ 
ῆ6 Βεδίμρεης Ἔχρί δηθὰ, 8381, 382. 

Βιοσταρῆϊοαϊ, Ἡϊείογϊοαΐ, απα 

ΒΑ 

ΒΑΌΘΌΘΕΕΒ, βοοὲ οὗ, ἐρηεῖδ οἵ, 396, 597. 
ΘΑΘΑΝ, ΟΥ̓ Βυθδείτυϊα οἵ ἴπ6 Ὠϊρῇ ργίεβὶ, 

306. 
ΘΆΓΑΜΙ5, ἴπ6 οΠιοῖ εἷῖν οΥ͂ (Π6 ᾿οἰαηὰ οὗ 

Ογργαθ, ψἤεγα {πα Αοδρεὶ νὰ δϑγὶν 
Ργθαςπμθὰ, (Αςῖὶβ χῆϊ, ὅ.) [ ἂν δἰτασῖοα 
οὔ ἴἢδ κουϊἢ.Θδ8ῖ βίι 6 οὗ 6 ἰοἰαπ, δηὰ 
Μ88 εἴ ογννατ β οὐ ἸΘὦ (οποϊμιτία. 

ΘΒΑΙΟΒΑΗ͂, ΟΓἹ ΘΑΙΟΑΛΗ͂, 8 οεἷῖϊν οἵ ἴἢὸ 
Κιηρίοπι οἵ Οκ, ἴπ τῆ σουπῖγν οἱ Βαβἤϑη, 
Ὀογοπά τς γίνε Φογάδπ, ᾿τονδγιί5 1Π6 
ΠΟγίπεγη Οχίγον οὐ εἴθ μογιίοη οὔ 
Μαιναβδοῆ. (ἢ θυῖϊ. 11, 10. Φοθϑῖίι. χίϊ. δ. 
ΧΙ. 11, ΟΕΟὃᾷΕΚἃᾧἷΞ Οἤτγοη. νυ. 11,) [τ 5. πον 
οδΙ θὰ ΖΑ] ς δι, Ὀυϊ 18 Θηεγεὶν τἰτῃοιξ Ἰη- 
πεδϊδηῖβ. ΤΏ Γυΐπβ ἀδῖο ἔργου {πῸ δεν ἢ 
Ῥεγιοά. (Βαῦθ! ϑϑοῦ νγίΖ 8 οβογιρενα 
Οεομτγαρῆν οἵ Ρα]εδβεηο, ρ. 392.) 

ΒΑΡΕΜ. 
Ι.Α πϑιηὸ οὗ {πε οεἱΐν οὗ Φεκύθαιεμ. 

(καὶ. ᾿ἰχχνὶ. 9.) 
2. τ ὅΆΠΜ, ἃ ρίδοα οὐ ἴδε Ὀδηκ5 οὔ 

τῆς Φοιἀδη ψῆογα ϑοῆη ὑεριϊσοα, (Δυδη 
τὶ, 93). [18 δβιζιδιίοη οδηηοῖ Ποῦ ὕ6 85- 
οογιδἰ πε. 

ΘΑΙΜΟΝῈ, 8. ΠΙΔΓΙ ΠῚ 6 ΟἿ δηἀ ργοπιοη- 
ἴοτΥ, ννῃοἢ ἰογπηβ ἐπ 8 δϑϑίθγη Ἔχιγοην οὗ 
1πὸ ἰβἰβηά οἵ ὕτγεῖθ. (Ασῖβ χχνῖ!. 7.) 

ΦΆΓΟΜΕ, ἴ[Π6 ν]ῖρ οὗἨ Ζουβάθθ, δά τῇ6α 
πηοῖ εν οὗ τπ6 Δρο 53.168 δαιρεβ δηᾶὰ ψοδη. 
5856 νὴ ὁπ οὔ ἵποβθ Ψῆο δἰϊοπάεὰ Ψ.6βι8 
ΑἸ εῖϑὲ οἡ ἢὶβ Ἰουγῆεγβ, δηὰ πηἰπἰδίογειί ἴοὸ 
πη. (Μαρκ χν. 40. χν. 1. Μαῖι. χχ. 90. 
ΧΧΝΊΙ. δ6.) 
ΘΑ τ, ςκονοηδηῖ οὗ, 919. 
ΘΑΙΤ ΕΑ, βεοοουηςῖ οἵ, 47---580, 
δαῖτ, Ψιῖα οἵ, ποῖῖςα οὗ, 62. 
ΒΑΒΌΤΑΤΙΟΝΒ, γῇ οὗ, 464---467. 
ΒΑΜΑΒΙΑ ἀεηοῖοβ 
Ἰ. 7Τὴλε αἀποϊεπί σα» αἱ οΓ ἰδ ζίηράοηι οΓ 

7εγαεί, ννϊο ἢ ἰδ νϑγν ἰγεαυθιῖ!γ πιδιτοποεὶ 
ἴῃ τῆ6 ΟἹ] Τοβίδπιθηῖ. ἰδ νψψδδ εἰτιιδῖε οἡ 
8 ΠῚ ν᾿ ἢ ἀογίνοα 18 πϑιηα ἔγοπι ΘΟ ΠΊΕΓ 
οΥ ϑ'μῃθπιεγ, οὔ πῆοπι ᾿ξ νν88 μιιγοπαβα ὈΥ 
Οπιγὶ Κιηρ οὗὨ [πγϑαὶ, Β. ο. 92], νῆο πιβι 6 
ἴδ τπ6 βοϑξ οὔ ἢ}β ρονογηπηθηῖ, ἀπὰς σε! εὐ ἰτ 
ϑαπιδγὰ (ΗΘὉ. δονιεσγωη), ἔγοιη 118 ἰογιπαῦ 
ον θοῦ. ΒΒ. ΙΒ Βυσοθβεοῦγβ ἰὶ 85 ργεδιὶν 1π|- 
ργονεὰ δηὰ (υγιῆθι ; δβηα, δ΄ 6" γεβίδιϊηρ 
πΠ6 τοροδῖθὶ βείδοκβ οὐ ἴθ Κίηρβ οὗ 
ΑΒΒΥΓΙΒ, ἴἃ ννῶν ἐἰδπίγογθ Ὁγ ΘΠ πη ΠΘοΥ, 
Β. Ο. 117, νῖνο γεύϊυςε ἴὲ ἴο ἃ περ ΟΥ̓ 
ϑῖοηθ. (Μίοδῇῃ ἰ. 6. ὃ Κιηρ5 χν!ϊ. 6.) 5'8- 
ΤΩΆΓΙΆ 566ΠῚ|8 ἴυ ἤδπνα γίββηῃ ἀριπ τοι ἰῖ8 
Γι 5 ἀυγηρ ἴπ6 τγεῖρῃ οὐὗἁἨ Αἰδοχδπάεγ, Β. Ο. 
δ{0, αἴεγ ψνῆοβπθ ἐἰθδῖϊ 1ὲ ννὴβ 50} ]οοῖ ἴο 
της Ἐρνριίδη δηὰ γσγίδη Κίηρβ, υπ|Ὶ}} 1 νν 85 
μϑβίεμϑα, ἔδκοη, δηά γαβοὰ ἴο 6 σγοιιη ἃ 
ὃγ τῃ6 Πἰμῇ ῥγιεδὲ Ηγγοδηυς, Β. ο. 129 οὗ 
130. ἴκτ νὰ αεἴδγνναγιἰὶβ ψν ΠΟ ]γ γεῦι}ϊ, θα 
ςοηβιογαθὶγ δηϊαγρθὰ Ὁγ Ηοτοα, διιτπδιρδα 
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(ἢ ατοαῖ, νῆο ρᾶνα ἴξ τῃ6 Ὥδῃιο οὗὨ ϑεόσείε, 
δη εγοοϊραὰ 8. τειηρία ἴμογα ἰῃ ἤοπουῦ οΥἶ 
τῆ ΘΙΠΡΕΓΟΓ Αὐυρσιπκῖυβ. ( ϑεδθαβίοβ) (ὑβββδγ. 
Νυπιεγοὺβ τποπο τς οοἰτπιηβ δηὰ οἵδοῦ 
Τυ 8 νοὶ γεπηυΐη, Τὴ6 ργορῆεον οἵ Μίςδῃ 
(1. ]---6.) οοποεγηΐης ϑαπηδγὶδ '» πιοδὲ εἰ}5- 
τἰηςῖ, δηἰ ᾿15 πα Πἰ πηροΐϊ ἢ85 Ὀδθη πιοβῖ Ὄχϑςῖ. 
“Τρηουρῆ 5γϑο 5 πιοπαγοῦβ ἴῆεγα δνδυθα 
1Π6 ποορῖγα, τπουρῖν ἴσα Ηδγοα γεϊρπεά 
Δα τονε! θῶ, τπουσἢ ροπρ ἀπά βρ᾽επύουν 
8δη τπ6 ροῦν οἵ την νου] {ποτα δῆοπα δηὰ 
ἐκσΖίοὰ ἸᾺ τπουβαης δ οἵ [5γϑοὶ ; γαῖ 88- 
πηογία ἰ8β ἃ ἀσβοϊδιίοη. ΤΠ6 βεδρίγεβ δγὰ 
Ὀγόκθη, τ86 γενεὶ 5 Βυβιθα, ἐπ βρίεπάουγ 
ἢδ5 ἡμαρὰ ; ϑαπιδγία ἰδ 88 δὴ ἤδδρ οἱ τῇδ 
Πεϊὰ, δηὰ 88 τπ6 ρ]αητίηρβ οὗ ἃ νἱπαγαγὰά. 
Ηδΐτ βίυῃϑϑ ἕδνα ἢ ΓΆ ΠΥ ει ρουγοὶ ἀοῦῃ 
ἵπίο τὴ6 νἈ] ον ; Πὲγ οιιπάβεϊοηβ ανα ὕδθη 
ἰπάδοι ἐἰδεονογει, ἀπὰ ἐμαγα πον πον ἥδ ; 
ΠΕ ἔγοπι ἐνοσυ ἤθαρ δὰ Ἔυαγυ Γαμπιεπὶ 
ἴΠέγα ροαν ἔογ ἢ ὃν ᾿ξ ογα ἃ θα ΠΟΉΨ, 
ὙΠΙΟἢ σαηηοῖ ὕὑ6 κἰἰθηςθοα, ἴο τππ τἰρσι δου β 
δΒενθηϊῖν οἴ δη δῆργυ αοα." (ΕἸ» κ᾽ Ῥα"τοῦβ 
Ἠεουϊεοιίοπϑ, Ρ. 83:7.) ὙΤ6 Πἰϑίογυ δηὰ 
Ῥγεβοιῖ βίδί 8 οἵ ϑϑδιπαγίδ ἀγα σορίουδιν ἀ6- 
δογίυδ Ὁγ τοῦ, Ἀοδίπβοη. (Βιιδϊ. Ἐεβ. 
νοΐ. ἢ]. ρῃ. |38---1.4.9.) τ, Κοιιῆ Πδδ 
οἰοἰ δῖε τ 86 ργϑαϊςιοβ γοϊμβεῖνα το δ8- 
πιαγίὰ ἴῃ [8 Ενίάεπος ἔγοπι Ῥγορῇῆεονυ, 
Ῥρ. 944-95, Μοιύεγ δϑαπηαγίὰα (πον 
οαΠεὰ δενιδι!] 6 ἢ} 18. ἃ δπη}}} δηιὶ ροοῦ νἱ]- 
ἰαμθ, ςοπϑι της οὗἩ ἃ ἔδνν πηίδεγβοϊ Ὠυῖδ, 
βῖξδερ οὗ ἀρργοδεοῖ, δι)ὲ δβδέγουνκ ὉΥ Ὡβῖυγα, 
δηκὶ Ὀοδι γ αἰτυδῖθά οὐ ἃ πο, ἰαγρα, 
Ἰηνϊδῖθα Π1]}}, δυτγοιπθα ὈΥ ἃ Ὀγοδά ἀθὲρ 
νΆΪΠΟΥ ; ψ ἢϊεῖ ἰ5 δηνίγοηθα Ὀν ἔουγ }}}8, 
οπ6 οἡ εϑοἢ 5146, {πὲ ἃγὸ ουϊεϊνεῖοι νν ἢ 
ἴογγϑοθβ ὉΡ ἴο [ἢ6 ἴορ, Βονπ Ὑἱτἢ σταίη δηα 
(15 τῆς νϑ! 6} αἶβὸ 8) ρίαπεεα τυ ῖτῇ ἤρ δηὰ 
οἶἶνα ἴγεεν, Τῆδ δ} οὐ ϑδαιημγία ἢ Κονν πα 
τβε8 ἴῃ ΕΓ ςαΒ ἴὸ ἃ Πεῖσῃς ἐαυδὶ το δῃγ 
οἵ τὴ6 δα)οϊπίης τηομηϊείηβ. (ΕἸ Παγάβοη᾽ Β 
Τγανοΐβ, νοὶ. 11. ρρῃ. 412, 413. Ηδβοκοῖῖ᾿ 
{Π|πϑϊγαιίοηβ οἱ δεγίρίυγεα, ρ. 123. ον δ 
Νυῖεδβ οὗ Τγαηνεῖ ἴη Ἐμυρῖ, ἄς., ρ. 298.) 
ἘῸΓ 8 ποῖϊοε οἵ τῆς ΠΟΙ ΨΟΓΆΒΙΡρΡΘ ἴῃ 
ϑαπλογῖδ ἀυγηρ ἴἢ6 δδρινν. δε ρῥ. 876. 
Απὰ (ον ἐπ ϑβεοουπῖξ οὗ {πε ἴδηοῖ", ἄς. οὗ 
{πε δι Βη8, 866 ρρ. 400---:04. 

2. Τῆς τορίοπ οὗ ϑανιατγία, ἴῃ αἰδέγίες οὔ 
ἢ Ἰοἢ δι αΓα 85 [6 σὨϊοῦ ον. (1 Κ6 
ΧΥΙ. 1], Φοπη ἵν. 4, ὅ. 7. Αοῖβ ἱ. 8. 
ὙΠ}. 1. 9. χ. 31. χν. 8.) [τ 88 εἰϊυδῖοα 
θεῖννοοη δυύάεεα δηὰ (αἰ ἶδα δηά τὴς 1 Ἰδίπ 
οἵ Ἐβαάγμείυη. Ἐογ πε βίδιε οὗ τῇ} σορίοη 
ἴη τῆ τἰπιὸ οὐ ΟἩγὶδῖ, βεα ρ. 16. 

9. οι" ἰαΐπια 0. ϑαπιατία, 59. 
ϑΑΜΟΒ. 8η ἰδἰδνά οἵ 6 ΑὐοπροὶαρῸ οἡ 

(ἢ εοαϑὲ οὔ Αβϑὶβ Μίηογυ. ΤῇῆἊς Ἠοπιδῃβ 
“τοῖα ἴο 6 ρονογηοῦ οὐὨ ϑδπι)ο8 'ῃ ἴδνοιγ 
οὗ 1:6 δεν, ἰῃ ἴῃ ἔπ)θ οἵ ϑίιηοη Μδοοδ- 
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Ὀξδυβ, Α.Μ. 368ὅ, Βιο. 130θ. ([{. Μδεο. 
χν. το, ϑ8ι:. Ῥαδυΐ νϑπὶ βδοῆογθ οὐ ἴῃ6 
Β8ΠῚ6 ᾿δίδπα, 85 [6 88 ροίηρ ἴο Φεγι.56}6Πι, 
Α.Ὁ. δὅ8. (Δεῖδ χχ. 15.) 

ΘΑΜΟΤΉΒΑΟΙΑ ΟΓ ΒΑΜΟΤΉΒΑΟΕ, Βη ἴ8- 
ἰαπὰ οὔτης ΖΕρεδη ὅεα. ὅ:. νυ], ἀδραγῖ- 
ἴηρ ἴγοπ) Τγοδβ ἴοὸ Μίαςσριοηϊα, ἐγγίνοι βγοῖ 
βὲ ϑεαπιοϊπγεοϊβ, δηι ἤθη απ δε ἰπ Μδςο- 
ἀοηῖδ. (Αεῖθ χυΐ. 11.) [δ νὰ8 δῃοίθμεγ 
οὩΠ|6 1 Πϑαγάδηβ βηά [,θιιοδηΐβ, ἀπὰ ε6γς 
ΨΈΓΩ5 δαηοκ; δ8πα [ἢ οὔίογ ἴο ἀἸ5τηρι 8} 
τ ἔτοπι ἴπ6 οἵποῦ ϑδιηοϑ, ἴῃ6 ορἱίῃεῖ ΤἬγδ- 
οἴἶδη ν 88 δαάεά, νδιοῖ ῥρδϑβοά πο 186 
ὨΔΠῚ6 ϑαπιοίϊῃγεσο. 

ΒΑΜΒῸΝ Οὗ ΞΚΆΜΡΒΟΝ, ἴΠε {π|γίθοπῃ 
υάγε οἵ 1ϑτδεὶ, {π6 δοη οἵ Μδηοδῖι, οὔ τῃ8 
ἐγίθε οὔ θδη. ΒΒοίογε ἢὶβ διιῖῃ, 6 νγ88 
οοηβοογεῖθὰ ἴο ὕῦ6 8 ΝαζΖαγίϊο, δὰ νγὰ8 
εἴοϑοη ἴὸ ἀοἰνοῦ ἐπ 6 ἰβγβθ} 68 ἔγοηὶ ἴδ 6 
γόοῖκο οἵ ἔπε Ῥἢ Π511η685. Ηδ γα8 σοἰουγαιοά 
ἴον ἰνἷ8 ναϑδὲ ρῇἢγηϊςδὶ βιγεηρῖῃ, δὰ ογ τῇ 6 
ὈγΆνΘΓΥ ἐπι ΒΌΓΟΟΒ9 τὴ ψὩςἢ Πα ἐἰ6- 
[πε ἢ8. σουηΐγ 
(ϑυάρ. χΙΝ.-χν!.) ἢ 
ἔπ ΘΠΙΥ γεδγϑ. 

ΒΑΜΌΕΙ,, ἃ σαἰεὈγαῖοὰ Ηδῦγεν ῥγοὶ πεῖ, 
16 βοὴ οἵ ΕἸκδῆβδὴ δὰ Η:πηδῇ, οὗ 16 
ἐγῖθο οὔ 1,ονὶ. Παδνίηρ Ὀδέη εοηδειζαῖρι ἴὸ 
οὐ ἔγοπι [ΐ8 υἱγῖἢ, ἢθ γϑοοῖνοιὶ εἰν πα 
σοπμημηϊσαιίοηϑ ονοη ἴῃ ἤϊε Ἑἢι ἀπο οί ; 
ἢδ ν͵88 ἴπε δἰξεθητἢ ἀπά ἰμδὲ ἰσρα οὐ τῃ8 
[βγδεϊτεβ. ΒγῪ ἀἰϊνίπε αϊγαοῖίοη, 6 οοη- 
νογίοα τῆ Ηεῦτγενν οομτηοη πε δ τῇ ἰηῖο ἃ 
Κιηράοηε; 8ηα εποϊπῖοιὶ ϑὅδυϊ 85. 1Π6 Βγοῖ 
Κίην, Δηὰ δῇεγναγβ θενὰ. Ηὸ 15 δβιιρ- 
Ῥοβείὶ ἴὸ ἤδνε ὕδε (ῃ6 ἄγδι Ἰηβιϊζυῖον οὔ 
8600] ἴον {Π6 δι ὑσβίϊοη οἴ ἢ Β0η5 ο" 16 
ῃτορἤῆεοίβ. δ αἶδά δὲ τῆ δρθ οἵ πἰποῖυ- 
εἰσῆς γεδγβ, ῦουϊ ἵνο γδᾶγβ Ὀείογο τἰ6 
ἀεδιῃ οἵ ὅδι!}. ἘρΓ δὴ δῃαὶν 518 οἵ {Π|6 ἴννο 
Ὀοοΐκ5 οὗὁἨ δδδιπιεὶ, ϑ6δ6. Ὗο!. 11. ρρ. 666--- 
664. ; ἀπε οὔ {ΠπῸ δρρεάγβωςα οὐ ϑιημεὶ 
ἴο ϑευΐ εὲ Ἐπάοτγ, μὲ Νοὶ. 1. ρ. 308. 

᾿ς ΒΑΝΟΤΌΛΕΥ οὗ «δὲ ἰεπρὶα ἀεδογροα, 
266. 

ΒΑΝΡΑΙΒ οὗ {6 Ἠρῦτγενβ, ποίΐϊςα οἵ, 
433. 

ΘΑΝΒΗΈΡΕΒΕΝ, ΟΥ̓ ρτγοδῖ οουης!] οὔ τη Ἠδε- 
Ὀζαν 8, ρον ερδ δη6 [Ὀπεϊϊοηβ οὗ, 134, 195. 

ΘΑΡΡΗΙΚΑ, ἔμπα νἱΐο οἵ Αηδβηΐα8, πῆ, 
τοροῖποῦ τ ῖτἢ Πΐη!, ννἃ8 δίγως Κα νν ἢ ᾿πδίηπὶ 
ἀεβίι, [Ὁ διιθιριίης ἴἰο ἀεοεῖνα οὦ πὰ 
ΗἩοὶγ ϑρίγε. (Δεῖν ν. 1. 3. 9. 10.) 

ΦΑΉΛΗ, ἴ6 νι οὗ ΑὨγαίϑῖ, απ τΠ6 
το ογ οὐ ἶπϑδε, ψἤοιῃ βῆ ὈΟΓΘ εξ δὴ ρα 
τ θη δἢ6 οουά ππ|6 ἀχροςοξ βιις ἢ ἃ. Ὁ]655- 
ἴῃς. (θΘεπ. χχὶ) ὅῃς αἰεὰ δὲ τῆς δά- 

ΔΡαϊηΒὲ ἰἴ5 ΘΠΘΙΪ68. 
6 }ιιάρεά ἐπ 1σγβο το 8 

γϑπορὰ δρὲ οἵ 197 γεδῖβ, δ᾽ ΚΊγ) αι ἢγῦδ, 
δἤογναγάα οἰ ϊοὰ Ἡδσερεοη. (θη. χχίϊι. 
Ι. 9.) 

ΒΑΒΡ18, [18 ΒΕΓΟΡΟΙΣ οἵ τῆς τερίοη οὗ 
84 
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1,γάϊα, ἴα Αϑ'6 Μίπονγ, δ βἰϊυδίϑ δὲ ἴῃ 6 
σοι οὔ Μουηὶ Τπιοΐυβ, Ὑν ἢ] ο ἢ σοπιπιδηκϑ8 
8ῃ Οχίθηδινγο Υἱαν ονὰγ ἴΠ6 δυγγου Πρ 
σουπῖγγ. [τ νψ88 εεἰεῦδγαῖεα ἔογ [Π6 ργεϑδῖ 
ορυϊδηςα δηά [οὸγ (ἢ νοϊιρίυουδ δηά αἰ 55,- 
ρϑέθιὶ πιβῆηεγα οὗ 18 ἱππαθδηῖβ. ὙΤβῖδ 
οποα ςοἰο᾽γεῖοά οαρίτα] οἵ ται δβὰ τῆς 
1 γαΐϊδη Κίηρδ '5 πον γεύυςδα ἴο ἃ Ἡγεϊσῃοα 
τ βαρὸ ςἈ}16 ϑϑεῖ, οοπϑβίδιϊηρ οὗ ἃ ἴξιν πηιὰ 
Βιυιῖβ ὁσοιρίοὐ Ὁγ Τυγκίδῃ πογάβϑπιθη. ΤῊΘ 
εἰϊτυϑείοη οΥ̓ ἐπ ἰ8 γ᾽ δρο “18 νϑῦῪ Ὀδβιε βι] ; 
θυῖ τἰὰ σΟΌΒΙΓΥ, οΥὐεῦ Ψῃϊοἢ 'ὲ Ἰοοῖβ8, Β 
ον δἰιμοβὶ ἀεβογίθα, δηὰ {Π6 νυν} ]]δοα ἢ 89 
Ὀδοοτῃα 8 βυυδιῃρ." (δ! ]ονγεβ᾽ Εχουγδίοη ἴῃ 
Αἴ Μίπογ, μρ. 339, 990.) “Α ργοϑδὲ ροῦγ- 
τίοπ οἵ τ1π6 στουπὰ οἢςθ οσεσυρίειϊ Ὀγ {Π6 
ἐμ ρογίαὶ οἷν 18 πον 8 διοοῖ ἢ ργϑϑδυ ῃἱδίπ, 
Ὀγοννβοά ονοῦ Ὀγ ἴΠ 6 βῆδερ οὔ (ἢ 6 ρϑδδϑηῖβ, 
οὗ τρτοθάθη ὈῪ ἐς ̓ ϑηιοὶβ οὐ τἰ6 σδγδυδῃ ; 
δηα δἰ {πλξ ΓΘΠΊΒΠ)5 ἴο ροξηξ ον {ἢ} 6 516 οἵ 
ἰ ΚΟΥ 8Γ6 8 ἔδνν αἰδιῥοϊπιϑὰ ρ1}} 85, πὰ 
τη 6 ογα ηρ' τος κ οὐ τὴ8 Αςγορο 8." Νο 
ΟἸἩ γι βϑείδηβ γοβϑία οὔ ἴῃ : ἵνο Ονγθεκ 
βογνβηῖβ οδ Τινγκίβῃ πὲ] δν, ἰὴ 1826, τγορα 
1Π6 οπἱνγ γοργοβοηϊδίνοβ οὗ τῃ6 σπυγοῖ δὲ 
ϑαγι 8, τΠ 6 ργθβεηΐ βῖδϊε οἵ σι ἢϊοἢ δορά ἃ 
τποκὶ στ Κίηρ Ππ|ιϑεγβιίοη οὗ {πε δοσοπ ἰδἔν- 
τοπὲ οὗ τ ργορῃδεὶς ἀδηιπηοϊϑ ἢ 8 
δραίηβῖ ἢ 6 δυο ἴῃ τα οεἷἵγ. (Ἐπιεγβοη 8 
Ἰμεῖῖεγυ ἴγοπ τπ6 Ἔοδη, νοὶ. 1. ρρ. 30]. 
216---218. ; δε ]ογ᾽ 5 Ὑ Ιβῖ, Μ|ββίΟΠΔΓΥ 
Ἰλομίδιον, 1827, ρ. 826. ; Ατγυπα6}}᾽ 8 Ὑ δῖε, 
ΡΡ. 176---182.) “ΙΓ Σ βΒῆουϊα 6 δεκεὴ 
(ϑιγ5 106 ἰωϑ1-οοὰ ἔγανοῖΐοῦ, ψῇο γα- 
γἱϑίῖοα ϑαγϊβ ἰπ 1833), “τίδὲ ᾿πηργθ 8868 
1Π6 πιϊηα πιοβὲ βίγοηρ!ὶν οὐ Ὀθῃοίαϊηρ 8ιγ- 
(18, 1 βῃοιϊ α δαγ 118 Ἰπαϑβογ θ᾽! 6 δοῤνάσ, 
6 τπ6 ἀμγκηθθβ ἰπ Ἐργρὲ, ἀαγίςηθβδ ἐπα 
οου]ὰ Ὀ6 ἔεϊς. ὅο τῆς ἀδερ βου δ οἵ [6 
βροῖ, οὔςα ἴπ6 “ἰδὰγν οὗ Κἰῃράομηθ, ργο- 
ἀυοαθ 8 φογγεβροηαηρ ἔδοϊϊηρ οὗὨ ἀδεοίαίε 
αδαπάοπηιοπέ ἴῃ ἴῃ6 τπὰ ὙνὨ]οἢ ὁ8 ἢ ΒΟΥΘΥ 
Ὀ6 ογγοϊζεη. Οοαβεοςοῖ [ἢ }5 (δο]ηρ εὐ Ἐἢ 6 
ΤηΘπδδβα, ἴῃ ἴθ Αροσδίγρϑα, ἴο {86 οπυγοῖ 
οΥ̓ ϑαγι δ .:---- " Τ΄οι λαεέ α παπις, ἰλαί δου; 
ἤυεεί απᾶὰ αγὲ ἀεαά. ... 7 υἱέ οοχξ. οὐ 
ἐΐδο ας α ἐλίεί, απά ἑδοι ελαἰξ ποὶ ἄποιν αὲ 
τυὐαέ λοὼΣ 7 εσἱϊέ σοτεδ ἐλεο.᾽ (Β εν. ἐ. 
]Ι.3.) Αμπὰ τἤθη διουπὰ δηἋὰ βδκ, 
ὙΠ ΟΥΘ ΓΘ πα οὔ γοῆοα, τ θγο δΡρὸ ἰἢ6 
ΟΠ γδείβῃβ οὔ ϑαγαὰϊβ ὃ Τῇ ἴὰπ}} θαγοπὰ 
κπ6 Ἡδριηυβ γορὶν, “ΑἸ ἀεβά ν᾿ βυβετγίηρ 
1ῃ6 ΙηΠϊποιίοη οἵ ἴῃς τπγοδίθηεα μά ρηηοπὶ οὗ 
οὐ, ἕο 1π6 δῦυβε οἱ εἰμεὶγ ργίνί!εμεβ.᾽" 
(Αγυηαο}}}5 ᾿ιϑοονογίεβ ἴῃ Αβϑίαὰ Μίποσῦ, 
νοΐ, 1. ρ. 38.) “ὙΠ Πεδγὶ Ὀθοοπιθβ ἤρανΥ 
Ἀπὰ τἢ6 γυηδ οὐὗἩ {88 πηϊσῃν εἶἶγ. Τμθ 
ἀσβοίβιϊοη 15 δρρδὶΐηρ; 6 βἰίθῆςσο, υπἡ- 
Ὠδίυγαϊ ; ἴπ6 Ξαηβς ΔηΪΠ)Ὰ]9 Νὰ δὲν ἬΕΙ 8 
ἔενν νὰ ἀορϑ, 8 8ο] ἔασν ον], δηὰ βοπια ἀθ- 

Διοφγαρλϊοαϊ, Ἡϊείογίοαὶ, απὰ 

5Ο 

ἐς, Βαγιΐ5, (86 ρτοαῖ, 15 (!]ο} Ἡγη δοαεῖς 
Γ᾽ δὲ ἀεξεετέ ποὶσ ἐφ ἑΐεγε; ὧδ ἄοιδεε ἀγα 
βιὰ 9 ἀοἐρίμέ ἐγεαίαγεε. Ον]β ἀνε }} ἔπ ογο, 
8πὲ ν|ὐ Ὀορδίδ ΟΥῪ ἰη ΝΟ ἀεδοϊβῖα ἤουϑ3ε8.᾽ 
(ΕΠ οιε 5 Τιανοὶβ πη Αὐδῖγμι, Πιι558, δηά 
Τυγίον, γνο]. 11. ρ. 79. ᾿οηάοη, 1838.) 

ΘΑΒΕΡΤΑ ΟΥΓἹ ΖΑΒΕΡΗΑΤΗ (1μυΚε ἱν. 36.), 
ἯΔ8 ἃ ΟἿΥ ἴῃ ἴἢ6 τΕΓΡΟΥΥ οὗ ὅ8ιύοη, 
θεΐπσθη {παΐ ΟΥ̓ δηὰ Τγγαε. ἴτ σγδβ [6 
ρίδοθ νἤογο τς νἰάον ἀνεῖς το νἤοτ της 
εὐ νλιῳν ΕΗ] ἢ ττῶϑ βεπῖ, δη ἃ νγγδδ ργεϑεγνοὰ 
ὈΥ Ποῖ οτυδο οὔ οἱ δης θαγγεὶ οὗ πιεβὶ τῃδὲ 
ψϑιο ποῖ. (1 Κίηρδ χυΐ!. 9.) Απεϊοπεν 
8 τνυῦῖδβ πογὰ Ποὶ 'π ργοδὲ δε πηδί θοῦ : δὲ 
Ῥγοβεηὶς ἴ 16 ἃ βιηδὲῖ υἱαρο, ςαἰ θὰ Ζδτγ- 
ἴδηι, οΓ ϑαγηίθπά, νοῦ βῖδβοϑ Πίσῃ ὑρ οἡ 
186 δ6 οἵ ἃ νϑῦγ δῖθερ ἢ1}}. (ΒΒ ογγ ̓Β Νοῖεδ 
οἵ Τγανεῖ, ρρ. 391], 992.) 
ΛΗΘΟΝ (58. χχ. 1.) ἃ Κίηρ οὗ Αβϑυτῖα. 

δε Α55ΥΒΊΑ, ρ. 627. οοἱ. 9. 
ΘΑΚΟΝ ΟΥ ΘΗ͂ΑΝΟΝ, 8 ἴον δα ὴ]οϊδίηρ ἴο 

μγάἀάκ, ψ Ποῖ ραν παπὶα ἴο ἴΠ6 βρβεοίου 
δηὰ ἔπιμεπιὶ νοϊϊον Ὀεΐπτεθη δβαγοα δηὰ 
Φορραᾷ. ειθι᾿β πιϊγβουίουβ8 ἢθαπρ οὔ τη 6 
Ρδγαϊ γιϊς Επθαϑ δὲ υγάθα γγδϑ τῆ ππδδῦβ οὗ 
Ὀγιηρίης τΠ6 ἱππαθϊβηῖα οἵ ϑαγοη ἴο ἴδε 
ἘΠῸ ΤΊΕΙΕΒ οὔτῃς Θοδρε!. (Αςῶ ἰχ. 85.) 

ΑὔἹ.. 
]. Το βοῃ οὔ Κὶβϑῇ, οἵ τῆθ ιγῖδο οὔ Βϑη- 

πη, δηἀ τὴ6 ἤτβὲ Κίηρ οἵ ἴβγβοὶ. [π σουὺ- 
ϑεφιοήςα οὗ 8 αἰϊκγεσεγάϊηρ πε αἰϊνὶπε 
ςοπηπηβη(ἰ8, ἢ8 τν88 Γεϊδοῖεὰ ὈγῪ Οοα, δηά 
Βανι ὰ τη6 δοη οἵ 26886 δηοϊηξθά ἴο ἴνε 
ϑονογεῖσῃ ἰῃ ἢ15 δίοδά. ὅδυϊ, δῖ ονὺ Ρεγβα- 
εὐτηρ ᾿λανὶ ἃ [Ὸν ἸΏ γοαγβ, ννἃ8 88}, ἴο- 
εῖεν το ἢ5 ἔνο δοββ, ου ίοιιης ΟἹ! - 
Ὀοδ, Πρδείηρ δραΐηδὲ ἰπ6 ῬΒἘἰδιῖπθα. (9 
ϑ8π|. 1.) Ουἡ τὴθ ποίυγα οὐ ἢὶϑ πρβίβανυ, 
866 Ρ. δ53. 

2. Τ6 2ενδῃ ποθ οὗ 189 δροβῖὶα 
Ῥαυι. 
"ον ἰγρίοδὶ γείΐξσεηςε οἵ, 345, 

ΒΟΒΡΤΕΕ οὗ ἔπ ΚίπρΒ οὗ ]ογδοὶ, 10}. 
ΒΟΕΨΑ, 8 ὅεν,, οὔ οἵ πα οἰϊεῖ ρῥγοβίς, 

ὙΠΟΒ6 δανθῃ 8005 τῆς ἔγοπὶ οἷν ἴο εἰΐγ, 
ὯΒ ΒΥ ὅον8 ἐΪά, ἰο οὁχογοῖδα ἴοκο νῆο 
ὝΘΡΩ Ὀγ ἀξεπιθθθ. Αἱ Ἑρδοβιι, 
ργοϊθπαϊπρα ὕο ἰηνοκο τῆ πϑαια οἱ “22 εβυβ, 
ΟΥΟΓ ἴΠ6 ροβϑεβϑει, ἱΠΘῪ ὙΓΟΙῈ 80 βϑυθεὶ νυ 
ἰγεαῖεα Ὦγ ἔπε 56 βρ᾽ γἰῖ8 ἐὸν τπαῖγ ργοσιτηρ- 
τοῦ, τπαὲ 1ΠῸῪ ψόγὸ ἰογοθὰ ἴο ἤθθ ουὲ οἵ 
1η6 ἢουδο πακοά δῃὰ πουηθοὰ. (Αεῖδ χὶχ. 
14---17.) 

ΘΟΗΕΒΕΜ. 886 θΊΌΗΕΝ, ρ. 7920. ἐπ γα. 
ΘΟΗΟΟΙ,5 οὗ ἔπε ον 5, 617. Ῥδγεου Α 

οὔ ἴδε ῥγορἢβδίβ, ὁ. ἈΝ ΆΓΥ δοποοῖα, ὥνϑ. 
ΒΟΙΕΝΟΕΒ συ ναῖε Ὀγ ἴπ6 ὅοννϑ, 8.- 

οομηὲ οὗ ὀν----594. 
ΒΟΟΒΡΙΟΝ, ἴϊ6 ἰαγβεδὶ οὐ 4}} ἐΐο ἰηϑεςῖ 

Βϑπεγαίθ ἰθάϊνάμα!5 οὗ 6 μηδ βρθοῖοβ. | {τἴθε, δοπμοιίποεβ Ὀοίπρ δουαγαὶ ἴποθοα ἴω 

- «α 
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ἰεησίῃ. [ἐ 8 δῃδρεά βοπῃϑίηρ {Κα ἃ 5118}} 
Ἰουκῖογ, δὰ ἰδ 181} 15 γῆ θα ἢ ἃ γο- 
ποπίοιι8 δἔϊησ ργοάυσίηρ ἰηἢαπηητβιίοη δὰ 
βν  ηρ, τπουρὰ 11 18 γάγεὶν ἰμἴ8] Ὄχοθρὶ 
ἐγουθῃ περῖθοεὶ. Τὴ πΙΑ ἸΌΝ οἵ ἐϊ8 
δῖ1ηρ [8 ργορογ οηδὰ ἴο [ἴδ 5δἷζθ. ϑοογρίοῃβ 
ΒΙῈ ἔθυπα ΟἾΪΥ ἴῃ Ποῖ οουῃίγεδ, πῆεγα ΠΕ Ὺ 
Ἰυγίκ 'ἰπ ἀδοβυθά 0} πρθ ἀπά ταλοτβ 186 
βίοποβ οἵ οἷά μα] ]8. Τα ὑὈοαγν οἵ τἢϊ8 
ἰηϑοοῖ 18 β8!4 ἴο Ὀ6 τηυοῖ Κα δὴ ερα; 
γνἢϊοῖ εἰγουτπηθέδησα ΕΧχρίδἰηβ τ1π6 σοπίγαδι 
ἀγανῃ Ὀγ Ψεδβιι8 ΟΠ γῖβὲ θεΐθθη 8 βοούρίοῃ 
δπιὶ δὴ ορρ. ([μ0Κὲ χὶ, 19.) ον ἃ μοίϊεβ 
οἵ τὴ6 ϑοογρίοηδ οὔ ἰδλε Ζ7)εδεγί, 566 ἢ. 72. 
ποῖθ 3, 

ϑδοούκποινα, ρυηϊϑῃιηθης οὗἁ, πονν ἰηβ᾽οίοα 
διηοηρ ἴῃ 6 Φεν5, 168. ἀπά διιοηρ ἴπ6 Εο- 
πιῖῃ9, 164. Οὐουϊά ποῖ ὕὲ ἰηῆϊ᾽ῆοἼια ὕὑροῦ ἃ 
ἨἘοιηδη οἰτίζοη, 145. 147. 

ΘΟΒΙΒΕ, ΟΥΓ ϑΘϑεογθίαγυ οὗ δέδια, 11}. 
ΒΟΒΙΒΕ5, δοοουηΐς οὗ, ἰη τἴθ εἰπιθ οἵ 

Μόοβοβ, 97.; βπὰ ἰῇ ἴπ6 [6 οἵ ΟἸγῖβῖ, 
3899. Ἐοτγαὶ βουῖθεβ, 11}. 

ΘΟΒΙΡΤΌΠΕΒ, γοβήϊηρ οὗ ἴῃ (6 δβυπᾶ- 
αοριιο5, 980----2823, Ἐχροθίκίοῃ οἵ 8 ραγῖ οἵ 
116 ϑυπδροριιο- ϑεγνίοο, 388. 

ΦΈΛΙΒ ΟΥ ΒΙΟΝΕΤΒ Οὗ ἴῃς δεν, 433. 
5683 πηρπιοησά ἰη τμ6 δογρίυγοβ. 866 

ΡΡ. 45--50.; ὅδπὰ κὺρ ὅξα, ρρ. 719---722. 
ϑΕΛΒΟΝΒ οὗ Ραϊεβεηοσ, 84---0. 
ΒΈΒΑΤ, ΘΒΈΕΡΕΥ, ΟΓΥ ΒΒΕΒΑΤ, ἃ δον δὴ 

τηοητὶ, [οκεῖνα 5 πη, 197. 
ΒΕΟΤΒ Οὔ {πε ειν5, δεσουῃὲ οὗ, 39 ---406. 
ΦΕΕΙ-ΈΤΙΜΕ, βοῖῖεα οὗ, 34. 
ϑἘ1Η. 
]. Μουηϊαϊπβ οἵ ϑεῖγ, 6 γάρ ἴο (ὃς 

βου οἵ της Ποιὰ ὅ68, ἱποϊϊπἰηρ ἐοναγάβ 
Ἐ]δῖὴ απά Ἐζίοη- ροῦδγ ὕὑροὴ ἴπΠ6 Ηδα 868. 
Το γτοσίου ννὰ5 ἢγβε ἱπῃαυϊτοα Ὁ 186 Ηο- 
γἰτϊοβ ((ἔεη. χίν. 6. Π δι. 11. 12.) ἔδοιῃ οπα οὗ 
ψ ἢ 086 οἰείς (ὕδη. χχχν!. 20. 80.), 1 ΠΥ 
ἤδνα ἀεγίνεα 118 πβι)δ; δῆδγναγάβ ὃν Εἰξδι 
(ἄξεη. χχχὶϊ. 4. χχχὶ, 14. 16.) δηὶ Ὀγ [15 
Ροβιογιιν. (Ποαξ. 1, 4, ὅ. 3 Οἤγοη. χχ. 10.) 

2. Αἰ πιουηΐϊϑῖη ἀροη ἐπα ἐγοπίϊεγβ οὗ εἴ 16 
ἐτὴρ68 οὗἩ Φυάἀδῆ δηὰά ὕδη. 

ΕΙΒΑΤΗ, ἴ86 ρίασα θοῦ Ἐπια διορροὰ 
δϊογ τπ6 ἀδδῖῃ οὔ Ἐρίοη Κις οἵ Μοαρ. 
Ιι ᾿8 βιιρροδϑὰ ἕο ἢανα ὑὈθθὴ ποὰῦ Βείδεὶ. 
(Φυάρ. 11. 96.) 

ΘΈΠΑΗ, (6 οαρίτη] οὗ τΠ6 Ἑἀοπιϊξεβ, 
ν ἢϊοἢ Απιαζίδἢ σαριυγοά αηὰ οδαιροα ἰκ8 
πδπι8 ἱπίο δοκτῆξει.. (8 Κῆρ χίν. 7.) 
ἢ 8 ϑυρρμοδοά ἴο ἴανθ ἀεγνεά 18 Πδιη6 
(νοῦ δἰβηΐβεβ ἃ τοςκ,} ἤγοιη 8 τόοκν 
Βἰτιιβιίοη ; δηὰ ἰδ ᾿ἰἰδ5 θεῖτθος (6 Π6δα 
68 βηὰ τῆε ΕΠδηϊὶς Θυ!ΐ, ᾿ῃ ἃ ἄδερ γα]- 
ον, βιγρουπάθά Ὀγ ἸοῆῪ γοόςκβ, δο δαὶ 
στοαὶ ρεγῖ οὗἁἨ τπε ἀνε! Πρθ γα πον οὐ 
οὔτηα τοοῖς ἱϊβεῖ, ΤΠ γυΐπβ οὗ 118 δῃ- 
εἰοπὲ εἰν, [Π6 Ῥεῖνα οἵ ρεοίββα βϑοβτθρῇογβ, 
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51}}} οχίβί ὑπ οσ (6 Ατδὺ πᾶ οὐ Ῥγαάν 
οιδα, οὐ τῃ6 ϑαίίζον οΓ Δἴοδεε, θὰ γα 
διηοῃρ ἴπε τησϑὲ Ἐρ] δη αἴ ΓΟΠΒΙἢ8Β ΟΥ̓ Δηοϊοηςϊ 
ἃ. ΤΏΘΥ οοηδίϑὲ οὐ ρδίβδοεβ, ἰδιηρίε8, 
ἐπεδῖγεβ, ἤοιιδεπ, ἤδαρβ οὗ βίοπβ, τρὰγῦ]8 
ὁο]υμηηκ, ἄς., ποτη οἵ οἵ τῆ γοςκ. Ὑιον8 
οὔ ἐῆϑ Ψ}}} Ὀ6 ἑουπὰ ἴῃ τῆ “ 1,δηάξοδ 
ΠΙυβιγαιοηβ οὐ 186 ΒΙΌ]6,᾽ οἀΐϊτοά Ὀγ τῆθ 
δΔΌΪΠΟΓ οὗ τη 8 ᾿νογΐκ, δηά ἴῃ Μγ. Βοῦδογι᾿ 
γίονβ ἴῃ Ῥαϊαβίίηθ, ἄς. Ὦγ. Κοῖῖῃ ἢ88 
οοἰ]εςῖθα Ὡυπιθόγουβ ταδί πη οηε8 οὗ ἔγανοῖ- 
ἰεγϑ, ψῆο δανα ἀθϑβογιρεὰ ἰἢς γι π8 οὐὨ τῇ 18 
ΟὔςΘ6 οοἰευγδιθα οεἰῖγ, δὰ ἢδ88 βῆον: 86 
ΓΟ] ΒΙβηθης οὗἁἨ ργοόρἤῆθον ἴῃ [8 υτῖδγ ἀθβίγιο- 
τίου. (πη Ρτγορῆιθου, ρΡ. 8301---336. Εαϊη- 
θυγρῃ, 1848.) ὮὯγ. ΥΥ βοὴ ἢδ8 ἀεβογιδοά 
{Π686 ΤὩΕΙΠΟΓΒΌ]6 ΓΪΠΒ 88 ΤΠΕΥ δρροεγοὰ 
'η 1848. (1μδηἀ5 οὗ {Π6 ΒΙΌ]6, νοΐ. 1]. ρρ. 
301---386.) 

ΘΕΙΈΟΘΟΙΑ, 8 ἰογεβεα οἷν οἵἉ ϑγγῖα, δίειι- 
δῖδά οἡ ἔπ βοϑεοοδβῖ, ἃ {π|}6 πογίἢ οἵ ἴῃ 6 
ποιῇ οὗ ἔῃ γῖνοῦς Ογοπῆθ : ἰδ ἀογίνθα 118 
Ὠ8ΠῚ6 ἔγοπι ϑοίσιςι 5 Νἰοβῖουῦ, δὴ ἃ τῦ88 Βοιη6- 
εἰπη658 οδ  εα δοίομοία αὐ πιαγέ, ἴο ἀἰκιϊηρυ 5ἢ 
᾿ξ ἔγοιῃ βενθῆ οὗ εἰβί!ς οἵ γ οἰ 168 ἴῃ ϑυγία 
οὗ τΠ6 88π16 πδῖῆθ. (Αςὶβ Χἰ. 4.) 

ΒΕΙΕΟΟΙΣΑΈ βογὰ οὗ, 202. 8πα ηοῖΐο 23, 
ΒΕΙΕ-ΙΝΤΕΒΌΙΟΤΙΟΝ, γον οὗ, 353. 
ΘΈΝΑΤΕ οἵ δΒΕΥΘΏΪ ἰῃ ἴπ6 ν ΠἸἀΘΓΏ 688, 

Ὠοτίςα οἵὅὨ, 97. 
ΘΕΝΝΑΟΗΕΒΙ͂Β, 8 Κίηρ οὐ Αϑϑυγία, σχῆο 

ἰηνδαεά τῃ6 Κίπραοπι οὗ υδαὴ ἴῃ 1Π6 γεϊρῃ 
οἵ Ηεοζεκιδῆ. 8866 Αβ83ΥΒΊΑ, ρ. 628. 

ΒΕΝΤΕΝΟΕΒ, Ἰυάϊεῖα!, ον οχοουϊοὰ 
διηοηρ ἴῃ ον, 140, 14]. 

ΘΕΡΗΑΒΑΙ, 8 (ΟΙΠΏΙΓΥ ΟΥ ρίδοθ ψἤθγα 
8016 Οὗ {πΠ6 Ψ6 ιν 8ἢ σαριϊνε8 ἀννεῖς. [ἢ τῃο 
1μδεη Μυϊσαῖο, 1ὲ 8 γεηάδγοὰ δβοιερήογω ; 
ἴῃ τῆς ϑγγιδο δηὰ ὉΠα δα νοϑγβίοηβ, 8η6 ὈῪ 
τηοάδγῃ Ηοῦτονν σοιητηδηΐδίουβ, ἰ ἰδ ΓΘΠ- 
ἀεγεὰ ϑγϑαῖ. οῖΒ ἴπε86 δχρίϑηδιοηϑ, 
δδγ5 Οσβθηϊυβ, ἀγα ὑπαάουὈϊδα!γ δἰβο ; Ὀυῖ 
ποιδίηβ πιογὰ οαγίδη ἐδ Ὀ6 δυθδι υϊοὰ ἰῃ 
1Π6ῖγ ρίδοα. 

ΒΕΡΒΑΒΥΨΑΙΜ, ἃ δι:28}} αἰπίγιοξ ΟΥ βἴβδίο 
βονδγηθά Ὁγ 8 ον Κίηρ (2 Κίηρβ χίχ. 
18. 198, χχχνὶ. 18.), δηά πηοδῖ ργοῦθὈ 
δ᾽τὐδι6 6] ἴῃ Μοβοροίδηα. θη ἢ) π)8- 
παβοῦ, Κίῃρ οὔὐἠ Αϑδγγία, Ἵδγγίϑὰ ἴτῃ6 [8- 
ΓΒΘΙΙΟ5. ἱηῖο εαριϊνν ἴγοπθ ϑαγηδγία ὕ6- 
γοπαὰ τπ6 Επυρδγεῖεβ, ἢ 8επὶ ἃ ςΟΪΟΩΥ͂ 
{ἢ ΘΓ, πιο πο ἢ εγα [πΠ6 ϑϑρμδγνβίηι. 
(8 Κίηρϑ χνὶ!. 24, 31.) 

ΒΕΡΌΠΟΗΒΕΒ οὗ ἴὰ6 δενδ, δοσουηΐ οὗ, 
δὅ64---668. 

ΒΕΡΌΙΤΟΒΕ, τγιῖοβ οὗὅ, 560---564. 
ΒΈΒΑΒ, παῃγα οὗ, 75. δηὰ ηοῖα 3, 
ϑεποιῦβϑ Ραῦυτῦ8, ἴπ6 Ποπιδὴ ργοςοηβιὶ 

ΟΥΓ ρονέτῃοῦ οἵ Ογργυϑ, νῆο ψ88 ἰϑὰ ὈΥῪ 
6 ργεδοδίησ οὔ ὕδὺὶ! δηῃἋ ΒδγΉΒΌΩΒ ἰο 
δα γδοα ἴΠ6 Ομ εϊδιίδη ἀρὰ (Δεῖ χὶὶ!. 7.) 
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ϑκπρέντ, Βγδδβοη, πογβῆϊρροά ὉΥ [86 
δον», 969. 

ΘΈΒΨΑΝΤΘ, αἀἰδδγοης Κι πὰ οἵ, πιδπιϊοποά 
ἴῃ ἴῃ ϑεγίρειγεβ, 463, 462. Ηον δἰγεὰ 
δηά μεϊὰ τῇ Φυάξε, 46]. 

δξτη. τ 6 βοὴ οὔ Αὐδηιὶ δηὰ Ενο, δηὰ 
ἴδιϊιοι οἵ ἔποϑβ, 88 ὕογη δἴτογ τῆς ἐδ) οὗ 
Αἰεὶ. Ηε Ἰϊνοά 91} γοϑιγβ, 18 ροπίογιυ, 
ψἘΠῸ ννδγὸ εἰἰδιϊηρυ δῆ ει ἴγοπ ἴΠ6 ἀεξοοπά- 
δηῖ8 οἵ (ὑκίη ὈγΥ τῆ ἀρρεϊδιίοη οὐ “τε 
δον οὗ (οι, ργεβεγνθά ἔπ6 ραιγίδγολαὶ 
το κίοη ἴῃ 115 ραγεγ ἀπε} τπ6 εἰπιὸ οἵ τ86 
ἀοϊυμο, εἴα ψ ῃϊοῖν ἴἃ ττδ8 τγαηδη θα ὈΥ̓ 
16 τις οὔ ϑὅπε. ( Οῆγου. 1. 1. 1υΚα 
11. 1. θη. ἵν. 96. ν. 8. νἱ 3.) 

ϑηλῦον ΟΥ ὨΒΑΤΗ, γα εν οὗ, ποίϊοθ 
οὗ, 723. ποῖε ὅ. 

ΒΗΛΑΙΜΑΝΈΘΕΝ ΟἵὈἨὁ ΘΑΙΜΑΝΈΘΕΕ, Κὶπρ οἵ 
Αβεγγῖη. ὅδθ Αββύᾷῖα, ῥ. 627. οοἱ. 2. 

ΒΗ ΔΈΟΝ, Ὗα]6 οἵ, ποιῖΐοα οἵ, θ6ὅ. 
ΒΗΛΨΈΗ, νά  ογ οἵ, ποιϊίοα οἵ, 63. 
ΘΉκΒΑ, ργοδδοΐγ τῃ6 ὅθε οὐ τη6 Οὐ γεεὶς 

δοοκγαρῃες ϑιγαῦο, 88 ἃ γΓορίοη βἰζιιδίθα 
ἰουννεγάβ ἴῃ δουϊπεγη ραᾶγῖ οὐ Αγαι δ δῖ ἃ 
ἀϊπίδηῆσα ἔγοτ τὸ οοῦϑὲ οὗ ἔνα ϑὰ ὅελ. 
Τῆδ φυθδη οὐὗὨἨ δνεῦω σῆο ν᾽ βίο δοϊοιπμοη 
(Ι Κιηρν χ. 2. Οἤγοη. ἰχ.) δρρεδῦβ ἴο 
ἤανα ὕδθη δα βδονδγείμῃ οὔ τῃἷν τερίοη. 
Τινα τγαἀϊείοη οὐἁἨ Ποὺ νἱβὶε ἢ88 πιδ ἴδ ποι 
186} ἀπιοην {Π 6 Αγαῦβ, ννῆο (6}} ᾿Ὲγ Βα Κὶβ, 
8ηι} εἰἕγπι τπδῖ δῆα θδοῦιπα ἴπ6 νης οἵ 
ϑοϊοίοη. ἴῃ Μειῖ. χὶϊ. 42. δα ἰβ βδ(ὶ ἴὸ 
Πᾶνα σοῦ!α ἔγτοπι {πὸ τὐΐεγηιοεέ ρατίε ὦ ἰδε 
εανίλ, ἴἰο ἱπάϊεδῖα (δοοογοϊηρ ἴο τπὰ ον Ἰ8ἢ 
Ἰάϊοι) τπ8ὲὶ διιθθδ 8 ἃ γϑηγοῖθ σουῃίγγ 
ἔἴγοπι διιε5δ. 

ΘΗΈΟΘΗΕΜ. 8466 ΒΙΕΘΗΕΜ, ρ᾿. 729. ἐηα. 
ΘΗΕΕΡ-Η ΒΒΑΝΌΕΥ οἴδε ον, 88,489. 
5ΗῈΜ οὗ 5ῈΜ, ἴΠ6 δβεοοης βοη οἵ Νοεῇ. 

(ὅδη. ν. 33.) Αὐοοογαϊηρς ἐο ἴδ σεηδδ]ο- 
εἶς} τα]6 ἰῃ αδη. χ. {Π6 παιῖοπϑ ἢ δοιτἢ- 
ψδδβίογη Αδβίβ, ὃἐ8 ἴῆε Ῥογεΐδηβ, ΑβευγΊθῃ8, 
ϑγγίδιδ, Ηρθυγονβ, δηὰ ρεγὶ οὔ ἴῃ6 Ατὰ- 
υλιη5, νοῦ εἰοβοθηκαοιὶ [γοι) ἢ Π|. 

ΒΗΈΜΕΗ, ἴΠ6 πάππε οὗ ἴῃ ροβδθῖδοῦ οἵ 
{Π6 πιουπίμ!η οὐ σις ἢ {Ππ οἱὲγ οἵ ϑαμα- 
ἈᾺ νν88 δγϑοϊθὰ ὃγ Οἰηγὶ κίηρ οἵ ᾿ϑγβεὶ, ἕο 
σ΄ ἤοιη ἢε 53οι} τὲ ᾿ογγογγ ἰὉγ ἔνο τα] δ πὲβ 
οὔ οἶνες. Ἐγοπι ἴῃς εἰγουμηδίδηςα οὗἨ παῖ 
εἰν εὶς οἰ δἴεγ 18 πδιπθ, 85 νυνὶ] 
88 ἴγοπὶ {Π6 ὙΘΓΥ 5Π18}} δι1πὶ ψίνθῃ ὈΥ Ὑγῶν 
οὔ ρυγο 86. ΠΟ ΠΟΥ, [δ ΠΔ5 Ὀδ6ἢ οοπ͵δοϊουγοά 
εἰν Βῃ πιθοῦ τθϑ ὁ ἰὰ οπα οὗἔὨ ἴΠ6 τςοπαϊ ἰο8 
οἴ δι]. {παὶ ἢϊβ ἤδῖὴα βῃουϊα Ὀ6 ρίνθη ἴο 
1Π6 πᾶὸνν εἰἴγ. Α8 τ86 ἰὰνν οὔ Μοβδδβ ῃγο- 
μιθίεθὼ τῆ Ἰργϑωδοπιβῦ!α οοβοΐοη οἵ δδιδίοβ, 
δια 85 ϑῆθιηθι᾿Β ὨδπιῈ 18 πηδηϊοηδεὶ νι ἢ- 
οὐδ ΔῸῪ ποις οὔ 18 χεποαίοσγυ, ἢ 18. ποῖ 
Ἰπιργοῦαῦ}] 6 τῆδῖ ἢ6 Ψψ88 εἰδδοθπι θα ἔγοπι 
16 Οδηδαηϊοβ, ῆοπι ἴῃ [δγϑοὶ θ8 ᾿δὰ 
Ὧοϊ Ὀ6βῇ δὺϊε ἴο Ἔχρεὶ. 

Ἡϊείονοαϊ, απαᾶ 

δΗ 

ΘΗΕΜΟΝΈΗ Ἐδβπλη, οὐ εν ἢ ργδγοῦ, 
288--- 288. 

ὅΒΕΈΝΙΝ, Μοιιπέ, δ7. 
ΘΗΒΡΒΕΙΌ5, αἀἰ168 οὗ, 4839. 
ΒΗΕΒΗΛΟΗ, 8δηοῖθοῦ ἡδινα ἴοῦ Βαῦνϊοη 

(ὅετ. χχν. 96. ]". 41.) ΤῊ]5 ᾿β Ἔνιίθηι ἔγοιῃ 
τὴ 6 σοπηροῖίοη ; δὲ τα ἀδεϊγαϊτοι οὗ τὴῆδ 
ψνογὰ ᾿5 οὔβουγε. (ὐδἰπιεῖ δυρροδοά ὅπε- 
δῇβοῦ ἴὸ Ὀ6 8 Ῥασδη ἰἰοὶ, ννυογεπίρροά δὲ 
Βαργίου ; δηὰ δαὶ εγεηνὰῇ ράνα ἴο πες 
οἷν [6 Ὠδπιθ οἵ ἰ18 ἐυτεῖηγ ἐἰεἰγ. 

ΒΗΒΉΒΒΕΑΌ, 391]. Ταυΐϊο οἵ, 967. 
ΒΗΙΒΜΑΗ ΟΥΓ ΒΙ΄1ΒΜΑ, Β εἰϊν θεἰοηρίης ἴο 

τῆς εγῖῦς οὗ Ἀευρεη (Νυπιῦ. χχχιὶ. 38. 
Ζοβῆ. χῖ. 19.) Το νἱπθ ψ88 οειὐἱναῖοὰ 
Πογα. {[58. χνὶ. 8,9.) Τῇ Μοαδιῖῖθα ἰοοὸκ 
ρου" δδβϑδίοῃ οἵ {ἢἰ5 εἰϊν αἰἴεῦ τῆς ἀδδίγιιο- 
τίοη οὗ {δε Κίηράοαι οἵ ἴεγβεὶ. (6Ὁ. χί νι. 
89.) 
ΙΕ οἵ ἰ6 Ἠρῦγονε, δηὰ οἵ {τ 6 

Ἠοπιβηβ, 2930, 93]. 948. ποῖε 3. 
ΘΗΙΕΙ  ΒΕΛΒΕΗΒ, οἷος οὔ, 93]. 
ΘΗΊΣΟΗ, 8 οοἰεθται θα ον ἴῃ ἢπ6 ἐτῖθα οΥ͂ 

Ἐρπεδῖηι, ννἤογα ἴΠ6 ρϑορὶε δ5βειη! ει, 
(Τοδ,. χνιἱ. 1.) ἴο δεῖ υρ 6 ταρογηδοὶο οὗ 
ἴῃς οοηρτγορδίίοη, νν ἢϊο!) σοιπιδι! ἰῃδγα 
ὉπῈ}} 186 εἶδα οἵ ΕἸ. (1 ὅδηι. ἰν. 3.) [1 
8 β'[υδῖει, τηοεῖ ργοῦθῦγ, δὲ δεείοη οὐ 
ϑεῆοιυπ, οὐ {π6 δϑβὶ 5:66 οἵ τὸ ἢ μἢ γοιὰ] 
ἴγοιη Βεῖδοὶ ἰο ϑοϑοῆθιη δηὰ οὐ τὸ βοιιτῇ 
οἵ Ἰκοὐοπαῆ. {Εεν. ΗΕ. Ὗ. ὕοτγ, ἰη " Ῥγο- 
σθθάϊηρε οὗ ἴἰπΠ6 Βογαὶ δοοίοῖγ οὐ ἰμισγη- 
ἴυγο,᾽᾽ νοἱ]. 1. Νοὸ 0. ρΡ. 149.) (ὑοπείάεγ- 
ΔΌΪ6 Γυΐπβ οὗ πποίεπε δ ἢ 511}} γοπιδιη. 
(Ποδϊπβοη᾿ δ ΒΡ]. Ηε5. νοἱ. [1]. ρρ. 85, 566. 
νη βοπΒ [8πὰ6 οὗ τε ΒιυΪα, νου]. ἰϊ. ρρ. 
294, 995.) 

ΒΗΙΝΑΙ, ἢ 6 οι ογυ οἵ Βανυίοη. (Θεη. 
Χ. 10. χὶ. 23. χῖν. 1. [58. χὶ. 1}. ἤδη. Ἰ. 9. 
Ζεοῖ. ν. 11.) Τῆς Ῥοιιπάδγιεβ οἵ τἢϊπ 
ἙΟΟΏΙΓΥ ΒΓ ἀεβηρά ἴῃ ἀδη. χ. [θ., επὰ ἀε- 
ρθη οἡ ἴδ ἰηϊογρυγειθϊοη ρίνθῶ ἴὼ ἴδε 
ὨΒΙη65 ΟὗὨ οἰξίδβ πηδπιϊοι θα ἰῃ τἢδὲ νει 86. 

5Η:1}0}8, οὗ ἴῃ6 δηείϊθηϊς, ποῖος οἵὗ, 638---- 
δ80. 

ΒΗΙΒΗΛΚ, ἃ Κίηρ οἵ Ε “Ὧο ν5 
ΠΟΠΘΙΠΡΟΓΉΓΥ ἢ ϑοϊοωθη δορὰ Ἐΐεδο- 
Ὀοδηι. ὅὅεε ΕφΥΡ , ρ. 68 ---660. 

550ΟΕΒ ΟΥὙ ΘΆΝΌΑΛΣΝ, οὗ τῃ6 Ηεῦτγενπ, 
433 

ΒΗΟΤΕΕΙ͂Μ, οἴἶδηιοα οὗ 93. 
ΒΗΝΕΜ, 8 ΟἷἿΥ οἵ 186 τείρε οἵ 1ϑεδεῖιϑε. 

(93.081. χίχ. 18. 3 ὅϑδιπη. χχνὶ!. 4.) Ἡδεο 
186 ργορβεὶ ΕἸβῃ8 νψδβ ἐϊοβρὶ ἐγ δηϊεγ- 
ἰδίπεα ὈὉγ ἃ Ὀεπενοίϊεης ψΟΠΏΒΏ ἢ ἡ ΠΟΒ6 
8οη ἀγίηρ, Π6 πὐγαουϊου»ν γολιογθα ἢίπὶ ἴα 
6. (ὦ Κίηρε, 'ν.) ΦΔοςογύϊηρ ἴο Εἰιδε- 
θῖι.8, {ΠΈΓῈ "88 8 ρἴδοθ οὐ δὶ δινέονε (Ὀν ἃ 
οοιηπιδιίοη οἵ ἐ δὰ π) ἔνε Ποπηκη με] “- 
δουῖῃ οἵ Μυυηὲ Ταῦδοσ. ϑϑῃιιβέπι, 15 πον 
ςαἰἰοαὰ δοίαηι ; ἰὲξ ἰδ 8 δ28}} δῃηὰ αἰγῖγ γιηίαρσοε, 



Οἐεοσγαρὴϊοαὶ Ζ)ϊοξοπανγ. 

858 

Ἰγίπρ ὕροη ἃ ἀδδῃ βίορα, νὴ 8 βπηαὶ] ἔοιιη- 
ἰδίῃ, Παγαΐγ βιδοίεης ἰῸγ (ἢ6 ψδηῖδ οὔ ἔπ 6 
Ἰηπεδναηῖδ. (οὈϊηδοη᾿ 5 ΒΙΌ]. 68. νοὶ. 
1. ρ. [69. οττ᾿» Νοῖοβ οὔ Τγδνεί, Ρ. 955.) 

ϑηῦκ (πον οἈ] 16 Ζ)οΐεν), ὟΥ ἰἀθγηθβ8 
οὗ, ποιΐϊςο οἱ, 7]. 

ΘΗΓΒΗΑΝ, πε οδρΙ(4] οἵ ϑιιβίδηδ, ἃ ῃΓο- 
νίποα οἵ Εἰδ οὐ Ῥογεκία, ννῆϊοῃ ἢ δηϊοὶ 
ἴεγπὴδ (ῃ6 ραίδοθ (νυν. 3.λ. Ὀδοβυβα 186 
ΟΠαϊαραη πιοπαγοῦβ πϑὰ 8 γὔογὰ] ρδῖδοα 
ἢογο. αὔτ ὄγγυβ, {πῸ Κίπρβ οὐ Ῥογβὶα 
ψ ΕΓ δοσυδβίομηδα ἴο ρ885 [6 νν»ἱηΐεῦ ἴῃ Γο, 
8η6 [6 Βιιπη!ογ δὲ Εςυδίδηβ. Τα τἱηῖογ 
ΨᾺΒ ΨΟΙΓΥ τηρίογαῖα δὲ δῃμβῆδη, Ὀυΐ ἴΠ6 
δεῖ οὐἁἨ 16 ΒΌ ΠΟΘΙ ν᾽ 88 80 ργοϑῖ, πὶ τ 6 
ΨΘΓΥ ἰἰζαγ β δηι βεγρεῃίβ, τῇ δΌΓΡΓΒ6α ὈῪ 
ἴξ ἴῃ τ βίγεοῖβ, 8γΓα βαϊὰ ἴο ἢδνα ὑὕδθῃ 
θυγηρά Ὁρ Ὀγ ἴδε δοίδγ σαγβ. Τἢΐβ ΟἷΥ 
δίδη 58 οἡ ἴδε τγίνονγ {0]5], ογ Οἤοδβρθβ. [}πἢῃ 
τη 5 εἶϊγ, δα οἡ {815 γίνεγ, ἤδη πα τῆς 
νἱβίοη οὔ (ἢ 6 Γβπὶ σϊτἢ ὑνο Πογηδ, δηά τἢ6 
δοαῖ ψ ἢ οὐδ ἔγῃ, ἄχο. ἴῃ πὰ {Π|γὰὶ γϑοῦ 
οἵ τ6 γοΐρη οἵ Βεἰ:ῆαζζαγ (Π δη. νὴ]. 1---8. 
ἄτς.), Α. μ. 3447. Β. ο. ὅ57. Ιῃ {[πὶ8 εἷἐγ 
οἵ ϑδῃυβῆδη, ἴπ6 ἰγδηββο ΟΠ Β ἰοοῖὶς ρἷδοα 
ΜΠ ἰσἢ ὅγα ταϊμῖθαὰ ἰῃ τἴῃ6 Ὀοοκ οἵ Ἐδβιπογ. 
Ηδφδιο Αδαδιιθγιβ, οὐ ᾿αγίυβ ἴπῸ βοὴ οἵ 
Ἡγβῖμδρεϑ, ρεπογα! ἢν γεβί δά δπὰ γείρπθα. 
(δεῃ. 1..1,92. δ. ἄς.) Ἠδτεδυῖε, δηϊαγχεὰ, 
ἐη4 δἀογποά ἴ1. Νεβοιη ᾿ν88 δἰ80 δ 
Θιυδῆθη, νἤδ ἢδ οὔϊαϊηθὶ ἔγομῃ Κιηρ 
ΑΥΏΧΟΓΧΟΒ ρογΓ βου ἴ0 Γαϊυγη ἰηϊοῸ 
δυίερα, διὰ ἴο γορδὶγ ἴῃ6 νναὶϊβ οὐ ὅογι- 
δ επ, (Νεῆ. 1. εὐ Βεηϊεηγίη οὗ Τυάεῖα, 
δης ΑὈιυ αγεαρίια, ρίδοο τΠ6 τοηιῦ οὗ Π.δηϊεὶ 
εἴ σμυζοδβίδη, τ Ὠϊο ἴς τῆ δητίθης ΟΥ̓ οἵ 
δι 5; δηὰ 6 ἰοπὶῦ 18 88Ε}}} δῃονψη ἴο 
ἔγανο  ἰογη, 85. (ἢ τοῦῖῦῦ οὗ (6 ρῥγορβεῖ. 
ὃν. 1ιἱμπείοοι 8647γ5, τπδὲ 1π6 ουξνναγὰ μαῖα 
οἵ τῆς δαβίογῃ ν8}} οὐ {πὸ τερ]8 ννῶβ 
σα δὰ τἢ6 ρβία οὗὁἨ ϑῃυκῆδη; δηπὰ δὶ 
ρθη {||8 ρεΐα ν85 Ἴσεγνεὰ ἴἢ6 ἤρυγεα 
( “ογα ργοῦθΌν 16 ΔΓΙῚΒ ΟΥ ἰηδίχοϊοῦ οὕ 
Β΄ υϑἤδη, ἴῃ οἰκου ει πηθις οὔ τῆ ἀθεογθθ 
ἴδετε στδηῖο ὈὉγ Ὠδγίιβ βοη οἵ ΗἩγβίβηρϑβ, 
αἰ ςἢ ρογαντοεὰ τς τοθυ]αϊης οἵ {86 
ἴειημ]6. 'ΓΠα δἰὲθ οἵ εἰ}}]8 οὔσθ ποῦθ στηθ- 
ἱγορο δ οἵ ἐῃς δηείοηϊ βονεγείρῃηβ οἵ Ῥεγδία 
ἣν ΠΟῪ 8 πΊεγα Ψ]]Ἰ θγΏθδα; ὯῸ ἤυπιδη 
θεῖπρ γεβιαΐπρ ἴπογα δχοαρίϊπο ΟΠ6 ῥρΟῸΓ 
ἀεγνιβα, γῆο Κδορβ νδῖοἢ ονεῦ τἴὴ6 βδιρροδοά 
ἰοπιῦ οὐ ἴα ργορπεῖ Πϑδηϊοὶ. 866 δἢ 860- 
σουηξ οὗὨ {π6 γυϊηβ δη τπ6 ργαβοπὶ βίδα 
οἵ ϑιηιυδῆδβη, ἴῃ ϑὶν Ἡ. Κ. Ῥογιθγ᾽β Τγανεὶβ 
ἴη ἀεοτγρῖα, Ῥεγδίβ, ἄς. νοἱ]. ἰβν ρρ. 411-- 
418. 

ΒΙΘΑΒΙΣ, ΟΥ 853882851η8 πηοηϊ!οποά ἰη ἴἢ6 
Νεν Τοκίαπιρηΐϊ, ποίϊοο οἵ, 408. 

δΙΟΗΕΜ, ΘΥΘΗΑΒ, ΟΥ ΒΗΒΟΗΕΝ, 8 Οἷἵγ 
ἴῃ ἴΠ6 αἰἰοϊπιεηςξ οὗ τΠ6 τγῖρ6 οὗὁἨὨ Βαη͵ϑηιι, 
ΒΘδΣ ὙἘΊΟΙ Φδοοῦ δουρῆς 8 δεϊὰ πῇἢϊςὶ Πα 
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βάν ἴο Φσδορῆ, σῆο νγ88 Ὀυγίεὐ {Π6ΓΘ. 
(δα χὶν!. 392, Φοβῆ. χνὶϊ. 7. χχὶν. 32. 
Αοῖδ νἱ!. 16.) Ιῃ 15 νἱοἰπὶγ 88 σις ν᾽ 8 
Ἧ6]1] ΟΥἩ ἐουηϊδίη, 8ὲ τ ἢ]|ο}) Φέβυβ (γίβὲ 
σοηνεῖδοά σῇ 8 ποπιδὴ οὐ ϑϑβιηϑγία. 
( οδη ἰν. 56.) Αἴογ τῆς τυΐη οἵ ϑαπιδγία 
ὕγ ΘΠ ΑἸ πηδηθβοῦ, ϑῃθοδοι Ὀδοδιηθ (ἢ οἃ- 
ΡΙϊ8] οὗὁἨ τ6 δϑειηδγίϊθηβ, 8 γΓοηηβηΐ οὗ 
ννῆοβα βοεῖ, ἢον γεάυσορα ἴο οπα πιπάγοα 
δηά πῃἰηοῖγ- να δου]β, 81}}} γοβδίἀθ8 ἔἤθγα. 
ἴς ΄ἴ6 δῦοιιξ ἔογιν πη 68 πογιῇ οὐ Φογυβδίθπι. 
ϑῃδοθοη) βιλη 8 ἴῃ ἃ ἀδἰ ἢ] δἰ ἐυδιίο ἢ δὲ 
ἔῃ ἔοοϊ δῃὰ οπ ἴδε ἰοννεβὲ βίορε οὔ Μοιιηξ 
εν Ζιπ), δηὰ ἰδ “ διηδονοσγεὰ ἱπ ργονθ8 
οὔ ἴῃς τἱοπεβὲ νϑγάιγα ---- ἤρβ, τ] ουγί 98, 
ΟἸἶνε8 ; οὔ 80] }ἈΓῪ ρδ]πὶ ἴγθα τοὐνογίηρσ 
ονοῦ ἴπθη ; δηὰ ἤϑῦρα8 οὗ πὰ ρυῖς ΚΙ ρεδγ, 
ΜΓ 118 ἰΔηϊδβῦς Ὀουρἢ8 δηὰ γεϊϊονν εν 
ΒΟΙΊΒ, συγ ουογγ μἰδηϊδιίοη." (ΤἸιογὰ 
[μηπάϑαγ᾽Β [}μεζῖοτβ ἴοπι Ἐργρί, ἄς. [1η 
1837] νοὶ. 11. ρ. 74.) ΤῊΪΒ ροίδςθ ἰβ πον 
ςδ]οὰ Ναροίοβοα, οὐ ΝΌ]οιια Ἂ ἐογγυρίίοη 
οΥ̓ 118 αγθεκ παῦε Νεβρο!ἶν) : σορτίριοιβ 
ἴο ἴξ 1168 ἃ νυ, ψνῃ!ς ἢ ΟρΘῃΒ ἰπο 8 ρἰπίῃ 
γαΐϊεγοὰ Ὁγ ἃ ἐγυ τ} δίγοδιη, τἰαὶ Γίβο 
ΠΟΔΓ ἴπ6 ἴον. ΤῊΪΒ 18 ἘΠΊ νογβα ν εἰονν δά 
ἴο 6 ἔπ6 ραγοεὶ οὗ α Πείαά τηϑηϊοηθεὶ Ὀγ 
ϑαίηι Φοῇη (ἰν. 5.) ννῃίοῖ} ὕαςοῦ δουρὴέ αἱ 
ἐλε λαπά οΥ ἠδ εὐμάγεη οὐ Ἡπνιου. (θη. 
ΧΧΧΙ. 19.) Ὦγ. ΟἸαγκα (Ἰτανοὶβ, νοὶ. ἰν. 
ΡΡ. 260---280. 8νο.) μα ρίνοη ἃ τγϊηι6 
δεοουηῖ οἵ {86 δητ αι 658 οὐ ϑῃθομαι, 885 
Π6Ὺ Θρρεδάγθω ἴῃ ἔπ6 θορίηπίπρ οἵ ἴπ 6 ργϑ- 
Β6η ΠσδηΐογΥ : ὑὕθυϊ τΠ6 πιοβὲ γϑοθηὶ δηιϊ 
οορίουδ ἀφκογρι!οῃδ ἅΓα ἴΠο86 οἵ Ργοῦ "ἶο- 
Ὀίμβοη (Βιυϊ. 68. νοὶ. 11}. ρρ. 96--- 146.), 
δηἀ οὗ Ὀνγ. ἡ ἴἶδοη (1μδη45 οὗ τ6 ΒΙδ]ε, 
νο!. 1᾿. ρῃ. 45-0700.)ὺ ΤῊ αν ϑδινδγ ΔῈ 8 
ψ ἢο Μ1}} γεβία ἤόγα γι μίαν ἰοΐϊονν (ἢ 6 
τε ρίοη οὗ τ1πεῖγ δηοθβίουβ. 

ϑιοκ, ποαϊϊηρσ οὗ, ΨὮγ ἀδεπιδὰ υη]ανίω! 
Ὀν 16 Φενβ, οὐ 1πΠ6 ϑαρθεῖ πεάδγ, 397. 
Ττιοαϊηοηὶ οὗ, 547, δ648. 866 ὈΙΒΕΛΒΕΒ. 

ΒΙΏΌΙΜ, Κ΄ α]α οὗ, ποϊϊοο οὗ, 62. ᾿ 
ΒΙΏΟΝ, ΟΓΥ ΖΙΌΟΝ, 8 ςαἰεῦγαιοα οἴ οἵ 

Ῥα]εβεῖπθ, γορυϊθὰ ἰο πᾶνε ὕδϑὴ ἰοιπιοά 
Ὁγ ϑιάοη, ἐπα εἰάδδε βοῃ οὔ Οβηδδϑῃ, ἔγοτῃ 
ποῦ), δοοογαΐηρς ἴο Φοδερῆιπ, ἴε ἀεγῖνεβ 
18 Ὠδη)6 ; θυῖ ΟΥδΘΓ διυιϊῃονὶ θα εἰογῖνο τη 6 
ΠΔΠῚΘ δίάοη ἔγοπι ἴἢς Ηδῦγανν οὐ ϑυγιλη 
νογὰ ΠῚ ΡΝ (ΤΌ 6Ὴ ), ν Πϊοἷν εἰκῆ ες ἤπῃ- 
ἴηρ. [ΙΓ 186 ρῥγϊμηείνα (Οὐ π δῦ ννὰ8 ἃ ἢδῇ - 
ογίηδη, 6 ἴνο Βοσοιηῖβ ΤΑῚ Ὀ6 δαδὶ ν 
τοοοηοίϊεα, ΦΖοδίνια (χι. 8.) ς8}}κ5 ᾿ε διό 
1Π6 Ο΄γεαί, Ὁν ὙΔΥ οἵ οπιπεηςα ; ψῆφιοο 
ΒΟΠῚ6 ἰἰανθ ἵβκθῃ οσοϑυῖϊοι) ἴο β8Υ, πεῖ ἴῃ 
ἢΪ8. εἶἰπηθ {Π6γο σεγα 100 ΘΙ ,ΟΠΒ, ἃ ρσγθδῖογ 
84 8 |688: θυῖϊ ΠΟ βΕΟΕΤΑΡΒΟΓ 885 Ἰη6ῃ- 
τἰοπθὰ δὴν οἵπες ϑδιίου τπδη ϑιάοῃ {Π|6 
Οτεδῖ. Φοβῆυδ αεϑϑρηοά διίοη ἴο ἴδε {τθ6 
οἵ Αδῇες (Ψοβῖὶι. χὶχ. 33.), θυῖϊ {8 ἐγιῦθ 
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σουὰ πονοῦ ρεῖ ροββθβϑίοῃ οὗ 1. (Μυάρ. 
:, 31.) ἴὲ 15 βἰτυδέδά οἡ 6 Μροαϊΐοῖ- 
ΤΑΏΘΔΏ, οπ6 ἀδΥΒ ἰουγηον [ΓΟ Ῥδη6Ά5, ΟΥ 
ἤγοιῃη τ [Οπηΐδίη5 οὔ Ἰογάβη, ἴῃ ἃ ἤπο 
ἰενεὶ ἔγβοὶ οὔ ἰδπά, τῆ6 γεπιγκαοὶν βίπηρ]8 
δἷγ οὗ σι ς ἢ βυ} 8 ΠΏ ἴπαὶ τουςδηρ ροτ- 
κἰοη οὔ ἐπε Οοϑροὶ, νυ οὶ τγεσογὰα τπ6 
τπΐεγνίενν οἵὗὁἨ «{ε8ι5 ΟἾγίδὲ οὐ 115 σψϑῦ 
ὙΠ τὸς οοαείς οΓ Τ γε σπᾶ διάσπ, πνεῖ 
τῆς ϑγγο- Ῥπαηϊοίδη πουηϑη. (Μαῖϊ. χν. 
91---ὃ9858. Ματκ νυἱῖ. 94--80) Αδθυ δας 
ὃ βῆ Ἰξ βἰχῖγ-.ϑὶχ τη1}65 ἔγοπ) ᾿διδ96 115. 

15. οεἰϊγ αβ Ὀδδη δἰ νγαγβ (ΒΠπηΟΙ5 (ῸΓ 1185 
δτοδῖ ἴγαὰθ δῃά πανιρϑιίοη. [18 ᾿πῃδὈ! δη5 
ψ ΘΓ ἴΠ|6 ἤγϑι ΓοηγΚ Ὁ ]6 πΊογοἤβηῖβ ἰη [ἢ 6 
τοὶ, πὰ ψγογα ΨΘΡῪ δαὶ ν οοἰευγαῖθα οὐ 
δεςουηΐ οὗ πεῖς ἸΌΧΏΡΥ ; [ῸΓ, ἰδ [Π6 ἀ8}8 
οὔ τῆς [ιάρε8 οἵ ἴβγδοὶ, 6 ᾿πη δ ταηῖ5 οὗ 
1, ἰδ ἄἀγὰ 8814 ἰοὸ ἤδνε ἀνοὶς σαγο] 658 δπὰ 
ΒΘΟυΓΕ δίζογ τΠ6 ΠΙΔΏΠΕΓ ΟΥ̓ ἔα ΖΙι4οηΐδηβ. 
(ϑυάρ. χν!!. 7.) Τῆς πηεὴ οἵ διάοη Ὀεϊηρ 
δῖοαΐ δῇ ρνρἢ5, νογο Ῥαγεο ΪΑΥΪν οπιὶ- 
πδηΐ, θρονε αἱ οἵἤεογ παίϊοῃβ, (ὉΓ πον ηρ 
δηὰ ροϊ ἰϑῃϊηρ ἐπηδογ, ἴποῦα Ὀδίηρ πολι 
εὐὴο τύετὸ εκ δα ἀοιυ ἰο ἄσιυ {ἰπιδεΥν ἤλε {δὲ 
διαοπίαπς. ( Κιῃπρ ν. 6.) ΑἹ] εἴα πηὰρ- 
πἰἤἥσεπεος οὐ δησίθηε ϑίάοη 8 φοπα; [ὉΓ 
Οσοά λαε οτεσιοαά 7μάσηινοπίς ἐπ ἀόετ (Ἐ Ζοκ. 
ΧΧΥἧ, 22..), 88. ἃ ρυπιβῃπηδηξ ἔογ (ἢ ρτοαῖ 
ψ] Κοάπεββ δηὰ ον] [688 οὔ ἢδγ θα! ἢ Υ 
ἸΠΟΓΟἤδηϊ5. Αραὶπ απὰ δραῖϊη ἤπνα [ἴ5 
ἸΠμαθδηῖ8 θοθη ἡμάσοά ἐπ ἰδ πηάεί ὁ 
ἀδν ὃν ἴδδ δισογάὶ ον δε... Τῆς 
οἷν δηὰ ἢ 568 [πδὲ οπςα Ἰἰανθά [8 νν8}}5 
πον ἰαπιθηῖ {Π6 ννπὶ οὗ ᾿ΐϊξ οῆςα σσγονψάρα 
απ 5εγγίηρ ρορυϊδείοη. [ζ Ὧ0 ΠιΌΓΘ ἐδη 
Ὀοδδὶ οἵ ἃ Κιῃρ. ΑἸ ἰδὲ Κΐηρε οΥ Ζίάοη 
παν θθθῃ πιϑάς ἴο ἀτγίπκ τἢ6 πὶπα οὺρ οὗ 
Οοά᾽ε βινν, Ἄνθῇ 85 [ἴ ψχἂβ ἑογειοϊ . (9 εγ. 
χχν, 32.) Ηδετγ οὐϊηθηΐ πηογοθαηΐβ, δϊγ- 
τηρ ρορυϊδιίοη, δῃὰ τῇδ ογοννάθα ἢδεοὶβ 
ΟΥ̓ ἢν Παγθουγ πᾶν ἰοὴρ βίποθ. ἀἶδβαρ- 
ΠΕ 85 ἴβαϊδῇ δὰ ργεαϊοϊθα. (χχὶν. 4.) 
δοοίῖθη Μι]βοίοη ἴο 186 Ψενν5, ρ. 956. 

7ουγιναὶ οὗ τὴ6 Μαϊτα Οο]ερα Περυϊβιίοη 
ἴο τῆς Εαδῖ, (ρατὲ 1. ρ. 357.}} ΤῊ ρίδοθ 
ἷδ Πονν ΤἈ}}16] ϑδείε οὐ ϑιαίάε: 8. μογὲ ἰ5 
8Π18}}, ἀπαὰ ποϑγὶν ΔἸ]δὰ ἃρ τῇ ἐἢ6 δοσι- 
πλιϊαϊίοη οὗ πὰὰ. (ἸγΡΌγ 5 δῃηὰ Μαδηρ]εβ᾽ 
Τνανεῖβ, ρ. 301.) ὙὍἼδ ρορυϊδείοη ἴ5 βαὶὰ 
ἴο 6 δῆοιξ ἤνε οΟΥ 8ὶχ ᾿ποιιβδηὰ βουδ, 
ΡυϊηοΙραἢ ν Μοδαπιπιθάδηβ δηὰ Οτροῖς (8- 
ΠΟΙ ].5 : ΠΟΤῈ ΓΘ 8130. 350 ογ 400 76ν8. 
(ηβοηβ 1,δηα5 οὔ ἴτπ6 ΒΙ0]6, νοΐ. ἰδ. 
Ῥ. 218. ψδη ἀα Ψε]άἀθ᾽ 5 Ναγγβῖϊνο, γοἱ. ἱ. 
Ρ. 88.) Τρ οἴἶεΥ, 85 ἰξ οχἰβδὲθ δὲ ργεϑθηΐ, 
ΓΒ6 5 Πηπιθαϊδίοὶν ἤἴοπι τῆ6 βίγαπα; δηάὰ, 
ΠαΠ ΒΕ π ΠῸΠῚ 8 αἰϊρῆηξ ἀϊδίδποθ, ρῦδ- 
Β6ΠΒ 8 ΓΑΙΠΕΓ ἱππροδίηρ' Δρρδδγβηςα, ἴτμο 
ἸΠΙΘΓΙΟΓ, ΠοΟνΟΥΟσ, ἰβΒ πιοϑὲ Ἐτγοίοῃοα 

Βιοφταρλιοαϊ, Ἡϊδίογίοαὶ, απα 
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δηά εἷοοπιν ; {ππ6 ἢουδεβ ἃγὸ οἷά, δῃὰ {π6 
βῖγδοῖϊβ. 8Γ6 ΠΑΙΤΟΥ,, ογοοκθά, δηὰ ἀδγκ, 
θοΐηρ ἀγομ θά ονδγ 'ἰπ τοϑην μἶδοοβ. Τ[6 
ὈΑΖΆΔΓΒ 8Πη6 τηδγκοῖβ ΔΥῸ ρΟΟΓ δῃα ὑὕὑδαὶγ 
ΒΌρΡ 6. “Αρουὶϊ Πα ταν θεϊινοθη ϑαϊ6 
(ον δίάοη.) δῃά ϑουγ (οῦ Τυγθ) ὅγὸ ΤεγῪ 
οχῖδηϑῖνα γυη8 οἵὗἤἨ ἑονγπα ψ ἢ κῖ οἤσο σοη- 
ηδοϊοα {ἢ686 ἔννο οἰτἶ65; δὲ ΟΥ̓ εἴοδβα γυϊης 
πο ἰβ ΠΟῪ 80 ΓΟ ΟΪΥ οὔ δβίοπο ἰεῖ ὕροη 
Δηοῖπογ. ΤΉΟΥ σοῃδῖδὲ οἰϊεν οὗ ἰἴη65 
ψΠῊΟὮ ΒΏΟΥ, Γα86 1 ὄνυθὴ ἢ 1ῃ6 8ο]], τὴ 6 
ἰουπἀαιίοη οἵἨἠ ὠΠΟΙΒ68 ---- ΠΊΔΠΥ δίοηθϑα ᾿γ- 
ΓΟρΊ ΑΓ δοδίζογεα --τα ἔδνν οἰβίεγηβ τ ῖτῃ 
μα  μἀοίποοά δεουϊΐρίυγα οὐ ἐπαπὶ ; δηὰ, δὲ 8 
σοπβι εγαῦϊο ἀϊδίδηςσα ἔγοαι ἐπα ρεῖῃ, τθ γα 
ΓΒ δῖ ΟΠ6 βροῖ δονεγαὶ ἰοῦ οοἰυπλη5 οἰ ἘΣ 
πιὰ] αῖδαὰ οὐ σοηδίεγαἷν ϑιιηκ ἰῃ τῆς οεγίῃ. 
ΤΊεδ6 γο αυοβ δῆον, νῃδὲ ἰδ ποϑάδα Ἰηάθθὰ 
ὯΟ δβιισῇ δνιάθεποθ ἴο ῥγονα, [δὲ ἴῃ ρεδοῦ- 
06 δπὰ ἤουνβῃϊηρ εἰπηθβ, οὐ (5 τοϑά 
ὑείσοθη ἴἔνο δυο οοπδίάδγαῦϊε οἰ 65 85 
Τγγα δηὰ ϑιάοη, ἐποσα πλυϑὲ ἤᾶνα ὑδεη 
ἸΠΔῺΨ 5π|6 ἴθ γ ἴοννηβ ἔογ Ρυβίηθ685, ρίΘα5ΌΓΟ, 
δηα Ὡρτγίου!αγο, εἰοΠ ΒΕΓ ν συαῖδα Ὀγ τΠ 6 
568-516; 0: ρεβοοθίοἹ δου ΠΥ ἢδ5 ἰοησ 
θδθη 8 δίθϑδιηρ ὈΠΚΠΟΝ ἴο {Π|| 36 ΓΟρίΟΙΒ : 
ἈΠ ννα ΠΙΆῪ ΒΡΡΙΥ͂ ἴο ἔπεπι ἴῃ 6 ἰδπρυὰρε οὗ 
Ψψυάρεαϑ ν. 7., 7126 οἠέαρεε σεπεεά ; ἰλεψ οεαεεά 
ἐμ 7εναοί," (Φοπεῖ β ΟἾγῖϑὲ. Ἀδβεαγοῆδβ 
ἱη ϑγγία, ρῃ. 139, 130.) 

ΘΙΕΘΕΒ, ἢονν σοπαυοῖοά, 994. 
ΒΙΟΝΕΤΒ, Ὠοῖΐοσα οὗ, 433. 
ϑΙ150Ν, 8 Κίηρ οὔ 1η6 Ατπηογίϊοσ, νΠῸ Γγα- 

[υδοὰ ἃ ραβϑδρε τπγουρῇ ἢϊα ὈδγΤ ΓΙ 68 ἴο 
1η6 Ἡδῦγανβ ; δηὰ, σοπιίης ὕο ϑεῖδοκ τη δα, 
νγᾺ 5. ΠΙΠΙΒ6] βδἰαὶη. (Ναπιῦ. χχὶ. 31.) 

ΙΗΟΚΝ, Εἴνογ, 43. 
ϑ1ι..9 οὐ διγνανῦθ ({π6 (ὈΓΏΟΓ Πδπις 

θεϊηρ 8 σοπίγβοκίοη οἵ πα ᾿βε16Γ), δ 6π|}- 
ποηξ ΟἸΠνγίβείδη ἰθδοῆοσ, νῆῇο παῶϑ δδαϊηξς 
Ῥδιυ} δ σοπιρβηίΐοη ἴῃ 8 ᾿ουγηογα τὨγου ἢ 
Α5ϊ8 Μίπογ δῃὰ ὄτγεεςα. 
δια ΜΝ, Βουπίδέη οὐ Ροοὶ οὗ 38. ὅδυδιὲ 

ονοῦ ἀραϊηκῖ [Π͵8 ροοὶ, πδαῦ ἴῃς Ὀοϊΐζοιη οὗ 
τ88 να] εν, τπγουρὴ τὶς} 15 ναοῦ ἤον 
ΜΠ δὴ δἰαγοϑῦ ἱπιρεγοθρε]ς σὐτγτεηῖ, δη 
οἡ ἴπ6 5]ορα οὗ 8 ἸοΑῪ πιουηίαϊη οὐ [ἢ 6 
ΟΡροβίϊβ δἰάβ, '5 ἃ υἱίασα σα! εὰ ὅδ. Ὰ οὐ 
ΘΙΠΟᾺΜ  ἴὰ ἢΔ5 ἃ Π ΒΟ Ι6 ἀϑβροοῖ, ΤΠΏΒΏΥ 
οὔ τ6 ΒαδξαιξοηΒ 56 0] ἢ γαὶ, ΟΣ 
σαν ΓΒ οχοδυδιοα συϊ οἵ τη τοςκ, δὰ τῆ 6 
Γαϑὲ ὙΘΓῪ ΤΏΘΔΠΝ υΝ ἤουβεα βηά αἰϊδρὶ- 
ἀαϊοά δβίοπα ᾿υ9; τπουσὶν 1: οὔσε εοουϊὰ 
Ὀοδδὲ {π6 ραϊδοα οἵ Ῥπδγδοῖ 8 ἀπυρδιοῦ 
εηά ϑοϊοιωου 8β 4φιϑθη. Τῇῆο Ἰδοῃ ἰ5 
βαϊ ποῖ ἴο δχοθοὰ 900 ρογβοῆβ. ἴῃ 8 
γί ασο τῃ6 ᾿ἰνίηρ ἤν εὐθεῦδὰ ὅθ ἀσδά, 
ἃηἀ {πεγα δ.ΓῸ 88 ΠΙΊΉΠΥ ἀνεὶς ἰπΠ τοσοῦ 
88 ἴῃ ποιβεθβ. Τποῖγ ρεαοῖοο οὗ ᾿ἰνίπα ἴῃ 
ἰοῦ οὐξ ἰῃ ἐἢ6 5:468. οὗ {π᾿ τος τοᾶν 
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"Πυδίγαῖα (6 πλγγδῖῖνα ἰῇ Μαϊξι. υἱῖϊ, 28. 
(ϑονεῖι 8 ρδβεδῦοπεβ ἰπ ϑυγίβ, ρ. 962. 
Τῆγεος ΝΥ δεῖκβ ἴῃ Ῥαδ)θβῆμπο, ῃ. 45. Βίδςκ- 
θιιγη᾿8 Ηδηά-Βοοῖκ γουπὰ δ εγιιβαίθηι, ρ. 13. 
Τγηο ν᾽ 5 Εχροιπίοη ἴο ἐπα Εΐνεῦ Φογάβη, 
ἄς., Ρ. 417.) 

ΘΙΜΟΝ ΟΥ̓ ΒΙΜΈΟΝ, {π᾿ Ὠβπι|6 οὗ δανεγαὶ 
Οἢ8 Ιῃηδοτ πο 'π μα Οἰά δι Νὸν 

εὐϊδιηθηῖβ ; οὐ σδοι ἐδα (οἰἰοτνἱΩρ δΓὰ 
Πα πιοϑὲ γειμδγ καὶ --- 

1. ϑιμέξον, ἴῃ ϑεοοπὰ 808 οὔ ́ δεὸῦ δῃηὰ 
1,δδὴ : ἢθ ννδβ τῆς ἢθβδά οὐ οὔδ οὔτπα ἵνεῖνε 
ΕΓ 068 ; ἔογ ἴμ6 ᾿ἰπηϊ5 οὐ Ψἤῆοθο δἰ]οϊμηδηῖ, 
866 Ρ. 12. 

9. ϑ7ΊΜΕΟΝ, ΟΩ6 Οὔτ δηοοβδίοξ οἵ δοϑυδ. 
(κε τ. 30.) 

3. δ7ΗΙΜΕΟΝ, 8 ρμίουβ δεν, νγ8ο ἰοοῖς [ἢ 6 
Ἰηΐδηὶ 7}6505 ἢ [18 δΓη5, δρεὶ Ὀ]οβδοα ἢΐηὶ 
ἐπ ἴδε ἐεπρίθ. (1υκα 11. 25 --- 381.) Ηδθ 
18 βι ρροβεα ὈΥ πιδῆγ ἴο δ6 ἴδε βδίῃη8 στὴ 
ΒΠδιγμδὶ, Σαμέας, πιοηϊ᾿οὐδαὰ ὈΥ “οβορἢι8 
(Δ ης. 110. χν. ς. 1. ᾧ 1. ἀπά χ. 4.); διὰ 
8|30 1Π6 5816 πηοῃτοηδα ἰὴ ἔνα Ταϊμηια, 88 
τὴς (πον οἵ ὐδπιλ} 61, (Βοδίπβοη᾿ 5 αν. 
1,6χ. νοςα Συμεών.) 

4, δ: ΜΟΝ, δυγηῃδιηθά Ῥεΐαγ, ννῇο νγᾶβ δ͵8δο 
“816 ϑιιποη Βαγώοηδ. ὅεῈ ΡΕΤΈΒ,Ρ.7}}. 

ὅ. ϑΙΜΟΝ, δβυγηδηγοα {Π6 (νασπέδ (ρεῖ- 
Πδρ8 Ὀδοδιιδα 6 8 ἃ πίνε οἵ (δὴ ἴῃ 
(.4}}}66), απὰ αἰβο Ζείοϊεβ. οὐ ἰδα Ζβϑαίοιιβ, 
Ριοῦαῦϊν Ὀεεδυῦδθ ἢ6 δά ὕεεὴ οἵ ἴδε 
ΖΕεΑιοτθ. (8εα ρΡ. 4056. ὉΓ ἃ ποίϊες οὗ 
{Ποῖν ῥγϊπεῖρ 68.) Ηδ ἰ8 βιρροξε ἴο πᾶνε 
θεθη ἴπθ ὑγοῖπεν οὗ Φαη68 {πὸ 1,655 δῃηὰ 
Ψυΐε: τῆ6 ραγὔουϊαγβ οἵ δὶ [δ ἀγα υἢ- 
Κποόονη. 

θ. ὅ7΄ μον, βυχζηδιδοά 1ῃ6 Οὐγγεηδαη, ἴγομι 
Ονγεθ ἴὴ {πῆγα (ν ἤογα ΠΟΘΩΥ ὅ6Ὴ8 ΜΕΓΕ 
86 (1164), γῆο ν88 Ἴοιῃρεϊϊοα ἴο δβείβι ἴῃ 
βεδγίην ἴΠ6 ογοββ οἵ ὅεβι8. (Μαεῖ. ΧΧυῖ!. 
42.) ὙΏΥ ἢ ψδ8 80 Ἴομιρεαϊἰο, δεα ῥ. 
182. φυργα. 

ἢ. Β1:ΜΟΝ, διγηδεηθὰ δαγεζεδα, ἃ ΒοΓ- 
σαγοσ, (Αοῖβ Υἱῖ!. 9. 13.) 8.666 Ββγοσεϑῦβ, 
Ρ. 636. 

51Ν. 
Ἰ. Α δἴγοῃρ οἵ ἰὴ Ἐργρὶ (Εξεκ. χχχ. 

15, 16.) δοςογάϊης ἴο 7Ζεἔου)θ, Ῥεϊιδίυτη : 
1Σ Ῥ͵8Β βιζυί 6 Οἡ ἴ88 δαϑίθγῃ ὑοιπάδευ οἵ 

Ρῖ, δῃηὰ ν8θ ἀείεπάθα Ὁ’ 6 βσϑιρδ 
νὨσἢ ΙΔ δγουηὰ [ἴ. 

2. Ὠεβοσὶ οἵ δίῃ, ἃ ρασὶ οἵ Αγαδίβ Ὠ9- 
βογία, ἰουνδγ 8 ρῖ, ὑοίπεθα ΕΠπὶ δοὰ 
Μουωῶΐὶ ϑίημδι. (Εχοά. χνὶ. 1. χυϊϊ. 1. 
Νιυπιῦ. ΧχΧΙ, 12.) 

ΒΙΝ-ΟΡΕΕΒΙΝΌ5, ηοίϊίοα οὗ, 319. γετγε, 
ἴῃ ξογίαϊη οϑδ6δ, ἴῃ 186 παίῃγ οὗ ρυπίδι" 
τηοηΐδ, 168. 

ΘΙΝΑΙ. 
Ι. ΒΒΕΒΕΚΤ ΟΕ Ξ,;ΝΑΙ, 79. 
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2. ΜΟΥΝΤ δῖναι, ἃ τηουπίδίη ἴη Ασαυΐα 
Ῥείγεα, νῆσγο ἴπΠ6 ἰατν 85 ρίνθρῃ. [ἰ Πεὲ 
ἔνο δυη)πιῖ8 ; οὔθ, οδἰἰοὰ Ἠοτγοῦ, οὐ (6 
Μοιιηΐ οἵ Θοὐ (Εχοα. 1). 1.), πεη 6 κα 
Ρελγεῦ ἴο Μοϑβεβ ἰη ἃ ἤδπιο οἵ γε ἴῃ ἃ Ὀιβῇ. 
(ϑ8ε6 Ηοβεβ, ῥ. 678. ςοἱἷ. 3.) Τηΐϊ5 Ηογεῦ 
'5 τῃεΓοίογε οδ  ] 6 δ᾽) Ὁ ϑδιηὶ ϑίερι θη. 
(Αςεῖβ νἱ!. 30.) Μοιιπὶ 5΄᾽ηΔ] ἐϑ 8 δῃογπιοι 8 
Τηῶ58 οἵ δθἱδεκεποά ρεγροβαϊοι αν τοςκϑ 
ἴγτοπι δβὶχ ἴο οἱρῃς υπάύγοα δες τὼ Πεῖρῆϊ. 
Ις 15. τῆς δΒΙρῃεβὲ οἵ ἃ εἴδη οἵ πιουπῖμ!η8 
“διὰ Ὁγν {πὸ Αγδυΐίδηβ Ὀ)0ὺ] Μοοβὰ (ον 
1Π6 πιουηπίδιιβ οἵ ΜίοΒ65), δὰ υἠ]Ἱοὴ Γὸ- 

Ἶγδὲδ 8 ἰΟΌ ΠΟΥ οἵ δβονογαὶ 4875 ἴο 60 6ἢ- 
Ὠγεὶν τουηὰ ᾿ξ. Αἱ τπὰ βουίπογῃ Ὀ86Ὲ οἵ 
δίηδι ἃ νιον 85 Ὀδεη αἰδοογογεά, τ ϊοῃ 
ΒΟΠΊΒ ΟΠ ΕΓ 88 ἴπ6 ρίβοθ οσειιρίει Ὁγ 
1Π6 Ιβγβει ἴθ δὲ τῃ6 ρίνίησ οἵ ἴδε ἰᾶν. 
ον ἃ Α}}} ἀδϑβογὶριίοη οἵ ϑ᾽588], βδεὲ Ῥγοῦ, 
Ἐοδιπδοη δ Βεδὶ]. Ἠεδοαγοῆεθ, νοΐ. 1. ρρ. 
140 --- 1718, οσορεγεὶ τ Ὦγ. ὙΠ] δυὴ 5 
[μδηάβ οἵ ἔα Βίυὶς, νοὶ. 1. ὑΡ. 914 -- 228. 

δ)ΙΝΙΜ, ἃ ἰαπὰ υεγὺ αἰδῖδης ἴγσοτι Ῥα]68- 
ἔἶπθ. Ἐγοιμ ἐπα οοπῖοχε οἵ 158. χὶὶχ. 12. 
ἴδ ΔρΡΘαγΒ ἴο αν ὕδεη δἰϊυδίοα τον εγὰβ 
6 δου ἢ ΟΥ εαβί,. ὅοπιθ δχροβίίογβ ἤᾶΥΘ 
ΒΌρροβϑά ἴδ ἰο θ6 Ῥεϊιυβίιιπι ογ ὄγεπο ; θυϊῖ 
1686 δΓΘ ΟἿΪῪ οἰἶ68, ἀπά ποὲ βιιβιοίεηι) 
Γοιηοῖθ.Ό [τ σόγα ὈΘΕΟΓ (88 γ8 Οξεεηίν ἢ 
ἴο υπαογβίβηα ἰδ οὔ δὴ δδβίεσῃε σουηίγγ, 
Ἔγῆαρα Ολδια; οἵ ἴδ ἤδπιὲ οἵ υἢϊοῃ τῆ 
Ὀγενδ ναν Ὦδνα ἤοαγί, δ8 ποὶϊ 88 οἵ 

ΘΑ δηὰ ᾿ηάΐδ. 
5ΙΟΝ ΟΥ̓ ὅΊΕΙΟΝ, ἃ Βδπ|6 οὕ Μουπὶ ξπ- 

ΜΟΝ, δ. 
ΒΙΨΥΑΝ ΟΡ ΘΙΌΥΑΝ, ἴδ6 διττὰ πιοπίῃ οἵ 

[86 φςοο οϑἰαβίϊοδὶ γοὰγ οὗ ἴα ὅθι; βηὰ 
188 πίπεἢ οὗὨ ἐμεῖγ οἷν! γοαγ. Ἐδὺ 8 πο- 
ιἰοα οὔ ἐδ ἔδβεϊναϊβ, ἄζο., 1 108 ᾿ζοηι, δε 6 

. 199. 
Ρ ΒΑ ΒΘ, ἢον δοχυϊγεῦ, 456. ΤΠεῖγ σοη- 
ἀλιίοη δηὰ ἰγθδίτηεης βιηοηρβ ἴῃ6 Ηδῦγεν, 
457, 458.) πὰ Πεδίῃοηβ, 469, 460. Ἐχρ]α- 
πϑιΐοη οἵ εὐδίοιηδ γε βεης Ὁ ἴπεπ τπθη- 
[ἰἸοηθὰ ἰπῃ 86 Νον Τοβιδπμεπὶ, 461---463. 
Ὀιδδγοης Κὶπα8 οὗ, 403, 464. 

ϑέάυινα ΜΠ [6 ενογά, 8 5 εν ]βἢ ρυη- 
ἸΒῃπηρηῖ, 170. 
ΙΝ οὗ πες Ηοῦτενβ, ποίϊσα οἵ, 933. 
ΒΜΥΆΝΑ, ὃ οἰδγ οἵ 4,56 Μέῃογ, νυν βἰτυ- 

δἰοὰ Ὀεϊννρθε ἔογγ δηὰ ἰοείγ. ἔνα πι}} 658 ἴο 
εἶς ποτεῖ οἵ Ἐρδεδβι, οἵ νοΐ ΟΥ̓ ᾿ς 88 
οὐκ πδιὶγ 8 συ] ον. [ἶὲ ννγ8ὲ8 δε} ν ἴγε- 
υοηε Ὀγ ρσγρεδὲ βιιπηῦεῖα οἵ ον, πὰ ἴδ 
18 ποῦν σοϊευγαιθεὶ ἰῸΓ τπ6 πυπιῦοῦ, υθδ ἢ, 
Δ ςοπιηογοα οὗ πὸ Προ δβηῖδ. [18 
ρΡορυϊδιίοη ἰα ἐβιπηδῖθα δὲ δῦους 150,000 
ἸΏ ΠΔὈϊ 8η18; οἵ νου 35,000 ἃγὰα Ογϑοῖκ, 
4,500 Αγιηιθηίδηβ, 9,000 οὐ 10,000 ὅενν, 
2,000 Ετδηκβ, δπὰ [6 γεσωδί μευ ἂρ Τνκ8 
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ΟΓ οὐδοῦ Απδιὶς Μοβεπηπιθάδπθ. Τῇ 
βἰδαϊυπι σῆογο Ῥοΐγσαγρ ὈΙβῆορ οἵ ϑιηγγια 
βιυίεγοι πιαριγγίομι, ἃ. ἢ. 167, 51}}} οχίδοῖδ : 
δηά τἤἴθγα δγὸ γιιΐηβ οἵ τἢρδῖγο, δηὰ 8οη)6 
Γοηϊδῖι 8 οὐ ἴ6 δηοϊεπὶ ψν4}} νν ἢ! ἢ διΓ- 
τοιυπάοά τῆς εἶτ. (δεοξειίνῃ ΜΙιοπίοη ἴο 
6 δεν, ρρ. σ{2, 8343, Υτἰκοη᾿ 5 [ἀπ 5 
οὔ τιε Βιθ]ο, νοὶ. ᾿ϊ. ρ. 495.) [πὶ δυΐν, 1845, 
ἃ ἰαγσα ρογίίοῃ οὗἨ ὄπιν γηδ τῶβ ἀδδιγογθα 
Ὀγ 8 οδβἰεηγΐοι9 ὅτε. Τῆς Αημεὶ οἵ τἢ6 
ἐπύτξε οὔ ὅν γηδ, δἀ ἀγεββεὰ ἴῃ ἴἢ 6 βειοηά 
Βροσδίγρεις ορίσιϊα, 18 δυρρουθά ἴο ἢανθ 
νϑθη Ῥοίγοδγμ, ἴῃ αἀἰδεϊρίε οἵ ὅὃι, ὅοδη, ὈγῪ 
ψἤοτη ἢδ νγὰδ δρροϊηΐει Ὀἰππορ οὗ ὅπηι γῆ. 
Α53. δὲ εαἴεγνψαγώ. βυδογεα, Ὀεΐηρ Ὀυτηὶ 
εἶνε δὲ ϑιηγγηβ, ἃ. Ὁ. 167, ἔα οχπογίμι!οη 
ἴω Εεν. 11. 10. σουϊά "ΡῈ ρϑου !αγὶν σα ου- 
ἰαιδὰ ἴω Βυρρογῖ δηά ἐπουυγᾶσα ἢ. Τῆς 
εοημίοη οὗ ἔα ΟὨγιβιιδη5 γεϑιἀϊηρ ἤοΓα πα 
δα1]ὼ ἴο Ὀ6 Ὀεῖίογ (ἤδη ἴῃ δὴγ οὐ {Π6 [168 
οἵ τἴῆ6 δαενθὴ Ἴδιγοῆδθδ τηθδηιίοηθά ἴῃ {πὰ 
ΑΡοσάΐγρ88 ; 885 ᾿ἴ {πε ρῥγοπιΐϊβα 885 5:}}} ἴῃ 
δ01})6 ᾿Θᾶθγα πιὰς ροοά ἴο δ γγηδ. 
Ἐεαν ποπὸ οὗ ἐλοες ἐλέπμε τοὐϊοὴ ἐλοι ελαί 
“εν. 18ὲ ἐλοι Και ὠπίο ἀεαίὴ, απά 7 
τ βὲυε ἰλξεε α ετυῖση οΓ ξ. (εν. 1]. 
10. 
ὅο, δὴ Εργριΐδη Κίηρ, ΘΟΠ ΘΠΙΡΟΓΆΓΥ ν "ἢ 

Ἡοβῆρα, ντῇ σἤοπι ἢ ἐογιμ δα δὴ αἰ δηςε. 
866 ἘΟΥΡΥ, ρ. 638. εωὠρτὰα. 

ΒΟΌΟΜ, {Ππ6 οἰίοῦ οὔ τῇς Ῥεηϊδροϊϊϊδη 
αἰτεβ, οὐ ἔνα οἰκἰο5. οὗἩἨ τη6 ρἰαἷη, να ἴ86 
Ὥδι!6 ἴο ἴΠ6 ψῇοϊα ἰαπὰ, [ἴτ ν85 Ὀυγηΐ, 
ψ ἢ τῆγοα οἵπεον οἰκἶον, Ὀγ γε ἔγοηιν ἤδᾶνειι, 
ἴον ἴῃ 6 υππδίωγαὶ ἰυδῖ5 οἵ [Ποῦ ἱπμαδ Δ η 8, 
πα ἴρυτῃ οὗὨἨ ν᾿] οἢ 8 αἰἰϑβῖθα ὮΥ ΠΕΙΠΊΘΓΟΙΒ 
πεδίθθη Ὑγίϊοτα. ὅδ οὗ ϑούοῃι, 47---490. 

ϑοιριεπ5 (δεν δη), ἰενίεδ οἵὗἁ, ΠΟῪ 
τηϑι[ο, 919---292]1. Μοκδῖς πἴαϊυδθ σοη- 
ςογιΐης ἴπεπι, 922. Ηον οοιῃδηάθδα, 
223, 34. ΤΠοΙΡ Θποδπιρηηεηῖδ, 3296---298. 
ΤΠεῖΓ ραν δηὰ εγαϊπίημ, 925. Ασιηβ οἵ, 
299---9.4., 

Βοιριξηδ (Ποπιδπ), αἰϊυδίοηθ ἴὸ ἴδ 
οἴδιεοτβ, δγιηοιγ, δὰ ἀϊδβοὶρ πα οἵ, 348 --- 
δ. ΤΠδῖγ τγοαϊηθης οἱ Φεδιι5 (ΟΠ γιδῖ, 
180θ.0Ὀ. ΤΟΥ ψδίοποιὶ δὲ {1ὸ οχϑοιτίοη οἵ 
ογΐηα8, 185, 186. 
ΌΤΟΜΟΝ, ἴΠ6 δοὴ οὗ αν δβπὰ Βαῖἢ- 

διιεῦα, δὰ ἴα τπἰγὶ Κίηρς οἵ [δγϑεὶ, γθ- 
ποινηρὰ [ογ 8 νυ ϑάοπι δη4} γί θδβ, δηὰ υσ 
16 πιαρηϊβοσηϊ ἰεπιρὶα ννῃϊοἢ Πα σδυβοά τὸ 
06 δγεοῖθα δὲ δογυβδαίθδαῃ. Τἢδ σοπηπιθηοθ- 
τηθηὶ οὐἨὨ ἢΐ8 γεϊσῃ τῶδ ἌἽδαγαοϊεγιϑθα Ὁγ 
Ρἰοῖν δηὰ υπῖῖοα ; θυῖ αἴλαυνσαγαβ ἢ6 δυδη- 
ἀοπρά Βἰιβεῖ, ἐπγουρῇ ἴδ 6 ἰηῆυδηςθ οἵ ἰν18 
Ποδῖῃθη τψίνεοβ, ἴο ρστοβϑ8 πὰ βδῃδηιοι! 
ἰἀο]αῖγν. Ταπιρὶα οἵ, 360, 35], Εχίεηι 
οἵ Π8 ἀοπιϊηΐοηδ, 18,14. Ηἰ5 οοπιπιεγοο, 
δ038, δ04.ἀ. Ηδβ αἰἱρά 8. ο. 978, αἴ! ἃ τείρηῃ 
οἵ [ον γϑᾶγα. 

Βιοσταρλίοαϊ, ΗἩϊἐογῖοαὶ, ἀπά 
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ΒΟΙΟΜΟΝἾΒ Ῥοοι8, ποῖος οὗ 53. 
ΒΟΙΟΜΟΝ᾿ 5 ῬΟΒΟΗ͂, ποῖϊςο οὗ, 964. 
δ0Ν5, δὐἀυεοδιίίοη οὗ, 453. Ῥαγοηϊαὶ δὺ- 

{Ποῦ ονογ ἰἤεηι, 453. 
ΦΟΒΟΝΒΕΉΗΒ. ποῖϊοα οὗ, 389. 
ΒΟΒΕΚ, ἃ να ον δυδῖοά ὑεΐνεοη Α.5- 

Κείοη δηὶ θδζα, τὔγουσῃ τις ἤονοά τῆς 
ὉΓΟΟΚ οΥἦ ἰογγεηὶ οὔ εἰ 6 δᾶπια πα. ἴϊ 
ψῈ5 Τοϊεῦγδιου ῸΓ ᾿ΐ8 τεσ 8πη6 ψγᾶρεβ. 
ο δ ἢ, π6 τηϊοῖγοασβ οὐ ϑαιθκο, ἀνοὶϊ 
ἴῆ 8. δ7)}}} ἴον πο ϑογοῖ. (υὰν. 
χΥΐ. 4.) 

ΒΟΞΤΗΕΝΕΒ, ἃ οἰίοῖ γυΐογ οἵ ἃ ΒΥ ὨΔΡΌριΘ 
δῖ (ὐογίπιβ. (Δεῖβ χυῖ!. 17.) Οὐηεεγῃ- 
ἴῃς τῃ6 ἱπιογργεϊδιίίοη οὗ νοι ραβδηρο ἴῃς 
ἰεαγηθα αἰδθγ ργεδιὶγ.0 ὅοιπα ϑυρρονα Ππι 
ἴο ἢδνα ὕδέῃ 8ὲ ἔπδῖ {1216 8 δῆθεν ἴο ἢ 6 
δρολῖ]ε Ῥδυ], δηα ἢ15 δοσυβογ, ἐποιινὴ κυ Ὁ- 
866 ΘΠ} ἃ σοηνοσὶ ἰο {Π6 (ἢ γπειδη δεῖ ; 
δηἀ ἴπδῖ ἢε τὰβ Ὀδδαῖθῃ Ὁ. [86 ὑυπθεϊιενὶπρ 
Ονγεοκβ, ἰπ οσηδδαυειςς οὗ ἴΠ6 ομρίηϊυη 
εἰνεπ Ὀγν τπ6 ἡύρε, δηά Ὀεοδιιβα ἢ δά 
ἐτουυί τ ἴῆ6 ργοςοηϑβι! ψ "ἢ δὸ ἐππρογι πεῖ 
δη αἰἴαϊὶν. ΟΠ εγβ ὅγὰ οἵ ορίἰπίοη, τΠαϊ, αἱ 
1Π|8 τἰπ|6, ἢ6 ὠωνουγοά ΟΠγιπεϊδιτγ, δηὰ 
ϑιδδγει ση {πα ἀοσουηῖ, ἴῃς (ὑγεθκς θειῖ- 
ἰῃς Ὠἷπι αἵ π6 ἱπβιϊροοη οὐ τπ6 υμθεϊϊεν- 
ἴῃ ὅενβ. Ηυπτανεγ {Π18 ἢνδν πᾶνε Ὀεεῃ, 
ϑοκίῆηθποβ δἴϊογσεγάβ ἰοϊμεὰ νεῖ δαὶ 
Ῥμὺ} ἴῃ βαηθίης τπ6 ἤγθξ δρίσεϊα ἴο τῇδ 
Οὐυνϊ τ ίδηθ. (Βίβοοα οὐ πε Αεῖε, νοὶ. 1. 
Ρ. 417.) 

ὅΡΑΙΝ, 8 οχίδθηδῖνα γορίου οἵ Εμυγορο, 
ΜΒ Ιοἢ δος ΌΤΥ σοιπργεπεηάεά ἴδ σουπῖγυ 
[ογηϊΐηρ τ 6 πιοίίοσῃ Κιηράοπιβ οἵ ὄὄρϑιη 
δη ΡῬογιιψα!. ἴη το τς οἵ δεῖπι ὕβα! 
ἴξ νν88 (γοαιιοπίθά Ὀγ 7ενν8, πὰ 'νν85 βιιῦ- 
76εἰ το 16 οιπδηβ. ἴη οιη. χν. 34. 98. 
ἢ6 Θχργοββοδ ἢ] ἰπιθπίίοη οὐ νἱδιὶησ ϑρδίη ; 
δαῖ ἴε ἀοε8 ἢοῖ δρρεαγ πὶ ἢ6 νν858 δῦῖε ἴο 
(Ὁ164] ἷβ ἀδυΐίση, 

ΒΡΕΛΗΒ οἔἴἴδα Ἠδρῦτονβ, ηοκὶοα οὗ, 333. 
ὅροι, ΠΟ αϊδεγιθυϊοα ὈΥ τῃ6 Ὅ6ννβ, 

243, 344. 
ϑΡΟΒΤΘ, ΠΗ] αγγ, οὗ τὴ6 δεν, 533. 

Ογπιηδδβιεὶς βρογῖβ, 6833, 534. 
ϑΤΆΑΡΡ, εἰν! πα Ίση Ὀγ, 389. 
5ΤΑΘΕ, Αἰ δου ἴο, 634. ὅ38. 
ΒΤΈΡΒΑΝΑΒ, ΟΠ6 οἵ ἴπε ρτγηςρδὶ ΟΠ τῖ5- 

εἶδ δἱ Οογίπι, σσἤοπι ϑαίης Ῥαὺ! ὈαριΖοι 
ψγ ἢ 4} Π1β ἔμιηγ. ΤΠῚ8 τνὰβ ἴῃς ἢγϑι ἰδ} γ 
ἴῃ Αςἤδῖδ ἴπαὶ οθταςοθὰ τῆς (ὐοϑ,νεῖ : [ἴ5 
τοῦ οΓΒ Ζαβουϑὶν ἀσνοῖεά ἐποπιβοῖνοβ ἴὸ 
16 δβογνίος οὔτ ΟΠ εβείδηβ, απὸ τπ οἷς δἵν- 
ἐεοσιίοηδία δουρί! ἐγ 8 ταοοπιθεπ δὶ ὈΥ 
τῆς δροϑῖϊθ, 86 8Π δχδίηρὶε ἴο εἰ Οογίη- 
τῆΐϊαπα. (1 Οον. ἱὶ. 16. χυὶ. 16. 16.) 

ΒΤΕΡΗΚΝ, ἴδ ἤγδῖ τηδγὶγγ οὔ τῃς ἔα πἢ οὗ 
ΟἸγῖδὲ  ἢ6 νγὰβ οὐδ οὔ (Π6 δενδὴ ργ πλεῖν 
ἀεδοοῦβ οὗ τε Ογιβιίαη εὔυτο. Αἶετ 
Ββανίης ττουρξ ἸΏΔΩΥ ταϊγαοὶθθ, δὰ Δ ΌΪΥ 

-.. οὐ ὐπαραιμειαι, 



Οεοσγαρλῖοαί Ζιοέϊοπαγνψ. 

5Τ 

ἀεΐξοη ἀρὰ [ἢ ἀοοσίτγίησβ οὐἁἨ ΟἸ γἶβί, 6 ννᾶβ 
Ῥυῖϊ ἴο ἀδαῖῃβ ὈὉγ τ1ῃ6 ὅδεννβ. (Αςῖβ νἱ. ν1].) 
οἱ τπὰ Βιοηίηρ οὗ δίδρῆσι,, βεα ὑ. 173. 

ὅτυσκϑ, ρυῃϊβῆτηθης οὗ, 167. 
ὅΤΟΙΟΒ, ἃ βεςΐ οἵ ρῃΠοϑορἤεγα το ἀδ6- 

γῖνϑι τη δὶγ πϑηθ ἴγοιῃ τῇ Στοα οὐ ροτέϊςο 
ὙὨογα τΠεῖγΓ (Οιπάεγ Ζοϑηο ἐἰαἰϊνεγεαὰ [15 
ἰθροεῖυγοδ. ΤΠεῖγ ΡΠ] Οδορῦν τγααυϊγεὰ δη 
Ἀθνοϊυῖ6 σοηῖγοὶ ΟΥ̓ 41} {Π6 ρὲ 8β8: Οη8, 8ηι 
ταισίνς τῆς πιδῃ δοηθ, Ἄνθη ἴῃ ἢ 5 ργθιεης 
δἴπιο οὗ δχ βῖοηςο, μῆς δἴζαί ἴο ρεγίδο- 
οι δοὰ ον. Τῇδγ δησουγαροα βυϊοϊάα, 
8. υἱοινο! αν ἴῃ ἃ ἰϊυΓα δἴδι 6 οὗ γοννηγὰβ 
τὰ μι} 8 Πη]6 ηἴ8, --α ὦ ἀοοίγιπα ψ Ὠ!οἢ πεν 
εἰσειθὶ πΩΘΟύΒΗΆΓΥ 88 8η ἱποϊϊοιηθηΐ ἴ0 
νιγῖι δ. 

ὅΤΟΝΕ, ψἢϊῖα, ἱπιροτὶ οὗ, 139. 
Δ ΤΟΝΈΒ, Οοιδοογεῖαι, ποις οὗ 378. 

ΗϊΙεγυριγρἢΐς βοηθβ ὑγοδιϊεὰ ἴο τΠ6 [5- 
γα 8, 277. 

ὕΤΟΝΙΝΟ ἴο ἀεσδίῇῃ, ἃ δον δὴ ρυηϊδῃτηρηΐ, 
175. 114. 

ΦΤΝΑΝΟΕΒΒ, ἰᾶν 8 σΟΠοδΡηΐηρ 86 ἐγαοδῖ- 
"δ οὐ, 21δ, 916. 

ΤΒΑΝ,, υδ66. ἰῇ πηρκίησ Ὀγίοκϑ, 4138, 
414. 

ΘΤΒΕΕΤΒ (Οὐυοηῖα), διγαησοηθης οὗ, 
4:26. 

δ᾽ Ὁ01ῈΕ8 οὗ (ἢ6 δον, ὅ17-- 594. 
ϑυ ΒΟΒΡΙΝΑΤΊΙΟΝ, ΝΠ γγ, 1] διγαίοη οὗ, 

949, 
]. δυσοοότῆ. Α εἶν ἴῃ τ αἱἹοϊπιεπε 

οὔ τῆς (γἰνα οὐ δά. (Ψψοπῇ. χῖ. 97. Ζυΐύρ. 
νη. ὅ. 1 Κιηρβ Υἱ. 46.) Ηϊπεῦ δδοοῦ 
7)ουγηεγεαὰ οὐ ἤϊε τεϊυγη ἴροπη Μεδορο- 
ἴππ})4. Θηἀ “1 ἢ ἂη ἤουδ6, δπαὰ πι8ὰ6 
Ὀοοιῆδ ἔων ἢϊ8 οδἴτ!α : ἐπογθίογθ [ἢ 8 ΠΆΠῚΘ 
οὗἨ τθ6 ρίαςα 186 οδἰἰεά ϑυςοοιῖῆ, τῃδὲ 18, 
ὀοοίλα. ((ἴδη. χχχὶ!. 17.) ΤἼδ ἸπΠδΡ τη 8 
οΟΥ̓͂ τινῖ9 ρίδεοθ, ὃ. νν6}}] 85. τἤο586 οὗ Ῥεπυοὶ, 
δεινίηρ γα 86 το Βυρ0ν» Οἰάεδοη ψ ἢ ργὸ- 
ΥἱβίοἢΒ, 6 βουγεὶγ ρυηϊβηθά ὑγ Πίπι. 
(δυάμ. νἱ!. δ.) ΤΠ δῖῖ6 οὐ τ} }8 ρἴδοθ ἰβ 
ὨΟΥ͂, ΘΑ κα δάκύϊς, 

2. Τῆς ἔγπι ἐποδπιρπιεηξ οὗ ἐπ [Ξ:γδθ} 1168 
ἴῃ τπεῖγ δυο οὔ οὐ Εσγρε. (Νιιηνῦ. ΧΧΧΙΝ, 
ὃ Ἐχοα. χὶϊ. 37. χιΐ 90.) Ὧγ. ϑδι")δὺν 18 
οἵ ορἱπίοη ἴπαξ ηο ἤχοα βἰιυδίίοη σϑὴ ὕῈ 
ΔΆΝ ρηΕ [ογ εἰ}}5 ρίδοα (ξ βἰ συ γπρς ΟὨ]Υ 8 
Ρίδοθ οὗ ἐθπι8) Ὀείηρ, ρῥγοῦμϊγ ποιῃιης 
ἴΠΟΓΘ ΤΠ 8 501Π|6 σοπδιἀθγηῦϊα οι ἘΣ (οΥ 
ΟΠΟἈΠΊρΠΊ6η1) οἴ ἴπ6 ἰδ π86}}168 οΥ Ατγϑῦβ, 
δ. (ἢ 85 108} Ὀ6 8[}}} πνδὶ νν ἢ), ὲ τὴ 6 ἰδίδης 
οὗ δίϊδεη οὖ ἵννϑηΐν πῖΐεβ ἤοπι (ἰδῖγο, οἢ 
εἶθ τοδὶ ἰοννδγιβ ἴῃ ἔοι ὅρα. Τηδ γθη- 
ἀοζνοιυ οὗ 16 οσδγανδὴ ν ο ἢ σοπάιοιοα 
Ἀν. δ. το ὅθ νὰ3ὰ8 δῖ οπα οἵ ἴπ656 ἢου- 
ἌΞΓ8; δῖ ἴΠ6 59126 {Ππ|6 ἴδ 88νν 8ηοῖΠΟΓ 
δοιϊ 8ὶχ ν}} 65 οὐ" ἴῃ ἘΠ 6 ΝΟΥ 8816 Οἴγεος- 
τσὴ τῇς ἢ 16 ΒΓ 68 πᾶν ὑὉ6 διιρροποὰ 
ἴο αν ἴδκϑη ἰὼ (ἢ αὶγ τηϑγοῦεβ ἴσοι 00- 
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βῇδθη ἴο 1πὸ θὰ β8ιβ. (ἼΤτγανεϊς, νοἱ. 1. 
Ρρ. 93.) 

ϑυσσόοτη-ΒΕΝΟΤΗ (οΥ Ὀοοῖδβ οἵ τἢς 
ἀδυρηξεγθ.), δὴ οὐἰεςῖ οἱ Ἰάοἰαῖγοιβ ννογβῃϊρ 
Ἀπιορ ἴῃ6 Βενγοηΐαπθ. Ασεοογαϊηρ ἴο 
186 πιοϑῖ σοϊπιμοη ομίηΐοη {ΕΠ} 6 } νν γα 5ιηῈ}} 
ἰϑηἴ8 ΟΥ Ὀοοίῃ5, ἰὴ ψθῖοΒ τῃῈ Βα γ]οηϊ ἢ 
πηβίοπ8 δχροϑθὰ τπϑιηβοῖνεβ ἴὸ ργοβίἴι- 
τἰοη ἴθ ποποιιγ οὗ ἃ Βευγ ον δι χοά689 
οε θά Μνίμια. Ηεγούοιυβ (Ηἰ»κι. 1. 1. ς. 
199.) ρἴνεη ἃ ραγιϊσυϊαγ δοοοιηῖ οὐὗὨ τῇδ 
Διο Δ Ὁ]6 ργθοῖοοβ; ν [ἶοἶν, τΠ6Γ6 ἰ8 γε» 
ϑοη ἴ0 σςοποΐυάδ ἔγοινν 1 Κῖπρε χνὶ 30., τπε 
ΒαΡγ]οπίδη5 ἰπιγοιυςσεά ἰπῖο 7486. 

ΌΚΚΙΜ5, δ Αἰτίσδη ρεϑομίε τηοητϊοηοὰ 
ἰΏ 2 Οἤτγοη. χὶ. 3. ἴῃ σοη]ιηςείοη ν ἢ 
Γλθγϑὴβ ἐπα ἘπΠϊορίανϑ. ἴῃ τῆς δορῖαδ- 
δας δηὰ Ψυϊρδίθ νογοϊοηϑ, ἔπ Ὺ ἀγα τογηθὰ 
Ττορ!ουγίει, ργοῦδΌΥ ἴσοι τη εἰν ἀνθ! ησ 
ἰῃ εανεβ. ϑιιοἢ ἃ ρϑορὶα ἀπ οῖς ἤθαγ 1}|6 
Ἀεὰ ὅδ 68. 

ΝΌΜΜΕΝ οὗ Ῥε]δβεϊπο, ποιΐϊοο οἵ, 37. 
ΌΝ-}ιΑΣ, οὗ Αἰιαζ, 185. ηοϊο}. 
ΘΟΡΕΝΙΟΙΒΒ, ΓΟνΟΓΘΏΟΘ ἴο, ΠΟῪ »ἢονη, 

466--- 468. 
ΌΒΥΕΥΙΝΟ οἵ ἰδηὰ, Κῆονη ἴο ἴῃς δεν, 

δ34. 
ΒυβϑΑΝΟΒΙΤΕΒ, ἴπ6 ἸΠΠΔὈϊ Δ πὶ5 οὐὗἁἨ ὅυ88 

οὐ ϑδδηυβδηλν. (ΕζΖιδ ὶν. 9.) 
ΒΙΨΕΛΕΙΝΟ, οὗ οδἵμβ, οὗ ἴπ6 ὅονβ, 913 

---915. 
ΒΨ ΝΕ, ποῖϊςα οὗ, 489, 490. 
ΒΟΒΌΒ οὔ ἢ ΗἩοῦτγονβ, ποῖῖςο οἵ, 939. 

διανίηρ στῇ τῆ ἐννογ, 110. 
ΘΥΟΘΑΜΟΒῈ ἴγοοα οὗ Ῥμἰδβιϊηο, 82. 
ϑυόοηαξ. 866 δ)7ἌΆΟΗΕΝ, ρῥ. 729. 
ΘΥΈΝΕ, 8 οἷν οἡ ἰε βουϊποζη (γοπιΐογβ 

οἵ Εχνριὶ, θογάογϊηρ οα ΕἰΠορία. (Ἐσεῖς. 
Χχίχ. 10. χχχ. 6.) 

ΒΥυναοοοῦεβ, οτρίη οὗ, 975. Ἐογῃ οἵ, 
977. ΟΠ ΓοΓΒ οὗ, 978. Αεσροοιης οἵ {π6 
ΒΥπαρορυε ννογβῃὶρ, 278---85. ἴϊ5 δοοίε- 
διδϑδίιοαὶ ροσεγ, 285. Νιποίδου {εν δὴ 
ΡΓΆΥΘΓΒ Γαδ ἴῃ ἐἢ6 δγηδροβυο, 985--- 9688. 
ΤῊΘ βυπερβοβυθδ ΜΈΓ δἰ80 Ἵοιτῖβ οὐ 118» 
ἔσο, 132. 

δυβάουϑε, ἃ ἴϑγρο δηὰ οοἰθυγαῖθα οἷν οα 
τῆ δαϑίζθγῃ οοδοῖΐῖ οὗ ϑἰεῖϊγ, Πιγηϊδῆει νι ἢ 
ἃ ςορδοίοιβ δηἀ ὄχοεϊ] ἐπὶ ἢαγῦουτ. δαίπὶ 
Ῥμὰ! δρούβ ἤθγθ εἰὐγθ ἀδγδ οὐ ἢἷν ἢγες 
ἡουγηον ἴο ἤοθθ. (Ασοῖβ χχυνῇ!. 12.) 

ΎΒΙΑ, ρΓΟΡΟΓΙΥ ὅο Π8}1|6, τ85 ἃ ΠΟΌΠΙΓΥ 
οἵἉ Αϑβἰ8, σοιηργομεπάσα Ὀεῖννεεη ἴπῸ Ευ- 
Ρἤγαῖεβ οπ {πε δαϑὲ, ἴπ6 Μρϑάϊιθγγδπθδη οὐ 
τὸ τοδὶ, ΟἹ οα οα 6 ποεῖν, Πα ηίοϊα, 
Τυάερα, δηἀ Ατγαῦϊὰ Ποβογῖα, οὐ [ἢ βουί(ῇ. 
ἴτ 85. αἰνίἀεά ἰηΐο νϑγίοιιβ ὑγονίῃησε ΟΥ 
σδηίοηϑ, ὙΠιοἢῆ αἀογνδα τῃθὶγ πδῦλεν ἴτοπι 
τ-ῃεὶν δἰτυδιΐοη ἢ τεβροοὶ ἴο μεγος 
τἵνοῦβ οὔ εζϊεβ. Τῆι, 

Ι. ϑυϑβια οὗ ἰδ ἵἴνο γίγογβ, Οὐ. ΜΙ Ἐ30ΡΟ- 
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ΤΆΜΙΑ οἵ ΒΎΝΙ͂Α, οΓ Αβπὰμ ΝΑΉΔΒΑΙΜ (Ηθ- 
ὈΓΟ᾿), νν88 σοῃῃργεποησθαά Ὀδίνεοθη ἴδ 6 ἔννο 
τίνεγα Τιρτὶβ δηὰ Επιρῃγαῖεβ. 

Φ, ϑυβια ΟΕ Παμαβοῦϑ, ἴΠδὲ οὐἨ νἰϊοῖ 
Πδιπαβϑοῦβ ψ85 16 αἱ, Ἄοχίοπά θα οβδῖ- 
ψαγὶ αἰοὴσ Μουηὶ 1ἰδηυδ. [8 ἰἰπιϊῖ8 
γαγ θὰ δοςογαϊης 865 (ἢ ρΓίΏσΕ68 [Ὠδὲ γεϊρηδά 
εἱ Ὀδιιαβουβ ὙΈΓΘ ΤΏΟΓΕ ΟΥ̓ 1685 ρονογ[ιὶ, 
ἴι " Ἑσοηφυεγοά ὈὉγ θεν, (3 ὅδ πη). ν]}}. 
ὅ, 6. 

8. ΒΎΒΙΑ οὗ ΖΟΒΑΗ, οἵ δοῦε, οε ϑοδαὶ, 
853 ἰξ 15 σαἰϊϑὶ Ὀγ τ 6 ϑορίυδριηϊ, 'ν88 ργο- 
Ὀδὺϊγ Οαἰοςϑγγια, οὐ ϑυγία ἴῃ6 Ἡοϊίον. 
118 σαρῖτα] ννὰβ Ζορβϑἧ, 8 οἷν ὑθκηόνη, υἢ- 
1655 ἰξ θα Ηοῦα ογ Ηοβαὶ, ποεῖ οὗ )δπι85- 
ου8. (ἀδφη. χὶν. 15.) 

4, μια ΟΡ ΜΑΛΟΒΑΗ, ΟἹ οἵ Βειϊ- 
Τδβοδῆ, ν858 αἷδο ἰοναγαβ θα π98. (9 
8απ).. χ. 6. 8. 39 Κίηρβ χν. 99.) [τ οχ- 
ἰοπαοά Ὀεγοηὰ Φογάδη, δῃὰ νψ8δ ρίνε ἴο 
Μαπαββοῖ. (ΒΒ ους. 1. 14.} 

ὅ. ΒΎΒΙΑ ΟΕ ΟΗΟΒ οὗ ἨΞΉΟΒ, 88 
ἴΠδὶ ραγὶ οὗ δγγία οἵ νῃϊοῖ Ἐεῆοῦ τγαβ (ἢ 6 
οδρίτα]. Βυὲς ἘοΠοΟὺ νγα8 πθᾶγ ἴῃ6 Πογίθγῃ 
ἐτοπεῖεγ οὗ ἔπ Ἰδηὰ οὗἁὨ ργοπιῖβε (Ναπ). χὶϊ!. 
21}, οὐ ἴδ6 ὙᾺΥ ΟΥΓ ρε88 ἴπδῖ ᾿ἰθϑδὰβ ἴὸ 
Ἐπη81} οὐ Ηβπιαῖῃ. ἴὶ τὰϑ φίνθη ἴο (ἴδ 
ἐγίθα οἵ Αβῇθγ, δηὰ 8 οοητσυοιβῖο Αρποκ, 
ν ἢἸοἢ ψν88 ἴη [ἰθδηιδ. (Ψ9}08ἢ. χῖχ. 38. 80. 
δηι χχὶ. 31.) 1,δδῇ, οἰβογνηνα οδ ]εἀ ἴλη, 
δἰϊυαῖα δὲ ἐπ ἰουπιδίῃ8 οὗ 9ογάδη, τψ8 ἵπ 
16 σουπῖν οὗ οδορ. (ϑυάρ. 1. 31.) 
Ἡδάβάδζογ, Κίηρ οἵ ϑγγία οἵ Ζοῦδὶ, νγ88 
δοη οὔ δμοῦ οὐ Βοποῦ, οὔ ῥρδγ808 ἃ 
πεῖϊνα οὗἁἨ {1πΠ6 οἷν οὐὗἨ ἐπ 8 παπθ. (2. ὅδ). 
ν. 8. 13.) 6 Απιπιοηΐϊϊο5 ςαἰἰ δὰ ἴο 
1Ποῖγ δββίβίδηςθ, δυδίηβδι αν, τ δ υγίδηδ 
οἵ Ἠδσμοῦ, οὗὨἩ Ζοῦα, οἵ Μαβδοῃδῆ, δηὰ οἵ 
Ιδοῦ. (2. ὅδηι. χ. 6. 8.) 

θ. ϑΥΚΙΑ ΟΡ" ΤΟΒ, οἵ οἵ ἰδῃίοῦ, οἵ οἵ 
εἶ 6 ἰδ οἵ Τοῦ, ογ οὔ τηε Τυθίθηϊ, 85 1Π 6 Ὺ 
8Γα ςβἰϊοὰ ἴῃ τ6 Μδοσαῦθθβ, γ88 ἰπ [Π6 
πε χῃθουγῃοοα οΥ̓͂ 1 ,ἰϊνβηι5, ἴΠ6 πογίπογῃ 
οχιγοηϊν οἵ Ῥω αϑεῖηθ. (ϑυάαρ. χὶ. 83. ὅ. 
Ι Μᾶεος. ν. 18. 3 Μδος. χιΐ. 17.) δε 
δερθιπαῆ νν88 Ὀβπιβῃθα ὃν 18 ὈΓγδτῦΓοη 
ἰρὰ ΑἸ οδα, μα τιτάγονν τηἴο (6 ἰἀπὰ οὗ 
οὗ. 
7. ΘΥΒΙΑ ΟΕ ἘΜΑΤΗ, οὐ ΗἩδιηδίῃ, τπδὶ 

οἵὗἨ νι ςἢ τῃ6 οἷν Ηδιηδῖῃ, οἡ πα Οτοπῖεβ, 
ψ 85 [86 οδρίϊα!. ΤΠ εχίθης δὰ ὑουῃ- 
ἀδγῖθβ οὔ {π18 ἀϊδίγὶοὶ δγα υποεγίδιη. 

8. ὅγκια, νου δὴν ΟἴοΓ Θρρε]Ἰδιίοη, 
Βίδη 8 ἔογ τῇς ΚΙΝΟΌΟΜ ΟΡ" δΎΕΙΑ, οἵ 
ψν Ὠϊοῆ Απιϊοοῖ Ὀδοδιηθ ἴἢ6 οσδρίτ8] δον {πε 
τεῖρῃ οὔ τῆς δοεϊδυοίάς. 

9. (αι: ϑυδβῖα, οὐ Ο'αἰθ-ιϑυτία, οΟΥ 1ῃ6 
ον ϑγγῖα, οσουγβ ἰῃ βαυογαὶ ρίδοαβ οἵ 
πὸ Μδοσλῦοοβ. (Ι Μδος. χ. 69. ; ῶ Μδος. 
111. δ. 8. ἵν. 4. νἱ. 8) ὙΤῇο νογὰ (α|6- 

ΜΒιοσγαρλιοαϊ, Ἡϊείογιοαΐϊ, ἀπά 
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ϑγτῖδ, ἰὼ τῆς Οτεεῖ, εἰρηΐβοα ϑ'γγία ζαυνὰ, 
οὗ ϑυγγία "6 Ηοϊϊον, ογ δθερ. 115 πηοάεγα 
Ὠδηη6 8 Εἰ- Βεκβα, ογ εἶν ογ. Αςοογ- 
ἴῃς ἴο τῇδ εὐ ϑίγαρο, ἰδ τῇδυ Ὀς 
οοῃϑβἰάογοάα, οἰτη δῦ Ἰῃ 8 ρύορος οἵ γεδιγαϊποὰ 
Β6ΏΒ6, 858 σοιργεοπαϊηρ Ων ἴῃς ἵγδοῖ οὗ 
ἰδηὰ θεΐνθεῃ πηι δηὰ Αηε ΌΔΏΙ8 : ΟΓΥ 
ἴῃ ἃ ἰάγροῖ εἰχηϊδποαιϊίοη, δὰ το ἴς ν}}} 
σοπργεθηα αἱ} [ἢ6 σουπίγγ ἱπ ορεάϊεηςε ἴο 
ἴῃς Κίηρϑ οὗ ϑγεῖα, ἔγοιι ϑεϊουςϊα ἴο Αταυία 
δηά Εσγρί. Ιὲ 6 ἰδ6 τωοδὲ ἔθγιὶε δηά 
θεδυι} ραγὶ οἵ ϑγγία. 

ϑυγία δὲ ἔγβι νῶβ ρονογηϑὰ Ὀγ ᾿ς οσσῃ 
ἰΐηρβ, εδοὴ οὔ νῃοσ γεϊρηθὰ ἴῃ ᾿ἷβ οννῃ 
οἰἐγ δηὰ ἰεγγϊϊογιε8. ἢανιά βυδάυφξά ἐπεπὶ 
δῦουϊξ Α. μ. 2960, Β. ο. 1044. (2 ὅδιη. 
Ψ]]. 6.), οὔ οςοδδίου οἵ ἢ ν8 ἃρδιηῖβ 
16 Απηπιοηΐϊξεδ, ἰο ψἤοπι {πε ϑγγίδηβ ρᾶνα 
ειδδίδίδβηοθ. (δ ὅδε). χ. 6. 8. 18. 18, 19.) 
ΤΠογ σοπεϊπιιδὰ ἴῃ βυδ]δοιίοη 6}}} αἴθ τη 6 
τείρῃ οὗ δοίοπιοη, ἤθη τ Υ δῆοοῖ οὔ τ 6 
γόΚα, δηὰ οουϊὰ ποῖ ὈῈ γϑάιιοθα ἀρϑίη 1}}} 
86 εἰπῆς οὗἩ ϑεγοῦοδπιὶ 11. Κίηρ οἵ [5γδεὶ, 
Α. Μ. 8179, Β. Ο6θ. 820. ἘοΖιη, Κιηρ οὗ 
ϑγγία, βηὰ Ῥεκβὶ), Κίηρ οἵ ἰ5γϑεὶ, μανίησ 
ἀφοϊαγθὰ ννΡ δραίηδε Αἤαὺ, Κίηρ οἵ δυώδῃη, 
18 ργίποα [ουνα ὨαλοοἰΓ υηάογ τΠ δ πεςδβ- 
δὶϊγ οὐἁἨ τς] Πρ ἴο [8 δβϑϊδίδηςθ Τιρ δὶ - 
ρΡΊ]6βογ, Κῖηρ οὗ Αϑβδυγίδ, ψῇο ρυὶ Εεζίη ἴο 
ἀεδίῃ, ἑοοῖς Παπιδβουβ, δηὐ ἰγβηδρογίε ἴῃς 
Θγγίδηβ οὐὖὲ οὗ τἢδὶῦ σου ΠΕΓΥ θαγοηά 186 
Ευρἢγδῖθβ. Ετοπὶ πὲ τἰπ|6 γτία Ο0Π- 
εἰπυδά ἴῃ βιιθ) στο ἴο [Π6 Κπρα οἵ Αϑϑγγία. 
Αἰοεννεγὰβ ἰδ σδπια υηΐοῦ ἴἢ6 ἀοπιϊηϊοῦ οἴ 
1ῃη6 ΟΠαϊοβῃβ; ἤθη ὑπάογ ἴπῶὲ οἵ {Π6 
Ῥογβίδηϑ ; ἰαϑιὶγ, ᾿ξ 88 γεάιςθὰ ὃν Αἰθχ- 
δηάεγ {π6 ατγοβῖ, βη4 ννβ βιιυ θεοί ἴο 8}} ι86 
Γονοϊυοη5 ἴπδῖ Ὠδρραπϑα ἴο ἴΠ ργοδῖ δην- 
γιὸ οἵ ι!6 Εδϑοῖ. Αἰἴἶεγ ἢὶ5 ἀδδαιὴ ϑγγῖβ 
δοδβηθ ἃ ρογεγίυϊ Κἰηράοπι, ὑπάογ ᾿ς ἀο- 

τηἰηΐοη οἵ ἴΠ6 δαϊδιιοία δ, οἵ ψῆῖοῖ δὲ 8 
ἰδῖεγ ρεγίοά Απιοο νν85 16 οσαριῖα]. [ς 
88 ϑιυραιοα ὈὉν ῬΟΙΙΡΕΥ ἃ8 [ἘΓ 88 τῃ6 
τὸ να μπώυι δηἋ Ὀδοδη)6 8 Ἐοιηδῃ ρῥγονϊηςο, 
Ἰροϊυάϊΐης δ6'ςο ῬΒαηίοια δὰ Φυθαα. ἴη 
τῃ6 εἶπι6 οὔ Ομ γῖδὲ ἰδ ννᾶϑ φονογπθὰ Ὁγ ἃ 
ἐξαβῥημεαν ἴο ψῃο ἴπ6 ρῥτγοουγαῖος οἵ 
ιἀ858 88 ΔΙ ΘΏΔΌΪΕ6. 
ΒΥΒΙΑΝ ἴροι,8, ποῖϊςο οἵ, 372, 313. 
ΒΥΒΟ- ΗΘ ΝΙΟΙ͂Α, 15 Ῥηςσηϊοία, ργορεγὶν 

50 Οδ||6α, οὗ ψῃϊοἢ διάοῃ, οἦ Ζιάοῃ, ννῶβ8 
{πε σαρ ταὶ ; γῆ] ο ἢ δανίησ ὈΥ τίαῃι οἵ οοῦ- 
ημεδὲ ὕδεῆ υὑπιῖδὰ ἴο τῃ86 Κίηράοπι οὗ 
78 βαἀ ἀφ ᾽18 οΪά πβηνιε Ῥμῃαηίςῖδ το {πὶ 
οἱ ϑυτία. Τἢα Οδπβδηιῖβη ννοτϑη 18 οδ] - 
ἰοὰ ἃ ϑυγορῃαηϊοίδη (Μαγκ νὶϊ. 26.), Ὀ6- 
8:86 δῇς νν88 οὗ Ρῃςρηϊεὶδ, νοεῖ 8 ᾿Π δ 
σοηβί( ογοά 88. τπϑκὶηρ ραᾶγὶ οὐ ϑγγια. ὅ8:. 
Μααν οἱ ἤῸΓ ἃ (ἰδηδδηϊθ τ οιηδῃ 
(Μδιι. χν, 22. 234.}, Ὀδοδιι8θ τηἷδ σου ΓΥ 
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ὙᾺΒ ΤΕΥ μεορὶοὰ ὈΥ ἴπ6 (ὐδπββηῖεβ. 
διάοθ Ὀεηρς ἴπα εἰάεβε δοῃ οἵ (ἰδηβδηῃ, 
(Θεη. χ. 15.) ΤῆΘ ϑυγος ῬῃΟηοῖδηβ ὑγογο 
80. (ἩἸἸεἀ ἴο αἰδιϊηριΐθθ ἐπ6πὶ ἴτοπι 1ἢ16 
Ῥῃαρηἰϊοίδη8 οἵ Αἴτιςα, ψσῆο νεγα οδ] θὰ 
Τοῖῦγ- Ῥησηϊοῖαπβ. Βοιἢ ψογὰ οὗ ἴπ6 βίη 
(ὐδηδδη δῇ βῖοοκ οὐ ογίρηδὶ, 

ΤΑΒΕΉΛΗ (ΟΣ δωγηηρ), θη δποδιηριηθηξ 
οἵ ἴῃς βγϑϑὶῖθα ἴῃ τ 6 πὶ] άογηθββ. (Νυπῦ. 
χὶ. 3. Πευι. ἰχ. 92.) [ἐε ἀδγίνθβ 118 Π8ΠῚ6 
ἔγοιῃ τῆ εἰγουιτηβίβηςα ἴῃ δὲ ἤἦγα νϑηϊ ἰογἢ 
ἔγοιη τί ἑαθογηδοῖθ, δηα Ὀιγηξ ἃ σΟΏΒΙ66Γ- 
δῦ ϊα ραγὶ οὔ τ δἷγ σδπηρ, 88 ἃ ριιπϊβπιθηΐ [ῸΓ 
1Π6ὶγ πη ΓΠι ΓΙ (8. . 

ΤἈΑΒΕΒΝΑΟΙΕΒ, δαϑὲ οὗ, ον οοἰοὐυγαιθα, 
343, 344. 

ΤΑΒΕΝΝΑΟΙΕΒ, νϑυίοιβ, ἴῃ υδ6 διηοηρ (ἢ 6 
᾿βγδοί το, 954. Ἐογπηὶ δηὰ οοηδίσγυοίίοη οἵ 
{πΠ6 ταρογηβοὶα οὗ Μοβεϑ, 354---260, [18 
τηϊργαῖίοηϑ, 360, 

ΤΆΒΙΤΗΑ, ἴΠ6 ΑΓΑΠΊΒΡΒῺ ΠΔΠ26 Οὗ 8 [Ὁ- 
ταΐὸ ΟΠ γιβείδη οἰ πεγν 86. δ] ]οὰ ογοδβ, 
ἩΠοΩ) δὲ. Ῥεῖδὺ τη γαο] οὐ ν Γεβίογθα ἴο 
ἴψε. (Αοῖϑ ἰχ. 86. 40.) 

ΤΑΒΙΕ, δησίοηξ τηοαᾶ6 οὗἉ τοο πἰηᾷ δῖ, 6Χ- 
ρἰαϊηθά, 428. Ταῦϊα οὗ ϑινενγοδα, 967. 

ΤΑΒΙΕΒ οἵ το ρἢ 8, ΠΕ ΒΌΓΘΒ, Δηἀ ΠΊΟΠΕΥ, 
πιοηϊὶοηδα ἴῃ {πα Β1016, 573, δὅ714. ΟἾτγο- 
ὨοΪουϊοαὶ ἴαὐ]6, 575---ὁδό. 

ΤΑΒΙΕΤ5, ἔογ νυγιεῖηρ, ἔογηι οὗ, 610, δηὰ 
ποῖα 5. 

ΤΆΒΟΒ, οὐ ΤΉΑΆΒοΝ, Μουηΐὶ, δοοουηὶ οἵ, 
δ9. 

ΤΆΑΒΠΒΕΤΘΒ, ποίϊςο οἵ, δὅ]3. 
ΤΑΟΤΊΟΒ, ΠΝ] ἴαγγ, οὔ ἰΠ6 δενβ, 986--- 

238. 
ΤΑΌΜΟΕ, ἃ εἰΐν οΥἁ ϑ'γγία, εγεοϊθὰ ὃν Κίηρ 

ϑοϊοηπιοη, πο ρῥίδοθα ἃ ψαγγίϑοη ἤδσε ἴοὸ 
ργενθης 186 ργεάβδίογν ἱπουγβίοπβ οἵ τῇ 
Αταῦδ. τ 88 βἰἰυδιθὰ ἴῃ τ6 νυν] ἀθγ 688 
οὗ ϑγγία, οὴ {πε Ὀογάογ οὔ Αγβῦϊα Π βεγῖδ, 
σψἴθηοο ἰἰ 15 οἰ οὰ 7 σήπιον ἐπ ἦε Ἡμάεγηεεε, 
Ἶη} Κίηρβ 'χ. 186. Φοβερῆυβ ρίϑεθβ ἴξ δ 
ἵἴνο ἀν ἸοΌΓΠΟΥ ἔγοπι ὕρ τ ϑυγίδ, οῃβ 
ἀλγ᾽Β Ἰοῦγηου ἔγοηι {πὸ Εαμῆγδιοβ, δπα δἰχ 
ἀδλν5᾽ Ἰουγηον ἔγοιη Βεθγίοη. Ηθ ξδυβ {παὶ 
1Π6γὸ 18 πὸ Ψϑῖδι ἰῇ ἔπθ σι άογηθβϑα θυ ἴῃ 
(8 ρίασθ. (Δι. υά. |1Ὁ. νὴ. ς. 6. καὶ 1.) 
ΙΓ ννθ ΠΙΔΥ͂ (ΌΥΤΩ 8ΩῪ σοπ͵εοίῃΓα οἵ (Πϊ8 εἰν 
ὕγν τ γυΐϊηβ οἵ 1ξ, ψ πἰοἢ ᾿δίογ ἔγανυϑί γα 
να ἀσβογῦθα, ἰδ ταιδῖ παν Ὀδθη ομο οὗ 
ἴΠ8 ἤγϑε δηὰ πιοϑβῖ πηδρηϊβοθηΐ ἴῃ ἴῃς Εδβῖ ; 
Ἀηκ [τ ἴ5 δοιηανεϊ δι Γργίδίηρ δὲ ΠἰβίοῦΥ 
Βῃοιι]α ρίνα 18 80 ἔπ|ὶ6 δοοουηῖ, ἤθη Οὗ 
ΌὈΥ πιποπὶ ἰξ τγῶ8 γθάυοδα ἴο ἔπ 6 τλοἰδηοῃον 
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σοπαϊιίοη ἴῃ τ Ὠιοἢ ἰδ πον δρρϑϑῖϑ. Τῇ 
ΓΟΒΒΟῺῚ ΨὮγ δοίοιβοη δγεοεα Ἴδάμπηοῦ ἴῃ 80 
ἀεβοϊδῖθ ἃ υἷα νν88, ργυβΌΪγ, {Π 6 σοπ|- 
ΠΟ οι Ι8η688 οὗ 116 δἰτυδίίοη, ἴο οὐξ οὔ 41} 
σοιηϑγοα θείνοοη (ἢ δυγίδηβ δηὰ Μεβο- 
Ροϊδηνίδη8, δηα ἴο ργενοπὲ ἤθη ἴγοπ οοη- 
βρ᾽ γίηρ δϑδὶ ηβὶ ἢϊπὶ 88 (πον δά ἀοηα ἐραϊπεὶ 
15 ἔβίμεν θανὰ. ΤῊΐβ οἰ ργθβϑογνϑὰ [18 
Ὠδῖη6 οἵ Τϑάπιογ ἴο {86 {ἰπ|6 οὗ ΑἸοχαπάογ. 
[ε τπθ γΓϑοοῖνθα ἐἢ6 παρα οἵ ῬΑΜΎΒΑ, 
νυ ἢϊοῇ ἴ᾿ ̓ δηδιυθεκῷ ἴον βενογαὶ αρθβ. Αδοιυὲ 
186 το αἷς οἵ ἐπα επγά οθηΐιγγ, ᾿ς Ὀδοδιπα 
οοἰεῦγαιθα 88 1Π6 βεδῖ οἵ {6 ορῖγε οὔ 
Οὐδπαῖιβ δηά Ζοηοῦθβ. Πεη τ ϑδγα- 
Ο6Π85 ὈΘΟΒΠΙΘ Ιηδϑἴογβ οἵ ἴῃς Εδδῖ, [ἢ 6 γὸ- 
βίογϑα 118 βῃοίδηϊ Ὡδῃ)6 οὔ Τμβάπιον, νῃϊοῆ 
[88 οοπίιπυδὰ ἴ0 ἴΠ6 ργεβεηὶ {ἰπ|6. [18 
βιζυδίίοη ὑείνθοη τὸ ρονγογῆι! ΘΠ ρίΓοβ, 
ιΠδὲ οὔ {πὸ Ῥεγιῃίβηβ, οἡ τῃ 6 δαϑὶ, δπὰ τῃδὲ 
οὔ τη ΒΠοπιδηβ ἴο ἴῃς πεδβῖ, οἴϊξεη Ἔχροκεὰ 
ἴδ ἴοὸ ἀβηρβοὺ ἔγτοιῃ πεῖς οοηίθϑδῖβ [1 ἴΠπ|6 
οὔ ρεᾶςο, μονύνδνογ, [ἴ δοοῦ γεοονογρα ᾿ϊβο], 
ὈΥ 8 ἰγϑάβ ψ ἢ Ὀοῖ εἰηρίγεβ ; ἴοὸγ τἢ8 
σθγανδη8 οἵ Ῥογβία δηὰ οἵ τῆ [πα 168, τ ἢ ἢ 
ὕονν υπ]οδά δὲ Αἰερρο, ἴθ υϑε ἴο βίορ 
δὲ Ῥαίηγγδ : ἰἤδηςα ἴΠπ6γ σδγγὶ θα [ἢ 6 πηοῦ- 
σἤδηαϊβα οὔ πὸ Εδδὲ, τ Ὠἰοἢ σδπηα ἴο {ἢ 
Ὀγ ἰδῃά, ἴο πε ροτγῖβ οὔ τῆς Μοαϊτεγγαιθεη, 
δης τοϊυγιτοὶ τἢ 6 τη ΓΟ ηἀ 86 οὔ ἴῃς ἤεδε.. 
δίζογ (ἢ6 88Π16 πηδῆηογ. Μγ. Αὐαΐδβοη 838 
ἀἰδβεγιυ θα τπ6 γυΐϊῃ8 οἵ Ῥαΐπηγγα, 88. ΠΟΥ 
ΒρΡρεδγοα ἴῃ 1885, ἴῃ ἢ “ Παπιββοιπ βηά 
Ῥα παν Γα,᾽ νοὶ. 11. ρρ. 98:.---Ξ526. ; δπὰ ],οτὰ 
[εἰπ 58}, 88 ΠΟΥ Δρρϑεγοὰ ἴῃ 1837, ἴῃ ἢΐ8 
“μείζογβ ἔγοῃῃ Εσγρὶ," ὅζςο. νο]. ᾿). ρρ. 168 
--Ἰ18, Βυῖ τπ6 τγεϑάοῦ σἢο νουϊὰ 866 
1686 δι ραγῸ ΓΟΠΙΔΙΠ8 οὗὁἨ δησίθηϊς δ.ῖ δ.ςι- 
ΓΕΥ (οἰ πϑδιθα δηὰ ἀδβογίρεα ἰβ γείεγγεα 
ἴο Μεβ5γβ. οοα δηὰ 1)ὰνΚίηβ᾽" “Ευΐηϑ 
οὗἁ Ῥαδίιηγγα," ννῃϊοἢ γεγο ὅγϑὲ ρυδ 5ῃ 6 δὲ 
Τ,ομάοῃ ἴῃ 1753, ἰη οπα νο]ιπη6, υΪο. Τῆα 
πηλοάσγῃ νυ] ρα οἵ Ταύπηοῦ σοηΐεὶη8 ἔνεῖνα 
οΓ δίϊθεη (δα 68, διποης ἤομη ἱπδγα δΓΘ 
ποῖ τηοΓ0 ἤδη ἵνθηῖγ βΌ]6.ὈοαΙΘά ἴπθῃ : 
τποῖγ οὨ]οΓ γθϑ] ἢ σοπεὶδῖβ οὔ 8 ἴδ πογάβ 
οἵἁ ροδῖβ δηὰ ἀτγοπηράδγιθβ, πὶ ρου]ίγυ. 
(Αἀάϊδοη, νοὶ. 11. Ρ. 833.) 

ΤΑΗΡΑΝΕΒ. 
]. ΤΑΒΑΡΑΝΕΒ, ΤΑΗΉΡΑΝΗΕΒ (16Γ.}]. 16.) 

οΓ ΤΚΗΑΡΗΝΕΗΕΒ, Ψν 88 ἃ σοἰθῦγαϊθα εἰν οὗ 
βόονοῦ Εργρὶ : δηοίθπι!ν ἃ τὯ8 ἃ γογαὶ οἶἵν 
οὗ σοηβίθγαοϊας Ὡοῖθ, δηδ 15 βυρροδβεά ἴο 
ἢδνὸ Ὀδδθῃ βἰιυδίθ ἤθδγ Ῥεϊυϑιιτη οὐ ϑ΄η, 
(3:6Γ. ᾿. 16. ΧΙ. 7-.-9. χῖν!. 14. ΕΖοϊ. χχχ. 
18.) Ζετγοπιίδ, δηά ἴῃς [ϑγϑε 658 νυ τ ἢ πὰ, 
Γαῖγοα ἴο 8 ρδσο; δηὰ ἤογο 1 τγᾶ8 γθ- 
νϑϑὶ θα τὸ ἴδε ργορπεὺ ταὶ ΝΕΌυ σι πὸ ΖΖῈΓ 
8ῃουϊά ἴΔΚα τ ϊ8 θυ δης δεῖ 0Ρ ἢ]5 τῇγοπα 
πη ἴΠ6 νϑγγ ρίδος ψ νογα Φεγεπ δ δὰ Π]ἀ- 
ἄδη βίοῃεβ. (ὅ6ζ, χἹι, 7--.}}. χ ῖν. 1.) 
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9.Α 4ιδοη οὗ Ἐργρὲ, ἴδ νδ οὗ {πδὶ 
Ῥμαγηοἢ ν᾿ ἢο 85 ΠΟΠΙΕΠΙρΟγαγυ ἢ Πανὶά, 
δη4 ψῃὺ ρᾶνα ἤδγ δίβῖογ ἴῃ ΠιδεγμσῈ ἴὸ 
Ἡδάμ το Ἐμοπιτο. Ταἢραπἢ 68 οὐ υςαῖοα 
Πδῖ βίβί γ᾽ Β δοὴ διηηνσ [6 τονδὶ (δηνϊγ οἵ 
Ἐσνρῖ, ρεγθερβ Ποπι τῃε τρία τηοῖῖν68 
οἵ οἤεὝοιίοη «ηἰ οἵἉὨ ρο᾿ Ἰεἰς8. 

ΤΑμμΜυζΖ, οὐ ΤηάμμυζΖ. 
Ἰ]. Τὴ τοηῖῃ πιοηίῇ οὗ τῆ εἶν 1} γϑδγ οἵ 

τη 6 ὅδνν5, δῃὰ τῆς ἰοὐτίῃ οὗ {ΠΕΣ δος 65}88- 
εἰς} γοϑγ. ΕῸΓ ἃ ποῖϊςα οὗὨ ἴδ ἔδϑβεϊνεϊς, 
ὅς. ἴῃ τ}}8 πηοηιῇ, 866 ῃ. 199. 

ῷ. Αη Ἐρυριίΐαδη δηὰ ϑγγίϑη ἰάοἱ, ννοῦ- 
βῆϊρραι Ὀγ τα [βγβε 168, ἠοτῖςε οἵ, 374,37. 

ΤΑνι8. ὅδε ΖοΑν, ρΡ. 744. πα. 
ΤαΑπεϑ, ποῖϊοο οὔ 464. 
ΤΑΚΡΕΙΤΕΒ (ΕΖγα ἵν. 9.). νεγα ἃ ρθορὶβ 

(το σψῆοιῃ ἴΠ6 Αϑδγγίδη Κίηρβ βεηΐξ οοΐο- 
Ηἰδῖ5. ἴο ϑαΠΊΔΓΙΔ. 

ΤΛΉΒΙΙΒΗ, οὐ ΤΑΡΤΕΒδῦβ, ἃ οἷν δηά 
σουπῖγγ ἴῃ δρείη, 186 πγοδὲ οεἰευγδῖθα 6πη- 
ρυγίαπη ἴῃ πε ἐσὲ, τὸ ψ ϊςἢ [πὸ ἩδΌγενβ 
το. ΜΙ νοῦ, ἰγοῖ, εἶ, δα ἰθδ, ψεγα 
Ἔχροτγῖθα ἔργον τῇϊδ8 εἰϊγ ἴο Τγγα. (6 6γ. χ, 9. 
Ἐχζεῖ. χχνὶϊ. 19. 925.) Τα εὐὴρε οὗ Τωγεἠϊεὴ 
([88. χχῖϊ. 1. 4. ἰχ. 9.) ἀδηποία ἰᾶγρα πιϑῦ- 
σμδηξ βἰρ8 Ὀθουηκ οἡ ἰοηρ νοναρθδβ (ρογθαρ5 
αἰδιϊηρυϊδηοα ὑγ τἐπεῖγ σοηβίγυςσιίοη ἔγοπ) 

. τὲ σοιηπιοη Ῥῃοηϊοίδη βἢ 108), Ἔνθ ᾿Βοιρῇ 
{ΠΟΥ ἡνεγα βθηῖ ἴο οἴπεῦ σου πηι Γγ68 ἰηβίθια 
οἵ Ταγοδιδῆ. [|π ΕζΖεῖκ. χχνῖν. 2ὅ, εἰ)6 ἢ] 08 
οἵ Ταγβἢϑἢ ““δγα σδ δὰ τῆ τυαέδς οὗἩ Τγγο, 
ἴον τη βϑιπδ γθάβοη ἴῃδῖ νγ6 βρϑὰκ οὐ οἱνν 
Βἢϊμ5 οὗἩἨ ΤἂΓ 88 ἴδε " Ῥοοάεη ν)8}}5 οἵ ΟἹα 
Ἐπραπα. ὙΤἤον Ψνόγα {πδ σίοσυ δπά ἀδ- 
[εηςα οὗ τῆ6 τηογοδαηῖ-οἰτγ.᾽ (Όγ. Ηδμάογ- 
Βοῃ, οη ἘζΖοκ. χχνὶ. 956. Ἐοδιηβοηβ Ἦοδ- 
Ὀγεν [οχίσοη, Ρ. 1078. ΟἸ0ὺ5᾽5 Ηεῦτεν 
Ιμοχίσοπ, ρρ. 713, 714, νῇεγο ἴἢ6 ῥγοοίβ 
δγεὲ διἰδυςδά δὲ Ἰδηρ]ν.) 

Τάκβυβ, τπ6 τηεῖγορο δ οὗ ΟἹ] Ἰεῖα (Αοἰ5 
χχῖχ, 81) νν8δ8 οοἰουγαίθα ἰοῦ ὑεῖης {Π6 
Ὀἰδοθ πθθοῦ Φοηδῆ εἰοδσηποα ἰο δα, ἀης 
ψ Ὠεγα ὅς. δι] τὰ8 Ὀογη. [τ νν88 ἃ ΝΘΥΥῪ 
το δθεὶ ρορυΐοιιβ οἰϊγ, δηα Παά δὴ 86ϑ- 
ἀδινην. ἐγηϊῃοα ψ]Ὲἢ τηθῃ 80 διηϊπθηῖ, τπδὲ 
ΠΟΥ ἃγὰ βαϊά ἴο ἤδνθα δχαςεὶ θὰ ἴῃ 8}} αγίβ οἵ 
ΡΟ τα ἰδαγηΐϊην πὰ ρῃ!]οδορῆγ. τοι (Π6 
ὨμδοΓ οὗ ᾿ΐϊα βοῆοοϊβ 8δη4 ἰϑραγπεὰ πιθη, ᾿ἴ 
8 ταηκοά Ὀν τῆς δἰάα οἵ Αἰβϑηβ ἐπ 
ΑἸοχδηγία Ἐνθη ἴδε δοδάεγηϊδν οὔ τποβα 
εἰτἴ68 δηὰ οΥ̓ ἱπιρογίαὶ Βοπης 186} ννεγα ἰη- 
ἀοιεα ἴο ἴσ ἴογ τποὶγ θ68ὲ ργοίθβδδογ. [ἴὲ 
5 ποῦν δι] οαά Τογβοουβὶ πδ858 πο ροοῦ ὑ0}}ἀ- 
ἰησε; δηὰ 18 ὑπ 1} δβυρριδὰ νεῖ {16 
Πυροδββογίθβ οὐ [ἴ6. (ἰγχῦγ δηά Νδηρ]ϑϑ' 
Τνενοῖν, Ρ. 608.) 

ΤΆΑΒΤΑΝ, 8. ἰἰευϊοπδηῖ οἵ ϑεπηδοπεεῖ, 
ΑΝ οἱ Αϑ5γγῖία, ψῆο δοσοπιραι θα ἘδὈ- 
Βῃβ Κα ἰο Ζογυδαίειη, (23 Κίηρβ χνὶϊ!. 17.) 

Βιοσγαμῆλϊοαϊ, Ἡδϊδίογίοαϊ, ἀπά 

ΤῊ 

Ῥτγορδθὶν ἢ6 τγδ8 τῆ6 βαπ|ὸ Τδγίδη νῇο, ἴῃ 
1π6 τεϊρῃ οὐὗἨ ϑαγροῆ, Ὀθεϊεμοὰ διὰ ἴοοῖϊκ 
Αβῆάοι. (158. χχ. 1.) 

ΤΑΧΕΒ ρδϊὰ ὃγ ἴδ δεννβ, 303---205. 
ΤΕΛΟΗΒΗΒ, 76ν δ, δρρεὶ! κίον οὗ, 

δηὰ 1Π6 1 πηληπεῦ ΟΥ̓ ᾿δαεηρ, 619. Ατςδ- 
ἀδπηοαὶ ἀδογθοβ σοηίογγοιὶ οἡ τπ 6], ἐῤιά. 
ποίοΦ. Τοδοθεῖβ οὗ τῇς ἴεν, 399. 

ΤΈΚΟΑΗ, ἃ ἴοννῆ βουϊῃσοηδῖ οὗὨ Ζ726Γυβ8- 
Ι6π|, ἢοξ ϑγ ἔγοπι σοῦ πὸ (ἐγοαὶ 1)εβογί 
σοπιπιοηποδὰ : ἱξ 85 {πὸ ὈΙΓΓΠορίαςα οὔ τα 
ργορῆες Απιοβ. (. 1.) [τ 'Ξ ἤονν οδι θὰ 
Τοκῦδ, δηἋ [1689 οὐ δὴ οἰονεῖοι Ὀυῖ ποῖ 
βῖθαρ δι}}, υγοδὰ οὐ ἴῃ ἴορ, πὰ ε᾿ονεγοι 
ψἰῖῃ τ 6 ΣΌΙΠ5 οὗ 8. οὔπγον, ἔμπα ἔουπιίατοι5 
οἵ Ποιιδ68, ἀπὰ ἔγαρτηθηῖβ οὗ σοϊυπηη8, ν ῃϊοἢ 
σονεγοά 8 βρη οὔ ἔουγ οὗ ἤνα δεγεβ. Μϑην 
οἰβίθγῃϑ γα ὄχοδνδίθα Ἰη ἴῃ6 γοςκβ. (Εο- 
υἱπ5οη᾿ 5 ΒΙ0]. Ἐδ8. νοὶ. 11. ρ. 182.) 

ΤΕΙ,-ΑΒΙΒ, 8 ρίαςα ἴο ψῇῃϊο δυιηδ οἵ ἴῃ 6 
Ἰβγαθ  ο8 νογα οδγιϊθαὰ οδρῆϊννα (Εεῖ. 1}. 
15.) Οὐεβεοηΐιβ δὰ Ἐοβοηπ δῦ εἰ ηΚ ᾿ὲ 
ποῖ ἱπιργορδῦϊγ ἴο Ὀ6 τῃ6 ρίαςα ἢονν οδ θὰ 
ΤὨοΙαὈθα, ἴῃ Μετ οϊδο ΟἹ ἴδδ ΣΙΚΟΓ 
Ομοθὰν. 

ΤΕιλβαῃ. ὅ6ε ΤῊΒΙ ΒΑΚ. 
ΤΈΜΡΙΙ αἵ ΨεγυΞδίοπι, ρίδη οἵ, 26]. Α-ς- 

οουπὶ οΥ̓ τῆ6 ,γε Ἰϑιημρία ϑγεοῖθα Ὀγ ὅϑοϊο- 
ἴΏΟΏ, 236]. 262, δπά οἵ [ἢ ἐεοοπμά ἰδηρὶρ 
εγθοϊεὰ δέξου τῇ σαρενῖν, 262---968. ἢο- 
νοῦοηςα οἵ τπ6 δεν ίογ ἴ, 9868. Αεοοιηῖ 
οὗ τΠ6 τοπηρ ἐ-συδγά, 269, 570, δπεὶ οἵ τῇ 
ΤαἰἸἰβίογβ οὐ τῆς τοπηρῖο, 284 ---290. Τῇ 
ταπιρ 6. νουβἢρ ἀσβογ θὰ, 3238. ᾿πηιιαὶ 
ρΡΑγιηθηΐα τηδ[6 [Ὸν ᾿ἴ8 ϑυρροτὶ, 3203. Ἐτδοῖ 
οἱ τῆ6 ἀφδαϊεβείοη οΥὗὨ (6 ἐδηρὶ6, 33]. 
ΤΕΜΡΙ ΕΒ εἰ ΗΕ ΙΟρΡο 15 δη δε Ζὶμι, 270, 

27]. 
ΤΈΝΤΗΒ, ἤδη δῃηά οἵ νἣδὲε {πίρΒ ραϊά, 

824. 
ΤΈΝΤΒ οἴ ἴπς Ἡδῦτονβ, βοοοιηῖ οὗ, 411, 

412. 
ΤΈΠΑΡΗΙΜ, ποῖϊοα οἵ, 370. 
ΤΎΕΒΒΑΟΕΒ (Οτεηῖ}), ποῦ οἵ, 419, 

4920. 
ΤΕΚΤΙῦΒ, 8 (γί βειδη του 8ι. Ῥαιὶ 

ΘΠρΡΙοΥθα 88 ἢ 8 ἀπηδηυ θη ἰπ Ἡυγ τ} ρ Πἰδ 
ερ βέ[6 ἴο ἴη6 οιπδηβ. (οηι. χνὶ. 99.) 
Τεβτυτ 5, α Πομηδη ογδῖογ οἵ δεινοῖο, 

ψγῃοῦ ἴῃ6 δε 8 εἰηρἰογοιὶ το Ὀγίηρ (ογναγὰ 
τὨοῖγ δοουδδιίοη δυδίπεὶ ἥἰ, Ῥδυ!, Ὀσίυγα 
6 Ἐοιιδη ργοσυγαῖονῦ δὲ (ὐβοϑαγθὰ : μῦο- 
ὈΔΌΪν Ὀδολιδ6 ΠῸΥ ψεγο τποιημαῖνοβ πδο- 
υαὐϊητοα ἢ τπδ πηοάδν οἵ ργοσθοσϊηρ ἴ 

τε ἢοπιδη σουγίβ8β. (Αοἰβ χχὶν. 1], 3.) 
ΤΈΒΒΕΒΕ ΗΟΒΡΙΤΑΙΕΒ, ποιΐοςα οὗ, 482, 

483. 
ΤΕΤΒΑΒΟΗ, οΒΠσο οἵ, 196. ποέε. 
ΤΗλθΡΕῦα. ὅ6ε 7υρε. 
ΤηλμμυΖ. ὅὲεὲ Ταμμῦυζ. 



Οεοφταρλιοαϊ 7) ιοϊοπατψ. 

ΤΗ 

ΤΉΕΑΤΕΕΒ δηὰ ἘΠ δίγιοδὶ Ῥεγουμηδηςοϑβ, 
Δ] υϑίοηδ ἴο, Ἔχρί αἰπθά, 534 --- 538. 

ὙΠΈΒΕΤΗ, ΟΓΥΓ ΤΈΒΕΤΗ, ἴδ ἑουτί ᾿Ὡοητἢ 
ΟΥ̓ 16 εἶν!} γοᾶγ οὔ ἴπ6 568, δπὰ ἴῃ ἔθτῃ 
ΟΥ̓ τη εἷγ δος] ϑίββιϊοαὶ γὙ6ΆΓ. ΕῸΓ 8 ὨοΙο6 
οΥ τῆς ἔδβιϊναὶβ, ὅζο. 1ῃ {Π}18 ᾿ῃοπτἢ, 866 
ΡΡ. 196, 197. 

ΤΗΕΒΕΖ, 8 οἷν ἴῃ {Ππ6 ἰτῖρα οἵ ἘΡ ἢ ΓδίπῚ, 
δὲ (ἢ 5ῖορε οὗἩ ψῇῆϊο ἢ! ΑὈϊπλο] οςἢ ννὰ8 ΚΙΠ]6ὰ. 
(ϑυάρ. 1χ. 50 ---ὅ5.) Ἐ βου βᾶγβ, τῃδὶ 
ἴῃ τ6 (Ουγ ἢ οοπίιγυ ἴἤογα Ψν88 ἃ Υἱ]ὰρα 
ΑἸ ]εα ΤἬΘὈοΖ, τὨϊγίθθη Εοιηδῃ τη}}68 ΓΟΠῚ 
Βηδοῆοη. [1 18 ον οδι]οὰ Τιρᾷϑ; [1685 
ου ἃ ἀδοϊ νιν Ἰοοκίηῃρ ϑαϑὶ ; δῃὰ ἢδ58 ἃ ἤπθ 
Ιαῖη, σι οἰϊνοτστονεβ ὑείογα τ. (συ. 
οδίηβου, ἰπ εἶα (ἀδορσγαρῃϊοαὶ δοοίοιυ 

δουγῃηαὶ, νο], χχὶν. ρ. 19.) 
ΤΉΕΕΤ, ρα Πἰδῃπηθηΐ σΐ, ἀπιοηρ ἴῃ δεῖν, 

167, 18. 
ΤΒΕΙ ΒΑΕ, ΟΥ ΤΈΠΑΒΑΒ, 8 Ργουΐηοθ οὗ 

Αϑδϑυγίβ, τηθδητοηθα ἴῃ 3 Κίηρβ χίχ. 12. δηὰ 
158. χχχυ. 12. [18 ργϑοῖβα βιζδίϊοη ἢ88 
ποῖ Ὀδθηῃ δϑοογίδιπθα ; Ὀυῖ ἰξ 5. βυρροβοά 
ἴο ὕ"ὰ ον 8 Ατγτηθπία δπὰ Μεβοροϊδπιίβ, 
αὐουΐζ 1Π6 δοιιγοαβ οὐ ἴῃ ΓΙνεῦβ ΤΊρΓ 5. δηὰ 
Ευργαῖοβ, ἔγο ἴΠ6 αἰγευπ)δίδηςα οὗ ἴἢ6 
σὨΠάγεπη οὗ Εθη Ἰῃπαυϊηρ ἴΠδῖ σΟΙΠΙΓΥ. 

ΤΠΕΟΟΒΆΟΥ οὗ ἴα Ἡοῦγονβ, πδῖιγο οὗ, 
93----056. [τ βυῤδίβιθα ὑπάεγ ἴΠ6 Κίῃηρδ, 
10]. 
ΤΗΕΟΡΕΙυΒ, [6 Πδπι6 οὗ ἴῃ 6 ρογβοη ἴο 

Ὑῃοῖὴ [Κα ᾿ηβογθεα ἢ αοθρεὶ δηα ἴἢ6 
Αεῖβ οΥ̓ [6 Αροβίῖϊθβ. ([μυΚε 1. 8.; Αοἴϑ 
ι..1.) Ηδ νδ8 πιοϑὲ ργοῦδυΐν δοηα (ὑδη- 
Ὁ]6 οὗ γαηκ, ννῆο Παά α)ιυγεὰ ραρδηΐϊβη) δηὰ 
δ γασθά τη6 ΟἸἢγιβιίδη (δ ἢ. 

ΤΠΕΒΒΘΑΙΟΝΙΟΑ, ἃ ἰαγρα δηά ροριΐουβ 
ΟΙΥ δὰ βϑᾶς-ρογὶ οἵ ΜαεἼθαοηΐα, ἴῃ οσαρὶταὶ 
οὗ οὔα οὔ {δ ἔουιγ ἀϊδιγὶςῖβ. ἱπῖο τ οἢ τῆς 
Ἐοιηδηβ αἀϊν!ἀδἀ {πᾶὶ σουηῖγν αἴϊεσ ᾿18 σοη- 
ηιιο8ῖ ὈὉγ Ῥδιυΐιβ 2Ἐ Π}}}108. Ια 88 βιἴι- 
αἴοα οὐ (6 Τποιτηδδδη Βδαγ, δηὰ νν88 
ΔΉΟΙΘΏΤΙν οΔ]1ο ΤΊ ογτηρ ; Ραϊ, θεΐηρ γορυ]ξ 
Ὀγ ΠΕΡ ἐῃς δίδοῦ οὐ ΑἸθχϑδηάογ, αἰτοῦ ἢ 15 
νἱσίοῦν ονοῦ ἴῃς ΤΠοββα δη5, ᾿ἢ 6 ἢ ΓΟ- 
οσοἰνο τἢ6 ἤδηνα οἵ ΤΠεββαίοηϊο. Αἵ ἴΠ6 
τἰπηθ οὗ ννγεησ {πΠ6 Ἐρίδι]α τὸ τπ6 ΤἬεββδ- 
Ἰουΐδηβ, Τ᾽ ῃοσβαϊοηΐϊσα ννὰβ {π 6 γοδιάθηςα οἵ 
τα ργοσοηβι! ψἢο ρονεογηθα ἴπ6 ργονίῃςσα 
οἵ Μαροδαοηία, ἀπά οἵ {[Π6 ηιιδεβῖογ ννῇο Πιδὰ 
{Π 6 σἤδΓρα οὔθ ἱμηρεγιαὶ γονθῆιθ5. Β δι 68 
Βείηρ τῇ6 8θδῖ οἵ ρονογηπιθηῖ, [15 ρογῖ 
οαγγιοά οἡ δ δχῖθηβῖν σοπηήογοο, νυ ἢ 
σἀυδροα ἃ ργοδῖ ἰηΠχ οὗ Βίγδηρογβ ἔγουι ἃ] 
αιιαγίεγβ,; 80 ἔπαῖ ΤἬΘββαί ΟΠ α κνὰ8 Γο- 
πα γ κα α ἴογ ἴΠ6 πυηῦθγ, τοδὶ, δηά 
Ἰεαγηηρ οἵ 18 ᾿Παὐυϊϊδηῖε. Τῃ6 9658 
ΨΈΓΘ ΘΧΕΓΘΠΊΘΙΥ ὨΠΠΊΘΓΟΙ 5 ἤ6ΓῸ. Τῆς πθο- 
ἄδγῃ πϑηηδ οὗἩ ἴῃ ρίαςα ἰ5. ϑδ)οηῖσῃ: ᾿ὲ 18 
16 οδϊεῖ ρογὶ οὗἉ πιοάογη ὕτδεεςο, δηι ἢὲΒ 

γόΟο1. 111. 

187 

ΤΗ 

ἃ ρορυϊδιίοη οἵ δῆγ τπουβδαηὰ ὅενα. ΤΟΥ 
ἜΓΘ ΝΟΥ ΘΧΟΙΌδΙνΘ, ΨΕΓῪ τρία ἴῃ {Π6Ι͂Γ σογο- 
πλοηΐδ] οὔβογνδηςοβ οὔ ἢ. Μοβεὶς [,νν, δηὰ 
αυϊὶα ἃ παϊίοῃ ὈΥ {ΠΘηΊ56͵ν 68 : [ΠῸΥ ροβ8688 
βτεδὶ ᾿ἰπῆἤϊιδηςθ, δηὰ Κεαρ δἱοοῦ ἴγοιῃ 8]} 
ΒίΓΒΩΡΕΓΒ. Αοοογαϊΐηρ ἴο Ὦγ. ΟἸαγκθ, ννῇο 
ἢδ8 ρίνβῃ ἃ ΨΘΥΥ ᾿ῃ  γοβιηρ βοοουπὶ οὗ τῃ6 
δπαυἶ68. θη σομηπεγοα οὗ ΤὨδαβαϊοηΐοδ, 
1Π15 ρίαςε 18 τὴ 6 Βᾶπ|6 ποῦν 88 ἰὲ ψ)88 ἰῃ [ῃ6 
{π|6 οἵ ὅ8ι. Ῥαυϊ: 8 βεῖ οὔ τιυγθυϊεηὶ δεν 
σοηδεϊτιτοα ἃ νΘΓῪ ργποῖραὶ ρατγὶ οἵ ἰΐ8β μο- 
Ρυϊδιίοη ; δηά ψ ἤδη ἰδ Βροβί]α Ἴδη δήεῖνος 
ἔγοαι ῬΒΠΠρρὶ, σἤογα {π6 ἀὐβροὶ ψγὰ5 ἤγεξ 
ΡΓαδομεα, ἴο οοιππηιηΐϊοςαῖε [Π6 “ ρἰδά 
τἰαΐηρβ" ἴο ἴτπ6 ὙΠαΒβδ]οη δη5, ἴΠ6 ὅον8 
ἍΕΓ͵Ο δυϊδηοϊοηϊ ἴῃ ὨυΏΌΓ ἴο σε αἰ ἐδε οἱέῳ 
ἐπι απ ὠρτοαγ. (ΑςἰΒ χυὶϊ. 56.) “Μδηγν ροοῦγ 
ρΘΟρΙΘ δπιοηρ ἴπθηὶ βρεηᾶὰ ἐπεῖγ {Ἰπ|6 ἴῃ 
ΓΕΒαΐΪηρ δηὰ βίιαγ. 'ΏΘΥ ρυὈ]ἸΒἢ ἸΩΔΗΥ͂ 
ὈὴοΟΚΒ, αἰπγοϑὲ ὄνου ὅενν δβρί της ἴο θὲ 186 
δ ΠΟΥ οἵ βοὴ ἴγζγρδίϊβθ. ὮΘΥ βιυ 
Θ5ΙΓΟΠΟΤΩΥ, δηὰ Ρ Ὁ] 15} 186 θεδὲ ᾿ προ 
ΑἸπδῆδοβ δοῖῃ ἴῃ ἀ ἴο βδββϑοὴβ δηὰ 
οἤδηρεδβ οἵ ψοϑίθογ." (Νατγγαῖῖνο οὐ τΠ6 
ϑοοίβῃ Μιββϑίοη ἴο πα εν5, ὑ. 332.) 

ΤΗΕΌΡΑΒ,8 56} Ἰο}5 ρα ῦβοη, τἢο οχοϊ θὰ 
ΡΟρυΪαΓ ἕω πηι} 8 ἀπλοπρ 6 96 νν5, ργοΟΌΘΌΪΥ 
ἀυγίηρ {Ππ6 ἰπτεγγορηιπ) ᾿ς (ΟἸ]οτθα τῆ 6 
ἀρθδαῖὴ οἵ Ηεγοά τπ 6 ατγοδϑῖ, συ ἢ]Ὲ Αὐγοῃοίδυς 
ψὰ5 δὲ Ἐοπηο ; δἱ νηϊοῦ τἰπιο διαρα ψγὰ8 
δρ᾿δῖοα τ ἢ γεααθηῖ βεαϊτίοιβ. (Αςῖβ ν. 
Ὁ) 

ΗΙΟΚΕΤΒ Οὗ ἴδε Ῥ8}Κ5 οἵ ἴῃς Φογάδη, 
80. 

ΤῪΎῊΙΒΒΕ, ἃ ἴονῃ ἴῃ ἰ6 {π|ῦς οΥἁ Ναρίντα!!, 
ἴο 6 δουῖῇ οἵ Καίαβῆ, π6 οἢϊεῖ εἰν θ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο ἴπαὶ ἐτῖρ6. ΤΏ ργορῆοὶ ΕἸ] ἢ 
18 διιρροβαὶ ἴο ἤᾶνα ὕδεδεὴ ἃ παῖῖνα οἵ τἢ} 8 
οἴγ, τπουρ πα πιϊχῆς αἴεγναγβ ἤᾶνα 
ἀννοῖε ἰῇ τπ6 ἰᾶπὰ οὐ ΟΠ θα. ( Κίῃρβ 
ΧΥΊ), 1.) 

ΤΗΟΜΑΒ, εδ]]οὰ ιν, οηα οἵ τῃ6 
ἵνοῖνα Δροβί]68 ; οὗ τῃδ αἰγειππιδῖδηςοα οὗ 
νι οβα ᾿ἴ6 νογν {π||6 15 Κπονη. 

ΤΉΟΕΝΒ, οὗ νὨῃϊοὴ (ΟἸγβι 5 σον 85 
τηδέο, 78. ηοῖς 3, 180. ποῖα ἷ. 

ΤΉΒΕΕ ΤΆΝΕΚΝΒ, 8 δΠ18}} ρἷαοα οὗ νἱῖἶ- 
ἰασε οἡ ἴδε ἁρρίδη αν ἴο οπιο, ψῃεγα 
ἰγν ! ] ΓΒ δίορρεα ωογΓ γείγεβῃιηθηῖ. Ας- 
ςοταϊηρ ἴο ἴδ 1ΠἸΠΘΓΆΓΥ οὐ Αηϊοηΐηι5, ᾿ἢ 
ψὰ8 {Πιγιγ ἴτας Ἐοιίδη (γδίθοῦ [685 τῃδῃ 
εἰ γγεῖῦγοα ΕἘπρ!156}) ταῖἶε8 ἔγομι Βοηια. 
(Αεῖ8 χχνῖϊ, 18.) 

ΤῊὴἨΒΈΒΗΙΝΟ, δηὰ ΤΗΒΕΒΗΙΝΟ- ῬΙΟΟΈΒ, 
δοοοιμι οὗ, 498 -- 197. 

ΤΗνγΆΤΙΒΑ, 8 οἰϊγ οἵ ̓ Α5ἷα Μίηογ, νὰ ἃ 
σοηδιἀεγαῦὶς οεἰῖγ ἴῃ τῆα τοδὰ ἔγοπη Ῥεγρα- 
[1058 ἴο ϑὅϑδιγα 5, δηὶ δυουΐ [υγγ-εἰρῆς πε 8 
οαδίναγά οὗ τῆς ἰογηογ: ἰἢς ξἀχαίοηια 
οἵ οοἸιπληδ, οὗ ᾿θρ 65 δη μα δοθδ, γυΐηδ 
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οἵ ἴαγκε οὐ ῆσο5, πὰ οὐδοῦ τη οηυπη η(8 δ» 
ἰοϑὶ 18 βηεῖεηξ ϑρίσηάουγ. Μαηυΐδεοίιγοβ 
δπὰ σοπηποῦοα ἢουτίδηοα Πογὰ ; Ὀυϊ (δ ἴῃ- 
Πα απ ττογα σγοργοβοί θα [ῸΓ {Πποὶγ ἹΠηΠΊῸ- 
ΓΑ γ. [ὁ ἰδ σὰ ὃγ (Π6 Τυγκθ ἀλέδεαν 
(ον εἴ νἱ τα ο85116), δπὰ 18 ἐπιροδοιιθά 
ἴῃ ΟΥ̓ΡΓΕ8Β65 δπὰ ρΟρίαγβ. [Ιὲ ἷβ ποῦ, 88 
δησίδηεν ἰδ τνα8, οἰ ογαιϊθα ἴῸγ ἀγεῖπε: (ἢ 
δοαγί ες οἷοι 8 τῆς ἢ δὲ ἀγθὰ ἤαγα ὑαϊηρ 
οοηβίογοα βυρογοῦ ἴο 8ΠΥ ΟἾΠ ΕΓΒ πηϑδηιδο- 
τυγοεά ἴῃ Απ58 ΜΊποΟΓ, ἰαγρα χυδηί 68 οὗἁ 
16 πὶ 8.6 δοηὶ ψγεοκὶγ ἴο ϑίηγγπα [ὉΣ [ἢ6 
Ρυγροδαα οὗ οοπηπιοσοα. ἴῃ 1826, 1Π6 ρο- 
Ῥυϊαιίοη τν85 οβιϊπηδι θὰ δὲ 300 ἀγθοῖ ἤοιιβ6β, 
80 Ατηπιθηίαη, δηαὰ 1000 Τυγκίδι, (Ηδατγῖ- 
γ᾿ Ὑιδῖς, Μί568. Ηδρ. ρρ. 396, 337. Ατγιιπ- 
ἀ6}}᾽ε ΝΊβὶε, ρρ. 189 .--- 191.) το Ἄἐπυγοῆοδ, 
οπα Ὀαϊοηρίπρ ἴο {π6 Οτεεκβ, (ἢ 6 οἵπεῦ ἴο 
1Π6 ΑΓΠΙΘΠΙΔΉΒ, ΚΕΘΡ ὺρ [Π6 τρομωλ (δου 
πον ἀο ποῖ τγεΐαϊη πα ᾿ἰνίηρ διε, οἵ τῆς 
Ὀτίπη να ΟἸγίβείδηθ. (Ἐε! ον Εχουγ- 
δ'οη ἴῃ Αϑὶ8β Μίηον, ρρ. 23, 94. ϑοοι 8} 
ΜΝ βίου ἴο ἐπα ον, Ὀ. 331.) 

ΤΙΒΈΒΝΙΑΒ (οδη νἱ. ]---- 98.; χχὶ. 1.), 
81}}} οα] Θὰ ὃγ {π6 πϑιϊνεβ Ταρδγία οὐ Τὰ.» 

δΔὮ, τΥδ(. Βησἰ ΠΕ οὨΘ οὗ [Π6 ῥγίηςείραὶ 
οἰτ168 οὗἨ ΘΑ] 166. ἴτε τὰ 01 ὈὉγ Ηεγοα 
Απιΐραβ, ἐδῖγαγοῃ οἵ Οὐ] 166, δη ἃ 80 οβ θά 
ἴπ ΠΟΠΟῸΡ οΥ̓ {π6 οἰρεγοῦ Τιθογυβ. Τῇ 

τἰνι]ορθα σοηξοτγοὰ ὕροη ἰδ ἸΠΠΔΌΣ ΔΗ 8 ὈΥ 
αγοά οδυβοά ἴδ ἰῃ 8 βῃογε [ΠΠ}6 ἴο ὈΘΟΟΠΘ 

8. Ὀίδεθ οὔ οσοῃπβίἀθγθία ποΐθ. [ξ ἴθ βὰ0- 
Ροβϑὰ ἴο οσοῦργ ἴΠ6 βἴα οὗ ἃ ἔδβποθὰ οἰϊγ 
Ὠαπιεὰ Ηδιηπιδίῃ, τηοπεοηθὰ Ὀγ 9οβῆυδ 
(χῖχ. 35.), διὰ σῇ ϊοῖ βίοοά ποῦ ἰἢ6 ἴοτση 
ΟΥ̓ ΟἸηπογοῖῃ, τΠδὲ σαν ἰἴ8 Πδη6 ἴο [6 
Ιακα; δηὰ ἰξ νγὰβ βιζυδιθὰ ἴῃ ἃ μἱδῖ ἢ ὩΘΆΓ 
ἴη6 1,Κα οὗ ἀδηηθβαγοίῃ, τῆ] οἢ 15 ΤΠοηοΟ 
Κογπιθὰ εἴ6 ζαζο οὐ ὅεα οὗ Τι δετίαε, (δα 
1: ἀσβοτγὶ δά ἴῃ ρρ. 45---4..) ΑΠοΥ Πα ἀθ- 
βιγυοῖοη οὐ δεγυϑαίθηι, ἐἷ8 οἷν Ὀδοαπια 
Θπλϊηθηΐ [ῸΓ ἰδ Ασϑάθτην, ΟΥ̓ΘΡ ἩΠΊΟΝ 8 8ι10- 
οαϑδίοῃ οὔ } εν δὴ ἀοοῖοῦβ ργοδι θα υη}}] [Π6 
[συγ σοηΐαῦγ. Οὐ ΘΥΘΡῪ βἰάθ γυΐπ8 οὗἁ 
ψ. 8118, ΘΟ] πη 5, δηἀ [οι 8.010}, Ἰηἀϊσαῖα [8 
δησίθηξ βρ᾽θηάοιγ. Τηδ τπηοάφγῃ ροριἶδ- 
κἰοη οὗ ΤΊ ογα8 18 γτοοκοηθα δὲ 9,000, οὔ᾽ 
ψῆοι 800 δἃ΄Γὸ ὅοννβ, νῆῇο ἤἴδνα ἔνψο 8.0 }8- 
ορυθ8, ἴΠ6 γοιπιδί δῦ δεῖς πΊοβῖὶν Νο- 
Ἰδηπιράδηβ. ΤἬΟΓΘ ΔΓΟ νοῦ ἔενν ΟἾὮγὶ8- 
τἶαπϑ8. Ὦγ. ΟἸαγκε Ἵοπ᾽θοΐυγοβ τπδὲ τῆ6 
ον ἢ ἱπΠδὈ δηῖἴ8 ΔΓῸ 8 ΓΕΠΊηΔηΣ οὗὨ Γο- 

ἤισεοβ ψῃο δὰ ΒέΠΟΥ δοῦ 1η6 οδρίαγα οὗ 
Φογυβαίοπη ὈῪ ἴῃς βοπιδῆβ.Ό. Τιρεγία8 18 
ΘΟ ΠΙΠΘΙΥ τη ]68 εἰδίδηι του] δ ΘΓ ΒΆ 6] : 
τ 6 πιοάθγη ἴονψη, ἩΠΙοἢ 18 ὙΘΥΥ 51:}8}}, απὰ 
15. ψ]1|6ὰ γσουπά, ψἱτπ ἰονγογα δὲ θαι] αἷ8- 
ἴδηςοα, βίβπαβ οἷοδὸ ἴο {π6 ἴακβ, ὕροῇ 8 
Ρ᾽αίη δυττοιπάδα ὈΥ πιουηῖδῖπ; δηά 18 
οοϊουγαϊςοα ἴον [8 ἢοὶ Ὀ6.Π5, νὨϊοἢ δΓ6 οὗ 
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[τοχυεηϊοὰ. Τιθοτίαα πδὰ (ἴθ πιοσὶ ἴω- 
δὶ (6, ἔἴτοπι Ὑἱιῖπουξ, οἵ 8η 

ἠἈδυε ει Τα. θυ ἘΠ Ὶη Ἰγβυβινα Ἀν γὰρ 
85 ΒΩΥ οἰδετ. ΤῊΪΐδ το ψν85 ἸδΕδ ἴῃ ΓΝ 8 
Ὀγ της εαγίδηπεκο πῃϊοῆ ἀονδδιδιθὰ ϑγτία, 
οὔ ὅδβη. 1. 1337; 115 τὰ τοῦ οδϑὲ ἀοτῃ 
ἴο [86 στουπώά, 118 ἴοΎΤΕΓΒ δρ᾽18 Βειπιάογ, δπὰ 
{Π εν ρα ογῖε5 ᾿αΪὰ ορεπ. Αβοεγσαγάδ ἴῃς 
ΟἿ νγα5 ρτϑΠ8}}γ γοῦυ τ; θυ ἔα πρὶ 
51}}} Γαι ἴῃ γι ὴ5, ΠΣ} 6 ΠυπΊοΓΟυβ ἢοδρ5 
οἴ τυ ϊβὴ τπᾶγκ {π6 δροΐὶβ πῆογα ποῦβοα 
[οττη ΥΥ διοοά : δηά 8640.8}14 ντεϊοϑάπεβϑ 
οἰπαγαοίογβαα ἴῃ6 δποΐϊθηϊ εἶν οἵὗἨὨ ΤΊ θεγίδβ ; 
84 8 εἷγ οἵ δορεοΐθββ ἀθϑοϊβιίίοη ρεσνϑάθϑ 
᾿. ([μογὰ 1,158 γ}8 1,οἰἴογβ ἔγουῃ Ερυρί, ἄς., 
το. 1ἴ, Ρ. 88. ΕἸ6 κ᾿8 Ῥαβίογ᾽ ΗΠ δςοϊ]θοϊίϊοπα, 

. 35θ. ἘΔΌδὶ βο ψαγίΖ 5 Οδοργαρῆγ οὗ 
Δἰαβίῖηθ, ρΡ. 410. Καοπηδγά δ Ἐδβϑβίογῃ Εχ- 

Ρεγίθηςα8, Ρ. 364.) Αδουΐ ἃ πηῖ]ο ἴσοι ἐπὶπ 
ἰονῃ, δηἀ Ἔχδοῖν ἱπ ἔγτοπς οὗ {86 ἰακα, 15 8 
σδδίη οἵ γοοϊβ, ἴῃ δ !ς ἢ δΓὰ αἰ σΕΥ βοο 
ΒΘΡ ΟΝ ΓΑΙ σαν 65 ΟΥ ρτοϊζοσβ, ἐμαὶ ἤᾶνα 
Ὀδοη ργοοῦ δραίπδε {πΠ6 ταναροβ οὐ {Ππ|6. 
ΤΠ656 ἢανα ΌΥΪ Ὀδδη γοργοβοηϊοα ἴο 
ἘΡΆυ ΘΙ 88 (ἢ 6 ρίδο68 γείειτοα ἴο ἰη ϑογὶρ- 
ἴτε, τη οἢ ψεγα ἐΓεχυδηΐοα ὈΥ͂ πη ΒΕΓΒΌΪΘ 
δηά ἤσγοθ ἀθπηοηΐδοβ, ὑροπ οπα οὗἁἩ ψῇοπι 
οὖν 1 μογὰ ττουρῆξ 8 τὐγαουϊου βηὰ ᾿πβίδη- 
ἴΔΠ6ΟΙΒ οὐγθ. Μαῖϊ. νἱῖ!. 28Β.ἁ Μαγκ ν. 
2,8. 1μκΚα νἱῖϊ, 97. (θυ. Οἰαγκεβ Ττα- 
γα 8, το]. ἵν. ῃΡ. 919 ---238, Βνγο. 1 ἰρἢ 5 
Ττγανεἶθ ἴῃ ρὲ, ἄς. ἄς. ρ. 903. 20ο]- 
18 1,θεἴογβ ἰγοῦ Ῥαϊεβίϊηθ, ρρ. 832 --- 34. 
Βυγοκηαγα τ᾿ 8 Τγανε β ἰῃ ϑ'γγία, ἄς. ρρ. 390 
---3380. Ττανεὶβ ἰὴ Ερυρὶ δηὰ Νυρία, ὅτ. 
Όγ Οδρίαϊπϑ γῦν δπὰ Νίδηρὶθβ, ῃ. 2394. 
Φονεῖε β ΗΒ βεδγοῦ 8 ἰη ϑ'υτίβ, ρρ. 17]. 173. 
Οδγηθ᾽ 5 Ἰμοζίεγε, ρρ. 86], 8602. Ἐδο Ὗ |- 
ΒΟ 5 Τγαναὶθ ἴῃ ἴδ Ηοῖὶγ [1,αηὰ, νοὶ]. ἢ. 
Ρ. 356. Τηϊγά Ἑαϊείοη. ΕἸ οὐ Τγανεὶα 
1η Αἰίτγα, Ἀυ8514, δηὰ Τύυγκου, νοὶ. 11. 
Ρ. 345. Ἐοδίηδοπβ Β10]. Ηδβ. νοὶ]. 11}. 
ΡΡ. 358 --- 960.) 

ΤΙΒΕΚΙῦ5, ΟἸαδυάϊ5 Ὠγύδυβ Νότο, οπι- 
Ῥογοῦ οὗ οπιο, κυσοοδάρα ἢ βίερ- δῖον 
Αιὐρφυδίυβ: 6 αϊδά κ.Ὁ. 87, αἴονγ γεϊστῖτς 
ΦΟλ γϑασθ. ἴη (6 141 τοᾶγ οὗὨ [8 γείψῃ, 
Φόοῆη πὸ Βαρεβὲ ἤγβε δρρθδγθα ; δηὰ ἐπα 
Ἵογιοἰβχίοη οὗ 2688 Οἢγιβὲ ἴοοὸκ ρίδσς ἴῃ 
(6 τῆϊγὰ οὐ ἐουγ ἢ γοαῦ δἤοσ, (ἴκΚὸ 
1. 1. 
᾿ ἀρ ιν Κὶπρ οΥ̓͂ Αϑεογγίβ, τῃ 6 

ΒΟΏ 8ηἀ δι: οβ8οῦ οἵ ϑδγάβηδραίιιβ. 8666 
Α55ΥΕΙΑ, ρ. 627. οο]. 3. 

ΤΊΜΒΆΕΙ,8, ποῖϊσο οὗ, ὅ13. 
ΤιΜεΕ, ον δῇ ἀπ Ποπηδη πιοάθβ οὗ οοπ)- 

ρυδηρ, 187 ---- 9038. Οδ᾽δηάδγ οἵ ἴΠς δεν ί5ἢ 
γοδγ, 198 -- 900. αγίβ οἵ ἃ ρεγίοἀ οὗ {ἶπιε 
Τοοκοηρά ἴον τ τσ ῃοΐο, 900, 901. ΖΕ γα 
οΥ̓͂ εἴπηθ ἴῃ 1186 Δηοηῦ ἴδε Φεν 85, 902. 
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ΤΊΜΟΝ, {86 Ὠϑδῖης οὗ οἠδ οἵ ἴδ6 βονϑῃ 
τἰηϊεῖνα ἀθδοοῦβ οὗἁὨ {πΠ6 σπυγοῇ αἱ Φογιδα- 
δῇ). (Ας-ῖβ νἱ. 5.) 
ΤΙΜΟΤΉΕῦΒ, ΠΟΠΙΏΟΗΪΥ οΔ]1οὰ ΤΙπιοίῃΥ, 

ἃ ΟΠ γβιίαη οὐ Πεγῦθ, τῆοβα ποίου νγ8 οὗ 
ον δῇ ἀδβοθηί, δα διϊποηὶ ἔῸγ ἢΕΓ ρον, 
ὙΠ}16 Π18 ΤΑ ΠῸΓ ψγ͵ὰ8 ἃ αδπϊθ. δ νν88 
βοίεοϊο ὃγ ὅ.. Ῥϑι)], 88 ἢνϊ8 σῆοβθηῃ σοτ- 
Ρδηϊου ἴῃ ἢΐβ ἰουΓΠΟΥΒ; δηἀ νγ88 [οἷ ὈῪ Ὠίτη 
δῖ Ἐρἢδϑυ8,ἴο [86 πα οἤδγρα οἵ [86 συτγο ἢ 
ἴπεῦε, Ηδ ἀρρθδζβ ἴο ἤδνβ ροββοδββϑὰ ἴῃ ἃ 
Πρἢ ἄσρτοα τῆ 6 σοηβάσηοσα δηά αβδοιίοη οὗ 
8:1. Ῥβυΐ, γῆο στοῖθ ἴνγο δρίβι]ε8. ἴο Πίηι, 
δηὰ ὈΥ ψῆοα δα ἷβ οἴδη τηϑηοηθαὰ ἴῃ 
[6 ΓΠ|8 οὗἁἨ ψνδγπὶ σοπηπιοησἀδέοηῃ. 

Τινκιῖνο ΟἈΝΑΜΕΝΊΤΒ, οὗἩ ἴῃς ον] 8ἢ 
ΨΟΠΊΘη, ποῖϊςα οὗ, 436. 
ΤΊΡΒΑΗ, δὴ πηρογίδηϊ ΟἱἵΥ οἡ ἔΠ)6 ἡγ ΒΘ 

ὕδηκ οὗ ἴπ6 γῖνεγ ἘΌρΠγαῖθβ, ἢ οἢ νν88 (ἢ 6 
ἐτοητῖοῦ ον οὔ ἐπ 6 πογε  - δαβίθγῃ ΘΧ γα Ὑ 
οὗ ϑοϊοπιοῃ᾿ β ἀοζηϊηϊοηβ : 1 8 8 ἀν᾽ 5.)ουΓ- 
ΠΟΥ͂ ἴο ἴπ6 εδϑῖ οὐὔἩ Τδάμηοῦ οὐ Ῥα]ΥΓα. 
Ἦετγε νγβ ἃ οοϊεδγαίθα ρβββθρῈ ΟΥ ΓΈΓΓΥ ΟΥ̓́Θ 
1η6 Εὐργεῖεβ. (1 ΚΊηρβ ἵν. 94.) ΘΏ(6 
“ἀξ Ὀδοδπι6 {Π6 ῥγίηςῖραὶ ροὶπὶ γἤθ γα σΟΠῚ- 
τοῖα] ἸητοῦσουΓγοα ἴοοῖ ρίαςα θεΐψαεοη τῃ 6 
εαϑὶ δηὰ νγοϑῖ. [18 ῃοββεββίοῃ νν88 ἴδδγε- 
ἴοτθ οὗἉ ργοαξ ρο ποδὶ ἱπ)ρογίδῃοα : δηά ἱξ 
Ῥύονεβ ἴῃ6 ρόνεῦ οὗ ϑοϊοπιοη, τμαῖ 18 
ἀοτηϊπίοη ἱποϊι θα Π|15 νϑ 8016 τηδγί.᾽" 
(Θοββε 5 Αβϑγγία γεβίογραὰ ἔγοπι ῃοῦ Μο- 
Παπιοηΐδ, ρ. 599.) Βγ [Π6 δηοίοηίβ Τίρβδῃ 
88 ΤΠ] οὦ ΤἬΔΡΘΑΟΊΙΒ : 5 τη ΘΓ ΔΙ 18 
ΕἸ 1) εν». 

Τικβάκα, Κίηρ οἵὗἨ Εχγρὶ οὐ Ἐκμίορίδ. 
866 ΕΟΥΡΊ, ρ. 658. σεργα. 

ΤΙΒΖΑΗ, ἃ ἀεἰ!ρητι! οἷτγ οὗ Ερ ταΐπι, Π 6 
ΓοΥ δ] βοδῖ οὗ ἔπε Κίηρβ οὗ [5γϑεὶ, ἴσοι .96- 
τοθοδηι 1. ἰο Οπιτγὶ, γῇο Ρυΐϊε ἐἢ6 οἷεν οἵἁ 
ϑαιηαγία, τυ οἢ ἤδη Ὀδοδτηα {6 σδρ τα] οἵ 
"5 Κίηράοτα. (7οβῇι. χί!. 94. 1 Κίηρ χῖν. 
17.; χν. 291. 3. Κίηρβ χν. 14.) [{8 βῖτιιδ- 
τοι 15 Γεργεβοπῖδα 88 ρ]εδβϑϑηΐ ἴῃ ϑοϊ πιο Β 
δοηρ, νἱ. 4. [15 πον ἕο] α Του ζαῇ, δηὰ 
ἴῃ 1852, Ὦγ. Ἀοδίπβοη ἔουηά 1{ βυτγουηάοα 
ΟΥ ἱπηπηθηδο οἶἶνα σῦονεβ. (Δουγηαὶ οἵ 
αεορ. ϑοεϊοῖγ, νοὶ]. χχὶν. ρῥ. 19.) 

ΤΙΒΕΙ, οὐ ΤΊΖΑΙ, ἴΠ6 πγβὲ πιο οὗἩὨ {6 
εἶν! γοῦν οὗἩ 1Π6 ενγβ, δηά τπ6 βαυθπίῃ οὗ 
«Πποῖν δος  οϑἰαϑεῖοαὶ γθαγ. ΕῸΓ ἃ ποῖϊςα οὗ 
16 [εβ8ενα 5, ἄς. οσσυγτίηρ [ἢ (ἢ 8 τηοπίῃ, 
566 Ρ. 195. 

[ΤΗΕΒ5, ἤθη δηὰ οὗ ψῇδῖ {πίηρ5 ραϊά, 
824. 

Τιτῦβ, 4 Οπυιπεϊαη τοδοθογ, Ὀγν ΓΝ ἃ 
Θδηε 16, ὈπῸ σοηνεγίοα Ὀγ ὅ:. ἤβϑυ, ψῆο 
τπογοίογα 68}}8 ἢἰπὶ ἢΪ8 βοὴ (6 ]. ᾿ϊ. 8, ; 
Τίς. 1, 4.), δῆ ν  οβς. σοτηραηΐοη 8πάᾶ ἔεϊ- 
Ἰονν.ἸΪΔὈοΌΓΟΓ ἢ6 Ὀδοῦπ6. ἴπ 2 Τίπι. ἵν. 10. 
1Π6 ϑροβέῖθ βρεβακβ οἵ ἢἰπὶ 88 ἢδνηρ β0ῃ6 
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ἴο ᾿αϊπηδίϊα ; αηὰ ἴῃ 1. 1. ὅ. 6 αϑδῖρηϑ 
{Π6 γϑάϑοη οὗ ἢὶβ ἰδανίης Τιΐίιιβ ἰη Οταεῖα, 
ΥἹΣ. ἴο ρεγίεος ἐδα ψόογκ ψ μον Ῥβι] Πεά 
ἴπεγθ Ὀδρυη, δηὰ ἔο 6βί8 Ὁ} 15}} δὰ γαρυϊαῖα 
186 σΒυτοῖιαβ. ΕῸΓ 8 δῃδὶ γ9818 οὔ 8ι. "'βι}} 5 
ΕΕΌΒ (ο Τιῖυ8, δε οὶ. Ι΄. ρρ. 668 --- 
δ70. 

ΤΟΘΑΒΜΑΗ, ἴ86 Π8Π|6 οὗ 8 πογίῃογη τγο- 
δἴοῃ δηΐ ρϑορὶα βργυης ἔγοι οπλοῦ {πα 
80η οὗ Φαρῆεῖ. (ἄδση, χ. 8.) Τιιβ οουη- 
ἘΓΥ δθοιπείδα ἴῃ ἤογβοβ, ἢ]. ἢ ΟΓΕ δοὶ ἃ τὸ 
[6 Τγτγίαπβ. (Εζεκ. χχνῖϊ, 14.) Μοβι 
Ργοῦυδοὶν ᾿ἃ 88 Νουίβογη Ατγιηθηΐε, ραγὶ οὗ 
ν ΠΙΟἢ σουπίγν τγὰβ οοἰ Γαι θα ἴῸΓ 118 ΠΟΙΒ6Β. 
ΘΌΟἢ 8150 ͵ἱβ τῃ 6 ορίπίοη οὗ τἢ6 πιοάδγῃ 
Αγθηΐδη8 ᾿Ποπηδβαίγοβ, νῆο οἰαῖπι Τογμοπὶ 
16 δοῇ οἵ ἀὐυμοῦ 85 ἴῃ ουπάεγ οὗ ἐπεὶ 
πδίϊοη, δηὰ .81}} {πευηβοῖνεβ [6 ἤζοιδο οὗ 

Ὅγρβοπῖ. 
Τοῖ, ἴπ6 τοηῖῃ ἰαάσα οὗ Ιβγβοὶ, οἵ τΠ6 

ἐγῖυα οὗὨ ᾿ββϑοῆδγ. Ηδ δβιιςεεάοα Αδἰπ)6- 
ἰδεῖ, δηὰ αἀἰθαά δἴοσ δὴ δάἀπιϊηϊβίγαϊζίοη οὗἁ 
ἔπ ΠΥ -[ὮΓΘΘ γοβῦβ. (Δυάφσ. χ. 1, 2.) 

ΤΟΜΒ5 οὔ [6 ΗδὭγοντβ, δοοουηις οἵ, ὅ64 
- 667.; οΥ̓ Αβθεδίοηι, θὅ. ; οἵ δ ῃοβπαρδαῖ, 
66. ; οἵὨ 8ι. 714π|68, 66.; οὗἁ Ζεοδατγίβῃ, 66. ; 
οὔ [πΠ6 Κίηρβ, 665. δῃὰ ποίε 8. 

ΤΟΒΝΑΡΟΕΒ ἐΓοημοδηϊ ἴῃ αἰ οβίϊμο, 88. 
ἘΠΚΑΟΘΒΟΝΙΤΙΒ, αἰδίτγιος οἵ, 16. 
ΤῊΛΟΙΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ἴΠ 6 εΕἰάεγβ ςοποογηΐηρ ἴῃ 6 

ΒΑΌδΙῃ, οχροβεά, 829, 330.; ψεγα ρῥγὸ- 
ἔεγγθὰ Ὀγ τῦ6 Ῥιδγίβθαεβ ἰο ἐπ [ν᾿ οὗ 
Μοβεβ, 394. 

ΤΠΑΝΒΡΙΟΌΒΑΤΙΟΝ, Μοιπηὶ οἵ, 60., δηά 
ποίς 8. 

ΤΠΑΝΒΜΙΟΒΑΤΙΟΝ Οὗ δβοιβ, ὑυαϊανθὰ Ὀγ 
1,6 ἰδῖεσς 5 εν, 392. 
ΤΕΑΝΒΡΑΒΕΝΤ ΟΑΈΜΕΝΤΒ οἵ ἴ|1ὸ ον 8ἢ 

ψογήδη, 438. 
ΤἈΑΡΕΙ ΝΟ, δον ἰ8ἢ τηοάο οἱ, 331. ηοῖς 1, 

480. Ηοττοῦβ οἵ ἰγανο πρ' ΔΟΓΟΚΒ (6 ἀὐγεαὶ 
Ποβοσὶ οὐ Αγαυῖα, 73 ---- 78. 

ἘΠΕΑΛΤΙΕΒ, πβίυγο οὗ, 209. Ηον τηϑά6 
δά ταβϑα, 910,91]. 

ΤΆΕΕΒ οἵ Ῥαϊοϑβεϊπθ, ποῦοθ οὗ, 77, 78. 
ΤΠΕΒΡΑΒ8- ΟΕΡΕΒΙΝΟΒ, Ὠοίΐοα οὗ ἰ6ὅ. 

319. 
ΤΕΙΑΙ,5, ργοσδδάϊηρ οὗ διηοπρ {ἢ 768, 

181 .-- 14]. 

ΤΈΙΒΕΒ, δἰ οἰπηθηῖβ οὗ 9---ἰ3. Ηρδάβ 
ΟΥ̓ ργίπο68 οὗ, 98. 

Τπιβύναι, ([ππροϑγῖ8}}, ἀρρθαΐβ ἴο, 147. 
Ἠοιηδη (γἰθυιπα]β, 142----144. 1580. Φον ἢ 
{1 815, 133 --- 7[36. 

ΤΆΙΒΌΤΕ ῥαϊά Ὀγ 1η6 7εννβ, δοοουης οἵ, 
203, 902, ΒεΙυοἴδηΕγ ρα!ὰ το τῆς Ἐοιηδη8, 
204, 205. 

ΤΕΙΌΜΡΗΒ (ἢ Π Αγ} οὔ τΠ6 ἘΟΙΏΔΠΒ, α]- 
ἰυδίοπβ ἴο, οχραἰπεά, 9δ2---254., 

Τκολβ (εἶ5ο οὐ] ]οἀ ΑἸοχδηάγία ἘΓΟΔ8) 
382 
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Ὑ88 8 ΤΠἈΓΠῚΠῚ6 ΟΕ οὗ Μγείβ, βιὰ οἡ 
τη ψοβίογη δοβδδῖ, δὶ βοπ!ο ἀϊδίδηςα ἴο {ῃ6 
ΒΟΙΓἬνναΓ οὗ [ἢ6 δΒιρροβθα βἰῖε οὗ δηοϊθηϊ 
Ττογ. [{18 ποῖ σα] θὰ δ ἐζὶ- ϑιάνιδομέ, Τῆς 
Δα͵δοθηξ γορίοη 18 αἶδο ςϑ᾽]ὰ Τγοβϑ οὐ {Ππ6 
Ττοϑα. (Αοἴϑ χνὶ. 8.11. ; χχ. ὅ,6. 3. ον. 
1.12. 2. Τίῃ). ἵν. 18.) ΜΟΡΥ Πυπίογοι!8 
ΤΕΙΠΔΙἢ8 οὗἁ δηοσϊοπξ ἀγὶ δἴίθδε (6 βρί που 
οὗ 1Π18 οῇςα οαἰδυγαῖθά οἰἴγ, οὗἩἨἁ τὴ 6 ργεβϑθηξ 
δβίαϊα οἵ σῇηϊοῦ Μγ. δ] οοβ ἢ885 ρίνθῃ ἃ 
ἀειαῖ θά ἀπὰ ἱπίδγεϑιηρ ἀδβογίριίοη, ἃ5 ἴὲ 
δρροαγοὰ ἱπ 1838, 'ῃ ἢ18 “Ψουγπαὶ οὗ δῃ 
Ἐχοιγϑίοη ἴῃ Αδβίὶα Μίηογ," ρρ. 58 ---69. 
ἘρΓγ πιδην τη1165 τουπὰ (86 δἰδι65), [ἢ 80]] 
18. Τοηἀογοα τ186}6855 ἴῸΓ δρτιουϊίυγα, ὈΥ 1Π6 
τυ τα οΥ̓ ὈτοΚοὴ βίοῃρϑ, πηᾶγΌ 68, δηὰ 
ἜΛΘ 65, ν ΙΟἢ 116 ἀπάθγ ἢ 6 βυγίβοθ ἴἢ ἜΥΘΡΥ 
ἀϊγεοϊΐΪἪοη. ΤΠ6 ν᾽] ασο, πο βίδη 8. ο 
1Π6 5ἰῖε οὔ ΤΊοδβ, ςοηϑβἰβῖ8 οὐἁὨ ΟΪγ οἱρῃϊ οὗ 
ἴδῃ τη βογϑῦ]α ἀν  ] Ἰρ5. 

Τποογυιιιῦμ (Αςἰδ χχ. 15.), ἃ ρῥγοπιοῦ- 
ΤΟΥ αἵ τῆ ἰοοϊ οἵ Μοιιηῖ Μγοδίο, ορροϑβὶίβ 
ἴο, δηἀ δροιι να τ1168 ἴγοτμι 8 ΠΊΟΒ. 

ΤΆΉΟΡΗΙΕΒ, τι ΠΠἌγγ, οὗ τη6 65, 945. 
ΤπΠΟΡΗΙΜΌβ, 8 (Ἰ γιϑιίδη ἀϊβοῖρ]α, οὗ 

ἘΡΠοβυ8, σἢο δοοοτηραηϊοα 81. Ῥαιὶ οἡ ἢΐδ 
ἀδραγίαγα ἔγοιῃ ατγθθοα ἴοσ Ζυάεεα, δηἀ αἱ 
εγυβαίοπι νν858 ἴπ6 ἱπηοσθηΐ οδυβα οὗ {Π6 
ἀδῆσογ ἴο Ποῦ ἢ6 νγῶβ 16 Γ6 δχροβαά, 
Ἐδοορηϊβαα Ὀγ βοιη 76 ν8 ἔγοιπη Αβἷδ Μίπον, 
ψγἢο δα 566 ἢϊπῃ ψ 1} 8... Ῥϑυὶ, τη γ τοοῖκ 
Οὐσσβδίοη ἴο δοοιιδα {ἢ 6 δροβίία οἵ δπανὶηρ 
ἴβκεη σγεακβ τ ἢ Πἰπὶ πο τΠ6 [απηρί6. 
(Αεῖ5 χχ. 4.; χχὶ. 399) Αἴἶδγ τΠ|]8 {1ΠῚ6 
γ6 ἤηά πο πιδηίίοη τυδήθ οὗἁἩ Τγορἢίτηι8 ἴῃ 
16 Νον Τοβίαπηθηΐ, υη1}} δῖον ἢΐ8 πηδβίου Β 
ἢγβὲ ἱπηργ βοησηθηΐ αἱ ἤοπιθ. ἴη οπα οὔ 
ἴη6 νογᾶροθ ψ ]οἢ ἕο! οσοά ἐἢ6 ἀροϑε θ᾽ 8 
᾿θεγαϊοη, Τγορἢϊπιιιβ 85 “ Ἰεδ δἱ Μ||6- 
(πὶ 5].Κ.᾽ (2 ΤΊπι. ἱν. 90.)ὴ ΤῊ 5 οἰγοιπι- 
Βῖβποθ ὑγοΥΘ8, ἱΓ (ΓΙ Π6Γ ᾿γοοῦ νογα νδηΐ- 
ἵηρ, [παι 8:1. Ῥὰι] ννὰ8 ἔσο 8 ὈγΓΒοθοΓ δἵ 
Βοπια ; ἴον Τγορῃίπιι8, αἱ (Π6 τη6 ΟΥ̓ ΠῚΒ 
ἢγϑὶ Ἰουγηου ἴο Μιϊεῖυ8, πα ἠοῖ θδθη Ἰοῖξ 
ἔποΓο, βίηςα τό γοδά οἵ ἢΐ8 δύτῖναὶ ἴῃ 7868. 
(Δεῖ χχ. 15.) 

ΤΕΑΌΜΡΕΤΘΟ, Ὅτ οὗ, 614. Ἐρδεὶ οἵ, 344. 
ΤαυΒΥ, νἱοἸ το 5 οὗἁ, ον ριιηἰῃθα, 166. 
ΤΑΥΡΗΣΝΑ δηὰ ΤΆΥΡΒΟβΑ, ἵἴνο ΟἿ γ8- 

(δὴ Ῥνοῃθη γαϑιἀθηΐ δὲ οπηθ, ἤογα {πὸ ν 
ἰαμῃουγοά 1π ἀἰιδίησ τΠ6 Κπον]θάρα οὗ τῆ6 
(λοβρεΐ, δπεὶ ἴῃ βδυσοουγίηρ (μοῖρ ἔο! ]οὐνοθ6- 
ἸΙενεῖθ. ὙὍὴα πιοπιίοῃ οἵ Ὀοϊἢ {Πδὶγ ΠδΙη65 
ὈὉγΥ δαῖηξ Ῥαὺϊ ἢ858 ἰοὰ βοπια ἴο σοπ)οοῖυΓα 
ἐπδὲ ΤΟΥ ΕΓ 8ϊϑῖθσβ. (οη). χνὶ. 12.) 

ΤΌΒΑΙ, οὐ Τηῦβαιῖ, ἴῃ6 δ βοὴ οὗ 
Φάρπεῖ (δη. χ. 3.)}, σποβϑα ἀεβοθπάβηϊβ 
ἈΓΘ Βρροβϑά ἴο ἢανα ρβθορὶδθ ἃ γερίοη οὔ 
Αι Μίποῦ, πρᾶγ ἔπε Ευχίηα ὅ6β, οὴ {Π6 
νεβῖ οὔὐ ΜΈΒΗΕΟΗ. (Οοπιραγα Βοβθϑη- 

Βιοσνγαρλϊῖοαϊ, Ηϊἰεἰοτίοαί, απ 

ΤΥ 

ΤΙΣ ΒΙΡ]ΙοὉ] ΟορταρὮΥ, νοὶ. ἱ. ρρ. 130, 
1831. 

ΤυβαΑΙ,ΟΑΙνΝ, ἴῃ6 βοὴ οὗ 1,διηθοῖ δηὰ 
Ζ1]16ἢ, ᾿Ἰηνθητεὰ (Π6 ἀγὶ οὗἩ ψογκὶπρ πηθίβ]β : 
ἴμ6Γα 18 σγεδΐ γϑϑβοὴ ἴ0 θεϊϊενε {πδὶ ἢ6 ννἃ8 
6 ΨοΪοδη οὗ δηοϊθηϊ γι Ποΐοσγ. 

Τυμπανισμος, οΥἩ Ὀεδίίηρ ἴο ἀσδίῖ, δο- 
σουηΐϊ οἵ, 176. 

Τυνιοβ οὗ ἴῃ6 ον 8, ἴογῃ οὗὨ, 498. 
Τυοηῖουϑβ, ἃ Ομ Ἰβείδη, ΡΟ ον οἴ Ερδ6- 

8.8, ΜΝ .0 τνδ8 ἴΠ6 (τη δηἃ δββοςιδίε οἱ δὲ, 
Ῥαυ!, δηὰ 18 πηδηςοηθα ὃν Ὠΐπι ἴῃ (Π6 τηοδβῖ 
αἰξδοιοπδία ἴεσπιβ. (Αςῖβ χχ. 4. Ἐρῆῇ. Υἱ, 
21. (Οὐἱ. ἱν. 7. 39 Τίτῃ. ἵν. 129. ΤΊς. 1.. 12.) 

Τυπάννῦ8,8 ρεΐβοη δὲ Ερἰιεβιι8, ἢ τ ἤοδ6 
ἢου86 οὗ δοῃοοὶ 8. δι] ργοροβοα δπὰ ἐ6- 
[επά 66 ἴΠ6 ἀοοιγίηςε8β οὗ ἰῃς αοβρεὶ. (Αοἰ8 
χῖχ, 9.) Βγ βοπια ᾿δ 18 ᾿ποιρῆς ἴο ἢδνα 
Ὀ6θὴ ἃ 7ον ἢ ἀοοῖίον οὐ γαῦδὶ, το ΠδΔ ἃ 
ΡΟΌΠς δομοοὶ δὲ Ερθἢδδβιβ; ψνἢ]]6 οἴἤογβ, 
ἢ ΠΊΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ, βυρροβα τμδὲ Πα τῦδβ 
ἃ ατγθεκ δορϊβῖ, θεοδιιδα 6 Δροβι]6 διιρὴςξ 
ἔργ ἴννο βιισοαϑϑίνα ὙΘΆΓΒ 'ῃ ἢΪ8 δε οοὶ, αἴζαῦ 
ἢ 84 σραβθά ἴο ργεδοὶ ἴῃ [ἢ 6 ϑγπαρορίι65. 
(Αεἰβ χίχ. 9.) 

ΤΥΞΚΕ, 8 σοἰευτγαίθα οἷν δηὰ βθας-ρογὶ οὔ 
Ῥῃαηϊςοία, ἐπαὶ Ὀοδβιθα οἱ ἃ γεν δδγὶν δηςὶ- 
αἷτγ, νν ]οἢ 15 τοσορηδεα Ὀγ ἴἢ6 ῥγορἢοὲ 
8818) (ΧΧΙ, 7.), δι ποῦ 18 νδγ οι δὶ 

Θϑεϊπηαῖθα Ὀγ ργοίδῃα ψυίϊογβ, νη οϑα ἀΪ8- 
εογάδηςξ δοοοιιηῖ8 [[118 18 ηοΐ {π6 ρίδοθβ ἴο 
δάὐαδε δηὰ ἀδίθγπῖπθ. Ενρη ἴῃ ἴΠ6 {π|6 
οὔ Φοβϑῆυδ 1 ννὰβ βίγοηρὶν (ογιβοά ; ἴον ἰξ 
8 ΟΆΠ164 ε|16 είγοπῷ οἷἐψ Τ γε. (οι. χῖχ. 
29.) Τγτγα 88 ἐν ίο  ἀ, Ἰηβυΐδγ ἀπ οοη- 
εἰπϑηΐα]. [πϑ0]ὰὉ ΤὙΎτα ννὰ8 σογίδιηϊν ὑπ 8 
τηοϑί 8ῃηο] θη, ἴον 1Ὁ νν88 ποι οθὰ ὕγ δοβῆυδ; 
[86 σΟὨΠΙΠΘηἴΔ] εἰν, ἤοννΘν Γ, 88 θδῖπρ ΤΏΟΓα 
σοπηηϊοαϊοιιδὶν δἰταῖαά, ἤτβί ργον ἰπῖο σοη- 
βἰἀδγδιίοη, δηἀ αϑϑυχηθὰ [6 πδηθ οὗ Ῥὰ- 
ἰεεῖγγυϑ, οσ ΟΙΪὰ Τγγθ. ἥδηι οἵ βυβῆεϊεης 
ΒΙΓΘΏΓΟΩ ἴο {Π|8 αἰδεϊηοιίοη [88 δι)θεγ- 
Γαβϑθὶ Ὀοίἢ (6 Ὑγγίδῃ οἤγοηοίοου δηὰ 
Βοοργαρῆν. [ηϑυ}  ΤΎΓΟ 88 σοηβηρά ἴο 
ἃ Βῖη8}} τοςΐκν ἰβίδηα, εἰρῃξς ἢιπάγοά ρᾷο68 
Ἰοῆσ, δηὰ ἔουγ πυπάγοιί Ὀγοδά, δπὰά Ἵου]ά 
ὭΘνΕΓ Θδχοθθὰ ἔνγὸ τη ῖ]68 ἴῃ οἰγοαΐδγθηςα. 
Βυὲ Τγτγο, οὐ ἴΠ6 ορροβίία σοαϑὲ, δρουῖὶ 
Βα ἃ τ] ἔγομι [Π6 568, τχᾶ8 ἃ οἷ οὗ ναϑὲ 
οχῖθηϊζ, βίηοθ, ἸΏΒΠΥ σοηΐζυΓὶο5 δίξον 115 ἀ6- 
τποἰϊιοη Ὀγ Ἀορμαι μά πε ξην, 1Π6 δοδιίογοα 
Γιϊη5 πιραϑυγοὰ ηϊποΐδθη ταῖ]68 τουπηΐ, 88 
ψ6 ἰδάγη ἴγομι Ῥ] Ωγ δηςὶ ϑίγαρο. ΟἿ 656, 
16 πιοϑὲ ουγίουβ δηαὰ βυγργίβίηρ δγο, ἴΠ6 
εἰβίθγηβ οὗ ἢδβ8- 6]- Αἰη, ἀθβϑίσηθα ἴο βυρρ]}Ὺ 
π6 εἰν ψἢ τδῖογ; οὗ νῆϊοῇ ἐποῦα ἃΓ6 
ἴῆγοθ 53:1} βηξῖγα, δθροιυῖϊ οπβ οὔ ἔψο ἔιγ- 
Ιοηρβ τοῦ ἴΠ6 868 ; 80 ψ6}} ἀδβογιρϑά Ὀγ 
Μαιιηάγε!!, ἔοσγ ἘΠ ῖγ συγίοιϑ σοηπι ΓΟ Οἢ 
δηά 50]14 ᾿μϑβοῦγυ. “Τῆς ἐουμίαϊπα οὗ 



Οεοσταρλϊοαϊ Τιοξοπανν. 

ΤΥ 

{ΠΠ 686 τυδίογβ," βαγβ ἢ6, αἰἴογ [ῃ6 ἀεβογὶρ- 
τἰοη, “γα 85 ὈΠΚΠΟΤΤ 88 ἴπ6 σοΟὨΓΓΙνΟΓ οὐ 
(ἢθ. ἀσοογάϊΐηρ ἴο Ἵσοπηπιοη ἰγϑαϊίοη, 
ἴον δγὸ ἰϊθά ἴγομη 8 83: ΟΓΓΆΠΘΟΙΒ ΓΙνΟΥ, 
ψοἢ Κίηρ ϑοϊοιηοη αἰβοονογεὰ ὈΥ ἢ18 
Βῖθαὶ ΒΑρΒΟΙΥ ; δηὰ ἢΠ6 εδιιβοά {Π686 οἷ8- 
ἴογΓη5 ἴο δθ6 πιδά6 88 ραγῖί οἵ ἢἰβ ΓεσοπΊρεποβ 
ἴο κίηρ Ηἰἴγαπι, ον ἐπ 6 πιαίθγια]β ἔπγη δ θά 
Ὀγ τπαῖ ρτίποο ἰοναγάδ υυϊ]αϊηρ [ἢ 6 ἰδιηρ]6 
αἱ 7ϑγιιβαίθηῃ. [115 σογίδϊη, πούονογ, ἴγοπι 
τΠοῖν τί βίηρ 8ο ἰρῆι δῦονθ 6 ἰδνεὶ οὗ [Π68 
ετουηά, ἐπαὲ ΠΟΥ πιυδὲ Ὀ6 Ὀτουρῇς ἴτοηι 
ΒΟΠῚ6 ρϑγῖ οὗ {π6 πιουπίδηδβ, ὙΠ ]οἢ δΓα 
δῦοιυ! 8 ἰδθᾶριιθ ἀϊβίδης ; δηὰ ἴξ 15 38 σογίδίη 
Πας τΠ6 νοῦκ 88 τ οἱ] ἀοηο δἱ ἄγϑί ; 866- 
ἵπρ ἰξ γογίογπιβ 118 οἷος 80 ψεἶϊ, δἵ 580 
ξίοαϊ 8 ἀϊδίδησα οἵ τἶπια ; ἴτῃὴ6 Τυγκβ Πανίησ 
Ὀγόκοη δὴ ουδὲ οὐ ἴῃ6 ψεβί 8:46 οὗ 18 
εἰβίογη, ἘΠγουρἢ ν ἰςἢ ΓΠΕΓΘ ἴ88ι168 ἃ 5ἴ ΓΘΔΠ) 
Κα ἃ ὕσοοῖ, ἀγίνίηρ ἤουιγ σογῃ τη}}}5 δ6- 
ἔσαθη ἰξ δηὰ ἴδε 868." ΕΊοπὶ [ἢ 686 οἷ8- 
ἴθ ἴΠγα 8 δῇ δηιυδοάμποϊ σψ ἢ !ςἢ ἰδὰ ἴο 
{Ππ6 εἰν, βυρρογίδα ὈΥ δγοῆθβ, δῦοιιϊξ βὶχ 
γαγὰ 8 ἴγοπιὶ ἴη6 στουηά, γυηηΐηρ 'π 8 πογιἢ- 
ογὶγν αἰτθοϊίοη, δῦουϊ δὴ ποὺγ, ψΒθη 1 
ἴυγη8 ἴο ἴῃ6 τνοϑῖ, δὲ 8 βι)δὶϊ τηουηΐ, 
ὙΓΠΟΓΘ ΔησΙΘΪΥ βιοοά 8 ἰογῖ, θυϊ ποῖ ἃ 
τηοβηϊθ, ψ ῃϊο ἢ Β6ΟΠ5 ἴ0 δβοθγίβιη {Π6 δ᾽ ἴ8 
οΥ̓͂ 1Π6 οἷά εἰϊγ ; δηἀ τΒδησα ργοσδϑεβ ονοῦ 
16 ᾿ἰβίῃπιυ5 ἴπ8ὲ σοηποοῖβ ἴηβιαγ ΤΎΓΘ 
ανἶτῃ [6 τη, θα] Ὀγ ΑἸοχαπάθγ, ἤθη ἢ6 
θεδβιαροὰ δηά ἰοοκ ᾿ξ. 

ΟΙὰ Τγγαὰ σἱτῃδιοοά {πὸ τηϊρῃν Αβδυτίδη 
ροννοῦ, πενίας Ὀδθη Ὀαβίορθα ᾿ἰπ νϑὶπ, ὈῪ 
ΘΙ ΠΙΘΏΘΒΟΓ, [ῸΓ νβ γϑβϑγβ, δ[Πουρῇ ἢδ 
ουϊ ο΄ ΤΠ οὶ Γ δυρρ᾽ο8 οὗ σψαῖογ ἔγοιῃ τΠ8 
εἰβίδογης, συ ϊο ἢ ἘπδῪ Γαι θα ὑγ αϊρρίης 
νν6}}8 πη τὴς ον. [τ αἴονῦνναγάβ. ἢο]ὰ 
ουξ ον {πίγιίθαπ γϑᾶγβ δρδίηδε Νερθυςπεά- 
Π6ΖΖΑΥ, Κίηρ οὗ Βεαῦγίοῃ, δπὰ ψγ88 δῖ ἰεηρίῇῃ 
ΚΚΟοη ; θθὉ ποῖ πὠπεὶ τπ6 Ὑγτγίδηβ Πδα τα- 
τηονοὰ τῃοὶν οἴἶδοίβ ἰο ῃ6 ἰπδυΐαρ ἰοννῃ, 
δηὰ Ἰεΐξ ποι βίηρ Ὀὰὲ (ἢ6 Ὀαγα 4118 ἴο ἢ 6 
νἱεοΐογ, τοῦ Πα ἀδιηο Βῃθ, ὙΠ δὲ οοπλ- 
Ρἰεῖθά ἐπα ἀδδβιγυοτίοη οὔ τῆ 6 οἰγ τνα8, [πα 
ΑἸοχδηάοῦ δἰξογνναγαβ πηδάθ ι.86 οὔ {8686 
τηλίογαἰβ ἴο θυ} ἃ ἃ ργοαϊρίουβ σϑυδανναγ, 
ΟΥ̓ ΙΒ: ἢγυ8, αῦονα μαι! ἃ πιῖία Ἰοῃρ, ἴο ἐπα 
ἰπβυΐαῦ εἰγ, ΨΏΪΟἢ γονῖνθά, 85 6 ρῃοηῖχ, 
ἔτομῃ 1η6 αβϑίεβ οὗ {πε οἷά, δαπὰ ρτὸν ἴο 
βῖεοαῖ ρον ῦ 8π4 οριίθηςθ, 85. ἃ ΠΊΒΓΙΕΠῚ6 
δίδῖο  δῃὰ ὙΠῸ Πα βίογιηθα δῇήογ 8 πηοβῖ 
Οὐβεϊηδῖθ βίερα οὐ ἥνε πιοηΐθ8. Βρ. Ρο- 
σοοΚα οὔϑεγνοβ, {παὶ “ΠΟΙ ἈΓΟ ΠΟ 568 
οΥ̓ (6 δηοϊδηϊ οἰϊγ; δηα 88 ἰΐ 18 ἃ ββπὰ 
ΒΏοΓο, [6 δς6 οὗὁὨ δνϑγγ {ΐὴρ 18 δἰξθγθα, 
δηά ἴῃ6 ρτεαῖ δαυδάιϊιοϊ 18 ἰῇ ϑην ρδγίβ 
Αἰπηοδί Ὀυγοα ἴῃ ἔπ βαῃά." (Μοὶ. 1. 
Ρ. 81.) Τῆυβ ᾿δ8 δὴ {8]16ἀ εἰ6 ῥγο- 
ΡΒΘΟΥ οὔ ἘΖΕΚΙεὶ : Τάσε ἐλαίέ δὲ ὀιιδ! πὸ 
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ἼΟΤῈ : ἐλομσὴ ἰλοι δὲ δομσὴέ τ, ψεΐ ελαϊ 
δου πεῦον δὲ υμιπὰ μροην (χχν!. 31.) 

Τῆς δῖα οἵ [πϑιϊὰγ ΤΎΓΕ ἢδ8 Ὀδθὴ ἢο 
658 γϑιῃδγκαῦ!α : ἤθη ΑἸαχϑηάεγ δίογιηδά 
πὸ εἰἶγ, ἢ δεῖ ἢγε ἴο 1ἴζΞ. ΤῊΪ5 εἰγοιπ)- 
δίδῃςθ νν88 [Ὁσγοιο]ὰ : “ Ὑγτγοὸ ἀϊὰ μυμ ἃ Πεγ- 
861} ἃ βίγοηρῃοϊ , πὰ πεαρεὰ ὕρ διἶνοῦ 88 
ἴπῸ ἀυῖ, δηὰ πε ροϊά ε5 1ῃ6 πρῖῦο οὔ τἢ6 
βίγεεῖϊβιυ Βδῃοϊὰ εἰ Ἰογὰ ν}}} οὐδὲ Ποῦ 
ουξ, δηάὰ δα νν}}} δπιῖϊῖα ἤῈΓ ροόοννϑὺ ἴῃ {Π6 
868, 8η(ἰ 56 58}8}} "Ὲ ἀδνοιγοά: ἢ ἢγο.» 
(Ζεεῇ. ἰχ. 8, 4.) Αἴἴοῦ {815 τογγῖῦ]6 σα] ὰ- 
τηἶτγ, Τ γα ἀραΐη γείΠανθα μῸΓ ᾿οββθθ. ΟἿ]Υ 
εἰριἴδθη Ὑθαγβ δίϊθσ, δῆ ἢδὰ σϑοονογοὰ 
ΒΓἢ ἃ ΒΠ8Γ6 οὔ ἢδγ δηοίθηϊ σοπητηἜΓοΘ δηά 
Οριιΐΐδηςθ, 88 θηδθ θα Πεῦ ἴο ϑιδηά ἃ βίορα 
οἵ ἰουγίεοη τποη ἢ 8 ἀραϊηβὲ Αηΐξίροηιβ, θ6- 
ίοτα πα οοιἹὰ γοθάυςσα τπ6 οἰἶγ. Αἰἴτον {}}15, 
Τγτα [6]] αἰ ἰογηδίοὶΥ ὑπάογ τ ἀοηιηίοη οὗ 
τΠ6 Κίηρβ οὗἨ ϑυγὰ δηὰ Ἐμρυρῖ, δηά τῆση οὗ 
[ηΠ6 Εοιηδηβ, ὑπῈ}} 1 ψὰ8 ἴβκθὴ ὃγ τῃ6 
ϑάγδοθηϑ, δῦουΐϊ Α. Ὁ. 639, τείβκεη ὃγ τἢ6 
Ογυβδάογβ, Α. Ὁ. 1124 ; δηι δὲ ἰδηρίῃ βδοκοά 
δηἀ γαζοὰ ὕγ ἰπ6 Μίδιηεϊυκοβ οὐ Ἐρυρῖ, 
ψ ἢ διάοῃ, δηά οἵποῦ βισοηρ ἴον, {πᾶς 
{ΠῈῪ ποϊριις πο ἰοηρεῦ Ὠάγροιν τΠ6 ΟἾΓ8- 
δη8, Α. Ὁ. 1289. (τ. Ηδ]68᾽8 Απδὶ γϑβὶβ οὔ 
ΟὨΠγοποϊορυ, νοΐ. ἱ. ρρ. 442---444.) Τγτα 
ΨῈΒ ἱπαθὈϊοα, ἔοῦ πιο οἵ 118 ργοδρογιίγ, 
ἴο ἔἰπ6 τηδηυξβείυγα οἵ δβιυϑβ οὗ 8  άτεῖς 
ἀγδο. 
ΤΙ [οἸ]ονίηρ ἀεβογριίοη οὔ {π6 τηοάεγῃ 

ἴονψη οὐ διιγαῖ, ὈῪ δὴ 1π|6] ]Προης ἐγαν δ! οσ, 
Μ1}} ρσῖνα (Π6 ταβάοῦ ἃ νεῖν ἴδα οὗ 1Π6 
Βρεηάουγ οἵἁ δηςϊδηϊ Τγγα ἴῃ τῆ6 ἀδγβ οὗ 
δ΄ σοπηηδγοῖδὶ ργοβρογυ, 858 ἀοἰποδιῖοα 
Ὀγ τῆς ργορίνεῖ ἘΖοκίεὶ (χχν]!, 3.) :-- “ΤΠ ας 
ὈάΖαδγα, δ |6ὰ 1 σΟϑ}]γ ππογοθαηαΐβα, 
Ὀἰοἰυγοϑαὰθ απα ἰπιογεβιίίης στοιρ8 οὗ π8- 
εἶνεβ οὔ εαἰορί,δηΐβ, σδιηεὶβ, ἤοῦβθθ, δηὰ 
Π}11168; δίγϑημογδ ἔγοπὶ 4}1] ραγίβ οἵ {8 
αἰοῦα, ἰῃ {πο ῖγ γεβρθοῖῖνα σοβῆι πη ; γ65856]}8 
ὈυΠαΐης οὐ {86 βίος κβ, οἰδγβ ἡδνί ρδιηρ 
Π6 τίνον ; ἱορεῖδεγ ψτἢ ΤυΓΚΒ, Ῥεγβίβηβ, 
δηὰ ΑΥπιθηΐίδηθ, ΟἹ ΑὙΔΌΪΔη ΟΠΆΓΡΟΓΒ ; 
Ευτοροδη ἰβά 1685 ἴῃ βρ᾽επα!ὰ σαγγίαρβϑ, ἢ 6 
Αϑίδιις ἰδβπιαῖεβ ἴῃ ἤδοκεγίεβ ἀγάπη ΟΥ̓ 
ΟΧΘΗ ; δηὰ τἢ6 πο ῖϊου ἀρρϑάγαηςς οὗ τΠ6 
Ἐπρ 5} δηὰ ΝαΌο)}»᾽8 ἴγσοορβ8 οἡ (ἢε (ογιϊ- 
βοαῖοηΒ, γαπηϊηὰ ὺ5 οὗ (6 Ὁ] ον ΐηρ ἀ6- 
δογριίοη οἵ ΤΥγα: Ο ἐδοι αγί εἰἐιιαίε, διε. 
(ΕζΖεκ. χχνιὶ. 3.) ΤΠ 15. ἃ ἴγ6 ρὶεΐαγα 
οὔ Οτίθηϊδὶ οομηηθίοα ἰῃ δηῃοίθηΐ [ἰπη68 ; 
ἈΠ4 8. ΨΕΥῪ δχϑοῖ ἀδβογριοη οὗ τπ6 ρογῖ, 
δηά τπ6 ὈαΖζβδγβ οὗ ϑιιγαῖ δἱ {πΠ6Ὸ ργϑβαπῖ 
ἀδγ." (Εοτγθεβ᾽ β Ογίεηϊδὶ ΝΜεπηοἶγβ, νοὶ]. 1. 
Ρ. 344.) 

ϑύγ, ΟΓΥ πιοάύσγῃ Τγγα, 18 ποίπ!ηρ ΤΏΟΓΘ 
(δ 8. πιδυκεῖ ον, 8 5Π18}} δβεᾶ - ρογῖ, Πδγαγ 
ἀεδβοσνίηρ [Ὠ6 Πδη6 οὗ ἃ Εἰ : 118 ρογί, ηονν 
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Β]16ἀ τρ πεῖ τυΐηβ δῃά ομοκεά, ἰβ Πτογαὶν 
80 “ἰαἰὰ πιαβῖο, {παῖ {Π6γὰ 18 ΠῸ δηϊεγὶπρ 
ἴη.᾽ ([56. χχὶλὶ. 1.) 118 ρορυϊδίίοη ἰβ 1688 
τη ἴἤγοα ἰπουδαπὰ 8ο0]8. [18 οὨϊεΐ ὃχ- 

γί 18 ἴῃ 6 ἴοῦδοςο Γαβαὰ ὑροη {ἢ 6 πεϊρῇ- 
ἀπέξον: 8}}}5; τ ῖτῇ βοπια οοϊΐου, σδδγοοαὶ, 
δηἀ ποοΐ, ἔγουῃ {Π6 πιοῦθ αἰβίδηξς πιουῃ- 
ἰΔῖϊη8. ΤΠδ ἤουδο8 86 ἴογ ἴΠ6 τηοϑὲ ραγί 
ΤΊΘΓῈ ἤονεαὶβ ; δηὰ {Π6 βίγθοῖβ δΔΓδ ΠΒΓΓΟΥ 
Ϊαπο8, Ἵσοοκοὰ δπὰ δίεηγ. (Εοῦ πβοη᾿ Β 
ΒΙ0]. 68. νοὶ. 1). ρ. 400. ΐαῃ ἀε Ν' εἰἀδ 8 
Ναγγαϊίνθ, νοὶ. '. ρ. 308.) “Ἐχίγειῃε 
ΡΟνΟΓΎ οἤδγδοίθγβαεβ ἴπ6 οἶδοθ δηάὰ [ἢ6 
δορίθ. Τα θάΖϑδΓΒ ΒΓῈ ρΟΟΓ 8Ππιὶ Βοβηὶν 

Ἰὼ 1Ποῖγ [ΒυρρΡ)Ὺ οἵ] ργονϊβίοηβ. Τῆα οἱὰ 
Παγθουγ, τ μοἢ οὔσας τοῖν {86 ἰαγρεδὶ 
ἰγϑαϊης νϑββοὶβ ἴῃ τπ6 ποῦ, 8 ΠΟῪ 80 
εἰγουπιβογθθά δηὰ ἢ]]1εὰ ὑρ, μὲ οΐν 
διη8}} ογαίς οδῇ οηίον." (ΕἸΔΚ᾽8 Ῥαβίοι᾽ Β 
ἘεοοϊἸεοιίοπβ, Ρ. 376.) “ΑἸμουρῇ {Π6 
868 [88 βιναϊοσσοά υρ 8 ἴαγμα ραγὶ οὗ τῇς 
τηδσηϊῆοοηοα οὗ Τγτε, τὰ β6}}} πη γεπιδῖῃδ 
οἵ ᾿ϊ8 βυπιρίυουβ το ρ]68 δηά ἴονεγβ, ἰγίησ 
Ὀυγίοα ὑπ ογ ρτουπά ; δβραοῖδιν οἡ ἰδ 
βουτὶ δἰάθ οὗ τπ6 οἰϊγ, ὩΟῊ ἢ 6 ὈυΓίΔ]- 
τοιηά οὗ 6 Μοβεπιπθάδη ρορυϊδέοη.᾽ 
τμ Γεβυὶ: οὐἨ τῃ6 δχοδνδίϊοηβ νοὶ ἤδνα 
θδοη πιϑέθ, ἢ88 θδθη [Π6 ἀἰϊδβιηἰογιηοηΐ οὗ 8 
γἰοῆ γοαβιγο οὗ Θηΐ8 οὐ οο]ι 8, 
κἴδίιιοβ, απὰ οἴποΥ γοϊϊοβ, ψμἱοἢ γθοδ}} 1Π 6 
τηαρηίϊβοσησα οὗὨἨ ἴπ6 δηποίεπε γουδὶ οἰἱξν.ἢ 
(ν δη ἀς Νεϊαε᾽5Β Ναγγηξῖνθ, νοὶ]. 1, ὑ. 195. 
866 αἷβδο δονεῖβ Ομγίβεδη ΒΒ ΈΓΟΠ 68 ἴῃ 
(6 Μεαϊξοιταηθβϑη, Ρ. 4:22., δηὰ ἴῃ δ γγῖδ, 
ΡΡ. 131---141.) ΑΑ οοῃδίάεγαθ!α ρϑγὲ οὗ 
πηοάεγῃ ΤΎΓΘ τγδϑ δβίγογθὰ ὈΥ δὴ δβϑγἢ- 
4ιακα, οὐ 2αη. 1. 1837. πη {Ππ6 οοη- 
τθῦοα οὗ ἐπε Τυτγίδπβ ἢ (6 Ηδῦγεννβ, 
866 ῃῃ. 626, 527. οἵ 115 νο] πη. 

Ετοιι δίάοπ ἴο Τ γγε 18 βθῆθγα! ν οΠ6 σοῆ- 
εἰηπυοὰ ρα, ναγγιηρ ἔγοπι 800 ἰο 1000 
γαγάβ ἰῇ ψἱάϊῃ. Νεδγεγ ἴο Τγτγε, 'ὶ Ὀ6- 
οΟπι88 σΟηβί ἀΘγαοΪγ σίάογ; δά ἰογμβ ἴο 
1Π6 δαβδὲ οὔ {παὶ οἱἵγ., ΟἿ ΘΥΘΓῪ 5|46, ἃ ΓΙ ἢ 
δηάᾺ ρἰεβδίηρ σουηῖσγ. Αδουΐ Ἐ45-6- Αἴη, 
ἴπ ραγίϊσυϊαγ, {π6 ᾿Ἰηϑϑάονϑ, ναγιεραῖθα ὈῪ 
δι Γαδ οἴϑ, 8ΓΘ ΨΥ ΡἰοίΓΟΒ4ι6, δηά οδ- 
ρδδὶς οἵ Ὀθεΐηρς γεπάογοά ἢϊρηὶν ργοάιςῖῖνα. 
(ϑονοιεβ Ομγιβείδη Ἐδβοάγοῆεβ ἴῃ ϑγγία, 
Ρ. 397.) 

ὈὌΝΒΙΟΟΌΥ ΟΡΕΕΚΙΝΟΒ, 320. 
ὌνουεαΑΝ ῬΕΆΒΟΝΒ, νἰο ΜΈΓ διιοῖ, 36]. 
ὕρνρηλζ, 8 σοιηίγυ γἰςἢ ἴῃ ρο]ά, (Πα δἰ» 

ἴοη οἵ νοῦ ἰβ πόονβογα ροϊηϊδά οι. 
Οαἰπιεὶ βδυρροβοά ἰξ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 δ8πι6 νἱἹῖὶι 
Ορδῖν. ( χ. ὅ. ὅεῖῦ. χ. 9.) 

ὌΡΡΕΚ ΟΑΆΜΕΝΤΘ, ἴογι οὗ, 428, 4299. 

Διοφγαρλιοαϊ, Πιβίογοαΐ, απα 

γο 

ὕκ οἵ {πὸ ΟΠαϊίάδθβ, ἃ οἷν οὗ Μεβορο- 
ἰδηλϊα, {π6 ἀνε! !ηρ-Ρίδοα οὔ Τογθ δπά 
ΑΡγβᾶπὶ; ᾿ Ὦϊοἢ {Π6 Ἰαϊίοῦ νν88 ογάογοά ἴο 
υϊ, (δα. χὶ. 238.) “Βγ βίῃ Βα ορνεγοά, 
δηΐ σψοηῖ οἷ, ποῖ Κηοπίηρ νοῦ ἢ6 85 
βοὶπρ." (δῦ. χὶ. 8.) ὕτ νὰ βιιδβ6- 
αυθηεν Τα] οἀ Επ6888 Ὀγ ἴπ6 Μδοθαοηϊδηβ; 
δηά Ὀγ ἰῃς Τγτγίδηβ {ὐγῃοΐῖ, ψῆϊοϊι ἐπ 6 Ασγϑθβ 
δανα οογτιρίθά ἰηΐο Ὀτίάϊι ογ Ογίάῃ. Μγ. 
Βυοκίηρῃαπ) ἢ88 σίνοη ἃ ἰοῆρ δηὰ ᾿πιογαβῖ- 
ἴῃν ἀοδβογίριοη οὗ 15 ργεβθηὶ βίδῖθ. (Τγανεὶβ 
ἴῃ Μεβοροίδπιϊα, νοΐ. 1. ρρ. 19|---]9]. 
Αἰπβογι ἢ 5 ΒδιαγΚ οἡα Αβϑυγίδα, Βαῦυγίοῃ, 
δηὰ ΟΠμαϊ δα, ἢ. 152.) 

ὕκπινμ δηὰ ΤΗΜΜΙΜ, νἢαΐῖ, 306. 
ὕΖ, ἰαπὰ οἵ (Ψοῦ ἱ. 1.), [6 ταϑβιάθηςε οὗ 

[86 ραϊτγίαγοῦ ὅοῦ, 18 διρροδβϑὰ ἴο ἤδνβ Ὀθεὲπ 
6 πογίβεγῃ οὔ Αγδρίδα ; (ῃουρῇ βοπιθ 
ΓΟ οἵ ορίἰηίοη ἴπδὲ ᾿ξ 15 Εἰάοπιη οὐ Ἰάἀτπ558. 

ὌΖΖΙΛΗ, εἰβο Ἅοδ δὰ ἊΑ ζαγίδῃ, ἃ Κιηρ οὗ 
Φυάδιι, ννῇῆο βυσςροαρα ἢΪ5 ἔδίῖποῦ Ατπδζιδῇ, 
ΨΠΘη ᾿6 ῬΒ ΟἿΪΥ δἰχίεεῃ Ὑϑαγβ οἵ 866. 
Τῇ σοπηπιοποσηιδηΐ οὗὨ Πἰβ Γεὶρῃ ψγ88 δυδρὶ- 
εἴοιιβ ἔον ἢ5 ρου δηὰ Ζεαὶ ἔοσ 1π6 ποσβῃϊρ 
οἵ ἀοά; δυϊ εἴϊεγνναγάβ, ργεδιυπιίηρ ἴο ἴ8Κ6 
ἀροη πὶ 1Π6 δβδοθγάοίδὶ οἷδοθ, ἢ8 νν88 
δβίγιιοκ τι 8 ἸΘΡΓΟΒΥῪ ; 8δηα πα οσοπἧπιοά 
νἰϊηουϊ 76Γυβδ  Θ), δβοραγαῖθαὰ ἴγομι οἵπογ 
6, ᾧη{}} ἢϊ8 ἀδδίῃ, Β.ο. 768. (3 Κίηρε 
χῖν, 91, 22. ; χνυ. ]--- 7.) 

ΨΑΙΕΥ οἵ Αἰαίοη, 68. Βογβοθδῃ Οὗ 
ΒΙ]εββίηρ, 62. Βοοιπι, 68. ΕἸδἢ, 68. 
Ηΐϊπηοπι, 64. 9Ζε6Ποβπαρῆδί, 65. Μαμηγο, 
62. Ἐορμδίηι, 63. δα, 62. δδδσγοῃ, 62. 
δηδνοῖι, 62. Βιἀαΐπ), 62. 

ΨΕΘΕΤΑΒΙΕΒ, ζγοόσῃ ἰη Ῥαϊοβεηο, 78-- 
82. 

ψειῖ5 οἵ ἰἰα Ηδῦγονν νοπηση, 432. 
ΨΕΒΤΜΕΝΊΤΒ οἵ [Π6 ργίεδῖβ, 303. Οὔτμα 

ἰιρῇ ρῥγίθδι, 305, 306. 
ΨΊΟΤΙΜΆ, ἀϊδεγεης κἰπ 8 οὗ, 315. ον 

βεἰοοῖοα, 315. ΜδηηοΓ οἵ ργοβθηιηρ τἤεη), 
316. δηὰ οὔ ἱπηπιοϊαιϊησ τἤθαι, ἀπιοὴρ (ἰ6 
7εν5, 317.; δπε δηγοηρ ἴΠ 6 ποδί ἤδη πϑίϊοηβ, 
381], 382. Ὠἰνϊπδιίου ὈΥ ᾿ηβρεοίΐην [ἢ 6 
Ἰῖνογβ οἵ νἱοἰϊη8, 389. 

ΨιΟτΤΟΙΒ, τοςοριίϊοη οὗ, 342. ΤΥῸΠΙΡἢ5 
οὔ, αἴιοπς ἴΠ6 Ἐοπιδῃ, 252 --- 95}. 

ΨνΝιΝνῈ8 δὰ Νινκυαδὺβ οὗ ἴπ6 εν, 
οὐϊυγα δηα πιδηδρεοιηθηὶ οὗ, 498, 499. 

ψιβιτόοῖϑ, ἢον τοςοίνοά, 469. 
Μψοιυντακυ Οὐ]διίοηβ, 392. 
ον, πδίιγα δηὰ αἰϊβογοπὶ Κ᾽η 5 οἵὗὨ 

8345 --- 3592. ον οἵ οοπδοογαίίοῃ δηὰ οὗ 
οηρεροηθηΐῖ, 3522. 
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απ, (ἢ 6 δδγ Ἰθδὲ, 6 Γ6 δίουῦυ 6χ- Ζλβύσον, οὐ Ζεβυιῦν, [6 ἐδηῖ βοὴ οἴ 
ουγβίοηϑ, 913. αΓβ οὔ δε Πεῦγονδ, 919} Φαοοῦ, θογῃ οἵ 1,68}, ῆο ρᾶγα ἢὶβ ἤδπιὸ ἴο 
.“-- 92]. 934.--- 2938. 

γ Άβηινο, αἰ βδγοηΐὶ βογίβ οὗ, 360. 
νΆΤΟΗΕΒ οἴ δα ηἰρί, 188, 189. 
ἍΆτεᾷ, ᾿ηρογίδηςα οἵὨ, ἴῃ [ἢ 6 Εδϑὲ, 40. 

ἘἙδιοῆθα Ὀν ψοόπιθη, δ9. 434. 405. Τα 
ννδίουϑ οὔ ἴἢ6 ΝΊ6 δἰ προ αγὶν ἀεἰϊοίου8, 476. 

ὙΜΑΤΕΙ-ΡΟΥΒ οἵ ἴδε 268, ποίϊοθ οἵ, 
425. 

ἍΜΑΤΕΒΘ ΟΡ ΜΈΒΟΜ, ποίῖοα οὗ, 46. 
ἍΈΑΡΟΝΒ (ἘΠ Ἰατγγ) οὗ τΠ «6νν8, 2329 --- 

234. ΑἸ]υιϑὶοηβ ἴο ἴ6 ατγεοοῖκ δηὰ Εοπιβῃ 
ΤΠΟΙΣ ἰη τῇ Νὸνν Τοβιίδιηθηῖ, 947, 848. 

ἘΕΌΡΙΝΟΒ οὔ ἴῃς ον5, 643.--- 4418. 
ΈΕΚΒ, δοοουηΐ οὗ 190, 19]. 
ὙΥΕεΙΟΗτ5, ἔ806 οὗ 573. 
Ἄνει,..5, ἰὰ Ῥαϊδβεῖηθ, δεσουηὶ οὗ, δὅ0, δ]. 

Τῆδ εἰορρίηρ οἵ μετ Ὁρ δὴ δεῖ οὗ 08- 
ΕΠ γ, 52. 

ΗΠΕΛΈ, δϑυπάδβηοςο οὗ, ἰῃ Ῥαἰοβέϊηο, 77. 
ὙΝΗΙΕΙΎΙΝΌΒ ἰη Ῥαἰοϑβίϊηο, 65, 66. 88. 
ψυιρον 8, ρογοῃ δηά οσοπάϊίοη οὗ, 458, 

ἘΥ ΤΕΝΕΠΝΈΒΕΝΣ; ἷῃ 5] οβεῖὶῃθ, δοσοιης 
οἱ, 86. 
ΝΙΝ 9, ργονδι ης ἴῃ Ῥα]οβεησ, 40. 
ΊΝες5 οὔιπο δον, 499, δ00. 
ἌΥΊΝΤΕΒ, ἰπῃ Ῥαἰοβίΐηθ, δοοουηῖ οὗ, 34--- 

36. 
ὙΥΙΤΒΕΒΕῸ ΒΑΝΡ, Ὑἢδὶ αἀἴ868536 ἰηϊοπάοα 

Ὀγ, 654. 
ὙΥΓΤΝΈΒΞΕΒ, Θχδιϊηδίοη οὗ, 1388. Ῥυ- 

Ὠἰδηπηοηΐ οὗ [Ἀ|86 ὙΠ 68568, 162. 
ὝΝοΟΜΕΝ, οουγὶ οὗ, 965. αγίοιιβ δ.(1.1685 

ΟΥ̓ τιεῖγ δρραγεὶ ἀεβογῖυθά, 484---487. 
Τίηροα (πεῖ σγουϊα, 436, 437. ΨῈγ 
(ογυιάάθῃ ἰοὸ Ψψϑῶγ πιθη᾿ 5 δβρραγοὶ, 437. 
Ἑυςσβιίοη δηὰ σοπαϊείοη οὗ, 45]. 

ὙνΌΒΞΗΙΡ οἵ (ἢ Ταιρ]ε, 338. Αηά ἴῃ 
1η6 ϑγῃπηρορυθ, 39718---985. ΑἸ] υδίομΒ ἴο 
1π6 ἐἰοιυειους ΨΟΓΒΠρ οὔ τἢ6 Ὠοβε θη 
ἐχρίαϊηεα, 378---387. ἘΕχοϊυδίοῃ τοι) 
πΟΓΒΠΪρ, 169, 170. Απηυδὶ ῥδυπηθηῖβ 
ταδς Ὀγ (ἢ 76:18 ἴογ 6 δυρροτῖ οἔὗὨἁ ἐἰιεὶς 
δϑογοά ψογδηϊΐρ, 903. 

νουνῦ8, ἰγοβιίπηϑηΐ οὗ, 547, δ48. 
Ἄ κιτινο οὔ (6 ον, δΔηἀ πηδιοσγιδὶδ υβοὰ 

ἴον {Π15 ρὺ δ01---5610. Νοιῖοες οἵ ἐΠΕΙΓ 
ΓΕ ηρ-ἸΔ0]εῖ5, 610. 

ΧΥΙΟΡΗΟΒΊΙΑ, οὗ ἔδαβὶ οἵ ποοὐ-οδεγίηρ, 
8347. 

Υεαμβ (9 6 13}, εἶν! δηὰ δος οβιβϑεῖοαὶ, 
δεοοουης οἱ, 192---194. Οποπάαν οἵ {Π6 
δεν ἢ γοδγ, 195---900. Υ̓ΘΆΣ οἵ ρδηῖβ δηὰ 
μεδβδῖβ, 192. ϑεαραῖςδὶ γεϑγ, 3815. ὙῸΓ 
οὔ 7υθῖϊοο, 8548---850. ᾿ 

οὔ οὔ (δα ἔνοῖνοα ἐτἰῦ68 οἱ [8Γγ86] ; ἔοσ 168 
᾿ϊπ}118 δοιὰ ἐο ψ Ὡς, 866 Ρ. 18. 

Ζλοσβεῦϑβ, 8 οἢϊοΥ οοἸ] ] Θοΐοῦ οἵ γοοοῖνογ- 
σοΏΘΓΆΪ Οὗ 16 οσυβίοϊῃδ ΟΥ̓ ἴδχ68 ; ΨΠΟ 6ἢ- 
ἰογιδϊπθαὰ .ζ6805 ΟΠ σίοῖ δὲ ἷβ ἤοιιδο, δηὰ 
Ὀδοδη)6 8 αἰβεῖρίθβ. (κα χίχ. 1--8.) 

ΖΑΡΗΝΑΤΗ-ΡΑΑΝΕΑΛΗ, ἴδ6 πδηλ6 ρίνοῃ 
Ὀγ ῬΠδγαοῖ ἴο Φοβερῇ (6 εη. χ]!. 45.), νος ἢ 
ἴῃ ἴΠ6 πηλγρίη οὗ ΟὐΥ Γ ΒΙ0]68 18 γϑῆς- 
ἀεγθά, ἃ γευεαΐεν οὔ δεοτείς, οὐ 186 πιᾶαπ ἰο 
ιὐῆοπι δεογείς αγέὲ ἠῤ' πές: ξ πΝ 16 [ἴῃ- 
ἰογργοϊδοη φίνθη ἴῃ 1Π6 66 - 
ΡὮγαβα, ἴπ6 ὥγγίδο δηά Ασγϑθὶς γον, 
δηὰ ὉγΥ ΚΙμθοΝ,. [ξ [α8, πονόνογ, Ὀθθα 
Δϑοθγιδπθα ἰο Ὀ6 ἴπ6 Οοριὶς οΥ Ἐργριίδα 
νγογὰ Φορἢ-ἔ6- ρεηθῆ, πο, δοοογαϊηρ ἴὸ 
ΤΙ ουἱΐδ Ρίςαι 68 δηὰ 780] ουβΚὶ, βιρηῖβοβ δαέμα 
πωπαϊΐ, ἰῃ6 ἑταἐυαίίοπ οὗ ἐδδ εὐοτίά, τείεττὶηρ 
πιοϑῖ ῬΌΡΒΟΥ ἴο [86 ργεδβεγνδίίοῃ οὐ Εργρὲ 
ἔγοπι ϑηηῖὶπα ὈΥ {Π6 156 σου 565 οὗ ὙΠ} : 
δηα νοὶ ἰῃ της ϑεριυδρίηϊ νεγδίοῃ ἷβ γθἢ- 
ἀεγεὰ ὈΥ Ψψοθομφανηχ δῃά Ψονθομφανηχ. 
ΤῊ ἰηϊογργείδιίοη οὔΡΙ χυ65 δηὰ Ψ6Ὀ]ομ δὶ 
'β δρργονϑά ὕγ Μ. Θυδπίγεπιὸγο. (9 δὈ]οηβκὶ, 
Ορυβοιυΐα, οἀ. ἃ. Τὰ ΥΥ δἴογ, ἴοι. ἱ. ὑρρ. 307 
---216. Θιυιιϊγοιπόγο, Ἐδοδογοῖοβ δὰ ἰδ 
Ιμδηρσυο οἱ 1εϊτἰέγαίλυγα ἀκ 1 γρία, ῥ. 74.). 

ΖΑΒΕΡ Οὗ ΖΕΒΕΙ, ἰ8 ἴ8 6 ὩξΠ)6 οὗὨ ἃ νιον 
(Νυπι. χχὶ, 12.), δηὰ δἰβδο οὔ τῃ6 Ὀγοοῖὶς οὕ 
βῖγεβπι Γυπηΐηρ {πγουρῇ 1 (Π ευϊ. 11.13.,14.), 
ἴῃ τὴ ἰογγϊῖογυ οὔ Μοαδῦ, οῃ ἴῃ οϑδὲ οὔτ 8 
Ὠεδὰ 8ε8. Τα ἴβγδϑὶ ἴδ δμοβηιροα μδγα 
οη ἐπεῖγ ᾿ουΓΉΟΥ ἴγοτι ἴο ἴπ6 1,δηὰ 
οἵ δῆδδη. Τθ6 ναῖον 15 ἢον οΔ] θὰ τἢ6 
Ἡνάαϊ-εἰ«Αὐεα. (Ὄ ἰδοπΒ 1,8η48 οὔ 6 
ΒΙΡ]6, νοὶ. 11. ρ. 784.) 

ΖΑΒΕΡΗΑΤΗ. ὅ66 ΒΆΒΕΡΤΑ, ῥ. 796, 
οο]. 3. 

ΖΕΑΙΟΊΒ, 8 ονν ἰδ, βοςῖ, ποίϊϊοα οὗ, 405. 
ΖΕΒΕΌΕΕ, [6 δυδθαπα οἵὁὨ ϑαίοπιο, δπὰ 

(διπον οὔ ἐπ 6 δροβϑι 68 δ )ε8 δηὰ Ψοόθη. 
ΖΈΒΟΙΜ, 8 οΟἷἐγ ἰῃ 1Π6 νὰ]6 οἵ ϑιἀη), 

ΨΥ ὮΙΟΝ τῦϑδ βυηκ, ἰορεῖθονῦ ψ ἢ ϑοάοιῃ δά 
ΟΘοπιογγβϑῇ, ἰη τη6 Ὠοδα ὅθ. 

Ζεβυιῦν. ὅὲεα Ζαβύϊον. 
ΖΕΟΒΑΒΙΑΗ. 
Ἰ. ΤῊ δοὴ οὔ ἴδε Ὠἰρῇ ρεῖοδὲ “ΗΟ ΑΌΑ, 

ΠΟ Ψ88 βίοησά (ο ἀεδῖἢ ὃὉγ ογάεν οἵ Φοδβῃ 
Κπιρ οἵ δυάδῇῃ, ἴον ᾿ἷ8 Βεἰν ἴῃ ορροβίηρ 
16 ἰαοἰδίγγ οὗ ἰ6 5εν8β. (3 (Ὦτγοη. ἵν. 
20, 31.) Τοιοῦ οἵ Ζεοβαεγαῇ, 66. 

ῳΦ, Τα ἐουτγίοεπιἢ κὶπρ οΥὗἨ ἴδγβεὶ, νῇο 
βιςοοούοα ἰδ (δίῃ ῦ Ψεγοῦοδπὶ 11. Ης 
ἰτηϊτδῖοα ἐπ ἰἀοἰδίτίεα δηὰ 1Ἰηϊαυΐεῖοα οὐ ἢϊδ 
ΡιΘαθοδββοῦβ ; δηά, 86 ἃ βῃογί τγεῖρτι οὗ 
εἷχ τηοηϊ8, ἢ6 ἘΨΆΒ δϑδαβδί παῖδα ὉΥ ΒΕΔ: 
υμΜ. (ὦ Κίηρ χῖν. 99. ; χν. 8-10.) 

8. Τῆι δοὴ οὗ Βεογεοξιδη, δηὰ ἔθ ἰδβὲ 
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θυϊ οη6 οὗὁὨἉ {Π6 ΠΙΠΟΓ ργορῃοθῖϑ.Ό. Ηδ τηυδὲ 
ἤανα Ὀδθη ὕοῦῃ ἴῃ Βαῦγίοηΐα, δηὰ πιιδὲ 
δανα θόδη γοιιηρ᾽ δὲ [6 {1π|6 ΟΥ̓ πὶ. ΔΥγῖν8] 
ἴη Φυάκπα. “ἩΗὀἔδ ννᾶβ σοῃπίδι:ρουασυ 1 ἢ 
Ἡσσαὶ, δη ὈοΙἢ ργορῃοθῖϑ τεγο Θπρίονθά 
πῃ δποουγαρίηρ Ζογυ ΡαΌ6] δὰ Ζ2οβῆμα το 
ΠΆΓΓΥ ἰογνναγὰ 6. Ὀυϊἀΐηρ οὐἁὨἨ τῃ6 ταπρ]6, 
γοἢ Πα ὕδθη ᾿ητογ το τΠγουρῃ 186 
5655} δῃὰ ψνογ ἐγ δρίγις οὔ {πὸ γεοϊιγηοά 
ΘΧΙΪ68 ; --- ἃ Βρῖγις οἷ] ΠΟΥ ὈΟΪΑΙΥ δηὰ 
νΔΓΙουδὶν τοργονοῦ," (τ. Ηθηάργβοη᾽ Β 
ἈΠΏΟΓ ἸΕΡ Ρ. 361.) 

4. ΑἜ ρῥγοϑε οὔ τπ6 οἶα88 οὔ Αδΐαβ, {Π6 ἴδ- 
ἘΠ 6 Γ οὐ ὅόῃη ἐη6 Βαρεῖϊδε, (1μικὸ 1. 

ΖΕΡΕΚΙΛΗ, [6 πᾶπια οὗ (Π6 ἰαϑὲ Κίηρ οὗ 
Τυ(αῇ, ἴο τ ἤοπὶ ἰξ τταδ ρίνθη ὈὉγ Νεθυς 84- 
Π6ΖΖΑΙ ἰηβίοδα οὗ Π5 ΓὈΥΠΊΘΓ πᾶπ)8 οὗἁἩ Μαῖ- 
ἴαπϊαῆ. Ηδ τενοϊτθα δραϊηβὲ ἔπ Κίησ οἵ 
Βαθγίοη, ψνἢο Ὀεβιθρεα δηὰ σαριιγεὰ 76γ- 
βδίθιη, σδιιβοὰ ἴ[ὴ6 οπ]άγθη οὗ Ζοαοκίβῃ ἴο 
θὲ 5ἰαίῃ δϑίογα ἢΐβ ίδοθ, ριι ουν ἢ]5 δγ68, 
δης σοιητηδηάρα ἢΐπὶ ἴο Ὀς δοηΐ ἴο Βαδργίοη. 
(2 Κιηρβ χχίν. 17. 56γ. χχχίϊ. 4. ΠΠ|. 4.--- 1}. 

ΖΕΜΑΒΙΤΕ (6 δη. χ. 18.), {πὸ ἤδηηα οὗ ἃ 
ϑυτίδη Ροορὶα ψῆο, βεσογάΐηρς ἴο (ὐα]πιεὶ 
πα οἵἶεῦβ, ἀννεῖς ἴῃ βἴπηγτα, ἃ εἰν οἵ Ρ[Ι- 
Ὠϊοΐδ. 

ΖΕΡΒΗΑΝΊΑΗ, ἴπο6 βοὴ οὗ Ο8ἢϊ], [Π6 πη 
οἵ τῃ6 πιῖπογ ργορἢεῖβ, νῃο ᾿ἰνοά ἱπ τῃς 
Εἰπη6 οὗ )οβαῃ Κίηρ οἔ Φυ4Δἢῆ. ΗΪ8 ργεαϊο- 
(008 γα ἢν αἀἰγοςϊοά ἀραϊηβῖ πο ἰἸάοἰα- 
ἔγγ οὔ τπ6 76νν8 δηά ἴῃ 6 ΟἾΠΕΓ 81η8 οὗ ψ ϊοἢ 
ἴον ννεγα ρον. 

ΖΈΒΑΗ, Κίηρ οὗ Ἐσγρί, Δη4 σοπίθιηρΟΓΑΓῪ 
σι ἢ Αβὰ Κίηρ οἵ Ζ7υάδῇῃ, 15. ἴῃ ϑογιρίυγα 
ἰθγηδὶ δὴ Ετῃϊορίδη οὐ ΟΠ 16; δὴ 8ρ- 
ροἰαιΐοη πο ἢ ΡΟγδρ8 πηαγκβ τ 6 οΥἱριη 
οἴ θα ἀνπαβῖυ ἴο ἡ ϊοἢ ἢ6 Ὀεϊοηροά. ἥδ 
Ἰηναάοά λυ δὲ (ἢ Ποδὰ οἴδῃ ἱπιῃηθη88 
αὐην, ἡ Πιοἢ ννὰβ πιεῖ ὈῪ Αδ8 ἴῃ ἔπε νι ον 
οἵ Μαεγρϑίνδῃ, ἴῃ τῆθ ἔσθ οὐ δυάδι, δηά ἴο- 
14}}γῪ ἀϊϑοοπηβιο. [πτϑγργαῖογβ παν ἰοηρ 
ὕξθὴ ρεγρί χε ἴο δϑεογίαϊπ ψἤεγα πὸ ἀο- 
τη! ΟΠ οὗ Ζογδὶ ΨΟΓΟ δι[δῖθαά ; ΒΟΙῺΘ 81: 
Ροκίησ ἢϊπὶ ἴο Ὀ6 ἃ Κίηρ οὗὨ Ουδῆϊεα Αταθῖδ 
(ἸἰΒουρἢ {ΠἸαγα 8 ἢ0 ανϊάδηςα ἐπαὶ [ἢδὲ 
σουπίγΥ ἴθ Πα ρονναγία! βονοτγείσῃδ), 
γ᾽ 116 ΟἾΠΘ ΓΒ Πᾶν ἱπιαρσίηθά ἐῃδὶ Πα 85 Κίης 
οὗ Αὐγβ5ϊηϊα οὐ Αἰγίσοδη Επηϊορὶα, Ρυῖ τ 1ἢ- 
ουξ Ὀοίηρ 80]6 ἴο ἐχρί εἴη ον δ σου! ἢανα 
ἰγανογβοὰ Εσγρῖ, ἴῃ ΟΓάοΓ ἴο ροηῃοίγαϊο πο 
Ζιάφα. ΑἸ! τμ 656 αἰ Ποῦ 168 ἀγα πο γα - 
τηονθα. ὙΤὴη6 πδπια οὔ [18 Κίπρ εχὶβίβ οῇ 
δηΟΙΘΣ ΤΠΟΠΙΠΠΘηΒ; δηὴὰ τῆ Ζεγδῃ οἵ 
δεγρῦιγα ἰδ τὴς Οβογοῆοῃ οὐ Οβογοίῃ οὗ 
{Π6 Ἐρνρείδη 1818 δηἀ ἰεροηάδ, {86 βεοοπὰ 
Κιίηρ οἵ τὴ6 ἐνθηςγδοοομὰ ἀγπδείυ, ἴπα 
ΒΟη δηά βιιοοοββοῦ οὐ 15} δῖ, ἩπῸ νν88 
σοη απ ρογαγν ἢ ΠΘΒοΟΡΟΒΠ). 

ΖΕΒΕΡ. ὅδε ΖΑΒΕΡ. 

λδτοσταρ]ιοαὶ, Ηϊδέοτοαϊὶ, απὰ 
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ΖΕΒΟΒΒΑΒΕΙ, οὗ ΖΟΒΟΒΑΒΕΙ, ἴδ βοῃ οὗ 
ϑ δι 16], οὐ εἴ γουα] ἢουβε οὗ Πανὶ, νγ88 
Δρροϊητοα ςἢϊε οὗ {Πο88 5ετγ8 νῃο, Ὀγ {86 
ΡΘΥΓΠΙ Β50} οὗ Ογγι8, σδηια ἔγοτη Βαυυϊοη, δὲ 
ἴῆ6 σοιϊηπιδησοπηδηΐ οΥ̓ΤΠδὲ ὑχίποθ᾿Β γοϊσῃ. 
Ηε Ἰαϊ!ά 1π6 ἰουπάδιϊοη οἵ (Π6 τοιρὶο, δηὰ 
τεϑίογεα ἴτῆ6 Μοβαὶς ψογβῃρ. [ὲ 18 ῃοΐ 
ΠΡΟΜΕ ἤθη [ἢ}18 ργϑδῖ τοδη δηὰ ρ᾽ουϑ γον 
ἰ6α, 
ΖΙΌΟΝ. 8566 ϑὅ100Ν, Ρ. 729. τωρτὰ, 
Ζιᾧ", 1η6 εἰσῃτῃ τηοηῖ οἵ 1Π6 οἷν} γδὰσ 

ΟΥ̓ ἴδ 768, δηα ἴΠπ βοοοηὰ οὗ ἐπα Ιγ θοοὶθς- 
8᾽85110 8} γ68Ὑ. ΕῸΓ ἃ ποῖϊςε οἵ [6 ἔδδβιϊ- 
Υ815, ὅζς. ἴῃ (ἢ }8 τη οη1}}, 866 Ρ. 198. 

Ζικτιλο, ἃ οἷν ψδιοῦ ΑΟςΠίδβκ, Κίηρ οἴ 
Θδιῃ, ρᾶνε. ἴο Ἰλανι ἃ 116 ἢ ἴοοῖκ βἤῃείίος 
ἴῃ 16 ἰαπα οὗ ῃ6 ῬὨΣἸϑ61η 68, δηὰ ψἢϊοῦ 
δἤογνναγὰβ Γθηδίηθα 88 ἃ ἀοιηδίη ἴο τῇ6 
Κίηρβ οἵ Φυάδῃ, (1 ὅπ). χχνυὶϊ. 6.) [ἴΐ να 
ἴΚοὴ δηὰ ρ]υπάογοα Ὀν ἴΠ6 Αἰπδ]ο κί 68 
ἀυγίηρ Παν]α᾽ 58 αῦϑθης : ἃ τγὰ8 βἰζυδιθα ἴῃ 
16 δχίγεμηβ ραγίβ οὔ ἔπε (στρα οὗ Ζυάδῃ, 
ΒΟ ἢ ναΓα, 

ΖιΜΆΙ, ἴῃ 6 Β[Π}} κῃ ρ οὗ [βγϑεὶ, οοτηπηδηάοσ 
οὔ οὔδ [δὶ οὔ (6 σδνδιγυ οὗ Ἐ]Δἢ, 8.53885- 
δ αῖθα ἢ]8 τηδβίεγ, υδυγροά [18 [ῇγΟΠΘ, δπὰ 
ἀεβιγογθὰ 811} τη6 Ὀγβῆοποβ οὐ {π6 τουδὶ 
[τηῖϊγ. ἨΗΐΪδβ γεῖρῃ ἰδδίθα οὐἱγ ἃ σψεεΐ : 
) σοπβοηιθηςα οὗ ἢϊδ Πανίηρ πορίθοϊοά ἴο 
Β6ΟΌΓΘ [δ ϑίτην, ἴπῸν οἴοβα Οἰηγὶ Κίηρ 
οἵ ἴβγδοὶ, σῆο Ὀαβίερεα ᾿ΐπὶ ἴῃ ΤΊΓΖΔΗ ; 
δηὰ ΖΙηγὶ, ἀπάλιρ ἢἰδ σαρὶτα] ἰακθη, βεῖ ἴῃ 6 
ΓΟΥΔΪ ραίδεθ οἡ γε, δῃὰ ρεγίβῃθα ἴῃ ἴῃ 6 
βαμμο8. (1 Κίῃηρβ χνὶ. 9---90.) 

ΖΙΝ, 8 ἀδδβογῖ ἴῃ ἴπ6 βοιι οὗ Ῥαϊαβείηρ, 
τον γάβ [ἀυπηδθα. (ΝΠ. χΧὶ!!. 9. χχ. 1. 
χχχίῖν, 8, 4, Ζοβῇ. χν. 1. 8.) 

ΖιονΝ, ἴδε πογὰ οἰαναῖθα βου πογηπηοβὲ 
πιουηΐαϊη, δηἀ ὈρΡΡΟΓ ραγί οὗἩ {πε οἰτγ οὔ 716- 
Γυβαίθι. [Ι͂ηἢἡ τἢ6 ροοίίοαὶ δπὰ ρτγορβείοδὶ 
ὈσοΟΚΆ ᾿ξ 18 οἴθη υβοὰ ἰογ 76 γαβαίθιη 1156], 

ΖΙΡΗ, 8. οἰἵγ οἵ υάαι (71.088. χν. 34.) 
ποὰῦ Ηοῦὕτοη, οαϑίνψαγά. [8 πιούθγῃ Ὡδηι6 
8. Θορῆουγγ. [ἰ νγ88 ἃ ρἶδοα οἵ γεμάθζνοιιβ 
[ΟΥ πιο ἀυγίηρ τἴῃ6 οσγυβδά 6; 8δηὰ δ 8 
δβῃογέ ἀϊδίδηςε ἔγοπι ἰξ ἰ8 ἃ οοἰ θυγαῖθα ἰοιιη- 
ταῖη, (δε ὙΥ βου Β ΤΎδνεἸβ, νοὶ. 11, ρ. 40.) 

ΖΙΡΗ, τ! ἀογηθββ οὗ, 72. 
ΖΟΑΝ, δῇ δηοσίδηξ εἰν ἴῃ ον ον Ερυρῖ; 

δοοοτγάϊηρ ἰο ἴπΠ6 ϑαριυδρίηξς δηα ΤαΑΓρι!Π18, 
ἴι ἰΒ ΤΑΝῚΒ οὐ {Π6 δβδϑίογῃ τηουϊζῃ οὗ 168 
Ν6. (Νυμθ. χιϊ, 92. [88. χῖχ. 11. 13. 
Χχχ. 4, ΕζΖοκ. χχχ. 14.) Ζοδη οὗ Τδηΐβ 
νν8.5 ἴΠ6 γοδίάθηςα οὔ 6 Κίηρβ οὔτ ἔγϑηῖγ- 
ἤγϑὲ δῃηὰ ἐνθηΐυ -ἊὨϊγὰ ἀγπδβεῖθβ οὔ Μβηθ- 
πο; δηἀ βοπὶδ ἴδνα Ἴοπ)εδοϊυγοα παῖ ἰὰ 
ν 88 ἴπε Ὀἰγεμορίαοο οὗ Μοβοβ. δγίοιιϑ 
Γυ 8 οὗἁἨ οὐ εἰ 8 Κ8 (ἴΠ6 ἤηποϑὶ οἵ τυμῖο ἢ νυ 88 
τηϊγὲν ἔδεϊ ἰἸοηρ), οονεογοὰ υἱἢ ὨΙεγορ γρ !ς8, 
δὴ 4 οὔ οἴδιοσ ζὩοηΘηϊ8, αἰτοδὲ [15 δηςσίθηξ 
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Βρίεηἄουγ. [18 ῥγίῃεϊραὶ ἔθιιρἾθ δβίοοά 
ἸΠΐΠ δῃ ἅγοθα οἵ 1500 ἴδες Ὁγ 1250 ; δηά 
ΔΡΡ ΕΓΒ ἴ αν ὕθθη ἰι ὈῪ ἘΠ ΠΊ6568- 
δοδοβίγιβ, ψνῆοβα βῃϊοία 15 βθϑῆ ἴῃ Ὑ8ΓΙΟΙΙ8 
ρδγῖβ οὗ τμ6 γσυϊη8. Τῇ πα αἰϊαναὶ ρ]αίη 
ΒΓΟ ὦ ψν85, Ποὺ ἀουδὲ, ἐἦφς Μείά 77 Ζοαῃ 
(Ρκ8). Ιχχυἱ!. 12, 43.), ψίοσα ἀοά ἀϊά 
ΠΔγν  ]ουβ πίη δ ἴῃ ἴπΠ6 ἀδυβ οἵ Μοβεβ. 
(Ναγγαῖῖνα οὔ τῃ6. ϑεοι 8ὴ Μίκβίου ἴο (δα 
ὅανβ, ρρ. 7.---7δ6. Κεηγίο κ᾽ Αποῖϊοηὶ 

σΥρΡΕ ὑπάοὸῦ ἴ6 Ῥδασγδοῆβ, νο]. [1]. 
Ρ. 342. 

ΖΟΔΕ, 8 ΟἸΌΥ ΟἹ [Π6 δβουτῃθγῃ ΘΧΊΓΟΠΗΥ 

745 
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οὔτπε Πεοβὰ 8ὅεᾳ. (ἄδεη. χὶϊ. 10. χὶχ. 92, 
380. ἴ[588. χν. ὅ. 26Γ. χίν. 34.) [{8 ποῖα 
δηοίθηϊ ΠΕΠῚ6 νν8 Βεἶδ. 

ΖΟΒΑΗ ΟΥἹΑΒΑΜ-ΖΟΒΑΉ, Ψ88 {Π6 ΠΔΙ)6 
οὔ ἃ οἰϊγ δηκὶ ρθε Κιπρέοιῃ οὗἉἨ ϑγγῖδ, νῃοβα 
βονθγείσῃη Ἴαγγίθα οὐ Ψ 8 ῚΓ τ 86] δηὰ 
Πανὶ. (1 δα). χὶν. 47. 2. ὅ8π). νἱῖϊ. 3. χ. 
6.) [ βδειῃβ ἴο αν θδδθῆ ἰἰυδίεὰ ΠδδΓ 
ΠδπηδΒει8, ἃΠα ἴο ἤανα ἱποϊμ θὰ τ οἰτΥ 
Ηκπιδῖῃ (2 Οἤγοη. νἱῖδ. 8.)}; θὰ: αἰ8οὸ ἴο 
ἤδνα οχῖθπαάθα τοναγβ ἴπΠ6 ΕΠρἤγαϊεβ. 
(2 ὅδπι. νὴ}. 83.) 

ΖΟΒΟΒΑΒΕΙ. ὅδε ΖΕΠΌΒΒΑΒΕΙ,. 

ἘΝῸ ΟΕ ΤῊΕ ΤΗΙΒΕΡῸ ΝΟΠΌΜΕ, 



ΤΙΟΝΌΟΝ : 

Ῥιϊηιοὰ Ὁ ΒΡΟΥΤΙΒΎΟΟΡΕ δηὰ (Ὁ. 
ΘΥ -δἴγθοὶ δαυδγο. 



ΠΟΤ ΟΝ ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΜΟΙ ΚΒ, 

1. 

Το ΗἸΒΤΟΕΥ͂ οἵ ἘΝΟΤΑΝΌΏ, ἔτοπι [π6 Αρσοαβϑίοῃ οὐὗἤἁὨ 7}ππ|68 11. ΠΥ ΤΉΟΜΑΒ 
ΒΑΒΙΝΟΤΟΝ Μασλύμαυ. Εἰονθηῖὰ Βαϊτοη. Ὑ]8. 1. διὰ 11. ὅνο. ῥτίςϑ 824... Ὑο]α. 11]. 
δὰ ΙΥ. ὅνο, 8θε. 

2. 

δι. ΘΑΜΕῈΒ ΜΑΟΚΙΝΤΟΒΘΗ ΒΒ ΗΙΒΤΟΚΥ͂ οΓ ἘΝΟΙΑΝΤ, ἔγοπι ἐπα ἘΤαυ οὶ 
Τίπιο8 ἴο {86 ὅηδὶ] Ἐδι Δ] δ τηθηὶ οἵ ἴμ6 Βοίοττμδιίίοα. 1ἰῦγασυ ἙΕἀϊτίοα, 2. νοἱβ. ὅνο. 215. 

8. 

Μνυ. ΜΑΟΑΌΓΑΥ 5 ΟΕΙΤΙΟΑΙ, δπὰ ΗἸΒΤΟΒΙΟΑΙ, ἘΘΒΑΥΘ οοπιτδαϊοι 
(ο ἴπο ΕΔ θυ ἢ Βον θντ. 

1. ΙἸΒΒΑΕΥ ΕΣΙΤΙΟΝ, ἰη 8 νοΐ. 8ὅνγο. ὑτγίοο 86:. 

2. ΤΌΝ ΡΙ οἷς ἴῃ ΟΥΧΕῈ ουῦμε, πὸ Ῥογίγαϊ: δπὰ γιχηθίὶθ.Ό ὥαῦδγο σσοσσῃ ὅνο. 
ΡΓοΘ 212. 

8. Αποῖδθοσ ΝΕῊ ΕΙΤΊΟΝ, ἰπ 8 νοἶδ. ἵΌ Ὁ. ϑνο. ῥτγίςο 212. 

4. ῬΕΟΡΙΚ᾿ Β᾽ ΕΡΙΤΙΟΝ, ἰῃ 2 ν0]8. σγοῦσ ὅν. ὈΣΙΓΟ 82. 

4. 

ΤΙΟ ΗΙΘΤΟΒΥῪΥ οὗ ΒΟΟΤΊΙΑΝ, ἴτοπι τ6 ἘΒονοϊ]ιίζίζοη ἰο ἐπα ἙΕχιϊποιϊοῃ 
οὗ {89 Δϑὲ δΔοονὶὺθ 1ηϑαττοοίίοη (1689 .---1748). ΒΥ Φοην Ηπι, ΒύπτοΟν. 22. υοΐβ. ὄνο. 
Ῥγίοθ 204. 

ὅ. 

Τ6Θ ΒΑΧΟΝΒ ἴῃ ἘΝΟΙΑΝῸὦῸ : Α Ηἰϊδίοτυ οὗἁὨ 86 Ἐπ] 58} Οὐτατ ΘΠ ἢ 
1111 [6 Ῥεγὶοά οΥ̓ (9 Νοσγιηδῃ Οοηαθοδέ. ΒῪ ΦΟΗΝ ΜιτΤΟΗΕΙ, Βιωκ, Μ.Α., ΕΚΟ.Ρ.5., 
ὅς. 2. νο]β. ὅνο. 282. 

6. 

ΒΗΛΕΒΟΝ ΤὺΆΚΝΕΗ ΘΒ ΗΙΘΤΟΕΝΥ͂ οὗ ἴ6 ΑΝΟΙ,Ο.ΒΑΧΟΝΒΩ͂, ἴσοι {πὸ 
Εδυ! οὶ Ῥετγὶοὰ ἴο ἴπ6 Νογιθδῃ Οοπασοθῖ. ϑευθηίῃ Βαϊ οη, τονυϊϑεὰ ὈΥ ἴπὸ Βον. 8. 
ΤΌΚΝΕΕ. 8. νοΐβ. ὅνο. 86ε. 

7. 

ΒΗΑΒΟΝ ΤΌΌΒΝΕΕ ΒΒ ἩἨΙΘΤΟΕΚΥ οἵ ἘΝΟΤΙΑΝῸὦῸ ἁυτίπρ ὑπ Μ|ΙΔ4]6 Αροϑ: 
Οοιηρτγίδίηρ {80 Ἐοίρτϑ ἴγοῦ ἴΠ6 Νοιτηδπ Οὐπαυοαὶ ἴο [06 Αορεοβδίοπ οὔ Ηδρητ ΥἹΙ]]. 
Εἰδὰ Ἑαϊου, γονἱδοὰ ὉῪ ἐμ6 ον. 8. ΤΌΒΝΕε. 4 νοΐβ. ὅνο. δθε. 
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ΗΙΒΤΟΕΒΥ οὗ [6Ὲ ΒΟΜΑΝΒΘ υπᾶονρ {π6 Επιρίτθο.Ό ΒΥ 6 ον. ΟμμΆπ ΡΒ 
ΜΕΕΊΨΑΙΕ, Β.Ό. Υἱοἱα. 1. το 1Π|, ΡΠ ΠΡ 6 ΗΙΔΙΟΤΥ ἴο ἴ[Π6 ΕδιδὈ ἰϑμπηοηΐ οὗ ἐπα 
Μοπδσοῦν ΟΥ̓ Δυρτιϑῖία9. 8. νοἶΐβ. ὅνο. ὑγὶςθ 224. 22. 

Το ον. Ὁ. ΜΕΒΙΨ ΑΙ ΕΒ ΗΙΒΤΟΕΥ οὗἩἨ 6 ΒΟΜΑΝΒ υπᾶογ (π6 Ἐπιρῖτο- 
γοἹ8. 1Υ. δηὰ Ὑ., “ὠἰσωείμε ἴο ΟἸακάϊμε, ϑνο. ῥτίοο 822. 

10. 

ΤΙ ΒΑΙ, οΓ 6 ΒΟΜΑΝ ΒΕΡΌΒΙΙΟ: Α δδοτὶ Ηἰβίουυ οὐ 86 1,α8ὲ ὕδθη- 
ἰΌΥΥ οὗ 6 Οομηπιοηνθδ ἢ. ΒΥ (μ6 δον, ΟΠΆΒΒ Μεπιναικ, Β.). Νον Ἑαάϊτίοη. 
12πιο. ὑγῖοϑ 72. δα. 

11. 

Το ΗΙΒΤΟΒΝΥ οἵὔὐ ΟΕ ΕΒΟΕ. Βν εἰὸ Εἰριῦ Βον. (6 Ἰοπρ ΒιδηοΡ οἴ 
ὅτ. ἀρδεψος ((86 ον. Οοῦπορ ΤὨΐτὶνν}}}λ. Απ ππρτονοὰ {{  ταγῪ αἰτίου, πῖῖ}} Μαρϑ. 
δ γνοΐβ. ὄνο. 8), 

ο." ΑΙδο, δὴ Ἐκ είου ἐπ 8 νο]5. ἴερ. ϑὅνο. τ ἢ ὙἹρποίο ΤΊ1168, ργῖςο 284. 

Κουάοη: ΚΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥΝ, ΟΚΕΕΝ, ΓΠΟΝΟΜΑΝΞ, δοὰ ΒΟΒΕΕΤΆ. 



1εὲ οΓ Ηϊἱίογίοαϊ Ἡρονγκε. 

12. 

ΕΜΒΑΥΒ ἴ ἘΟΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ,. ΒΙΟΘΒΑΡΗΥ: Ετοπι (86 ΕΔΙΠατρῃ 
Ἑδνίον. ΒΥυ (16 ΕΙρμῦ Ηοη, δ'γ ΦΛΜῈΒ ΒΤΈΡΗΕΝ, ΚιΟΙΒ., ΠΓΓ.Ὁ. Τλίγὰ Ἐαϊοη. 
2 νοἱΪβ8. ὅνο. ρῥτίςβ 242. 

18. 

ΟΟΜΡΕΝΌΙΌΜ οὗ ΟΗΒΟΝΟΙΟΟῪΥ : Οοπίαϊπίησ ἔπ τηοϑὺ ἱπιροτίαπὶ Ὠαΐοβ 
οἵἤἦ (ἀφηογαὶ Ηἰϑίογν, Ῥο]ςαὶ, Εἰς] ἐδ ϑεῖς δ), δπὰ Γἰΐογαγυ, ἔγοπη 1806 Οτγθδίίοῦ οὗ (6 
γι τ]ὰ τὸ {Ππ6 πὰ οὔ ἴπΠ6 γϑᾶγ 184, ΒΥ Ε, Η. Φλουξμενυ. Ἑαϊοά Ὀγ 186 ον. ΦΌοην 
ΑἸ ΟΕΝ, Μ|.4. Ῥοβὶ ὅνο. ζ. θα, ᾿ 

14, 

ΒΙΑΙΒΕΘ ΟΗΚΞΟΝΟΠΟΟΙΟΑΙ, δὰ ΗΙΘΤΟΒΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕΞ, ἴσοι {86 
Οτοδίίοη ἴο ἴη6 Ῥγοβοηΐ Τίπιο: ὙΥ ΠῚ Αἀάϊἰοη8 δηὰ Οογγοοίϊίοπβ ἔγοτα (6 τπηοϑὲ δ οηςὶς 
Ὑντίίοσβ ἰὕπῴοσ (80 ΤΟΥ 5100 οὗ δν ΗΈΝΕΥ Ετ..18, ΚΗ, ἱπιρογὶδὶ ὅνο. 3192, θα. 

16. 

ΗΑΥΘΝΘ ΒΟΟΚ οὗ ὈΙΑΝΙΤΊΙΒΕΝ: Οοπίδιηϊηρ Ε0115 οὗ (86 ΟΒοἶα] Ῥογβοη 868 
οὔ ἴπ6ὸ Βη ἄβῃ Ἐπιρίγο, Οἷν]], ΕΟ] οϑ αϑεῖςα], ὁ υἀϊοΐ4], Μ|Ὶ} τν, Ναναὶ, πὰ Μαυηίοεῖραὶ, ἔγοπι 
1Π6 Εδγ]Ποϑὶ Ῥογοάβ ἰο ἴη6 Ῥγοϑθηὶ Τίπια; σοι] ἙὨΙΘΗ͂Υ ἔγομη {16 Εφδοογάβ οὗ [ἢ9 
Ῥυθ]ς Οὔΐοο8. Τοχοίθ ον ἢ (6 ϑονογοίζηβ οὗ Εὔτορα, ἔγοπι ἴΠ6 Τουπάαιοη οὗ {ποτ 
ΥΟΒΡΘοί γα δίδίοβ; ἴΠ6 Ῥοογαρο δηὰ ΝΟΌΪ ΠΥ οὗὨ τοδὶ Βγι δίῃ, δηὰ Ὡυπηοσοῦβ ΟἴοΥ 1,198. 
Βοΐπρ ἃ Νὸν Ἑάϊοη, ἱπιργονθά πὰ οοπ(ἰηποά, οὗ Βεαέδϑοπ᾽ 4 οἰ ἐϊοαὶ ἡπάεΣ. ΒΥ ΦΟΒΕΡΗ 
ἩΛΥΌΝ. ἅὅνο. ῥτίος 2ὅ9. 

16. 

Το ΟΑΙΈΕΝΌΏΑΛΆΕ οἵ ΙΟΤΟΒΥ : Α Βεοοοτὰ οὗ Βυν 58}  Ιουν δπα σοπαιοδὲ ὉΥ 
ϑοδ δῃὰ [,δπηΔ, οὐ Ενοσυ ὮΔΥ ἰπ 86 Ὑοαγ, ἔγοπι (6 Εδυ θὲ Ῥεγοα ἰο {π6 Βαίιϊ6 οὗ 
Ἰπκοιπιᾶπη. ΒΥ Μαΐοσ ΦΟηνβ, Ε.Μ., δὰ 1ϑαϊδηδηΐ Ρ. Η. Νιοοι,β, ΕΜ. Ετρ. ὅνο. 
Ῥτίςθ 125. θα, 

17. 

ΗΙΘΤΟΒΥ͂. οὐ ΟὔΒΤΊΤΑΥΤΟΒ ΑὉΟΙΙΡΗΪΙ͂ΙΒ, δπὰ οὗ πὸ Τϊγὶγ Ὑθανθβ᾽ ὙΑΥ ἃρ 
ἴο {π6 Κιηρ᾽ 8 θοδ. ὙΥ1Π δοτὴθ Ασοουπὶ οὗὨ 115 ΟΟποϊαβίοη ὃν ἴα εαοε οΥΓ Ἡεείρλαϊία ἴτι 
1048. ΒΥ Β. Οπάρμαν, Μ.Α., γ᾽ οδγ οἵ 1ϑι μοσβοδά, ὅνο. ἢ ΡΊΔη9, 124. θα. 

18. 

Το Γ{1ΠΕῈ «πὰ ἘΡΙΒΘΤΙΙῈΒΚ οἵὔὐ ΒΑΙΝΊΤ ΡΑΓΠ,: Οοπιργίβίησ 8 σοπηρ]οΐα 
ΒΙΟρτΆΡΩΥ οὗὨ 1πΠ6 Αροϑῖ6, δηά 4 Τγδηβϑίδίϊοπ οὗ 8 ΕΡ 8168 ᾿πδεγίθα ἰὴ ΟἸσοποϊορ σαὶ 
Οτάογ. Εν {πὸ ον. Α. 5. ΟΟνυββαπξ, Μ.Α., δηὰ (80 ον. ὅ. 8. ἤονγβον, Μ.Α. δϑεοονά 
Ἑαϊεήοη, σὐτοία ἢν τονϊβοα δηᾷ οογτροῖθι, δὰ ῥγίπίθᾶ ἰῃ ἃ πῖογο σοηνδηΐϊθηΐ ἴογπ. ὙΥἿΗ 
πυλοσουβ Μδρ8 δηᾶ Ἰγοοάοιι8, ἀπὰ Εουν Ρ]Δῖ68. 2. γο]8. Βα 86 ΟΓΟΤΠ ὅνο. ῥσίσθ 814. θα. 

19. 

ἘΘΥΡΤΒ ΡΙΑΟΘΕ ἴῃ ὈΝΙΝΈΒΚΘΒΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ : Απ Ηἰϑἰογίσαὶ ᾿πνοβιϊραείομ, 
ἰῃ Εἶνο Βοοκβ. ΒΥ Ὁ. Ὁ, ὅ. Βυνβϑεν, Ὁ.Ό. }.6.1,.., ΡΒ. Ὑτηηβ]αἰοα ἔγοπι ἰΠ 6 (ετηδη. 
ὃν Ο. Η. Οοττκει, Εϑαᾳ., Μ.Α. ὙΝΊῈΒ τῆδν [1] 5 ταί οη8. 0]. 1. δνο. 282.; Υο]. 11], 
8νο. 80ε. 

20. 

ΟΗΕΒΙΘΤΙΑΝΙΤῪΥ δὅ«πὰ ΜΑΝΚΙΝΏΌ: ὙΤμοῖν Βορίπηΐϊηρθ δηᾷ Ῥγοβροοίβιυα ΠΥ 
σι σα... Βυνβεν, Ὁ.Ὁ., Ὁ.6.1.. .Ρἢ. Βοείηρς ἃ Νὸν Βαϊίοη, οοστοοίβα, σοπιοάθ}] 6, δπὰ 
ἐχιοπὰοά; οἵ ἰφῳροϊψέωμδ απὰ ἠδ Α4(σε. 7 νοΐϑ. ὅνο. δὶ. ὅς. 

21. 

ΜΑΝΘΌΕΒ᾿ 5 ΗΙΘΤΟΕΒΙΟΑΙ, ΤΕΒΑΒΟΌΒΥ : Οοπιρτγιϑίηρ ἃ (ὐσπογαὶ [ηίσο- 
ἀποίοτν Οὐμ)ηθ οὗἩ {Ππίνογβαὶ Ἡϊἰδίοτυ, Αποίοπθὶ δηὰ Μοάθγῃ, δῃὰ ἃ ϑ6γῖεβ οὗ βερᾶγδαίθ 
Η]δβιοτίοβ οὗ ουθγυ Ῥτγίποῖραὶ Ναίΐοη. Νεν Ἑάϊτίοη; τουϊδοὰ (ῃτουρὶιοαϊ, τ ἢ ἃ ΠΟῪ 
Ιηάὰχ, Ἐορ. ὅνο. 102. 
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ΠΙΘΤΟΒΥ͂ οὗ ΑΒΈΕΟΘΟΕ, ἔον ἴδ 1786 οὗἩὨ β΄.8ο0018 δπηὰ Ὑουπρ Ῥογβοη8, ἔγομι [ἢ 6 
ἙΕδτὶ οὶ Τίπια ἴο {Π6 Τακίπρ οὗ Οογίπι ὃν {86 ΒοπΊδηδ, ΒΟ. 146; πιαΐη]ν θαβοὰ ὑροὸῃ 
Βίβῃορ ΤῊ ΓΙ }}8 ΗΠ ἰδίονψ οΥΓ ὥγεοεοα. ΒΥ τ. 1.. ΘΟΉΗΜΙΤΖ, ΕΒ.Β.Ε., Ἐδοῖογ οὗ (86 Ηϊρῃ 
ϑοῃοοὶ οὗ Ἐάϊπουγρη. Σοωγίλ αἰ ίοτ, 01} ΘῈ οπιοπίατν Ομ αρίογα οἡ 1Π6 1τογδίαγθ 
δὰ Ατιβ οὗ Αποίοηι ἄγϑοο; δηὰ 1Π]}βἰγαῖοὰ τ }}) ἃ ΜᾺ οὗὨ Αἰθη8 δὰ 137 ἡ οοάςυ!8 ἀ6- 
βἱσηοα ἔγοιῃι {π6 Απέίααο Ὀγ α. ὅσηλξε, ψυῃ., Ε.5.Α., Β.Ε.5.1.. 12πιο. ῥγίοθ 78. θά. 

[Γουὐάοη : ΚΌΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥ͂Ν, ΟΕΕΕΝ, ΚΟΝΟΜΑΝΒ, δπὰ ΒΟΒΕΕΤ5. 

Ψ. 
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